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1. ÚVOD
Pavel Vařeka

Jedním z výrazných rysů vývoje archeologie posledních desetiletí je posouvání horní hranice časového rámce zájmu této vědní disciplíny, která
se nyní svými výzkumy již dotýká současnosti. Po rychlém prosazení archeologie mladšího středověku (13.–15. století) po druhé světové válce se
začala záhy formovat archeologie novověku (z početné přehledové literatury např. Crossley 1990; Gaimster – Gilchrist 2003; Hall – Silliman 2006;
Hicks – Beaudry 2006; Little 2007; Majewski – Gaimster 2011; Schuyler 1978)
a archeologie počátků a rozvoje průmyslu, tedy industriální archeologie
(např. Buchanan 1972; Butt 1967; Butt – Donnachie 1979; Cassela – Symonds
2005; Palmer – Neaverson 1998), realizující v různých částech světa výzkumy zaměřené na 16.–19. století.
Logickým pokračováním se stal archeologický zájem o nejnovější
období naší minulosti, tedy o 20. století a současnost (srov. Buchli – Lucas
2001; Graves-Brown 2000; Harrison – Schofield 2010). Kořeny takto orientovaných výzkumů nacházíme jak v nové či procesuální archeologii 70. a 80.
let, tak i v postprocesuální archeologii prosazující se od 80. let 20. století.
Vedle rozvoje etnoarcheologického výzkumu soudobých komunit na různých
světadílech, jehož cílem však bylo generovat modely pro studium populací
dávné minulosti (např. Binford 1978; Gould 1980; Cribb 1991; David – Cramer
2001), se v rámci procesuální archeologie objevují na konci 70. a na počátku
80. let první práce zaměřené na hmotnou kulturu moderní doby (Gould –
Shiffer 1981; Rathje 1979). Oproti procesuální archeologii se vymezující postprocesualisté demonstrují již v 80. letech svoje odlišné přístupy na příkladech
provokativních studií věnovaných moderním artefaktům a jejich významům
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(např. Hodder 1987; Shanks – Tilley 1987). Od 90. let a zejména pak po roce
2000, pozorujeme mimořádný rozvoj studia široce se rozevírajícího vějíře
archeologicky zkoumaných témat moderní doby, která dnes zahrnují
městské a industriální prostředí (např. Buchli 1999; Finn 2001; GravesBrown 2007b; Hall 2006; Harrison 2009; Holtorf 2008; Stratton – Trinder
2000; Symonds 2004), moderní kulturní krajinu (např. Penrose et al. 2007),
trávení volného času a zábavu (např. Brodie – Winter 2007; Hall 2005; Urry
2008; Vařeka – Symonds 2011) nebo moderní technologie a artefakty (např.
Bailey – Newland – Nilsson – Schofield 2009; Bijker 1995; Du Gay – Hall – Jones
– Mackay – Negus 1997; Graves – Brown 2007a; Shiffer 1991). Velká pozornost
je v posledních dvaceti letech zejm. v Evropě věnována archeologii konfliktů
20. století (Forbes – Page – Pérez 2009; Schofield 2005; 2009; Schofield – Johnson – Beck 2002; Schofield – Klausmeier – Purbrick 2006). Výzkumy se zaměřují
na první světovou válku (např. Brown – Osgood 2009; Laffin 1993; Robertson
– Kenyon 2008; Roelens – Bril 2006; Saunders 2003; 2004; 2007), španělskou
občanskou válku (Gonzáles-Ruibal 2007; 2009; 2012; Ramón – Escandell
2009), druhou světovou válku (např. Dobison 2001; Dobison – Lake – Schofield
1997; McLachlan 2007; Passmore – Harrison 2008), ale také na studenou válku nedávné minulosti (např. Beck 2002; Burström 2009; Fowler 2008; 2010;
Klausmeier – Schmidt 2004; Whorton 2002). Od 90. let se archeologie stále
častěji zapojuje do forenzních výzkumů (k forenzní archeologii srov. Hunter
– Cox 2005; Hunter – Roberts – Martin 1996) a přispívá svými metodami
k vyšetřování zločinů válek, totalit, diktatur a k odhalování genocid (obecně
Ferllini 2007; Sterenberg 2008; dále např. Funari – Zarankin 2006; Głosek
1996; Jarvis 2002; Kola 2000; Kola – Sziling 2011; Nenutil – Rak 2011; Zarankin – Funari 2008). Nově je archeologie zapojována také do dokumentace
a analýz důsledků přírodních katastrof (hurikán Katrina; Bagwell 2009;
Dawdy 2006). Stručný přehled nemůže postihnout celou šíři přístupů a témat, ukazuje však, že se archeologie moderní doby bezesporu řadí
k nejdynamičtěji se rozvíjejícím součástem archeologie v celosvětovém kontextu. Výzkumy zaměřené na nedávnou minulost a současnost zároveň
s velkou naléhavostí konfrontují archeologii se základními otázkami smyslu, poslání a možností této disciplíny.
V České republice představuje 19.–20. (21.) století poslední období, kterému není archeologickým bádáním dosud věnována soustavná
pozornost projevující se např. pořádáním pravidelných konferencí či
seminářů, vydáváním specializovaného periodika, sborníků či jinými
početnějšími publikacemi. Tuto mezeru se pokouší zaplnit nově se rozvíjející specializace, kterou nazýváme archeologií modernity (srov. též
Neustupný, zde). Spodní časovou hranici vymezujeme přelomem 18./19. století, kdy se uskutečnila řada hlubokých politických, společenských a ekonomických změn, které v českých zemích otevřely cestu k moderní

8

společnosti.1 Horní hranicí je současnost, která se posouvá vpřed společně
s našimi životy. Právě zkoumání materiálního svědectví nejmladší minulosti, která je součástí naší paměti, je někdy vymezováno jako archeologie
současnosti.2 Zrychlující se tempo technologických změn poslední doby
akceleruje prožívaný čas a odpovídajícím způsobem tak dochází ke zkracování etap minulosti projevujících se v moderní artefaktuální kultuře.3
V českých zemích se stávaly památky 19. a 20. století běžněji
předmětem odkryvu v souvislosti s rozvojem záchranných a předstihových
výzkumů zejm. od 70. let 20. století, a to především na lokalitách osídlených či
jinak využívaných do současnosti či do doby nedávné. Dnes se již dokumentace
nejmladších archeologických situací stává standardem, jak o tom svědčí některé
příspěvky v tomto svazku, které vycházejí z předstihových a záchranných terénních akcí. Cílené zkoumání nemovitých i movitých artefaktů 19. a 20. století z archeologické perspektivy se však v České republice začalo rozvíjet až
po roce 2000. Na plzeňské katedře archeologie, založené v roce 1998, byly
v rámci semináře středověku a novověku vedeného editorem tohoto svazku
zadávány kvalifikační práce zaměřené na problematiku moderní doby
a současnosti, a to s poměrně širokým tematickým záběrem od industriální archeologie, přes problematiku osídlení zaniklého po roce 1945, hřbitovů
a pohřbívání v nedávné době až po archeologii konfliktů a totalit 20. století.4

1) Chronologicky tak navazuje na postmedievální archeologii, která je v českých zemích vymezena přelomem 15./16. - koncem 18. století (Smetánka – Žegklitz 1990, 18).
2) Na rozdíl od uzavřených epoch, jako je např. neolit, je období zkoumané „Contemporary
Archaeology“ chápáno jako posouvající se interval minulosti, kterou prožila naše generace
a nejbližší předchozí, příp. následující generace. „Starší“ minulost je taková, kam nesahá
paměť žijících lidí (Harrison – Schofield 2010, 4–5). Jako historické období vymezující archeologii současnosti vůči historické archeologii je někdy chápána první světová válka, která
zahájila „supermoderní dobu“. „Archaeology of Supermodernity“ se v tomto pojetí zabývá
věkem, který se mj. vyznačuje dříve nepředstavitelnou „superdestrukcí“ věcí a lidí, která
formovala traumatizující dědictví 20. století (Gonzáles-Ruibal 2008, 247–248).
3) Nejmladší generací je jako „pravěk“ vnímána nepříliš vzdálená doba před nástupem komunikačních technologií, reprezentovaných mobilními telefony, internetem nebo facebookem,
které se staly samozřejmou součástí dnešního života. Stejně tak jsou dnešními studenty chápány jako prostředky archaické akademické práce předměty jako psací stroj, lístková bibliografická kartotéka, pauzák, tuš a propisot, fotografické negativy, magnetofonový pásek a obávám se, že se do této kategorie pomalu začínají řadit také publikace vytištěné na papíře.
4) Z publikovaných prací nebo jejich částí srov. Anderle 2010; Funk 2010; Galusová 2007; 2010;
Galusová – Funk 2011; Hartmanová 2005; Nenutil – Rak 2011; 2008; 2010; Rak 2011; Rak –
Vladař 2010; Vařeka – Balý – Funk – Galusová 2008. Přehled všech kvalifikačních prací zaměřených na archeologii modernity srov. Vařeka, zde.
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Současně byly v rámci výzkumných projektů zaměřených na středověké
a novověké osídlení sledovány také nejmladší vrstvy sídelních a dalších aktivit
v krajině, a to až do současnosti. Vedle toho je v posledních letech rozvíjen
na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze pod vedením
V. Matouška výzkum zaměřený na vývoj krajiny doby průmyslové revoluce, ale
také na další témata spojená s 19. – 1. polovinou 20. století, který propojuje archeologický, antropologický a historicko-geografický přístup (přehledně
Matoušek - Blažková, zde; Matoušek 2010).
Předkládaný svazek obsahuje část příspěvků prezentovaných
1. prosince 2011 na prvním semináři „Archeologie modernity“ v České republice, pořádaném v Plzni v rámci projektu „Inovace výuky historických věd
s důrazem na mezioborový přístup a interkulturní dialog“ (Operační program
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ.1.07/2.2.00/15.0390) katedrou archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity. Příspěvky zahrnují
širokou škálu témat i metod aplikovaných při archeologických výzkumech
zaměřených na 19. a 20. století. Zároveň odrážejí formování této nové specializace, v níž se prolínají různé přístupy odpovídající dnešní české archeologii. Vedle teoretické studie, metodicky zaměřených příspěvků a přehledů
bádání v rámci užších tematických celků, jsou zařazeny kapitoly věnované
novým terénním výzkumům realizovaným v rámci rozsáhlejších projektů,
ale také záchranným odkryvům ohrožených lokalit z 19. a 20. století.
Teoretický rámec archeologie modernity nabízí E. Neústupný, který
zdůrazňuje nezbytnost vytvoření teorie moderních artefaktů. Kromě výzkumů zaměřených na statické artefakty, které prošly zánikovou transformací, a jejichž přístupy a metoda se nemusí výrazně odlišovat od archeologie
starších období, nám modernita nabízí zkoumání artefaktů s pozorovatelnou
dynamikou, které může směřovat k formulování obecné teorie artefaktů.
T. Blažková a V. Matoušek podávají přehled bádání o industriální archeologii
v našem prostředí a poukazují na značnou šíři zapojených disciplín. Dva
příspěvky jsou věnovány problematice vesnických sídel zaniklých po roce
1945. L. Funk se zamýšlí nad pojmem zaniklá ves v kontextu moderní doby
a vymezuje základní procesy a faktory, které vedly k pustnutí sídel a výrazné
redukci sídelní sítě některých oblastí českých zemí ve 2. polovině 20. století.
M. Bureš se zaměřil na studium archeologických transformací stavebního
prostředí pustých vsí na území Novohradských hor a Novohradského podhůří
v období 1945–2011. Výsledky záchranného výzkumu vápenné pece ve Svinné
na Šumavě z 2. poloviny 19. a 1. poloviny 20. století prezentuje M. Valdmannová. Hospodářský dvůr Ráj, zaniklý počátkem 19. století na Blovicku a jeho
širší sídelní kontext, je předmětem příspěvku L. Holaty, který zároveň ukazuje možnosti nedestruktivního výzkumu reliktů objektů z nejnovějšího období v zalesněném prostředí. Příkladem výpovědi terénních situací a movitých artefaktů z nejmladších vývojových fází Pražského hradu je záchranný
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výzkum prostoru pod Prašným mostem, jehož výsledky podává G. Blažková.
Nejstarší moderní komunikace v českých zemích, koněspřežná dráha
z Českých Budějovic do Lince z 1. poloviny 19. století, se stala v posledních
letech předmětem několika záchranných akcí, které vyhodnocují O. Chvojka
a P. Menšík. Výsledky výzkumů umožnily detailní rekonstrukci jednotlivých
částí dráhy a aktivit s ní spojených. Funerální archeologie je zastoupena
příspěvkem K. Farkašové, J. Hložka a P. Menšíka, kteří se zaměřili na dokumentaci hrobů z 19. – 1. poloviny 20. století na zrušeném hřbitově v Rokycanech u kostela Nejsvětější Trojice, včetně hrobky významné průmyslnické
rodiny Fitzů. Úvod do problematiky archeologie konfliktů 20. století nabízí
M. Rak, který zároveň shrnuje dosavadní výsledky výzkumů českých lokalit.
Archeologický výzkum pozůstatků trampských aktivit v údolí Otročínského
potoka u Stříbra, doplněný dalšími prameny, zachytil uspořádání, funkce
a vývoj komponent trampské osady od poloviny 60. let 20. století do současnosti
(P. Vařeka a J. Symonds). Svazek uzavírá přehled kvalifikačních prací
zaměřených na archeologii moderní doby, které byly obhájeny na katedře archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity (P. Vařeka) a práce
věnované široce pojaté industriální archeologii na Fakultě Humanitních studií Univerzity Karlovy (V. Matoušek – T. Blažková).
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2. ARCHEOLOGIE MODERNITY
– TEORETICKÝ KONTEXT
Evžen Neustupný

V současné době končí jedna fáze konstituování nového oboru archeologie,
který v Plzni už delší dobu rozvíjí se svými žáky Pavel Vařeka. Současně začíná fáze nová.
Mohlo by se zdát, že v tomto případě jde jen o rozšíření archeologie
na nové období, dosud nepokryté zájmem archeologů, nebo o rozšíření na nová
témata dosud archeology nestudovaná. Zřejmě však tomu tak není a nejde ani
o nějaký vybraný užší problém, jakým je například industriální archeologie.
Archeologie modernity, pokud ji i nadále budeme takto nazývat,
dokončuje pohyb naší disciplíny směrem k současnosti. Vymezení tímto směrem
je důsledkem toho, že archeologie se zmocňuje poslední velké oblasti lidského
světa, kterou doposud neobhospodařovala: moderních, i když nikoliv současných
artefaktů. (Chci zdůraznit, že termín „moderní“ zde používám v jeho běžném
významu, protože většinu tezí postmoderní ideologie neakceptuji.)
Archeologie byla již dříve definována jako věda, která zkoumá minulý lidský svět na podkladě archeologických pramenů – artefaktů, ekofaktů
a pramenů přírodních (např. Neustupný 2010). Prameny byly přitom mrtvé,
formální, věcné a němé. Podstatou archeologické teorie je skutečnost, že lidé
jakožto sociální, nikoliv přírodní bytosti na jedné straně a artefakty na druhé
straně tvoří nerozlučnou dvojici, kterou nelze rozpojit. Odtud vyplývá autentická teorie lidského světa.
Teorie archeologie je dvojí:
• Jednak pojednává o statických artefaktech, tj. o archeologických
pramenech, a tato disciplína se často označuje jako archeologická
metoda.
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• Jednak archeologická teorie pojednává o dynamických artefaktech (takových, které bychom vnímali, kdybychom se přenesli
do doby života artefaktů) a tuto disciplínu pojmenováváme jednoduše jako archeologická teorie.
Protože archeologické prameny i jejich struktury jsou statické,
k získání dynamické teorie minulého světa je nutno použít modelovou teorii
tohoto světa získanou na základě disciplín „s pozorovatelným časem“- historie, etnografie, sociologie, technických disciplín apod. Nebudu se zde zabývat
tím, jak se modelové teorie generují, protože tomu jsem se věnoval vícekrát
při jiných příležitostech (např. Neustupný 2007). Jen jako příklad uvedu, že
teorie eneolitu se buduje na základě poznatků o nějakém segmentu (segmentech) dynamického lidského světa. Pravděpodobně se zde jako model aplikují struktury nějakých etnografických pramenů a některé pravidelnosti
jiných oblastí dynamického lidského světa. Dalekosáhle se využijí logické
konstrukce, vycházející z jednoduchých pojmů dosvědčených samotnou archeologií, jako je oradlo.
Dynamický lidský svět se tudíž vtahuje do archeologie (do jejích
teoretických modelů) v okamžiku, kdy je třeba vytvořit modelovou teorii
nějakého období na nějakém území. Tím, že vytváříme archeologii modernity, vtahujeme do naší disciplíny poslední část lidského světa, který doposud
archeologií nebyl pokryt; musíme proto do archeologie začlenit příslušnou
část teorie artefaktů, moderních artefaktů. Jinak bychom pro tuto část archeologie nemohli například vytvářet modely a svoje výsledky bychom nemohli následně interpretovat.
V archeologii modernity budujeme teoretické modely na základě
současných artefaktů, o kterých se dozvídáme nejen z nějakých písemných
zdrojů, ale přímo i pozorováním některých artefaktů. Pro vytváření archeologických modelů ve smyslu archeologické metody musíme evidentně
používat i teorie současných artefaktů, která je nepochybně nejsložitější
součástí teorie artefaktů vůbec. V oblasti teorie artefaktů tak uzavíráme celé
časové období vytváření artefaktů od jejich paleolitických počátků až
do současnosti a dospíváme k nutnosti použít jejich obecnou teorii.
Často upozorňuji na to, že artefakty jsou ve vědě popelkou v tom
směru, že neexistuje jejich obecná teorie. Takové teorie má přitom kdekterá
dílčí oblast přírody a většina společenských jevů studovaných na základě jazyka. Chybění obecné teorie artefaktů je pozoruhodné, neboť artefakty dnes
tvoří největší část vnímaného lidského světa. Podívejme se kolem sebe a uvidíme jen artefakty a nějaké ekofakty; když vyjdeme z budovy, spatříme zase
artefakty, budeme poslouchat jejich zvuky, cítit jejich pach, dotýkat se jich.
Situace se příliš nezmění, pokud opustíme město, protože pole a kulturní les
jsou dnes zase artefakty. Dříve než bychom si chtěli stěžovat, že jejich teorie
dosud neexistuje, musíme se pokusit ji vytvořit.

14

Teorie současných artefaktů nemůže zůstat hluboce neovlivněna
skutečností, že tyto artefakty jsou nejen plně pozorovatelné a popsatelné aktuálním jazykem, nýbrž i ovlivnitelné lidskou činností. Teorie moderních
artefaktů se proto stává nejen vědou s pozorovatelnou dynamikou, nýbrž dokonce oborem, v němž lze aplikovat skutečný experiment. Tyto činnosti jsou
ovšem často obhospodařovány existujícími zvláštními disciplínami, zejména z oboru přírodních a technických věd. Přesto mají jedno společné: jsou
o artefaktech, nikoliv o přírodních objektech, a to i v případě, že používají
ekofaktové a přírodní vlastnosti artefaktů.
Už zde bych chtěl upozornit, že při budování teoretických modelů
v archeologii modernity můžeme často použít současné údaje o artefaktech,
jejichž model vytváříme. To je velký rozdíl oproti modelům pro archeologii
pravěku, kde model se vždy generuje na základě poznatků o jiných artefaktech, u nichž jen předpokládáme srovnatelnost (artefakty popisované etnografií, historií jiných společenství nebo jiných prostředí, artefakty časově
odlišné apod.). Snad bychom tuto specifičnost modelů modernity mohli
využít i pro rozpoznání hranic této nově vyčleňované disciplíny.
Nelze se ovšem domnívat, že všechno o moderních artefaktech je
známo z konkrétních slovních popisů moderních disciplín. Technické obory se obvykle zabývají převážně praktickou funkcí svých artefaktů, zatímco
jejich společenský význam, symbolický smysl a formy exprese zůstávají teorií nedotčeny. Ale ani oblast praktických funkcí nebývá celá diskutována.
Společenský význam artefaktů pro diferenciaci společenských skupin není
analyzován a symbolický smysl artefaktů je nejčastěji redukován na estetický dojem, pokud se vůbec zmiňuje. Typicky třeba střední délka života jednotlivých druhů artefaktů není uváděna, ačkoliv z hlediska potřeb archeologie je to parametr velmi užitečný. Nevíme například, jaká je životnost
moderní keramiky. I v archeologii modernity tudíž zůstává pole pro tradiční
archeologickou metodu.
Nedomnívám se, že teorii modernity by bylo třeba vybudovat
naráz pro celou oblast moderních artefaktů. Můžeme použít již existujících
pokusů o teorii pravěkých artefaktů a pak postupovat po dílčích problémech. To je důležité, protože vytvořit celou obecnou teorii artefaktů naráz
by bylo neproveditelné.
Myslím, že archeologie modernity si přes svoje odlišnosti udrží
svoje postavení v rámci archeologie, tj. bude se zabývat statickými artefakty, které již prošly zánikovou transformací. Teorie statických artefaktů,
tedy v podstatě archeologická metoda, zůstane v principu podobná jako
v jiných odvětvích archeologie. Jinak tomu bude ovšem v oblasti modelové
archeologické teorie, kterou bude teorie současných, moderních dynamických artefaktů, tedy víceméně oblast obecné teorie artefaktů. Je to proto, že artefakty tvoří nerozlučnou dvojici s lidmi, kteří je vytvářejí a užívají.
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Z této teorie budou archeologové vycházet a k ní se budou vracet svými
interpretacemi.
Snad bych měl v závěru uvést, co z toho všeho vyplývá konkrétně
pro ty, kdo se archeologií modernity zabývají. Zřejmě nic urgentního, zejména pokud pracují na základě metody a teorie, jak se vyučuje například v Plzni. Bylo by však dobře, kdyby se časem zamysleli nad problémy, které jsem
zde zmínil.
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3. ČESKÁ KRAJINA 19. a 20. STOLETÍ
VE SVĚTLE INDUSTRIÁLNÍ
ARCHEOLOGIE – STAV BÁDÁNÍ
Tereza Blažková – Václav Matoušek

3.1. Úvod
Industriální archeologie se začala formovat v Anglii v 50. letech 20. století.
Původně amatérské aktivity v oblasti dokumentace a konzervace zaniklých
industriálních objektů se koncem 50. let staly předmětem zájmu profesionálních badatelů. Z počátku se omezovaly také jen na oblast památkové péče
a dějin techniky (stručně shrnuje s odkazy na zahraniční literaturu Matoušek
2010, 18n.). Nejpozději od 70. let (ale pravděpodobně dříve) byl pojem industriální archeologie známý a reflektovaný také naší odbornou archeologickou obcí (srov. Merta 1980). Ovšem prvé pokusy o praktické aplikace zaznamenáváme až po roce 2000 (viz níže). Z toho bychom mohli zjednodušeně
soudit, že vývoj naší archeologie je v tomto směru zhruba o 50 let zpožděný
oproti západnímu světu.
Na přelomu srpna a září 2011 jsme společně se studenty Fakulty
humanitních studií Univerzity Karlovy navštívili kongres Asociace industriální archeologie (založena 1973 v Anglii) v Corku v Irsku. Na konferenci
zazněly necelé dvě desítky přednášek. Téměř všechny referáty obsahovaly
v názvu slovo archeologie. Přesto ani jeden referát nebyl archeologický v tom
smyslu, jak chápeme archeologii u nás. Jinými slovy, ani jeden přednášející se
nezabýval archeologickými nalezišti, archeologickými nálezy. Žádný referát
neřešil specifickou problematiku studia industriální epochy metodami terénního archeologického studia, ani destruktivního ani nedestruktivního
charakteru. Pokud bychom se pokusili aplikovat na konferenci v Corku strukturu disciplín užívanou v našem prostředí, pak naprostou většinu příspěvků
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bychom zařadili nejspíše pod obory historická geografie, dějiny hospodářství
a dějiny techniky. V několika případech též etnologie a památková péče (srov.
podrobnou zprávu o konferenci v Corku Blažková – Matoušek 2011).
Nelze ovšem srovnávat nesrovnatelné. V obecném smyslu vznik
a vývoj britské industriální archeologie značnou měrou navazuje na dlouhou tradici zájmu o kulturní krajinu, resp. o historické prvky kulturní krajiny, který můžeme sledovat v Anglii již od 16. století (Gojda 2000, 70n.).
Počátek zvýšeného zájmu o industriální památky se v Anglii shoduje s vleklou ekonomickou krizí a s transformací hospodářství, v jejímž důsledku
začaly být postupně rušeny především podniky těžkého průmyslu (doly,
hutě, s nimi spojené železniční tratě a další komunikace a provozy). V kontextu výše zmíněné tradice zájmu o kulturní krajinu začala část laické
veřejnosti chápat likvidované a chátrající industriální objekty jako významné historické, ale také estetické prvky kulturní krajiny.
Pro další vývoj oboru bylo důležité, že se ve stejné době začal v britské archeologii významně projevovat antropologický diskurz původu domácího
i zámořského. Marylin Palmerová, jedna z vůdčích osobností současné industriální archeologie, upozorňuje na dvě paralelní pojetí tohoto oboru. Pojem
industriální archeologie je často používán jako synonymum pro památkou
péči, resp. dokumentaci, ochranu a prezentaci industriálních památek.
Souběžně se týž pojem používá pro označení komplexního studia industriální
epochy, které zahrnuje zejména metody sociální a kulturní antropologie
a také (ale ne výlučně) metody archeologie (srov. Palmerová 2005a, b).
Připomeneme-li ještě historickou tradici Anglie jakožto kolébky
průmyslové revoluce a příslovečné „dílny světa“, potom můžeme vznik a následný vývoj industriální archeologie chápat (mimo jiné) jako specifickou
odpověď na aktuální ekonomické, společenské a kulturní poměry Británie
v polovině a druhé polovině 20. století.
Situace v českých zemích však byla a dosud je značně odlišná. Více
než o kulturní krajinu opíral se domácí historický mýtus již od raného
středověku vždy spíše o historické události (skutečné i domnělé) a jejich
účelovou interpretaci. Byla-li kdy v minulosti krajina v souvislostech historických u nás zmiňována, pak nejvýše v roli kulisy dějinných událostí, nikoliv jako svébytný aktivní činitel. Zvýšený důraz na studium přírodního
prostředí člověka a vývoj kulturní krajiny lze u nás sledovat teprve od 70./80.
a zejména pak od 90. let 20. století, kdy se pojem „krajina“ stal jak v kruzích
společenských, tak přírodních věd doslova módou. Dodejme módou přijatou
primárně z anglosaského prostředí.
Laický i odborný zájem o mizející industriální památky můžeme
sledovat i u nás. V důsledku pomalejšího ekonomického a technického vývoje se však i objekty industriálního rázu u nás stávají specifickou „starožitností“
a předmětem zájmu a obdivu výrazně později než v Anglii.
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Zcela nesrovnatelný byl a dosud je charakter archeologického výzkumu v Anglii a u nás. Vznik moderního archeologického studia byl v českých
zemích na

svém počátku na přelomu 18./19. století primárně motivován

snahou proniknout při studiu dějin do období před nejstaršími písemnými
prameny. Proto se archeologické studium dlouho omezovalo jen na období
prehistorická a protohistorická. Posun zájmu archeologie do období
středověku se zdráhala konzervativní česká akademická obec oficiálně akceptovat od 20. až do 60. let 20. století. Postupné etablování archeologie
novověku můžeme u nás sledovat teprve od 80. a 90. let 20. století. Dnes je
archeologie novověku v českých zemích již obecně respektovaným oborem se
specializovanou řadou konferencí a sborníků. Zájem této subdisciplíny se
však až na výjimky omezuje pouze na sledování dalšího vývoje tradic kultury
středověku a časově zpravidla nepřesahuje období raného novověku. Rovněž
archeologický, ale i historický zájem o vývoj kulturní krajiny je u nás dnes
samozřejmostí. Nesmíme však přehlédnout, že v obou vědních oborech se jedná povýtce o importy ze zahraničí (viz výše).
Důležité je také hledisko metodické. Nezasaženi tradicí antropologickou, považujeme studium industriální epochy stále za doménu historiků,
v menší míře též etnologů. Diskurz antropologický se v domácím prostředí
postupně prosazuje opět až od 90. let, výrazně v oblasti historiografie či sociologie. Z archeologických subdisciplín aplikuje antropologický diskurz
zatím tradičně jen studium paleolitu a mezolitu.
Odlišný je i obecný vztah naší laické i akademické obce k epoše industrializace. Zatímco angličtí zakladatelé a nositelé ideje industriální archeologie se mohli od počátku opírat o hrdost na roli své země v době industriální, v českých zemích musí zájemce o industriální epochu počítat
s významně odlišnou situací. Nedílnou součástí českého národního historického mýtu, tradovaného dodnes z doby národního obrození, je nekritická
adorace malého a středního rolníka jakožto nositele českých národních tradic. V duchu tohoto mýtu, oživeného na konci 20. století ekologickými aktivisty, je industrializace u nás dosud stále představována především jako jev
negativní. Nesporné pozitivní výsledky industrializace v oblasti vědeckotechnické i ekonomické proto dosud unikají obecnému ocenění.
Navzdory zdánlivě nepříznivé situaci se však při bližším pohledu
budoucnost industriální archeologie, resp. komplexního antropologického
studia industriální doby u nás, jeví poměrně příznivě. Velmi dlouhou, bohatou a úspěšnou tradici má u nás jednak studium dějin techniky (např. Jílek
1983–1985; Smolka 1995; Hlušičková a kol. 2001–2004), jednak široký obor
hospodářských dějiny. V Čechách reprezentuje starší – zakládající – tradici
studia ekonomiky industriální epochy zejména syntetické dílo J. Purše 1960
a 1973 nebo práce P. Horské-Vrbové (např. Horská-Vrbová 1965; porevoluční
studium představuje syntéza Jakubec–Jindra 2006). Mnoho cenných infor-
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mací obsahuje publikační řada Zpravodaj komise pro dějiny závodů, vydávaná Historickým ústavem AV ČSAV v Praze od poloviny 70. do konce 80.
let. Hospodářsko-geografický aspekt akcentovala badatelská centra severomoravská (ostravská) a slezská (opavská), např. v sérii sborníků nazvané
Průmyslové oblasti (shrnují Gawrecki 1987 a Steiner 1991).
Národní technické muzeum v Praze vydává již řadu desetiletí
množství publikací z oboru dějin techniky a dějin průmyslu, včetně otázek
sociálních. Připomínáme alespoň řady Studie z dějin hornictví a Studie z dějin
hutnictví. V této souvislosti nelze opomenout ani řadu Archaeologia technica
vydávanou Technickým muzeem v Brně, resp. J. Mertou, od roku 1978. Většina
příspěvků z této řady je zaměřena na problematiku pravěkou a středověkou,
v posledních letech však přibývá témat z novověku i doby industriální.
Plně v souladu s aktuálním vymezením britské industriální archeologie je studium sociálních poměrů. Původní přednostní zaměření
na dělnickou problematiku, resp. dělnické hnutí, se odráží např. v ediční
řadě Etnografie dělnictva, vydávané Ústavem pro etnografii a folkloristiku
ČSAV, nebo v syntetickém díle A. Robka a kol. (1980). Moderní studium
dělnické problematiky je s britskou produkcí zcela srovnatelné (např. Jemelka 2008). Souběžně se rozvíjí i studium elit industriální doby (např. Štaif
2007; Kubů – Šouša 2008). Systematicky se sociálním aspektům industriální
epochy věnuje dvojice slezských badatelů J. Machačová a J. Matějček (naposledy 2010). V linii moderní západní industriální archeologie jsou i práce
z oboru každodennosti industriální doby (srov. např. Lenderová – Jiránek –
Macková 2009).
Zakladatelské aktivity britské industriální archeologie, tj. dokumentaci

a

záchranu

ohrožených

industriálních

památek,

zastupuje

v Čechách Sekce ochrany průmyslového dědictví, která vznikla v roce 1987
při Národním technickém muzeu, a Výzkumné centrum průmyslového
dědictví, které vzniklo v roce 2002 při ČVUT. Technické stavby se u nás začaly
zapisovat do Státního seznamu nemovitých kulturních památek již v roce
1958. V polovině 70. let 20. století byl do koncepce památkové péče zahrnut
Program záchrany, obnovy a společenského využití památek výroby, vědy
a techniky. V Ústředním seznamu kulturních památek České republiky je
zapsáno 2800 objektů, které dokládají historický vývoj výroby, vědy a techniky (Kotalík 2008).
Britskému systematickému zájmu o vývoj krajiny je velmi blízká
tradice oboru historické geografie, jehož rozvoj je u nás spjat s řadou významných osobností, počínaje F. Roubíkem, Z. Boháčem, J. Pekařem, až po současné
badatele L. Jelečeka, P. Chromého nebo vůdčí osobnost E. Semotanovou.
Připomeňme alespoň témata dvou posledních historicko-geografických konferencí pořádaných Historickým ústavem AV ČR v Praze a Katedrou sociální
geografie a regionálního rozvoje Přírodovědné fakulty Univerzity Karlovy
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„Krajina města – město v krajině“ (Praha 20. 1. 2010) a „Průmyslová krajina
jako kulturní dědictví“ (Praha 19. 1. 2011). Z tradičního historicko-geografického přístupu při studiu vývoje vzájemného vztahu člověka a přírody
v procesu industrializace vyšel L. Jeleček. Nejprve systematicky sledoval
proměny krajiny v důsledku transformace zemědělství v průběhu 19. století
(Jeleček 1985; 1995), později svůj badatelský zájem rozšířil a stal se propagátorem subdisciplíny environmentálních dějin (Jeleček 2000).
Velmi početná a aktivní je u nás laická skupina zájemců o industriální epochu. Nejstarší a nejpočetnější je společenství laických milovníků
železniční historie. Romantika vyřazených parních lokomotiv, prvních
„motoráků“, zrušených nádraží i celých železničních tratí nikdy nebyla
a dosud není ve zjevném rozporu s žádnou ideologií. Tak trochu nenápadně,
stranou zájmu většinové společnosti i akademické veřejnosti, vznikla celá
řada železničních historických expozic a nepřehledné množství publikací
o dílčích aspektech železniční historie. O množství restaurovaných lokomotiv a dalších movitých i nemovitých objektů nemluvě. Ve svém souhrnu
se jedná o dílo plně srovnatelné s prací laických i profesionálních badatelů
v oboru industriální historie západně od našich hranic. Připomenout se
sluší i práci laických milovníků historie vojenství, automobilismu, cyklistiky nebo hornictví.
Souběžně s nadšenými amatéry působí na poli osvěty v našich
zemích i velké množství profesionálních muzeí a skanzenů zaměřených
na problematiku industriální doby (srov. Hlušičková 2004, 264-312). Jejich
řady rozšiřují v poslední době expozice otevírané v provozech rušených
v důsledku restrukturalizace průmyslové výroby (např. hornický skanzen
v dole Mayrau ve Vinařicích u Kladna, naučná stezka v zaniklé huti Koněv
na Kladně nebo skanzen Vítkovických železáren a dolu Hlubina v OstravěVítkovicích). Ve všech těchto případech se jedná o zjevnou analogii s britskými industriálními expozicemi „pod širým nebem“. Za všechny uveďme
alespoň rozsáhlý komplex současných i historických průmyslových podniků
v oblasti Ironbridge.
Z výše uvedeného stručného nástinu historie i aktuálního stavu studia industriální epochy je zřejmé, že současnou situaci u nás nelze jednoduše
hodnotit jako zaostávání za vývojem v západních zemích. Výstižnější je konstatovat, že v důsledku odlišného historického vývoje nejsme pozadu, nýbrž
jinde. V některých ohledech (hospodářské dějiny, dějiny techniky) je dosažený
stupeň poznání plně srovnatelný s vyspělými badatelskými centry v zahraničí.
V jiných (terénní výzkum) jsme teprve na samém počátku.
Je však velmi pravděpodobné, že industriální archeologie či nějaká
jiná forma intenzivního terénního studia industriální epochy se u nás
v dohledné době bude úspěšně rozvíjet. Více než kterákoliv jiná archeologická subdisciplína odpovídá totiž industriální archeologie na aktuální,
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zhusta velmi palčivé otázky současnosti. V době industriální, u nás především
v době druhé průmyslové revoluce, tj. ve druhé polovině 19. a v prvých třech
desetiletích 20. století, nacházíme bezprostřední základy našeho současného
světa. Problémy v oblasti hospodářské, vědecko-technické, sociální, kulturní,
ale i současnou situaci ekologickou nepochopíme bez důkladné a komplexní
znalosti industriální epochy.
Domníváme se, že v této chvíli je ještě předčasné pokoušet se formulovat koncepční otázky a vytyčovat konkrétní badatelské úkoly. Industriální
archeologie se bude v českých zemích formovat postupně v procesu postupného sbližování a prolínání dosud oddělených linií studia hospodářských, technických, sociálních a kulturních dějin. Usilovat o doslovné „překopírování“
britského či jakéhokoliv jiného modelu do českých poměrů by bylo pošetilé
a především nemožné. Takovéto pokusy by záhy ztroskotaly nejenom
na dědictví odlišných badatelských tradic. Nesrovnatelný byl i vývoj samotné
historické epochy industrializace, resp. modernizace společnosti.
Na základě dosavadních zkušeností můžeme s vysokou pravděpodobností očekávat zrod industriální archeologie v českých zemích zejména
v procesu zjevného prolínání archeologie a historické geografie. Právě v této
„kontaktní zóně“ již vzniklo nebo vzniká několik badatelských projektů Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, jejichž metodické postupy jsou
se současnou britskou industriální archeologií plně srovnatelné.
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Lukáš Funk

V poslední době bylo poukázáno na problematiku vsí zaniklých po roce 1945
jako významné archeologické téma a byla také zdůrazněna naléhavost takto
orientovaného výzkumu (Vařeka – Balý – Funk – Galusová 2008, 101 – 102). Vsi
v moderní době nezanikly pouze ve 2. polovině 20. století, avšak právě v poválečném Československu dochází v důsledku celé řady příčin k pustnutí
i záměrné likvidaci stovek vesnických sídel a zanikání obcí pokračuje, byť
sporadicky, i po roce 1989.
V této souvislosti se často setkáváme s termínem zaniklá vesnice.
Vymezení tohoto pojmu však není jednotné a připouští řadu rozličných
výkladů, zvláště je-li doplněn některým z často užívaných přívlastků, jako
jsou vesnice sudetské, pohraniční, vysídlené, poválečné apod. V archeologii
je používání tohoto pojmu zažité a vychází z dlouholetého výzkumu zaniklých středověkých vesnic (např. Nekuda 1975; Klápště – Smetánka 1982;
Smetánka 1988; Vařeka 2006). Jiné užívané termíny jako je sídliště nebo osada představují v tomto kontextu synonyma (např. Nekuda 1982; Nekuda
2000). Novodobé písemné prameny úřední povahy ovšem termín vesnice
nepoužívají. Již reformy císaře Josefa II. zavádějí katastrální obce, tedy sídelní jednotky s přesně vymezeným územím, včetně k nim náležejícím
dalším, zpravidla menším sídlům (Janák – Hledíková – Dobeš 2005, 298).
Po dokončení stabilního katastru byla roku 1849 stanovena pravidla územní samosprávy, která jsou po dílčích, mnohdy jen přechodných úpravách,
platná dodnes. Každá vesnice na území Rakouské monarchie byla zařazena
do jednoho ze dvou nově zřízených právních statutů a stala se obcí, tedy
nejnižší státní správní jednotkou nebo osadou k ní příslušnou (Janák – Hle-
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díková - Dobeš 2005, 298). Proto i historická literatura rozlišuje při zkoumání
vesnického osídlení obce a osady. Termín vesnice je užíván zřídka a je chápán
jako synonymum obce (srov. např. Kovařík 2009, 6). K nesrovnalostem dochází
rovněž při snaze o vyčíslení vesnických sídel zaniklých po roce 1945.
Proměny osídlení v pohraničních oblastech se odrazily v rozsáhlých změnách místní samosprávy. Mnoho obcí v důsledku náhlého poklesu obyvatel ztratilo svůj právní statut a stalo se osadami. K zanikání
celých obcí tak došlo jen v menším množství případů (130 zaniklých obcí
v celé ČR po roce 1945; srov. Kovařík 2009, 6).
Výrazná redukce vesnického osídlení v poválečném Československu
je důsledkem mnoha rozličných procesů a faktorů, které je možno členit
do pěti základních skupin.
a) Výstavba vodních děl a jaderných elektráren
První skupinu ve většině případů tvoří sídelní jednotky zaniklé v důsledku
výstavby rozsáhlých vodních děl. Takových lokalit lze na našem území nalézt několik desítek. Vzhledem k celkové ploše i celkovému počtu zničených
vsí je nejcitelnějším zásahem tohoto typu do kulturní krajiny výstavba vltavské kaskády. Nejrozsáhlejšímu z vodních děl, Lipenské přehradě, podlehlo
šest vesnic. Shodný počet pohltila i přehrada Slapská a Orlická dokonce ještě
o jednu více (Cacák – Kouba 2008). Obdobný počet vesnic také podlehl přehradám Nechranice a Přísečnice, a to včetně stejnojmenného města (Binterová – Děd 2004) a Želivka (Švihov; Beran 2012). K této skupině je nutné přiřadit
i několik lokalit, které nezanikly v přímém důsledku výstavby, tedy demolicí
a zatopením, ale z důvodu přerušení důležitých komunikací a styku se zázemím. K takovým patří například vesnice Skoky a Mlýňany nedaleko vodní
nádrže Žlutice. Volně k této skupině náleží sedm vesnic, které musely uvolnit
prostor komplexům dvou našich jaderných elektráren pokrývajících území
několika katastrů (např. Skryje, elektrárna Dukovany nebo Březy, elektrárna
Temelín; Pelíšek 2006). Na našem území nezaznamenáváme celé vsi zaniklé
v důsledku výstavby dálnic či železnic.
b) Exploatace a zpracování surovin
Druhá skupina je tvořena souborem lokalit, které podlehly dobývání nerostných surovin. Rozsáhlou povrchovou těžbou hnědého uhlí jsou zasaženy především oblasti severozápadních Čech, zejm. Mostecká a Sokolovská pánev,
kde těžbě muselo „ustoupit“ více než 100 vesnic, včetně historického města
Mostu (Prokop 2001; Sýkorová 2002). Exploatace uranu na Jáchymovsku, křemeliny na Českobudějovicku a sklářských písků nedaleko Jičína zapříčinila
zánik dalších sídelních jednotek. Dobývání černého uhlí padlo za oběť šest
lokalit na Karvinsku (Beran 2012). Do této skupiny je nutné přiřadit i lokality zaniklé v důsledku zpracování získaných surovin, jako je například pět
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vesnic demolovaných při úpravě plochy nikdy nedokončeného úložiště popílku z tepelných elektráren na Chomutovsku (Beran 2012).
c) Vojenské výcvikové prostory a zakázaná pohraniční pásma
Po druhé světové válce byla na našem území zřízena řada rozsáhlých výcvikových prostorů a nepřístupných pásem, na jejichž území se ocitly stovky
vesnic, které tak byly odsouzeny k zániku. V areálech vojenských prostorů
jako jsou Boletice (Záloha 1998), Dobrá Voda, Hradiště, Doupov (Augustin
1994), Libavá, Prameny (Tomíček 2006), Jince a Ralsko (Blažková 1995) se úhrnem nachází téměř 150 lokalit. Vesnická sídla ve většině případů posloužila
jako cvičné cíle pro letectvo, dělostřelectvo, tanky a další armádní složky.
Zhruba shodný počet lokalit byl demolován na základě jejich polohy v blízkosti hranice s Německou spolkovou republikou a Rakouskem (Kovařík 2006,
67–70). Na zániku sídelních jednotek v blízkosti kontrolovaných hraničních
pásem se zpravidla podílelo více příčin.
d) Rozšiřování a transformace městské zástavby
Tato skupina lokalit je často opomíjená. Druhá polovina 20. století je charakteristická plošným rozšiřováním městské zástavby, výstavbou nových panelových sídlišť, dopravních okruhů, příměstských výrobních, obchodních
center apod. Urbanizace příměstské krajiny způsobila demolici mnoha historických vesnických sídel. Nejvíce těchto lokalit lze nalézt v okrajových
čtvrtích hlavního města Prahy (Štech – Wirth – Vojtíšek 2002) a dále na území
krajských a okresních měst (Jordánková – Sulitková 2008; Navrátil 2007; Pokluda 2008; Boháč 2008; Kovář 2008). Vyčíslení přesného počtu těchto lokalit je však nadmíru komplikované, a to především z důvodu vysoké variability jejich zániku a jeho rozsahu.
e) Destabilizace pohraničí
Množství obtížně uchopitelných faktorů, které v určitých kombinacích zapříčiňovaly zánik vesnic, lze obecně charakterizovat jako destabilizaci pohraničních oblastí. Ty lze rámcově rozdělit podle dopadu na sídelní jednotky
či samotné objekty na kolektivní a individuální. Ke kolektivním faktorům
pustnutí patří zejm. vysídlení německého obyvatelstva, osídlování pohraničí a kolektivizace. Jedná se o procesy, které se v důsledku dotýkaly všech vesnic a života obyvatel v pohraničí. Naproti tomu rabování, rozebírání objektů
na stavební materiál, rozhodnutí o demolicích nebo jen neschopnost nově
příchozích osídlenců hospodařit v nových podmínkách patří mezi faktory
individuální, které se dotýkají osudů komunit, rodin i jednotlivců.
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Obr. 1. Vodní nádrže a výstavba jaderných elektráren jako důvod zániku vsí v České republice
(mapa L. Funk).

Obr. 2. Vsi zaniklé v důsledku těžby uhlí, uranu, křemeliny, sklářských písků, kyzu a zřizování úložišť popílku (mapa L. Funk).
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Obr. 3. Vojenské prostory a hraniční pásmo podél Železné opony (mapa L. Funk).

Obr. 4. Zánik a transformace vesnických sídel v souvislosti s rozvojem městských aglomerací
(mapa L. Funk).
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Obr. 5. Oblasti postižené odsunem obyvatelstva německé národnosti po 2. světové válce (mapa
L. Funk).

Obr. 6. Oblasti plošné redukce vesnického osídlení (městské aglomerace, těžba) a oblasti s vysokou mírou zániku sídel v důsledku odsuny obyvatelstva německé národnosti v České republice (mapa L. Funk).
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5. PROBLEMATIKA TRANSFORMACÍ
V ARCHEOLOGII SOUČASNOSTI NA
PŘÍKLADU VSÍ ZPUSTLÝCH PO ROCE 1945
V NOVOHRADSKÝCH HORÁCH
Michal Bureš

5.1. Předmět výzkumu
Otázky archeologických transformací jsou v tomto příspěvku řešeny na příkladu vsí zaniklých po roce 1945 na území Novohradských hor a Novohradského podhůří v Jihočeském kraji při státní hranici České republiky a Rakouska. Zkoumaný polygon je vymezen linií Šejby - Dlouhá Stropnice – Horní
Stropnice – Rychnov u Nových Hradů – Valtéřov –Dluhoště – Ličov – Hradiště
– Blansko – tok Malše před Kaplicí a dále po toku Malše k Dolnímu Dvořišti
až na státní hranici s Rakouskem a po státní hranici k hraniční obci Šejby
a je možné jej označit jako širší mikroregion Benešova nad Černou. Jedná se
o prostor 40 katastrálních území rozprostírajících se na ploše cca 300 km².
Předmětem výzkumu jsou archeologické transformace vesnic sledovaného polygonu opuštěné po roce 1945. Proces pustnutí časově vymezují
roky 1945 a 2011, kdy byl výzkum ukončen.
Zkoumaný prostor byl v době po druhé světové válce postižen
značným úbytkem obyvatelstva v důsledku vysídlení československých
občanů německé národnosti, kteří v oblasti tvořili do roku 1945 většinovou
populaci, a v důsledku následných hospodářských a společenských změn
spojených s kolektivizací, zánikem živností apod. Počátek studené války poznamenal jihočeské pohraničí v polovině 20. století vybudováním ženijně
technických zařízení pro zabezpečení hranic (Jílek – Jílková a kol. 2006, 32)
a zřízení zakázaného pásma o hloubce 2–5 km od hranic do vnitrozemí
a hraničního pásma o hloubce až 12 km (Jílek – Jílková a kol. 2006, 30). To
vedlo k dalšímu vysídlování, zániku sídel i ke změnám krajinného rázu
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(k tomu z hlediska historické geografie např. Kučera 2007, 313–45 nebo Kuldová – Kučera 2008, 247–261).
Sledovaný polygon byl vymezen tak, aby zahrnoval jak tzv. zakázané pásmo, tak i hraniční pásmo a částečně i vnitrozemí a mohla tak být výzkumem testována hypotéza, že odlišné poměry v jednotlivých pásmech se
mohou odrazit i v archeologických pramenech.

5.2. Pustnutí, zánik a regenerace
Pustnutí je proces, který může vést k zániku objektu, pokud nedojde k jeho
regeneraci. Rychlé opuštění naráz vedoucí k trvalému zániku objektů nebo
lokality bez budoucího znovuvyužití nebo znovuosídlení je spíše vzácné
a souvisí nejčastěji s katastrofami (Tomba – Stevenson 1993, 192). Proces pustnutí je vymezen na jedné straně permanentním využitím objektu, na druhé
straně permanentní ztrátou využití, která vede k zániku. Mezi těmito extrémy může docházet k dočasnému využití, např. pro občasné bydlení, skladování nářadí a náčiní nebo k využití jakožto zdroje surovin na prodej nebo
na stavbu nového objektu či využití jako smetiště, a to zejména poté, co dojde
ke zřícení některých konstrukčních prvků, nejčastěji střechy nebo stěn
domu (srov. Rotschild – Mills – Ferguson - Dublin 1993, 125). Osídlení je definováno jako kontinuální a nepřetržité užívání místa určitou skupinou (Schiffer
1996, 100). Opuštěné sídliště může být regenerováno stejnou skupinou lidí,
která jej opustila, anebo jinou skupinou, což je častější jev (Schiffer 1996, 104).
Na sledovaném území Novohradských hor a ve vymezeném období lze ve velké míře sledovat opuštění a pustnutí, na nějž zčásti navazuje opětovné využití a regenerace, v další etapě pak trvalý zánik. Jen v zanedbatelné míře lze
sledovat kontinuitu a nepřetržité užívání místa stejnou skupinou, ať již se
jedná o autochtonní Čechy, nebo neodsunuté Němce.
Pro odlišení jednotlivých případů byly v příspěvku definovány
stupně transformace podle toho, v jaké míře areály a komponenty prošly, respektive neprošly zánikovou transformací (k zánikové transformaci Neustupný 2007, 51). Transformační škála odráží vztah pustnutí, zániku a regenerace, čili míru přechodu mezi živou a mrtvou kulturou (srov. Neustupný 2007,
46-47), respektive míru přechodu mezi systémovým a archeologickým kontextem (Schiffer 1996).

5.3. Stupně zánikové transformace areálů a komponent
Transformační škála je u areálů čtyřstupňová, u komponent pouze dvoustupňová. Areály jsou v příspěvku členěny na netransformované, částečně

30

netransformované, částečně transformované a plně transformované; komponenty na netransformované a transformované.
Netransformovaný areál slouží i v současnosti jako komunitní
areál s příslušnou infrastrukturou adekvátní současnému komunitnímu
areálu. Charakteristickou vlastností žijícího areálu je, že neproběhla zániková transformace areálu jako celku.
Částečně netransformovaný areál představuje komunitní areál
sice z podstatné části zaniklý, ale v jeho rámci se zachovaly areály aktivit,
které slouží svému původnímu účelu (např. několik zemědělských usedlostí,
zemědělský provoz, trvale obývané budovy apod.). Přestože významná část
komponent prošla zánikovou transformací, areál neprošel zánikovou transformací jako celek.
Částečně transformovaný sídelní areál je charakterizován zánikem převažující většiny komponent. Zachované komponenty neslouží svému
původnímu účelu, jako celek netvoří z důvodu absence komunity komunitní
areál. Z větší části zaniklý sídelní areál nedisponuje infrastrukturou žijícího
sídla. Jako typický příklad lze uvést vesnici nebo osadu, v jejímž obvodu zanikla většina zemědělských usedlostí a ty, které nezanikly, neslouží jako
zemědělské usedlosti, ale neslouží ani ke stálému obývání. Bývalé usedlosti
jsou prázdné, nevyužívané nebo slouží jako rekreační objekty.
U částečně netransformovaných a částečně transformovaných
areálů není rozhodující poměr mezi transformovanými a netransformovanými komponentami, ale skutečnost, zda se v areálu zachovaly aktivity
sloužící původnímu účelu nebo nikoliv.
V plně transformovaném sídelním areálu všechny komponenty
prošly zánikovou transformací, avšak mohly projít různými druhy zejména
kulturních posdepozičních transformací (viz dále). Nelze tedy vyloučit
přítomnost stojících objektů nebo jejich částí a pozůstatků, tyto objekty jsou
však prázdné, nevyužívané a neslouží ani jako rekreační objekty.
U jednotlivých komponent rozlišujeme pouze to, zda komponenta
prošla či neprošla transformací. Netransformovaná komponenta slouží
svému původnímu účelu v rámci komunitního nebo nadkomunitního areálu nebo svému účelu neslouží, ale neprošla zánikovou transformací (např.
usedlost využívaná jako rekreační objekt). Transformované komponenty
prošly

zánikovou

transformací

a

můžeme

definovat

různé

druhy

postdepozičních transformací (viz níže).
Částečně transformovaný areál tak obsahuje transformované i netransformované komponenty; plně transformovaný areál obsahuje pouze
transformované komponenty. Mezi transformované komponenty řadíme
i takové komponenty, které prošly zánikovou transformací, ale stavební relikty byly využity pro novou výstavbu zejména rekreačních, v některých
případech i hospodářských objektů. Pro zařazení mezi transformované kom-
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ponenty je rozhodující, zda nová stavba přistupuje k reliktu jako k útvaru
využitelnému pro novostavbu (např. pozůstatek obvodové zdi usedlosti
využit jako součást novostavby). Naopak takové komponenty, ze kterých
zůstala jen stavební torza, avšak se zachovanými např. někdejšími obytnými
prostory s okenními otvory, které byly nově využity jako obytné prostory
s okny v otvorech původních, řadíme mezi netransformované. Takových
případů regenerace je však velmi málo, anebo tento stav nelze vizuálním
průzkumem identifikovat.
Transformační škála byla aplikována na 40 katastrálních území
vymezeného území o celkové výměře cca 300 km2. Z celkového počtu 95
areálů bylo určeno 41 areálů jako netransformovaných, 9 částečně netransformovaných, 11 částečně transformovaných a 34 plně transformovaných
(tab. I).

5.4. Typy a varianty zánikových transformací komponent
Komponentami, u kterých lze efektivně zvolenými metodami povrchového
průzkumu a za pomoci studia historických leteckých snímků analyzovat zánikovou transformaci, jsou komponenty stavební povahy. V rozsahu tématu
tohoto příspěvku se jedná o vesnické domy, usedlosti, případně výrobní či
jiné obdobné části stavebního prostředí. Pro účely testování byly na základě
rozboru cca 900 komponent všech 45 částečně a plně transformovaných sídelních areálů vymezeny tři typy zánikových transformací: (A) úplná destrukce, (B) částečná destrukce a (C) samovolná postupná destrukce (tab. II).
Typy transformací též vyjadřují předpokládaný způsob demolice a předpokládanou míru recyklace materiálu (srov. Klír 2008, 183–184; Schiffer 1996,
106-107). V závislosti na záměrném nakládání se zbytky v průběhu zánikové
transformace (srov. Neustupný 2007, 53–54) byly odlišeny 4 varianty zánikové transformace typu A - jednorázové úplné destrukce: (1) úplná destrukce
provedená beze zbytku, (2) úplná destrukce se zbytky ponechanými v místě
a volně rozptýlenými, (3) úplná destrukce se zbytky ponechanými v místě,
shrnutými do náspu, (4) úplná destrukce se zbytky ponechanými v místě,
vyrovnanými do mohyly (tab. II). Tuto hypotézu je třeba testovat dalším výzkumem.

5.5. Postdepoziční transformace komponent
Z výzkumu zvoleného území, zejména z analýzy historických kolmých leteckých snímků vyplynulo, že transformace některých komponent probíhala
fázově. V první fázi například proběhla částečná destrukce nebo probíhala
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samovolná postupná destrukce, ve druhé fázi došlo k aplanaci. Spolu s pozůstatky domu byly aplanovány další komponenty, jako jsou například meze,
úvozy, přirozené remízy a terénní nerovnosti. Ještě typičtější je případ úplné
destrukce provedené beze zbytku v první fázi a rekultivace ve fázi druhé.
Druhá fáze zániku komponenty je postdepoziční transformací, jestliže člověk k reliktům nepřistupoval jako k domu nebo pozůstatku domu (živému
artefaktu nebo zbytku, Neustupný 2007, 53–54), ale přistupoval k nim stejně
jako k remízu nebo terénní nerovnosti, tedy jako k terénní překážce, kterou
je třeba odstranit. V popsaném případě se jedná o postdepoziční transformaci (Neustupný 2007, 52–53) i přes to, že technicky je tento proces shodný nebo
téměř shodný se zánikovou transformací jiné komponenty.
Pro zkoumané téma se jeví vhodné dále rozlišit kulturní a přírodní
postdepoziční transformace (tab. III; srov. Neustupný 2007, 54; Schiffer 1996).
Do kulturních postdepozičních transformací tento příspěvek řadí aplanaci,
rekultivaci (deruderalizaci), zalesnění, zemědělskou melioraci, lesnickou
melioraci, orbu a stavbu (k ruderalizaci, melioraci a rekultivacím esejistickou formou Sádlo – Pokorný – Hájek – Dreslerová – Cílek 2008, 201, 211–212).
Přírodní postdepoziční transformace zahrnují gravitační, vodní erozi
a působení vegetace (srov. graviturbace, aquaturbace a bioturbace, Schiffer
1996). Postdepoziční transformace jsou v přímé interakci se současným i minulým využití území.

5.6. Minulé a současné využití území areálů a komponent
Sledovat minulé a současné využití území areálů a komponent má pro zkoumanou problematiku význam u částečně a plně transformovaných areálů,
u nichž v průběhu sledovaného období došlo k plošným změnám ve využití
území (k využití území, tzv. „land use“, např. Bičík – Chromý 2006, 189–204,
zde další literatura). V rámci těchto sídelních areálů sledujeme minulé a současné využití území na úrovni jednotlivých komponent. Minulé využití
komponent se vztahuje k období kolem roku 1945 a současné k období kolem
roku 2011. Minulé využití je v práci rekonstruováno na základě písemných
a kartografických pramenů, a zejména na základě historických kolmých leteckých snímků. Dnešní využití bylo určeno na základě současných ortofotomap s ověřením v terénu prostřednictvím vizuálního průzkumu. V průběhu
let 1945–2011 docházelo v důsledku společenských a demografických procesů k vícenásobným změnám ve využívání území komponent, které korelovaly s jejich fázovou transformací. Pro změny minulého využití odlišného
od využití současného zavádíme termín subrecentní využití území. Takové
využití území nelze většinou archeologickou metodou studovat plošně pro
nedostatek pramenů. Jako prameny ke studiu slouží historické kolmé letec-
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ké snímky, historické fotografie, včetně snímků pořízených v minulosti autorem, orální historie a autopsie autora práce. Užití písemných pramenů,
včetně úředních registrů typu katastru nemovitostí pro studium subrecentního a současného využití, je problematické, neboť obsahují údaje o možném
využití půdy, nikoliv však o reálném managementu, a jsou proto nepřesné až
zavádějící. Častými kombinacemi minulého a současného využití území
komponenty jsou dvojice usedlost – les, usedlost – louka/pastvina nebo usedlost – lesní porost vzniklý náletem. Jako typický příklad minulého, subrecentního a současného využití území komponenty lze uvést kombinaci usedlost – rumiště – orná půda – louka/pastvina.
Některé sídelní areály, respektive komponenty prošly plně zánikovou transformací, ale na samém sklonku sledovaného období byly na jejich místech vybudovány novostavby. Současným využitím území transformovaných
komponent jsou nejčastěji rekreační objekty, v některých případech i trvale
obývané rodinné domy či hospodářské budovy. Tato nová výstavba probíhá
zpravidla na parcelách, které zůstaly úředně zachovány jako tzv. stavební parcely. V takových případech determinuje současné využití území podrobnější
studium komponent, a přestože se jedná o plně transformované areály a komponenty, možnosti jejich nedestruktivního terénního výzkumu jsou stejně
omezené jako u areálů částečně netransformovaných (typickým příkladem je
zaniklý a znovuobnovený městys Pohoří na Šumavě, respektive intravillán této
obce). Množství případů využití území transformovaných komponent ke stavbám se v posledních letech zvyšuje, což snižuje možnost dalšího výzkumu v budoucnosti. Alarmujícím zjištěním je absence záchranných archeologických
výzkumů prováděných v předstihu před novou výstavbou nebo alespoň v jejím
průběhu, a to i ve vesnicích prokazatelně středověkého původu.
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Tab. I: Přehled areálů
okres / obec s rozšířenou pravomocí – o. Český Krumlov / Kaplice
správní obec

katastr

areál

stupeň transformace areálu

Kaplice

Blansko u Kaplice

Blansko

netransformovaný

Kaplice

Hradiště u Kaplice

Hradiště

netransformovaný

Kaplice

Mostky

Mostky

netransformovaný

Dobechov

netransformovaný

Dolní Dvořiště

Všeměřice

Květoňov

částečně netransformovaný

Benčice

plně transformovaný

Drochov

plně transformovaný

Všeměřice

částečně netransformovaný
netransformovaný

Dolní Dvořiště

Rychnov nad Malší

Rychnov nad Malší
U sv. kamene

částečně netransformovaný

Dolní Dvořiště

Dolní Dvořiště

Dolní Dvořiště

netransformovaný

Dolní Dvořiště

Mladoňov

Mladoňov

plně transformovaný

Budákov

netransformovaný

Mikoly

plně transformovaný

Obec

plně transformovaný

Dolní Dvořiště

Tichá

Tichá

částečně netransformovaný

Dolní Dvořiště

Cetviny

Cetviny

částečně transformované

Lhota

plně transformovaný

Dolní Dvořiště

Mikulov

Mikulov

plně transformovaný

Benešov nad Černou

Ličov

Ličov

netransformovaný

Benešov nad Černou

Benešov nad Černou

Kamenice

netransformovaný

Svatý Vít

částečně transformované

Pohnholz

plně transformovaný

Benešov

netransformovaný

(Německý Benešov)
Věrtele

částečně netransformovaný

Třebíčko

částečně transformovaný

Nový Hamr

částečně netransformovaný

Klepná (část)

částečně transformovaný

Černé Údolí (část)

částečně netransformovaný

Benešov nad Černou

Hartunkov

Hartunkov

netransformovaný

Benešov nad Černou

Kuří

Kuří

netransformovaný

Benešov nad Černou

Velký Jindřichov

Velký Jindřichov

částečně netransformovaný

Černé Údolí (část)

částečně netransformovaný

Malý Jindřichov

plně transformovaný

Čtyřdomí

plně transformovaný

Malonty

Meziříčí u Malont

Starý Holand

plně transformovaný

Meziříčí

netransformovaný

Velíško

plně transformovaný
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správní obec

katastr

areál

stupeň transformace areálu

Malonty

Ličov-Desky

Desky

netransformovaný

Nové Stavení

netransformovaný

Hauslův mlýn

plně transformovaný
plně transformovaný

Malonty

Hodonice u Malont

Hodonice

Malonty

Jaroměř u Malont

Jaroměř

netransformovaný

Malonty

Bukovsko

Bukovsko

netransformovaný

Malonty

Malonty

Malonty

netransformovaný

Malonty

Bělá u Malont

Bělá

netransformovaný

Ludvické Hory
(část)

plně transformovaný

Rapotice

částečně transformovaný

Jednoty

částečně transformovaný

Malonty

Malonty

Pohorská Ves

Pohorská Ves

Pohorská Ves

Pohorská Ves
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Rapotice u Malont

Radčice u Malont

Dolní Příbraní

Lužnice u Pohorské Vsi

Pohoří na Šumavě

Pivonice u Pohorské
Vsi

Uhliště

částečně transformovaný

Radčice

netransformovaný

Ludvické Hory
(část)

plně transformovaný

Dolní Příbraní

plně transformovaný

Horní Příbraní

plně transformovaný

Janova Ves

částečně transformovaný

Horní Malše
(U Havla )

plně transformovaný

Leopoldov

netransformovaný

Lužnice

netransformovaný

Jitronice

plně transformovaný

Klepná (část)

plně transformovaný

Polžov

plně transformovaný

Pohoří na Šumavě

plně transformovaný

Jiřice

plně transformovaný

Pavlína

plně transformovaný

Schwartzviertel

plně transformovaný

Šance

plně transformovaný

Stodůlecký vrch

plně transformovaný

Beran/Berau/Pinau

plně transformovaný

Janovy Hutě

plně transformovaný

Skleněné Hutě

plně transformovaný

Stříbrné Hutě

plně transformovaný

Pivonice

částečně transformovaný

Pohorská Ves

netransformovaný

Terčí Dvůr

netransformovaný

Terčí Huť

plně transformovaný

Žofín

netransformovaný

Javory

netransformovaný

Zlatá Ktiš (část)

plně transformovaný

okres / obec s rozšířenou pravomocí – o. České Budějovice / Nové Hrady
správní obec

katastr

Horní Stropnice

Rychnov u Nových
Hradů

Rychnov u Nových
Hradů

areál

netransformovaný

stupeň transformace areálu

Horní Stropnice

Meziluží

Meziluží

netransformovaný

Meziluží

netransformovaný

Vesce

netransformovaný

Horní Stropnice

Bedřichov u Horní
Stropnice

Bedřichov

netransformovaný

Horní Stropnice

Horní Stropnice

Horní Stropnice

netransformovaný

Vyhlídky

částečně transformovaný

Horní Stropnice

Dlouhá Stropnice

Světví

netransformovaný

Dlouhá Stropnice

netransformovaný

Vyhlídky

částečně transformovaný
netransformovaný

Horní Stropnice

Šejby

Šejby

Horní Stropnice

Konratice

Konratice

netransformovaný

Horní Stropnice

Dobrá Voda u Horní
Stropnice

Dobrá Voda

netransformovaný

Horní Stropnice

Paseky u Horní
Stropnice

Paseky

netransformovaný

Horní Stropnice

Hojná Voda

Hojná Voda

netransformovaný

Malá Poustevna

částečně netransformovaný

Horní Stropnice

Staré Hutě u Horní
Stropnice

Nové Hutě

plně transformovaný

Staré Hutě

netransformovaný

Nové Hutě (část)

plně transformovaný

Lukov

plně transformovaný

Mlýnský Vrch

netransformovaný

Zlatá Ktiš (část)

plně transformovaný
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Tab. II: Typy a formy zánikových transformací komponent stavební povahy (vesnické domy, usedlosti, výrobní objekty)

typ

typ zánikové transformace

demolice

recyklace materiálu

A

úplná destrukce

kompletní demolice

veškerý materiál z demolice
odvezen, zbytky, pokud
jaké, ponechány v místě
(stavební kámen
a nepoužitelné zlomky
ostatního materiálu)

B

částečná destrukce

demolice cca do parapetní

hodnotný materiál

výšky, zbytek ponechán

(stavební dřevo, cihly,

samovolné postupné

pálená střešní krytina)

destrukci

odvezen, zbytek zejména
stavební kámen
a nepoužitelné zlomky
ostatního materiálu
ponechány v místě

C

samovolná postupná
destrukce

nedemolováno

nelze vyloučit využití
dřevěných konstrukcí
na palivo
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forma

nakládání se zbytky –

úprava povrchu

formy zánikové

po demolici

terénní relikty

transfromace
1

úplná destrukce provedená

rovina upravená

beze zbytku

buldozerem někdy i

bez reliktů

válcem, zbylý materiál
z demolice pokud nebyl
odvezen, byl shrnut
po svahu a/nebo
do připravených jam
2

úplná destrukce se zbytky

rovina nebo terasa

terasy, zídky v místech

ponechanými v místě volně

upravená buldozerem

terénních zlomů

rozptýlenými

někdy i válcem, zbylý

v někdejších exteriérech

materiál z demolice shrnut

i interiérech, ojediněle

do svahu terasy, nebo

pozůstatky sklepů či

roztažen do stran

stavebních nebo
užitkových prvků (např.
torzo kamenného koryta)

3

úplná destrukce se zbytky

neodvezený stavební

ponechanými v místě

materiál (většinou stavební

shrnutými do náspu

kámen s příměsí zlomků

kupy, muldy a valy

cihel) shrnut mechanizací
do muldy, valu nebo kupy
4

úplná destrukce se zbytky

stavební kámen ručně

ponechanými v místě

navršen do mohyly

vyrovnanými do mohyly

připomínající snos kamení

mohylovité útvary

na okraji pole
x

bez úprav

zřetelné půdorysy objektů
max do parapetní výše,
sklepy, studny atd.

x

bez úprav

zřetelné půdorysy objektů
až do výše druhého podlaží,
sklepy, studny atd. Někdy
zachovány jako tzv. zavřené
destrukce.
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Tab. III: Druhy postdepozičních transformací.
postdepoziční

druh

charakteristika

aplanace

Srovnání se zemí terénních reliktů komponenty, která

transformace
kulturní
postdepoziční

prošla zánikovou transfromací . Rovina upravená

transformace

buldozerem někdy i válcem, zbylý materiál z demolice,
pokud nebyl odvezen, byl shrnut po svahu a/nebo
do připravených jam. Aplanace jako druh kulturní
postdepoziční transfromace je technicky shodná
s formou zánikové transfromace – úplnou destrukcí
provedenou beze zbytku.
rekultivace

Založení pole nebo louky na místě komponenty, která

(deruderalizace)

prošla zánikovou transfromací. Začíná se návozem,
nahrnutím a/nebo rozprostřením ornice, následuje
orba, vláčení, smykování, setí přípravných plodin, jejich
zaorání a hnojení. Pak již následuje pěstování cílových
plodin nebo zatravnění.

zalesnění

Založení nového lesa na místě komponenty, která prošla
zánikovou transformací, výsadbou. Výsadba často
probíhala v pravidelných řadách, příprava výsadby byla
prováděna těžkou technikou. Nové lesy byly většinou
smrkové monokultury.

zemědělská

Ovodnění mokřadů na zemědělské půdě a zejména

meliorace

regulace potoků včetně jejich zatrubněnía převrstvení
ornicí. Meliorace vyvrcholila v 80.letech 20. století.
Jejím cílem bylo zvýšení výměry orné (nebo jinak
zemědělsky využitelné) půdy, ale také technické
dokončení kolektivizace sjednocením doposud
nesjednocených lánů.

lesní meliorace

Ovodnění lesních mokřadů a regulace potoků.

orba

Nejčastější příčina prostorové transformace komponent
komplikující jejich prostorovou identifikaci.

stavba

Výstavba nových cest se zpevněným povrchem,
optimalizace (narovnání) tras původních cest
a zpevnění jejich povrchu, výstavba nových budov
zemědělských areálů zemědělských družstev, státních
statků a vojenských statků; stavební a terénní úpravy
prováděné za účelem ostrahy hranic (ženijně technická
zařízení). Zejména v období po roce 1989 též
individuální výstavba rodinných domů a objektů
určených k indiviuální rekreaci.

přírodní

gravitační eroze

postdepoziční

Přirozený rozpad reliktů zejména stavební povahy.
Rozpadu mohou primárně napomáhat další faktory,

transformace

zejména povětrnostní podmínky (mráz, déšť, vítr).
vodní eroze

Rozklad reliktů a přemístění (prostorová transformace)
jejich součástí působením vodního toku, vodoteče,
pramene.

vegetace

Působení vegetačního pokryvu v rámci přirozené
sukcese vedoucí k narušení reliktu, který pak lépe
podléha gravitační erozi.
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Obr. 7. Květoňov, k.ú. Všeměřice. Částečně netransformovaný areál (foto M. Bureš).

Obr. 8. Květoňov, k.ú. Všeměřice. Částečně netransformovaný areál (foto M. Bureš).
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Obr. 9. Svatý Vít, k.ú. Benešov nad Černou. Částečně transformovaný areál, 30. léta 20. století
(archiv J. Bendy).

Obr. 10. Svatý Vít, k.ú. Benešov nad Černou. Částečně transformovaný areál, 2011 (foto M.
Bureš).
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Obr. 11. Drochov, k.ú. Všeměřice. Plně transformovaný areál (foto M. Bureš).

Obr. 12. Drochov, k.ú. Všeměřice. Plně transformovaný areál (foto M. Bureš).
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Obr. 13. Polžov, k.ú. Lužnice u Pohorské vsi. Příklad zánikové transformace typu A – úplná
destrukce, stav areálu v roce 1947 (VGHÚ Dobruška, snímek 2439/1947).

Obr. 14. Polžov, k.ú. Lužnice u Pohorské vsi. Příklad zánikové transformace typu A – úplná
destrukce, stav areálu v roce 1958 (VGHÚ Dobruška, snímek 14646/1958).
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Obr. 15. Polžov, k.ú. Lužnice u Pohorské vsi. Příklad zánikové transformace typu A – úplná
destrukce, stav areálu v roce 1967 (VGHÚ Dobruška, snímek 02076/1967).

Obr. 16. Schwartzviertel, k.ú. Pohoří na Šumavě. Příklad zánikové transformace typu B – částečná destrukce (foto M. Bureš).

45

5. PROBLEMATIKA TRANSFORMACE V ARCHEOLOGII SOUČASNOSTI… | Michal Bureš

Obr. 17. Šance, k.ú. Pohoří na Šumavě. Příklad zánikové transformace typu B – částečná destrukce (foto L. Galusová).

Obr. 18. Mladoňov, kú. Mladoňov. Příklad zánikové transformace typu C – samovolná postupná destrukce (foto M. Bureš).
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Obr. 19. Pohoří na Šumavě, k.ú. Pohoří na Šumavě. Příklad zánikové transformace typu A3 –
úplná destrukce se zbytky ponechanými v místě shrnutými do náspu (foto M. Bureš).

Obr. 20. Lhota u Cetvin, k.ú. Cetviny. Příklad zánikové transformace typu A4 – úplná destrukce se zbytky ponechanými v místě vyrovnanými do mohyly (foto M. Bureš).

47

5. PROBLEMATIKA TRANSFORMACE V ARCHEOLOGII SOUČASNOSTI… | Michal Bureš

Obr. 21. Hodonice, k.ú. Hodonice. Příklad uplatnění různých typů i forem zánikové transformace jakož i druhů postdepozičních transformací v rámci jednoho areálu, stav v roce 1947
(VGHÚ Dobruška, snímek 2419/1947).
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Obr. 22. Hodonice, k.ú. Hodonice. Příklad uplatnění různých typů i forem zánikové transformace jakož i druhů postdepozičních transformací v rámci jednoho areálu, stav v roce 1958
(VGHÚ Dobruška, snímek 14616/1958).
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Obr. 23. Hodonice, k.ú. Hodonice - příklad uplatnění různých typů i forem zánikové transformace jakož i druhů postdepozičních transformací v rámci jednoho areálu, stav v roce 1967
(VGHÚ Dobruška, snímek 02057/1967)
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Obr. 24. Hodonice, k.ú. Hodonice – příklad uplatnění různých typů i forem zánikové transformace jakož i druhů postdepozičních transformací v rámci jednoho areálu, stav v roce 1983
(VGHÚ Dobruška, snímek 12168/1983), zvláštní pozornost na tomto snímku si zaslouží postdepoziční transformace rekultivací centrální části vesnice v kontrastu se samovolnou postupnou destrukcí jižní části vesnice a přežíváním severní části Hodonic.
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6. KRUHOVÁ VÁPENNÁ PEC V K. Ú. SVINNÁ
NA ŠUMAVĚ – ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM
A POKUS O ZÁCHRANU TORZA
TECHNICKÉ PAMÁTKY
Marcela Waldmannová

6.1. Lokalizace a přírodní poměry
Roku 2010 byl realizován záchranný archeologický výzkum zanikající technické památky, kterou představuje torzo kruhové pece na vápno situované
na katastru Svinné na Šumavě (okr. Klatovy, kraj Plzeňský). Na tomto příkladu
je možno prezentovat úzkou spolupráci archeologie a památkové péče, jejíž
výsledky se značnou měrou podílejí na určování postupu záchrany této památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.
Pozůstatky vápenné pece se nacházejí 2 km východně od obce Javorná (pomístní název „Na staré vápence“, 861–863 m n. m; obr. 25). Na východním okraji parcely č. 33 stojí obytná patrová budova z přelomu 19. a 20. století, severovýchodním směrem pak přízemní podlouhlé stavení chlévů.
Svinná (Swina) představuje shluky usedlostí – samot roztroušených
na severní terase říčky Ostružná, při západním úpatí Svinenského vrchu
(969 m n. m.) - zvaných Střední, Dolejší a Hořejší Svinná. Severně od vápenky, pod usedlostmi Svinné, je pramenná pánev bezejmenného přítoku
Ostružné. Terén mírně stoupá východním směrem k tzv. Hořejší Svinné až
ke kótě 912 m n. m a 400–500 m severovýchodním směrem od vápenky se
rozkládá vápencový lom. Lokalita se nachází za hranicí CHKO Šumava,
okolní krajinu tvoří z převážné většiny pastviny, louky a smrkové lesy. Geomorfologicky se jedná o oblast Šumavské hornatiny - Šumavského podhůří.
Z hlediska potenciální přirozené vegetace se lokalita nachází na rozhraní
bučiny s kyčelnicí žláznatou a smrkové bučiny, jako půdní typ jsou přítomny
podzoly (mapa potenciální přirozené vegetace a mapa klasifikace půd podle
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TKSP; http://geoportal.cenia.cz). Geologické podloží tvoří z převážné části
pararuly, podél vodotečí se pak vyskytují svahové sedimenty (hlína a písek,
případně kameny a písek) a nivní sedimenty (hlína, písek a štěrk) kvartérního stáří. V blízkosti zkoumaného objektu je zaznamenán čočkovitý
výskyt mramoru (krystalického vápence), erlanu paleozoického až proterozoického stáří (www.geology.cz).

6.2. Historický kontext
První písemná zmínka o Svinné pochází z roku 1404 (Profous – Svoboda
1957, 255). Samotné vápenictví má v kraji značnou tradici. Jak ukázaly výpisy z velhartických matrik, zmínky o vápenících ze Svinné se objevují minimálně od poloviny 17. století. Počátky průmyslové výroby vápna na Čachrovsku, jehož součástí byla také zkoumaná vápenná pec, jsou spojeny
s podnikem Petra Kordíka, majitele čachrovského panství v letech 1833–
1889. Ten rozšířil těžbu vápna v lomech v Jesení a na Svinné (Brůha – Brůha
1941, 69) a nechal zbudovat vápenky v Jesení, pod Čachrovem a v 70. letech
19. století i vápennou pec ve Svinné. K její stavbě měl být povolán specialista z Belgie (Brůha – Brůha 1941, 69). Důvodem této podnikavé aktivity byl
projekt železniční trati z Klatov přes Nemilkov, Zejbiš (dnes Javorná), Zhůří
do Alžbětína, která by umožnila snadnou dopravu uhlí k pecím a odvoz
vápna k odběratelům. Trať byla nakonec vedena přes Nýrsko (Steiner 2002,
42). Vápno se z Čachrova dováželo pomocí dvaceti najatých povozníků,
na zpáteční cestě se vozilo uhlí. Kordík se však stavbou kruhové pece velmi
zadlužil, a když pak Svinná zůstala definitivně odříznuta od výhodné železniční dopravy, stal se podnik ztrátový. V důsledku toho se dostal majetek
do konkurzu (Klement 2010, 5). Nový majitel neměl s provozem vápenky
a podnikáním žádné zkušenosti, a tak si pec mezi lety 1885 a 1890 pronajal
Karel Klement, který se potýkal se stejnými problémy s dopravou. Uhlí se
muselo pracně dovážet z 15 km vzdálené železniční stanice Běšiny a po nekvalitních nezpevněných cestách se zpět do Běšin vozilo vyprodukované
vápno. Náročnost a nákladnost dopravy způsobila, že v r. 1890 byl podnik
prodán v dalším exekučním řízení. Vápno se pak pálilo již pouze příležitostně a v omezeném rozsahu (Klement 2010, 6). Pec ve Svinné nemohla konkurovat v té době se rozvíjejícímu průmyslovému vápenictví na Horažďovicku. Materiál ze svinnenské pece byl prodán a v roce 1925 byl stržen
komín (Brůha – Brůha 1941, 69). Obytné stavení a stáje byly i nadále využívány, později byla obytná budova přestavěna na rekreační objekt. Následovalo delší období poznamenané absencí využití a údržby. Přibližně před
třemi lety koupil pozemek spolu s obytnou a provozní budovou a torzem
pece nový majitel.
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6.3. Relikty vápenné pece
Relikt pece ve Svinné je oválného tvaru s osovou orientací SZ–JV, o délce 40 m
a šířce až 16 m. V jihovýchodní části se dochovalo pět zaklenutých prostor –
komor pálicího kanálu. Vnější plášť pece, který je od paty do výšky klenby
směrem k pálicímu kanálu zešikmen, je vystavěn z místního lomového kamene (pararula) a vnitřek pálicího kanálu (stěny i klenba) je vystavěn ze žárovzdorných cihel. Jak víme z dobových fotografií, vzpomínek pamětníků
i známých analogií (např. http://muzeum.mineral.cz/vapenictvi), měla pec
původně ještě jedno dřevěné patro, odkud byly obsluhovány sypáky a zvonové uzávěry centrálního sběrače spalin.
Z konstrukčních detailů lze v jednotlivých komorách vysledovat pět
odtahových otvorů (dnes zasypaných), v klenbě cca 30 sypacích otvorů (tzv.
sypáků) a čtyři zesílené klenební pasy. Čtyři otvory prolomené ve vnějším obvodovém plášti jsou v místech původních zavážecích/vyvážecích otvorů. Zbylá
část pece je ruinou, zborcené klenby pálicího kanálu i centrálního sběrače
spalin jsou porostlé travním drnem a náletovými dřevinami. Komín stával
jihozápadně od pece u cesty a dnes již není patrný ani jeho nadzemní relikt.

6.4. Terénní výzkum
V jarních měsících roku 2010 bylo zjištěno narušení severozápadní části
pece, které bylo způsobeno nevhodným odstraňováním náletových dřevin.
Na základě toho byl zkontaktován majitel a po vzájemné dohodě bylo přistoupeno k postupné záchraně této ojedinělé technické památky. Záchrana
objektu spočívá v zabránění další degradace dochovaných konstrukcí, a to
zejména konzervací a v rámci statického zabezpečení pak vhodnou rekonstrukcí, přezděním či doplněním chybějících částí. V neposlední řadě je důležitý proces hledání novodobého využití, který bývá velmi složitý. Archeologický výzkum se tak stal nedílnou součástí předprojektových a projektových příprav. Dosud byl proveden ve dvou etapách, a to v letech 2010
a 2011. Realizaci zajistilo archeologické oddělení Národního památkového
ústavu územního odborného pracoviště v Plzni (M. Waldmannová a L. Foster; geodetické práce M. Kodet).
Cílem prvé etapy archeologického výzkumu, která byla provedena
v podzimních měsících roku 2010, bylo zejména zjištění původních úrovní
podlah (terénu) v prostoru některé z komor pálicího kanálu (sonda I, řez A-A´)
a zjištění složení a stavu konstrukcí v prostoru centrálního sběrače spalin
(sonda II, řez B-B´). Sonda I byla umístěna v zaklenuté části pece, v ose odtahového otvoru druhé komory, sonda II byla umístěna přibližně ve středu pece,
mezi obvodovými zdmi centrálního sběrače spalin.

55

6. KRUHOVÁ VÁPENNÁ PEC V K. Ú. SVINNÁ NA ŠUMAVĚ… | Marcela Waldmannová

Oproti prvé etapě, která měla charakter předstihového zjišťovacího
výzkumu, se druhá, probíhající průběžně během roku 2011, odvíjela od prací
prováděných v souvislosti se statickým zajištěním kleneb. Jednalo se v prvé
řadě o dohled při vyklízení pálicího kanálu a při odstraňování klenebních
zásypů (doplnění řezu A – A´). Po následné instalaci dřevěných podpěr kleneb
bylo možné položit další zjišťovací sondy III a IV, a to v místech zavážecích
a vyvážecích otvorů třetí a čtvrté komory. V rámci sondy IV bylo zkoumáno
rovněž zdivo obvodového pláště pece (řez C – C´). Cílem těchto sond pak bylo
zejména zjistit konstrukční řešení zdiva obvodového pláště a případnou
úpravu povrchu v prostoru vstupů do pece (obr. 26).
Sonda I
Sonda I byla položena v jihozápadní části pece (0,65–0,7 x 3,9 m). V rámci
sondy byl rovněž vyčištěn zaklenutý prostor odtahového otvoru (kresebně
byl dokumentován severovýchodní profil: řez A-Á). Pod až 1,15 m mocnou
vrstvou sypké hnědé hlíny s odpadem 20. století a sutí zřícených částí pece
(stratigrafická jednotka 101) následovala v severozápadní části sondy (u odtahového otvoru) 0,05 m mocná vrstva vápna (102), která nasedala na rovnaninu z kamenů (103). Sonda byla od úrovně vrstvy 103 dále hloubena pouze
v severozápadní části, od okraje odtahového otvoru do vzdálenosti 0,8 m severovýchodním směrem. Zde byla v hloubce 0,34–0,36 m od povrchu terénu
zjištěna pouhé 2 cm mocná jílovitohlinitá až písčitá vrstva béžové barvy
(104). Následovala sypká hlinitá vrstva červené barvy s drobnými kamínky
o mocnosti až 15 cm (105), která nasedala na vrstvu 106 tvořenou drtí žáruvzdorných cihel a kamenů (mocnost 0,06 m). Vrstvu 107 představovala tmavě červená hlína s udusaným povrchem, příměsí kamenů a zlomků žárovzdorných cihel. Sonda dosáhla na úroveň tvořenou tvrdou krustou červené
hlíny (108).
Záklenek odtahového otvoru (stratigrafická jednotka 112) je, stejně
jako klenba pálicího kanálu, vystavěn ze žárovzdorných cihel, přičemž hloubka záklenku činí 0,83 m. Po odebrání stratigrafické jednotky 101 v zaklenutém prostoru kouřovodu bylo dosaženo dna, které je vystavěno z cihel pojených jílem (111) a směrem do centrálního sběrače spalin se prudce svažuje
cca pod úhlem 45°. Za vnitřní lící záklenku směrem do nitra centrálního
sběrače spalin byla sonda v celé výšce záklenku prodloužena o 0,3 m. Byly
zde dokumentovány dvě vrstvy: až 0,3 m mocná vrstva sypké červené hlíny,
na níž nasedala v úrovni cihlového soklu (111) až po horní hranici sondy
sypká červená hlína s množstvím kamenů a cihel (110).
Mocnost klenebních zásypů činila cca 0,5 m a jejich složení bylo
jednotné. Tvořila je sypká hlína červenohnědé barvy se zlomky cihel
a režných pálených dlaždic čtvercového tvaru (obr. 27).
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Sonda II
Sonda II byla umístěna přibližně uprostřed pece, napříč centrálním sběračem
spalin (1 x 3,7 m). Dna bylo dosaženo v hloubce 3 m od povrchu terénu (kóta
859,68 m n. m). Kresebně byl dokumentován severozápadní profil (řez B-B´).
Pod vrstvou travního drnu (stratigrafická jednotka 201) byla dokumentována až 1,2 m mocná vrstva tmavě hnědé hlíny, s příměsí stavební suti
(205). Tato uloženina trychtýřovitě porušovala vrstvu 202 (sypká hnědočervená
hlína s lomovými kameny, mocnost max. 1 m). Následovala vrstva 203 (červená
hlinitá vrstva s drtí cihel a propáleného hliněného omazu, mocnost 0,6 m),
která nasedala na konstrukci 206, která byla dokumentována na kótě 860,05 m
n. m. a tvořila dno sondy. Jedná se o cihelno-kamennou konstrukci, která u severní stěny sběrače (204S) tvoří tvar čtvrtiny kruhu vyzděného z kamene
(pararuly) na velmi tvrdou světle šedou maltu. Směrem ke zdi 204J plynule
na kamenný čtvrtkruh navazuje řada cihel, které byly vyskládány šikmo vůči
terénu ve směru východ – západ. Konstrukce 206 dále pokračuje pod stratigrafickou jednotku 204J a ve vzdálenosti 0,5 m jižně od jejího líce jsou patrné cihly kladené na výšku a spojené pevnou maltou do tvaru deformovaného záklenku. Po vytěžení uloženin byly odhaleny lícované konstrukce zdí centrálního
sběrače spalin, jejichž složení tvořil z převážné většiny lomový kámen (rula)
a jen místy byla použita cihla. Pro přehlednost byly konstrukce označeny jako
stratigrafické jednotky 204S (severní zeď) a 204J (jižní zeď). Zdivo je pojeno
hlínou, kámen je velmi křehký, drolí se. Líc zdiva se dochoval od dna sondy až
do výšky 861,90 m n. m. Ve svrchních partiích je zdivo poznamenáno silnou
erozí a líc zde není dochován. V úrovni 860,54 m n. m. jsou dokumentovány
výběžky konstrukce 204 (u severní zdi předstupuje do nitra sběrače spalin
o 0,9 m, u jižní o 1 m). Konstrukce zde tvoří sokly dosahující výšky 0,6 m
od dna. Na jižním soklu pak stojí pozůstatek cihlové konstrukce z pěti na sebe
kladených cihel pojených hlínou. Tatáž situace se opakuje na protějším soklu,
kde se však dochovaly jen 2 řady cihel (obr. 28–29).
Sonda III
Sonda III byla umístěna v prostoru vstupu komory 3 na šířku současné velikosti otvoru (1,3–1,4 x 2,2–2,3 m). V hloubce 0,27 m od úrovně současného povrchu
byla zachycena úroveň na štět kladených, shora ohlazených kamenů. Délka
sondy byla volena s ohledem na šířku vnějšího pláště pece při jeho patě. Zjištěné rozměry štětované úrovně činily 0,9–1 x 2,3 m, přičemž východní (vnější)
okraj nebyl zachycen. Kameny byly kladeny souběžně s průběhem pece.
Sonda IV
Sonda IV byla umístěna v prostoru vstupu do komory 4 (1,4–1,5 x 2,3–2,7 m).
Po odebrání zásypu z prostoru vstupu bylo stejně jako v případě sondy III
dosaženo štětované úrovně, tentokrát však byl zachycen i její vnější okraj
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(rozměry činily 1 x 2,5 m). Na většině plochy byly podlouhlé kameny kladeny
opět souběžně s průběhem oválného tvaru pece, v poslední řadě na vnějším
okraji pak byly kameny kladeny kolmo na ostatní. Povrch kamenů byl opět
výrazně ohlazený a pokrytý vrstvou vypáleného vápna. Po odstranění násypů na bocích vstupu bylo v řezech odhaleno složení původní konstrukce
vnějšího pláště pece. Pro kresebnou dokumentaci byl z důvodu větší čitelnosti a lepšího dochování vybrán J profil (obr. 30). Vnitřní stěna pálicího kanálu
(stratigrafická jednotka 404) byla vystavěna ze žárovzdorných cihel o rozměrech 25 x 12 x 6 cm. K vnitřní cihlové zdi o tloušťce na délku 1–2 cihel (u paty
zdi max. 0,5 m) přiléhá na spáru svislá kamenná konstrukce 405 z plochých
podlouhlých kamenů na hlínu (tloušťka 0,8 m, dochována do výšky 2,4 m).
Ve výšce 1,9 m se k ní připojuje další zdivo (406), jehož tloušťka činí 0,7 m,
které je zděno šikmo, cca pod úhlem 60°. Prostor mezi konstrukcemi 405
a 406 tvořící trojúhelník je vyplněn stratigrafickými jednotkami 401, 402
a 403. V případě konstrukce 406 se jedná o smíšené zdivo (žáruvzdorné cihly
jsou použity v horní čtvrtině). Pojivem je hlína a ve spodních partiích byla
použita nesoudržná hrubozrnná malta šedé barvy.
Vrstvu 401 o mocnosti max. 1,2 m tvořila sypká středně hnědá hlína s četnou příměsí kamenů, zlomků cihel a recentního odpadu. Následovala tuhá vrstva 402 žlutohnědé barvy (mocnost 0,6 m), která přiléhala ke stratigrafické jednotce 406. V západní části byl zjištěn úzký pruh zbarvený
do červenohněda (označen jako stratigrafická jednotka 403), který přiléhá
ke konstrukci 405.
V jihozápadní části sondy se dochoval základ konstrukce, který se
projevoval pozůstatky tří žárovzdorných cihel kladených ve směru východ západ. Cihly vyplňovaly mezeru širokou 0,41 m mezi štětovanou úrovní
a odhalenou konstrukcí 404. Mezera mezi štětovanou úrovní a severní hranou konstrukcí 405, 406 a vrstev 402 a 403 ve zbylé části sondy byla bez
výplně (šířka max. 0,5 m). V severozápadní části sondy přiléhala štětovaná
úroveň ke špaletě vstupu. Směrem k východnímu okraji sondy (podél severního profilu) byla mezi štětovanou úrovní a konstrukcí vnějšího pláště
zachycena mezera o šířce max. 0,3 m.
V severním profilu byly uloženiny vyplňující trojúhelníkový
prostor mezi konstrukcemi 405 a 406 odtěženy. Bylo zjištěno, že ve vzdálenosti 0,9 m od hrany severního profilu zásyp končí a následuje kamenná
zazdívka. Totéž bylo zjištěno i v případě profilu jižního, kde byla po dokumentaci řezu C – C´ odtěžena pouze sypká uloženina 401. Kamenná zazdívka zde byla zachycena ve vzdálenosti 1,5 m od hrany dokumentovaného řezu (obr. 31).
V rámci druhé etapy byly v prostoru pálicího kanálu odtěženy recentní navážky o mocnosti až 0,6 m. Po začištění spodní úrovně zjištěné již
v sondě I (odpovídá nivelitě 861 m n. m.) byla provedena pouze fotografická
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dokumentace jednotlivých úseků, resp. komor. Dosažená úroveň se vyznačovala výraznou ulehlostí, červenohnědým zabarvením, místy s proplástky
žlutohnědého jílu a zbytků vypáleného vápna. V prostoru komory 3 se na dně
dochovala cca 0,2 m mocná spečená struskovitá krusta šedavé barvy.
V prostoru komory 1 byly dále dokumentovány dvě cihlové konstrukce. První se nacházela u západní špalety odtahového otvoru příslušné
komory. Jednalo o zídku o délce cca 1 m ze 4 řad cihel na hlínu přiloženou
kolmo na spáru ke zdivu centrálního sběrače spalin. Torzo druhé konstrukce
přiléhalo na spáru k vnější obvodové stěně pece. V tomto případě byla konstrukce tvořena jedním kamenem, který nasedal na podlahu, na něm pak
byly umístěny za sebou (kolmo na vnější plášť pece) dvě cihly, třetí pak
souběžně s pláštěm pece. Pojivem byla opět pouze hlína.
Nálezy
Archeologické nálezy z prvé etapy výzkumu pocházejí pouze z vrstvy 203
a jsou recentního stáří (např. smaltované nádobí, plastové obaly apod.). Zajímavé prvky stavební keramiky byly pouze fotograficky zdokumentovány.
Vedle cihel s raženými písmeny „V S“ jsou to zejména žárovzdorné cihly, ze
kterých je vyzděn celý interiér pálicího kanálu (klenba i stěny jednotlivých
komor a zaklenuté odtahové otvory). Samotná cihlářská hmota je sněhobílé
barvy, plochy cihel jsou až ozdobně řešeny. Z jedné strany je patrný obdélný
plastický rámeček, v jehož středu je nápis „Třemošná“. Druhá strana cihly je
orámována užším plným rámečkem s plasticky šrafovanou plochou s písmeny „H P S“ uprostřed v plném poli (obr. 32). V interiéru pálicího kanálu je
na žárovzdorných cihlách patrná až 5 cm silná krusta tmavě hnědé barvy,
zřejmě se jedná o usazeniny spalin z výpalu. Během druhé etapy výzkumu
byly archeologické nálezy získány z vrstvy 401 a dokládají tak zánikový horizont pece. Jednalo se o tři skleněné lahvičky o výšce cca 20 cm s nápisem
Baťa (v jedné byl umělohmotný kartáček a zbytek obsahu lahvičky), keramické květníky, porcelánové hrnky a kamnové komorové kachle s reliéfní čelní
vyhřívací stěnou opatřené tmavě hnědou glazurou. Zastoupeny byly jak
kachle řádkové, tak římsové a dokonce jeden kus rohový.

6.5. Výsledky výzkumu
V sondě I byla zjištěna úroveň dna pálicího kanálu již v hloubce cca 0,2 m pod
úrovní současného terénu (povrch vrstvy 103; kóta 861 m n. m.). Stratigrafická jednotka 104 představuje lůžko kamenité rovnaniny. Dno odtahového otvoru se z komory směrem do centrálního sběrače spalin prudce svažuje, a to
přibližně pod úhlem 45º. Po vytěžení klenebních násypů byl zjištěn dobrý
technický stav klenby. Vysokým žárem je tak silně spečená a pevná, že postačí
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ji staticky stabilizovat pomocí rekonstrukce zdiva vnějšího pláště pece a není
nutné realizovat původní záměr přespárování rubu cihlové klenby.
Sondou II bylo odhaleno obvodové zdivo střední části centrálního
sběrače spalin – respektive v rámci sondy byly odhaleny severní a jižní
vnitřní líce zdí. Technologicky se jedná o prostor pece, kde se odvádí spaliny
do komína. V případě Svinné víme, že komín byl situován mimo samotné
těleso pece, a to cca 25 m od středu pece jihovýchodním směrem. Konstrukci
označenou jako stratigrafická jednotka 206 proto můžeme interpretovat
jako fragment komínové šachty - kouřovodu, která pravděpodobně procházela pod jižní zdí (stratigrafická jednotka 204) a dále pokračovala ke komínu.
Vzhledem ke zjištěné situaci ji lze očekávat v hloubce minimálně 2 m
od současného povrchu terénu. Stratigrafické jednotky 205, 202 a 203 jsou
uloženinami pozvolného zánikového procesu. Dle archeologických nálezů
typu obalu od zemědělských hnojiv „NPK-1“ Severočeských chemických
závodů n. p. Lovosice ve stratigraficky nejstarší zásypové vrstvě (203) lze soudit, že ještě v poslední čtvrtině 20. století sloužila vápenka jako černá skládka. Stav kamenných konstrukcí centrálního sběrače spalin je špatný. Kámen
je vlivem horkého provozu pece velmi křehký a rychle eroduje. Odhalování
ruin zaniklé části pece proto nebylo doporučeno.
Úprava povrchu v prostoru komor 1, 2, 4 a 5, která byla sledována
po odtěžení recentních násypů, nebyla spolehlivě určena. Nejspíš se jednalo
o dusanou hliněnou úroveň, občasně zpevněnou menšími kameny. Její zabarvení svědčí o horkém provozu. Interpretace spečené krusty v jižní části
komory 3 je bez provedení dalších analýz problematická. Nejspíše se ale jedná o vápenec v blíže neurčeném stupni přepálení.
U cihelných konstrukcí v prostoru komory 2 rovněž nedokážeme
určit ani jejich původ ani účel. Na základě znalosti technologie výroby vápna
v kruhové peci lze s jistotou konstatovat pouze to, že odhalené konstrukce
s ní nesouvisejí. Může jít o jakékoliv druhotné využití pálicího kanálu pomocí zděných příček (např. jako sklep, chlívek apod.).
Sondami III a IV se podařilo zachytit původní úpravu povrchu vstupů
do pálicích komor, kterou představuje štětová dlažba. Její šířka zároveň určuje
původní šířku vstupů, která činila pouhých 0,9–1 m. Pozůstatek základu cihelné konstrukce dochovaný v mezeře mezi štětovou dlažbou a konstrukcí 404
v sondě IV patrně náležel základu zdvojeného pasu klenby. Zmíněné mezery
mezi dlažbou zavážecích otvorů a konstrukcemi vnějšího pláště pece vznikly
destrukcí původního zdiva otvoru, nejspíše cihelného. Barva pojiva konstrukcí
405 a 406 i uloženin 402 a 403 svědčí o propálení, a tedy jejich existenci během
provozu pece. Naopak uloženina 401 vznikla až po ztrátě původní funkce pece.
Vzhledem k přítomnosti chronologicky citlivého materiálu lze její zánikový horizont klást do 30.–40. let 20. století. Sonda IV rovněž ozřejmila konstrukční
řešení pláště pece, tedy kombinaci plného a dutého zdiva.
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Přesnější datování výstavby pece lze spolehlivě určit na základě
použitých žárovzdorných cihel z belgické třemošenské továrny. S velkou
pravděpodobností se jedná o původní produkt třemošenské keramické továrny – Belgické akciové společnosti báňské a hutní, která zde fungovala mezi lety
1875–1890 (Hrušičková a kol. 2004, 98–99). Vzhledem k tomu, že se majitel pece
Petr Kordík prokazatelně dostal do finančních problémů a pec převzal
do pronájmu Karel Klement ze Staňkova, musela být pec ve Svinné vystavěna
mezi lety 1875–1885.
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Obr. 25. Svinná (okr. Klatovy). Umístění torza kruhové vápenné pece na podkladu katastrální
mapy a ortofotomapy (M. Waldmannová).

Obr. 26. Svinná (okr. Klatovy). Rozmístění sond I – IV a označení jednotlivých komor pálicího
kanálu na podkladě geodetického zaměření, které vypracoval Ing. M. Kodet (PKDD Geo, s.r.o.,
Plzeň).
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Obr. 27. Svinná (okr. Klatovy). Sonda I, řez A – A´ (kresba M. Waldmannová).

Obr. 28. Svinná (okr. Klatovy). Sonda II, půdorys (kresba M. Waldmannová).
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Obr. 29. Svinná (okr. Klatovy). Sonda II, řez B – B´ (kresba M. Waldmannová).

Obr. 30. Svinná (okr. Klatovy). Sonda IV, řez C – C´ (kresba M. Waldmannová).
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Obr. 31. Svinná (okr. Klatovy). Sonda IV, severní profil; pohled na skladbu vnějšího pláště pece.
Ve vstupu patrná štětová dlažba se zbytky vápna (foto M. Waldmannová).

Obr. 32. Svinná (okr. Klatovy). Detail žárovzdorné stavební keramiky – cihly s nápisy „H P S“
a „Třemošná“ (foto L. Foster).
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7. ZANIKLÝ NOVOVĚKÝ HOSPODÁŘSKÝ
DVŮR RÁJ NA BLOVICKU V ŠIRŠÍM
SÍDELNÍM KONTEXTU
Lukáš Holata

7.1. Úvod
Lesní prostředí nabízí množství lokalit, které reprezentují relikty novověkých i zcela nedávných lidských aktivit (srov. Černý 1986). Jejich interpretace však může být v mnoha případech obtížnější než lépe poznané komponenty kulturní krajiny ze starších období. Vedle jejich dosavadního opomíjení
badatelským zájmem může být tato skutečnost v některých případech způsobena i překvapivou absencí písemných a dalších druhů pramenů. Zcela zásadním zdrojem informací zůstává proto archeologický výzkum.
S touto situací se setkáváme v případě lokality, která bude blíže
představena v následujícím textu. Jedná se o zaniklý hospodářský dvůr Ráj
na Blovicku, k němuž se váže pouze jediná zmínka v písemných pramenech
uvádějící jeho zrušení v roce 1813 (Faktor 1887, 46; Raušar 1930, 57). Bližší
poznání umožňují pouze archeologické metody (k dosavadnímu poznání srov.
Moravcová 2007; 2009; Pícka 2002; Rožmberský 1985; 1989; 1999; 2009). Zároveň
bude sledovaná lokalita zasazena do sídelního kontextu v dlouhodobější
časové perspektivě.

7.2. Hospodářský dvůr Ráj
Relikty dvora jsou situovány na vrcholové plošině mezi nejvyšším bodem Bukovohorské vrchoviny, Bukovou horou (651 m n. m) a hřebenem s Chocenickou
skálou (558 m n. m.) v polesí Chýlava. Jedná se o výše umístěné území s rozlo-
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hou cca 14 km2, které se zvedá od pravého břehu Úslavy mezi sídly Vlčice, Ždírec, Srby, Klášter, Měcholupy a Chocenice. Nadmořská výška lokality činí
550 m, přičemž převýšení nad údolím Chocenického potoka na západě a údolím řeky Úslavy na východě dosahuje 100–150 m. Poloha dvora je v krajinném
i sídelním kontextu značně marginální,což podtrhují další faktory jako je
půdní pokryv (pseudogleje a hnědé půdy oglejené; Tomášek 2000, 48–49, 53–54)
a absence vazby na dnes patrný vodní zdroj.1
Reliéfní tvary vymezují areál obdélného tvaru o velikosti 43 x 36 m
orientovaný podle světových stran, delší stranou západ – východ. Pozůstatky
zástavby se nacházejí podél západní, východní a zčásti též severní strany. Severovýchodní roh zaujímá stavba úhlové dispozice členěná zřejmě do tří dílů.
Jedná se pravděpodobně o dům, u něhož předpokládáme vzhledem k množství
kamenné destrukce zděnou konstrukci. Z jižní strany k němu přiléhala další
stavba opatřená pouze kamennou podezdívkou, kterou považujeme za sýpku.
Podél západní strany dvora je situována dvoudílná stavba s dvěma protilehlými vstupy, pravděpodobně chlév.
Pro dvoudílný dům je charakteristická odlišná podoba reliéfních
tvarů pro každou místnost. Zatímco objekt 5 nabývá konvexní tvar, objekt 6 je
tvořen obvodovým lemem ve tvaru písmena U. Vzhledem k tomu, že v některých
částech dvora lze zjistit sílu zdiva a dále známe zhruba rozměry původní stavby, je možné prostřednictvím objemu reliktů (realizováno v programu ArcMap
10) rámcově vypočítat výšku zdiva. V případě objektu 6 činí objem destrukce
63,2 m3 a výška zdiva tak při jeho síle 0,8 m a odhadovaných rozměrech stavby
10,5 x 6,5 m mohla dosahovat 3,57 m. Můžeme tak předpokládat, že tato část
stavby byla zděná, zatímco u protilehlého objektu předpokládáme kombinace
podezdívek a dřevěné konstrukce nebo zděné spodní části, na které mohlo
spočívat polopatro.
Mezi oběma stavbami přiléhá k ohrazení v severní části výrazně zahloubený objekt, který by mohl být interpretován jako studna. Srovnáním jeho
současných rozměrů (průměr 4,2 m) se staršími či podobně starými lokalitami
(např. zaniklá hájovna v blízkosti zaniklé vsi Kamenice, Holata 2009, 141) se
taková interpretace nejeví jako příliš pravděpodobná. Pravděpodobnější je, že se
jedná o cisternu nebo sklep. Mezi tímto objektem a obytným domem se nacházel
jeden ze vstupů do dvora, druhý byl umístěn v jihozápadní části. V jejich
sousedství je kamenná destrukce ohrazení nejvýraznější, naopak ve zbylých
úsecích bylo pravděpodobně pouze dřevěné.
Prostor dvora je tvořen zarovnaným povrchem, jen podél stěny
domu úhlové dispozice je povrch nepatrně snížený a podmáčený. Totožnou

1) K vymezení termínu marginální srov. Coles – Mills 1998, vii–viii; další příklady marginálních sídel a celých regionů Mills – Coles 1998.
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situaci nacházíme v ohrazeném prostoru jižně od domu a alespoň v tomto
případě můžeme uvažovat o vodní nádrži. Vzorkováním pedologickou sondou a tzv. nápichovou metodou (srov. Černý 1979, 45; Beneš – Hrubý – Kuna
2004, 354–355) bylo odhaleno, že dvůr nebyl dlážděn ani nijak výrazně
zpevněn, vyjma prostoru obou vjezdů. Stopy zpevnění povrchu nacházíme
také na průsečíku obou vjezdů přibližně ve střední části dvora.
V prostoru dvora se uložila tenká kulturní vrstva, jejíž mocnost se
pohybuje kolem 5 cm. Ve střední části je mocnější (do 10 cm) a při zaměření
pozornosti na tento prostor byla odhalena nepatrná vyvýšenina. Do těchto
míst je proto možné klást odpadní areál, např. hnojiště. Vzhledem k destrukcím staveb a kamenitému povrchu v interiéru staveb bylo velice obtížné pedologickou sondou proniknout až na podloží. Podařilo se to pouze v největší
místnosti domu úhlové dispozice a dokládá to absenci dlažby v interiéru.
Mimo prostor dvora kulturní vrstvu zcela postrádáme.

7.3. Proměny osídlení v prostoru Chýlavy v čase dlouhého trvání
Kromě stop osídlení z vrchu Kámen řazených do chamské kultury
(Rožmberský 1989, 13; Sokol 2004, 71) pocházejí první doklady sídelních aktivit v polesí Chýlava z 10. století (s možným přesahem i do 9. století) až 13. století, a to ze sídliště s reliéfně dochovanými relikty v poloze Pod Hřebenem
(Švejnoha 2009, 79). Svým umístěním při malém prameništi v poloze dosahující nadmořské výšky 540 m naznačuje naše výrazné limity v poznání raně
středověké oikumeny (srov. Vařeka – Holata – Přerostová – Švejnoha 2008, 97).
Vzhledem k méně příznivým přírodním poměrům se nabízí hypotéza, že důvodem k osídlení této polohy byla těžba železné rudy, pro což může svědčit
několik nepřímých indicií: nálezy keramiky hradištní tradice v blízkosti těžebních reliktů, nálezy železné rudy v kulturní vrstvě a několik kusů strusky (Švejnoha 2009, 78).
Ve 13. století zřejmě došlo k opuštění této polohy a založení vrcholně
středověké vsi Chýlava necelý 1 km jihozápadně (srov. Vařeka 2009, 110). Dosud získaný keramický materiál nedovoluje bezpečně usuzovat na případnou
koexistenci obou sídel. U vsi vysazené v ještě exponovanější poloze (615 m n.
m.) se podařilo trojrozměrnou dokumentací krajiny pomocí leteckého laserového skenování (technologie LiDAR2) odhalit relikty zaniklé plužiny,
přičemž některé úseky polí navazují na usedlosti. V této době lze předpokládat
rozsáhlejší odlesnění celé oblasti, které zahrnovalo i severní úpatí, kde měly
být situovány další, dosud přesně nelokalizované zaniklé vesnice Šimín

2) Data poskytl Český úřad zeměměřičský a katastrální (ČÚZK)
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a Lbáň. Kromě zemědělské činnosti dokumentujeme v polesí početné doklady těžby a zpracováním železné rudy, která může pocházet ze středověku.3
V průběhu 15. století dochází k pustnutí vesnických sídel v oblasti
Chýlavy, přičemž můžeme předpokládat postupnou sukcesi lesa. Tato
skutečnost je zanesena v písemných pramenech, které zmiňují někdejší ves
Chýlavu celou zarostlou v roce 1560 lesem (Rožmberský 2009, 43). Některé
pozemky však nadále zůstaly obdělávány či jinak využívány z okolních vsí či
hospodářských dvorů (Rožmberský 1989, 15).
Zřejmě část odlesněných pozemků jihovýchodně od zaniklé Chýlavy byla využita k založení Musilova. O této vsi se poprvé dovídáme roku 1650,
kdy byla tvořena pouze třemi usedlostmi (Rožmberský 1989, 16). Kromě
nepříliš rozsáhlého zemědělského využití byly pozemky v jejím okolí užívány
k pastvě plemenných koní, zejména v době zvýšené poptávky během
třicetileté války. Po zániku této vsi kladeném do 60. či 70. let 17. století začalo
její zázemí opětovně zarůstat lesem, avšak zbytky musilovských pastvišť
měly přetrvávat až do 2. poloviny 20. století (Rožmberský 2009, 54).
Části zaniklých plužin v severní části polesí Chýlava, i další pozemky odlesněné z důvodu výroby dřevěného uhlí pro železné hutě jak
na hradišťském, tak na zelenohorském panství (mezi něž bylo polesí Chýlava
rozděleno), byly rovněž využity k pastvě a neznámo kdy zde vznikly dva
hospodářské dvory „V Rájích“, jejichž existence na sebe zřejmě navazovala.
Starší, celodřevěný, je již jako rozpadlý uveden k roku 1775, ke druhému (prezentovaná lokalita) se váže rovněž jediná zmínka o jeho zrušení roku 1813
(Faktor 1887, 46; Raušar 1930, 57; Rožmberský 2009, 57–58). Kromě toho se zde
vyskytovaly i další drobnější sídelní jednotky. Na starých mapových podkladech panství je zobrazena poloha ovčína (Raušar 1928–29, 20) a na druhém
vojenském mapování (1844–1845)4 je jihovýchodním směrem od mladšího
dvora zanesena luční enkláva se dvěma stavbami, může se však jednat
o hájovnu. Dvě výrazné destrukce staveb byly zjištěny nedaleko na sever
od reliktů pojednávaného dvora. Uplatňují se v nich cihly a jde patrně
o obydlí dvorských zaměstnanců (Rožmberský 2009, 59).5 Při podrobné doku-

3) Kombinace zemědělství a zapojení do těžby a zpracování železné rud v pozdním středověku
byla zjištěna na nedalekém Rokycansku (srov. Vařeka – Holata – Rožmberský – Schejbalová
2011, 334–337).
4) http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?z_height=700&lang=cs&z_width=700&z_newwin=0&map_roo t=2vm&map_region=ce&map_list=W_12_III
5) D
 vůr nesl čp. 1 Vlčic (ležel na k. ú. Vlčice). Ve dvoře Ráj se Ludmile Řeřábkové narodilo roku
1787 nemanželské dítě. V letech 1802, 1803 a 1804 se v Rájích čp. 39, 38 a 37 rodily děti
pacholkovi, podruhovi a ševci (SOA Plzeň, fond SM, fara Blovice, kniha 7, s. 240 a kniha 13,
s. 78, 102, 109).
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mentaci dvora a jeho zázemí pomocí totální stanice a GPS (Moravcová 2007;
2009) však v terénu nebyly identifikovány a neprojevují se ani v digitálním
modelu reliéfu z lidarových dat. Z toho důvodu by bylo žádoucí realizovat
revizní povrchový průzkum. Po opuštění tohoto sídelního areálu lze počítat
s rozsáhlejším zalesněním celé oblasti, i když intenzivní těžba železných rud,
zejména v jižní části polesí Chýlava, probíhala i počátkem 20. století (Koželuh
2006, 28). Nebyla však již potřeba dřevěného uhlí pro železárny, které byly
především pro jeho nedostatek zrušeny, na hradišťském panství ve druhé
polovině 18. století a na zelenohorském panství ve druhé polovině 19. století
(Koželuh 2006, 36-37; Rožmberský 2013). Kolem lokality „Pod hřebenem“ se
měla v této době také nacházet obora pro muflony (Rožmberský 1989, 19). Definitivní zánik sídelních a dalších aktivit v této oblasti, a to po více než tisíciletém kontinuálním vývoji, lze klást až do průběhu 1. poloviny 20. století,
kdy byla celá oblast kompletně pokryta lesem a nabyla tak dnešní podoby.
Stručným nástinem dlouhodobého vývoje osídlení této výše
položené a dnes zalesněné oblasti bylo demonstrováno velmi různorodé
využití této kulturní krajiny v minulosti. Sledováním stop lidských aktivit
ze všech časových období mohou být postiženy vývojové trendy v dlouhodobé časové perspektivě. Můžeme tak odhalit kontinuitu nebo diskontinuitu v charakteru a uspořádání jednotlivých areálů aktivit i celých sídelních
areálů. Lze také dospět k vymezení konstantních a proměnlivých prvků
v krajině a k poznání lidského chování v krajině, včetně jeho dopadů
na přírodní prostředí.

7.4. Podmínky a limity osídlení
Vlastní poloha přisuzuje dvoru Ráj značně marginální charakter v rámci sídelní sítě. Okrajovost z hlediska environmentálních faktorů vytváří významně půdní pokryv, který je v tomto případě tvořen zemědělsky slabšími půdami. Nejvíce limitující činitel v případě zaniklého dvora však spatřujeme
v absenci dnes patrné vazby na vodní zdroj.
Při sledování vazby sídelních jednotek v polesí Chýlava k současným
vodotečím je v přímém kontaktu s vodním tokem pravděpodobné umístění
zaniklého Šimína a blízký ovčín a v nevelké vzdálenosti od prameniště se
nachází také ves Musilov. U ostatních sídelních jednotek, včetně zaniklého
Ráje, jakoukoliv bližší vazbu na vodní tok postrádáme. Dostupnost vodního
zdroje a možnosti jeho využití můžeme modelovat v prostředí GIS (analytický nástroj hydrologické modelování v programu ArcMap 10). Vodní síť se
modeluje na základě tvarů a zakřivení georeliéfu, přičemž je nabízena
možnost stanovení libovolné prahové hodnoty vodní akumulace, která je již
považována za vodoteč. Generovány tak mohou být i velice drobné přítoky,
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které, alespoň v jejích horních úsecích, odpovídají spíše místům zvýšeného
povrchového i podpovrchového odtoku během vlhčího období.
Na výsledném zobrazení lze stejně jako v předchozím případě pozorovat přímý vztah k vodnímu toku v případě Musilova stejně jako Šimína
a ovčína. V případě dvou posledně jmenovaných lokalit se jeho koryto potoka
nepatrně posunulo, což můžeme spojit buď s novodobými lidskými zásahy
do krajiny nebo s nepřesnostmi v transformaci georeliéfu do digitální podoby.
Zajímavá je však skutečnost, že horní úsek této vodoteče protéká v bezprostřední
blízkosti hájovny a staršího dvora „v Rájích“. Z toho důvodu lze v jejich umístění
spatřovat určitou logiku. Pramen další potenciální vodoteče se více přiblížil
i k zaniklé středověké vsi v poloze „Pod Hřebenem“. Ve větší vzdálenosti od pramenů malých toků nadále zůstává dvůr Ráj. Musíme proto
předpokládat, že vodu ke svému provozu bylo v tomto případě nutné získávat
z přirozených depresí nebo uměle vybudovaných cisteren. Povrchový průzkum
v zázemí dvora dosud potvrdil existenci několika objektů, které interpretujeme jako napajedla pro hospodářská zvířata a v jeho vlastním areálu
předpokládáme studnu či cisternu. Je zřejmé, že závislost na těchto zdrojích
vody byla velmi riziková a zejména během letních měsíců mohlo docházet
ke značným problémům. Pastviny sice dokáží zadržet více srážkové vody než
pole (Simon – Sucharda 2004, 12–13), otázkou však zůstává, nakolik byly rozkolísané přírodní procesy po předchozím rozsáhlém odlesnění z důvodu
polního hospodaření a zda se krajina během doby s nižší intenzitou osídlení
dokázala zregenerovat. Tyto faktory se mohly spolupodílet na opuštění dvora
i dalších sídel na Chýlavě, jejichž existenci taktéž limitovala dostupnost vody.

7.5. Příčiny zániku
I když exploatace sledované krajiny nadále pokračovala až do 20. století (těžební činnost a pastviny), mladší obytné areály nejsou doloženy. Zánik novověkého dvora Ráj v roce 1813 se tak jeví jako logický závěr předchozího procesu pustnutí sídel na Chýlavě.
Vzhledem k absenci písemných pramenů může způsob opuštění
a zániku dvora přiblížit pouze archeologie. Z několika mikrovrypů i ze vzorkování pedologickou sondou nebyly získány žádné průkazné indicie v podobě
zánikové vrstvy nasycené uhlíky či mazanicí svědčící pro požárový zánik.
Zdá se tedy, že dvůr byl opuštěn cíleně na základě rozhodnutí vrchnosti. Při
hledání důvodů, které vedly k tomuto rozhodnutí, využijeme srovnání prostorových vlastností dvorů na Hradišťském panství, které jsou zmiňovány
k roku 1838. Jedná se o Hradiště, Hradišťský Újezd, Smederov, Vlčtejn, Zdemyslice a Ždírec (Sommer 1838, 95), jejichž polohu odvozujeme z historických
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mapových podkladů. Následně sledujeme tyto vlastnosti: nadmořskou výšku,
vztah k řádu vodního toku (podle Strahler 1957) a pozici v sídelní síti.
Z porovnání nadmořských výšek sledovaných dvorů vyplývá, že
Ráj byl umístěn v nejvyšší poloze dosahující 552 m n. m. S výškou 516 m se
mu blíží pouze Vlčtejn, který je však umístěn v blízkosti stejnojmenné vsi
a na významné komunikaci. Ostatní dvory jsou pak umístěny níže, ve třech
případech přesahují hodnotu 400 m, ve dvou pouze 300 m.
Většina dvorů (Hradiště, Smederov, Zdemyslice, Ždírec) je situována v bezprostřední blízkosti největšího toku v regionu – Úslavy nebo u jejích
drobných přítoků. U menší vodoteče v nevelké vzdálenosti od vodnatější
Cecimy je umístěn dvůr v Hradišťském Újezdě a přímý vztah k vodoteči
postrádáme u Vlčtejna a Ráje.
Vzdálenost Ráje k nejbližší vsi, Chocenicím, činí 1300 m a to je brána v potaz pouze tzv. euklidovská vzdálenost nereflektující značné převýšení,
které je nutné překonat, čímž narůstá časová vzdálenost. Chocenice však
byly cizopanské; Ráj náležel k panství Hradiště a ležel na katastru vsi Vlčice,
vzdálené 2700 m. Ostatní dvory hradišťského panství se nachází v relativně
hustě zasídlené oblasti, přímo v intravilánech stejnojmenných vesnic
(Hradiště, Smederov, Hradišťský Újezd, Ždírec, Zdemyslice, Vlčtejn). Jen dvůr
Vlčtejn byl v 19. století nově postaven 700 m od vsi.
Ve srovnání s ostatními dvory vychází Ráj z hlediska hodnocených faktorů nejhůře: je situován v nejvyšší poloze, bez přímého vztahu
k vodoteči a izolovaně, vzdálený ostatním sídlům (nepočítáme-li možný
zárodek vísky vzniklé u dvora a společně s ním také zaniklé). Kombinace
těchto vlastností (vedle dalších, které nebyly detailně posuzovány,
především potřeba zalesňování), podtrhuje marginální charakter dvora
Ráj a naznačuje důvody jeho zániku.

7.6. Závěr
V tomto příspěvku byl proveden na základě výsledků nedestruktivního výzkumu zaniklého hospodářského dvora Ráj a studia jeho sídelního kontextu
pokus demonstrovat možnosti archeologie modernity při zkoumání zalesněného prostředí a nejmladšího osídlení. Zahrnutí nejmladších lokalit do rámce výzkumu regionů lze postihnout vývojové trendy sídelních struktur v čase
dlouhého trvání. Přitom lze zkoumat možné příčiny umístění jednotlivých
sídelních areálů v minulé i současné krajině. Archeologie tak nachází významné uplatnění při studiu změn ve využívání prostoru a jejich příčin, stejně jako procesů, které vedly k zániku areálů lidských aktivit.
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Obr. 33. Poloha zaniklého dvora Ráj v polesí Chýlava (podle geoportal.gov.cz).

Obr. 34. Pohled na zvedající se hřeben Bukovohorské vrchoviny. Šipka značí polohu zaniklého
Ráje (foto L. Holata).
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Obr. 35. Rekonstrukce vodní sítě. 1 – raně středověké sídliště, 2 – vesnice zaniklé během 15.
století, 3 – vesnice ze 17. století, 4 – sídelní jednotky z 18. – 19. století, 5 – Ráj, 6 – intravilány
vesnic podle 2. vojenského mapování, 7 – vodní síť na současných mapových.zobrazeních, 8
– rekonstruovaná vodní síť v GIS (mapa L. Holata).
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Obr. 36. Ráj. Kamenitý povrch v prostoru dvora (foto L. Holata).

Obr. 37. Ráj. Příklad dosud patrných lící kamenných konstrukcí (foto L. Holata).
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Obr. 38. Plán reliktů zaniklého dvora Ráj. 1 – hrany reliéfních tvarů, 2 – koruny zdiva, 3 – podmáčený povrch, 4 – doklady zpevnění prostoru dvora (plán L. Holata).

Obr. 39. Stínový model reliéfu zaniklého dvora Ráj (model L. Holata).
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Obr. 40. Reliéfní tvary v zázemí zaniklého dvora Ráj. 1 – hrany reliéfních tvarů, 2 – valová
ohrazení zaměřená pomocí GPS, 3 – rozsah geobotanického indikátoru brčálu menšího,
4 – lesní cesty (mapa L. Holata).
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8. PRŮCHOD POD PRAŠNÝM MOSTEM.
ARCHEOLOGIE NEJMLADŠÍ MINULOSTI
PRAŽSKÉHO HRADU
Gabriela Blažková

8.1. Historický vývoj lokality
Královská zahrada se stala nedílnou součástí Pražského hradu za vlády Ferdinanda I. Habsburského (1526–1564). Vznikající renesanční zahradu na tzv. severním předpolí však od obytných částí hradské ostrožny oddělovala přirozená rokle Jeleního příkopu s potokem Brusnicí. Tato skutečnost vyvolala
naléhavou potřebu výstavby mostu, spojujícího starou sídelní oblast s nově
obývaným prostorem.
Stavba Prašného mostu podle projektu Hanse Tscherta započala
pravděpodobně na konci léta 1534 a trvala do konce roku 1536. Pět let
po dostavbě 2. června 1541 za velkého požáru Malé Strany a Hradčan most
shořel (Tomek 1897, 206). Krátce na to byl však obnoven v jednopatrové,
zastřešené podobě. Dřevěná krytá chodba s okny a sedlovou střechou spočívala
na vyzděných hranolovitých pilířích. Nejstarší dochované vyobrazení Prašného
mostu pochází z let 1604–1607 z pera B. Stevence na perokresbě Pražský hrad
s Prašným mostem, Míčovnou a Belvederem (Kropáček 1996, obr. 10) a Roelanta
Saveryho z roku 1605 (Bečková 2000, 37, obr. 16). K nejcennějším vyobrazením
původního dřevěného mostu vůbec patří Dietzlerův Pohled z věže chrámu sv.
Víta z roku 1742 (Bečková 2000, 64, obr. 43; obr. 41), na kterém autor zachytil
celou řadu stavebních detailů, včetně omítnutých mostních pilířů.
Přestože v průběhu let prošel most řadou větších či menších stavebních úprav, zachoval si svoji podobu až do obléhání Prahy Prusy v roce 1757,
kdy jej zapálila nepřátelská bomba. Zřejmě tato událost urychlila konec
dřevěné podoby Prašného mostu. Ke klasicistní přestavbě Pražského hra-
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du se sotva mohl hodit dřevěný most na zděných pilířích se zvedacím dílem
před severní hradní branou, jenž mohl působit jako královského sídla
nedůstojný anachronismus, neboť Pražský hrad potřeboval nové, pevné
a moderní spojení se severním předpolím. A tak spatřil světlo světa projekt
nasypání hráze, který měl hned několik předností. Za prvé to byl jistě faktor
ekonomický, kdy mohlo být využito z dřívějších dob nahromaděné množství
stavebního rumu. Za druhé tento umělý val vyvolával přirozený dojem stability spojení a v neposlední řadě byl v naprostém souladu s tehdejším estetickým cítěním (Pasport SÚPRUMO 1971, 32).
Nasypávání hráze v Jelením příkopu začalo na počátku roku 1769.
Vznikající násyp byl udusáván a zpevňován rohožemi z vrbového proutí. Nasypaná hráz byla obkládána drny a prolévaná vodou, zřejmě aby došlo
k rychlejšímu sesednutí násypu. V této době byl původní most na pilířích stále ještě v provozu. V průběhu roku 1770 bylo započato boření již nepotřebných
zdí, rozebírání a odklízení staré dřevěné konstrukce Prašného mostu. Stále
však pokračovalo navážení rumu a zpevňování navážek rohožemi z vrbových
prutů a začínala se vyrovnávat koruna hráze. Vyrovnání valu Prašného mostu bylo dokončeno v jarních měsících roku 1771. Situaci po demontáži mostu
zachycuje Pohled na severní část Pražského hradu A. Haffeneckera z roku
1785 a Jüttnerův plán Prahy z let 1811–1816 (Vančura 1976, obr. 20).
V dubnu roku 1805 se nečekaně utrhl kus koruny hráze, v důsledku
čehož bylo rozhodnuto zpevnit hráz rozšířením po obou stranách. K tomuto
účelu se využíval rum z bližšího i vzdálenějšího okolí Hradčan a z Malé Strany. Společně s rozšířením základny hráze došlo k prodloužení kanálu potoka
Brusnice. V důsledku neustálého sesedání násypu bylo nutno vozovku téměř
každoročně vyrovnávat a předlažďovat. Navážení rumu bylo definitivně
ukončeno až v roce 1829.

8.2. Průběh a výsledky archeologického výzkumu
Záchranný archeologický výzkum v prostoru Prašného mostu a Jeleního příkopu probíhal od dubna do listopadu roku 2001. Byl vyvolán výstavbou průchodu valem Prašného mostu a s ním souvisejícími stavebními úpravami –
zajištění svahů valu a změnou trasy kanalizace v dolním Jelením příkopu.
Archeologickým výzkumem bylo sledováno celkem osm stavebních
úseků – přeložka kanalizace (úsek I–III, šachta 1) a úprava svahů v dolním Jelením příkopu (úsek IV, VII), ražba tunelu, která probíhala ve dvou patrech –
nejprve se razilo patro horní a ve druhé fázi dolní a konečně byly snižovány
terény a odtěžovány násypy v horním Jelením příkopu (úsek VIII). Na úplný
závěr prací byla od severní stěny tunelu provedena sonda k pilíři původního
Prašného mostu (úsek VI; obr. 42).
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Forma archeologického výzkumu byla záchranná, nelze jej však
označit za standardní. Vzhledem k celkovému charakteru stavby nebylo
možné postupovat běžným způsobem, tj. zkoumání terénních situací po jednotlivých uloženinách, ale byla zvolena alternativní metoda, kdy odtěžovaná
zemina byla odvážena na tzv. mezideponie, kde z ní byly formou probírky
získávány jednotlivé artefakty. Veškeré terénní zásahy provázela standardní
archeologická dokumentace.
Archeologickým výzkumem se podařilo zjistit charakter násypů
a zachytit rozhraní staršího tělesa valu budovaného v letech 1769–1771
a mladších přísypek z první třetiny 19. století. Jádro valu mělo délku cca
50 m a bylo tvořeno postupně naváženými, rozhrnovanými a dusanými vrstvami hnědých a šedých písčitých hlín s příměsí kamenů, cihel a malty.
Mladší přísypky, které pocházejí z 1. třetiny 19. století, měly charakter jemných až hrubých písčitých sutí s vysokým obsahem hrubých komponent. Při
nasypávání valu v poslední třetině 18. století byla voda potoka Brusnice svedena do tzv. Tereziánské štoly, jejíž jádro bylo stavěné z cihel, obezděných
pláštěm opukových kamenů, místy doplněných cihlami. V neposlední řadě
byl sledován průběh skalnatého podloží, které klesá od západu na východ
v souladu se spádem potoka Brusnice.
Za velmi přínosnou lze také považovat skutečnost, že se v rámci úseků II a III podařilo zachytit původní nepřemístěné novověké vrstvy,
které přímo nasedají na skalnaté podloží. Stejně tak v horním Jelením
příkopu byly zdokumentovány vrstvy původního naplaveného písku, které
zde byly uloženy ještě před nasypáváním valu a souvisejí s náplavovou
činností potoka Brusnice.

8.3. Nálezy
Keramika
Nejvíce pozornosti bylo věnováno keramice. Jednotlivé nálezy byly rozděleny
do celkem devíti skupin. První zahrnuje střepy z nádob raně středověkých,
druhá částem nádob, které je možno určit jako raně novověké. Ostatních 7
skupin je řazeno do novověku a členěno dle technologie. Jedná se o skupinu
redukčně pálené keramiky, nádoby oxidačně pálené (neglazovaný sortiment
s vnitřní nebo oboustrannou glazurou), kameninu, pórovinu/bělninu a porcelán. Celkem bylo vyhodnoceno 320 kg získaných nálezů keramiky, tj. 88 %.
Nálezy raně středověké keramiky lze považovat za druhotně
přemístěné.

Největší

koncentrace

těchto

nálezů

byla

zaznamenána

v původním jádru valu (z úseků mezi 20–71 m). Jednalo se o zlomky mladoa pozdně hradištních nádob s rytou výzdobou. V menší míře byla zastoupena
středohradištní keramika s hřebenovou vlnicí.
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Mezi raně novověké nálezy byly zařazeny především zlomky malovaného tzv. berounského zboží a další fragmenty keramiky, kterou můžeme
na základě jejích vlastností datovat do 16. až první poloviny 17. století.
Redukčně pálená keramika reprezentuje obecně novověkou produkci. V nálezovém souboru je zastoupena především hrnci většího objemu,
a to jak bezuchými, s jedním, tak i se dvěma uchy.
Stejně jako v případě redukčně pálené keramiky se v případě
oxidačně páleného sortimentu jedná o novověké zboží. Na základě absence/
prezence glazury a její aplikace byly vyčleněny tři podskupiny. Jedná se o keramiku režnou, nádoby s vnitřní polevou a nádoby s oboustrannou polevou.
Na základě kvantitativního vyhodnocení je zřejmé, že převažují nálezy nádob
s vnitřní glazurou. V rámci režné keramiky jednoznačně převažují hrncovité
tvary různých velikostí. Mezi nepříliš běžné nálezy se řadí torzo oxidačně
páleného, ručně modelovaného zvonku. V případě tvarů s vnitřní glazurou
jsou kromě hrnců zastoupeny pánve na třech nožkách, hluboké mísy, misky,
bohatě zdobené mělké mísy, pekáče, a to vše v různých velikostech. Pro zboží
s oboustrannou polevou jsou charakteristické především džbány a džbánky,
které jsou často zdobené malováním nebo trasakováním.
Zvláštní pozornost si zaslouží keramický zlomek z výdutě antické
nádoby (3,9 x 4,6 cm). Fragment náleží spodní části nádoby menšího
uzavřeného tvaru, např. láhve, lekythu, ze světlé keramické hmoty, zdobené
červeno-figurovou technikou. Jedná se o zlomek dolního dekorativního vlysu
s vlnami, který je charakteristický pro produkci jihoitalských dílen první
poloviny 4. století př.n.l. (Trendall 1998). Tento zlomek keramiky se do zásypu
valu Prašného mostu zřejmě dostal v souvislosti se všeobecným růstem zájmu
o antické umění na přelomu 18. a 19. století, a proto je třeba jej chápat jako
doklad sbírkové činnosti, než jej považovat za jeden z nejstarších archeologických nálezů z prostoru Pražského hradu.
Kamenina, bělnina, porcelán
Jako kameninu označujeme keramiku s hutným střepem s velmi nízkým
procentem nasákavosti s vypalovací teplotou mezi 1200–1280 C, nejčastěji
opatřenou solnou glazurou (Scheufler 1972, 58). Na přelomu 18. a 19. století
se v oblasti Chebska začala rozvíjet výroba kameninových lahvic na minerální vodu. Prvního výrobce lahví zachycuje již tereziánský katastr jako
„Chebský solný pramen“, a to v roce 1757. Tyto lahve se vyráběly ve dvou víceméně standardních velikostech, větší o objemu 1,2–1,4 l a menší 0,6–0,65 l.
Měly válcový tvar s krátkým válcovým hrdlem se šroubovicí nebo límcem
na uzávěr a malé obloukovité ucho na podhrdlí. Nádoby byly pokryty řídkou solnou glazurou. Pod hrdlem byly lahvice označeny kruhovým nebo
obdélným razidlem, které udávalo původ minerální vody, nikoliv výrobce
lahve (Scheufler – Štajnochr 1991, 180). Masový charakter výroby lahví
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na minerální vodu spadá do období 1820–1870, kdy se vyráběly přibližně
3 milióny kusů ročně a točíř dokázal vyrobit až 350 kusů za den (Scheufler –
Soukupová 1981, 16). Postupný zánik výroby kameninových lahví kolem
roku 1880 je spojen s masovým nástupem skla (Scheufler 1972, 65). Přesto
tyto lahve přežívaly ještě v době první republiky, kdy se druhotně používaly v obchodě, v domácnostech a často se jimi obkládaly záhony na zahradách (Scheufler – Soukupová 1981, 16).
Výzkumem v Jelením příkopu bylo získáno velké množství částí
a zlomků těchto kameninových lahví na minerální vodu, některé s dochovanou částí nápisu (obr. 43:2, 4–6). Mezi lahvemi na minerální vodu se v jednom
případě podařilo určit část lahvice z Františkových Lázní „EGER SALZQUELLE“ a hrdlo z láhve na mariánskolázeňskou minerální vodu „MARIENBADER“.
Jak dokládají písmena NW pod korunkou, pochází další zlomek kameninové
lahve z panství Nassau-Weilbach. Označení SELTERS patří pramenu z údolí
říčky Lahnu. Toto razítko bylo užíváno v letech 1803–1806.
Ke chronologicky starším nálezům kameniny pak patří tři zlomky džbánů z dílny v Mužakově (Obr. 43:1), dříve Muskau, dnes Bad Muskau
v Německu poblíž polské hranice (Horschik 1978, 338, 340, obr. 244, 247).
Nejméně jeden zlomek pochází z dílny ve Westrwaldu (Ermischer, 1996,
151, obr. 136).
Nálezům bělniny z Jeleního příkopu nebyla při rozboru materiálu
věnována větší pozornost. Mezi nimi byl objeven zlomek dna měkké misky se
vtlačenou značkou, znázorňující věnec s hraběcí korunkou s písmeny W (=
Wrtba), T (= Teinitz), porcelánky z Týnce nad Sázavou. Tato produkce pochází
z období mezi lety 1801–1830 (Braunová 1985, 403).
Porcelán se časově řadí k nejmladším odvětvím keramické výroby,
která je z hlediska chemického složení střepu, jeho vlastností a technického
zpracování i kvality nejdokonalejší. Dostupnějším se stal na počátku 19. století, kdy došlo ke zlevnění výroby díky objevení nových ložisek kaolínu
na Karlovarsku a ruční pracnou malbu nahradil ocelotisk.
V rámci souboru z Jeleního příkopu byly získány předměty,
u kterých je možno díky zachované značce určit přesnou provenienci
a přibližně dvacetileté období výroby. Část misky pochází z druhé nejstarší
české porcelánky v Klášterci nad Ohří, založené na panství Thunů v roce
1793. Od roku 1804, kdy se továrna stala majetkem rodu Thunů, bylo
nařízeno značkovat veškeré zboží značkou spojeného „TK“ (Thun-Klösterle), v modrém provedení pod glazurou nebo červeně, černě či zlatě
na glazuře (obr. 44:1). Tato značka se používala až do roku 1830 (Braunová
1985, 325). Zlomek porcelánové misky s odsazenou patkou (obr. 44:4)
pochází z porcelánky v Dolním Chodově z období mezi lety 1835–1844,
kdy továrna ne příliš úspěšně pracovala pod firmou Hüttner et Co. (Braunová 1985, 303).
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Dýmky
Specifickou část keramického souboru tvoří nálezy dýmek. Na konci
16. století se začal ze zámoří dovážet tabák. Nejprve se rozšířil v Anglii
a pak v Holandsku, odkud se postupně dostával do zbytku Evropy. V 17.
a především v průběhu 18. století začaly specializované dílny na dýmky
vznikat po celé Evropě. Hned od počátku byly při výrobě dýmek používány
ochranné známky.
Na základě patové značky se podařilo určit provenienci a přibližné
stáří dýmky, která pochází z rodinné firmy „LASPE“ (obr. 45:2), působící
od druhé poloviny 18. století v Sasku (Kluttig-Altmann 1999, 151). Další dvě
dýmky s plastickým žebrováním ve spodní polovině dýmky jsou poměrně
četné v nálezech z Německa, Polska i u nás a vyráběly se na různých místech
v Německu a také v Polsku (obr. 45:1, 3). Většinou se datují do 2. poloviny
18. století, případně do počátků 19. století.
Dále lze zmínit redukčně pálenou dýmku s dochovaným nápisem
ve dvou řadách ..ONIGWWE …EMNITZ. Jedná se o dýmku dvojdílnou s nasazovací dřevěnou troubelí, která zřejmě byla vyrobena v Banské Štiavnici,
tedy v Schemnitz (obr. 45:4). Tyto vysoce kvalitní dýmky se obecně označují
jako tzv. šemničky či štiavničky. K roku 1828 je na Slovensku uváděno
14 výrobců dýmek a z toho 5 právě v Banské Štiavnici. Za jejich kvalitou však
stálo nejen velmi dobré řemeslné zpracování a složitý proces zpracování keramické hmoty, ale také samotná kvalita hlíny z okolí Banské Štiavnice. Je
známo několik jmen výrobců, ale na základě dochované části nápisu se
patrně jedná o jméno HÖNIG, o němž víme, že náležel rodině, která v první
čtvrtině 19. století dýmky vyráběla. Jedná se o otce ANTALA a syna MIHÁLA.
Díky věhlasu štaivnických dýmek docházelo k jejich častému plagiátorství
v řadě maďarských dílen, přičemž byla jména občas zkomolena.
Stavební materiál a kachle
Objemově největší soubor tvoří nálezy souhrnně označené jako stavební materiál. Patří mezi ně především nálezy kachlů, dlaždic, cihel, opracovaného
kamene, zlomky omítky a malty, ozdobné stavební články, štuky a střešní
krytina. Soubor nebyl podrobněji analyzován, přesto však je možné říci, že
bylo získáno velké množství kachlů z období především přelomu 18. a 19. století, kdy byla kachlová kamna na Pražském hradě hromadně likvidována
v souvislosti s přechodem na jiný způsob vytápění a jako součást stavebního
odpadu byla vyvážena do valu Jeleního příkopu.
Další artefakty a ekofakty
Archeologickým výzkumem byl zajištěn velký soubor zvířecích kostí, které
pocházejí z celého zkoumaného prostoru. Největší část souboru byla získána
při ražbě jádra valu, V A 19–29 m, V A 29–71/2 m. V několika případech byly

84

objeveny zbytky polotovarů, které vznikly jako odpad při výrobě kostěných
knoflíků či využití kostí pro hřebeny a kartáče.
Mezi nálezy, které byly vyrobeny ze skla, patří četné úlomky tabulkového skla, části výdutí, hrdel a den skleněných lahví, skleniček a laboratorního skla, výjimkou však není ani armované sklo. Největší koncentrace
zlomků skleněných předmětů pochází z jádra násypového valu, V A 19–29 m,
V A 29–71/2 m.
Mezi nálezy, které byly vyrobeny ze železa, patří hřebíky, hřeby,
skoby, kramle, kroužky a dráty. V souboru nechybí ani část železné petlice,
několikeré zbytky stavebního kování a samozřejmě byly získány i amorfní
a neurčitelné kousky železa. Současně s železnými předměty byly zaznamenány i nálezy strusky. Dále byly nalezeny čtyři plíšky, vyrobené z barevných kovů a tři amorfní kousky olova. Mezi nálezy se řadí i plechový nočník,
který byl získán při ražbě tunelu, V A 71–80 m.
Pod souhrnným označením ekofakty byly sumarizovány předměty
organického původu, jako jsou úlomky dřeva a uhlíky, mušle, škeble a čtyři
zlomky broušené industrie. Obecně je můžeme rozdělit na předměty, mezi
které

patří

zbytky

kožených

výrobků,

dřevěné

konstrukční

prvky

a přírodniny. Bylo objeveno celkem pět nálezů zbytků kožených bot
a ústřižků kůže. Zajímavý nález představuje 2,5 m dlouhý a 0,8 m v průměru
široký kusu dřeva, který má na jedné straně vydlabaný žlábek pro lepší usazení a z druhé strany nese stopy sešlapání. Mohlo by se jednat o pozůstatek
z původní dřevěné mostní konstrukce.
Ze sběru ze zásypu nad Tereziánskou štolou pochází mince Fridricha
Augusta II. (1733–1763) z ražby drážďanské mincovny v letech 1734–1770.

8.4. Závěr
Vyhodnocení keramického souboru z valu přineslo důležité informace o jeho
vzniku. Z jádra valového násypu bylo získáno celkem 30 244 g keramiky. Percentuálně nejbohatší je oxidačně pálená keramika s vnitřní glazurou (43,1 %).
Navíc byla z tohoto souboru získána i největší poměrná část středověké keramiky (19,8 %), která sem byla sekundárně přemístěna při zavážení příkopu.
Skutečnost, že se jedná o souvrství vytvořené v poslední čtvrtině 18. století,
podporuje i fakt, že nálezy bělniny a porcelánu jsou z tohoto prostoru spíše
náhodné a ani zastoupení kameniny není příliš vysoké.
V tzv. přechodové fázi (VA 10–19 m) z celkového množství 35 312 g
keramiky vzrostlo percentuální zastoupení oxidačně páleného zboží
na 57,7 %, a to na úkor především nálezů středověkých (19,8 % 2,0 %) a režné,
oxidačně pálené keramiky (8,5 % 3,3 %). U ostatních položek k výraznější
změně percentuálního zastoupení nedošlo.
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Objemově nejbohatší soubor (69 678 g) pochází z vnějšího pláště násypového valu (VA 1–10 m, VA 71/2–80 m, VB do 15 m). Oproti dvěma
předcházejícím souvrstvím je zřejmý nárůst v zastoupení zlomků kameniny
(3,2 % nebo 4,4 % 9,0 %) a oboustranně glazovaného, oxidačně páleného zboží
(11,2 % nebo 15,2 % 23,1 %).
Archeologickým výzkumem v prostoru Prašného mostu se v roce
2001 podařilo zjistit způsob stavby Tereziánské štoly, zachytit rozhraní
starších a mladších násypů valu, který vyplnil prostor mezi dnem příkopu,
Tereziánskou štolou a spodní částí Prašného mostu. Nálezy keramiky, které
lze rámcově datovat, celkem přesvědčivě potvrdily dvě fáze nasypávání valu –
původní jádro valu budované v letech 1769–1771 a postupné dosypávání valu
v letech 1805–1829.
Ražbou tunelu valem Prašného mostu a úpravou okolních svahů
došlo k zásadní změně charakteru tohoto prostoru. Při stavebních pracích
byla nejen zničena Tereziánská štola, ale navíc došlo k odstranění značné
části terénu v předpolích a umělé úpravě skalního podloží v horním Jelením příkopu.
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Graf 1: Percentuální zastoupení jednotlivých druhů keramiky v tělese valu.

Obr. 41. J. J. Dietzler, Pohled z věže chrámu sv. Víta, 1742 (výřez podle Bečková 2000, obr. 43).

Obr. 42. Celkový pohled na zkoumané plochy dolního a horního Jeleního příkopu.
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Obr. 43. Kamenina – 1 – zlomek kameniny z provenience Mužakov – úsek IV; 2 – hrdlo kameninové lahvice na minerální vodu MARIENBADER – Mariánské Lázně – úsek I–II; 3 – kameninová lékárenská nádobka – úsek IV; 4 – zlomek kameninové lahvice BITTER WASSER z Chebska – úsek IV; 5 – zlomek výdutě kameninové lahvice EGER SALZQUELLE z Františkových
Lázní – úsek IV; 6 – část výdutě kameninové lahvice T•ERS•S – úsek V A (1–10 m).
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Obr. 44. Porcelán – 1 – miska s drobným modrým dekorem, provenience Klášterec nad Ohří
– úsek I–II; 2 – podšálek na vnitřní straně zdobený ocelotiskem – úsek IV; 3 – kalíšek, zdobený
oboustranným tmavě modrým ocelotiskem – úsek IV; 4 – miska bez barevného dekoru, provenience Dolní Chodov – úsek II.
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Obr. 45. Dýmky – 1 – část dýmky s plastickým vlysem – 18. století, Sasko – V A 1–10 m, 2 – část
dýmky, LASPE, 18./19. století, Sasko – V a 1–10 m, 3 – část dýmky s plastickým vlysem, dva překřížené meče, Sasko ?, V A 19–29 m, 4 – redukčně pálená dýmka s plastickým vlysem, nápis…
ONIGWWE …EMNITZ, Banská Šťavnice, úsek IV.
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9. ARCHEOLOGICKÝ A HISTORICKÝ VÝZKUM
KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V JIŽNÍCH ČECHÁCH
Ondřej Chvojka – Petr Menšík

9.1. Koněspřežná dráha v jižních Čechách
Stavba koněspřežné železnice z Českých Budějovic do Lince byla zahájena
v roce 1825. V letech 1825–1826 byl vystavěn úsek České Budějovice – Leopoldschlag a v následujícím roce byla zavedena zkušební přeprava. Pravidelný provoz do Kerschbaumu probíhal od roku 1829, úsek do Lince byl dokončen v roce 1832 (Svoboda 1968; Hajn 1996; 2004, 13–34). Původně se
nepočítalo s přepravou osob a dráha byla provozována s využitím upravených nákladních vozů. Již v roce 1834 však byly postaveny první vozy sloužící k přepravě osob. Následovalo prodloužení trati do Gmundenu, na jaře roku
1835 byly položeny kolejnice na most přes Dunaj mezi Urfahr a Lincem. Došlo tak k propojení dvou železnic České Budějovice – Urfahr a Linec – Gmunden. V roce 1836 byl zahájen provoz po celé trati, roku 1842 byla železnice
prodloužena do samotného Gmundenu (celkem 197 km) a výchozí bod železnice se nacházel u samotného Traunského jezera (Hajn 2004, 33–34). Po několika desetiletích došlo po polovině 19. století k ukončení provozu koněspřežné dráhy v souvislosti s přestavbou na parní provoz. Dne 15. prosince
1872 byla zastavena doprava na posledním úseku koněspřežné železnice
mezi Lincem a Lestem (Hajn 2004, 35–38).
Podél trati České Budějovice – Linec se nalézalo původně 46, později
52 strážních domků, 5 přepřažních stanic, 6 mezistanic a 14 výhyben.
Většina staveb byla zpočátku vybudována ze dřeva, (kůlny na zboží, dílny,
stáje, strážní domky, přepřahací stanice). Postupně však měly být budovy
vystavěny z kamene (Hajn 2004, 39–40).
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9.2. Archeologické výzkumy koněspřežné dráhy
V posledních dvou desetiletích proběhlo v jihočeském regionu několik záchranných archeologických výzkumů zaměřených na památky spojené s koněspřežnou dráhou (obr. 46). Kromě jediného však zatím nebyly podrobněji
publikovány (Hajn – Chvojka – Majer 2004). Níže prezentovaný přehled terénních výzkumů ukazuje možnosti archeologie pro poznání počátků železnice
na našem území.
Bujanov
Objekt přepřahací stanice v Bujanově (obr. 47) byl postaven jako novostavba,
na rozdíl od druhé takové stavby na našem území v Holkově, kde byla pro
potřeby železnice částečně adaptována budova původního hostince (viz dále).
V Bujanově se jednalo o dřevěnou stavbu, jejíž výstavba započala v roce 1826.
S největší pravděpodobností byla původní budova situována jižněji od současné staniční stavby a nebyla zřejmě patrová. Stanice původně nesla název
Suchenthal (Suchdol). K vystavění zděné stanice došlo následně v roce 1837.
Budova se skládala z kovárny, obytné místnosti pro tovaryše, bytů pro dva
drážní strážníky a hostince s kuchyní. V prvním patře se nacházel byt pro
cestmistra (tři místnosti s kuchyní), příležitostný pokoj pro drážního komisaře a dva malé pokoje pro hostinské. K přepřahací stanici patřily také stáje
pro 44 koní, jejichž klenby nesly sloupy (dnes zbořené). Dodnes dochovaný
přístavek na jižní straně staniční budovy představoval kovárnu s přilehlou
místností pro pomocníky. Stejný přístavek se však původně nacházel i na severní straně a byl v něm byt pro hlídače dráhy. K oběma přístavkům byla
přistavěna zmiňovaná stáj. Na základě archeologického výzkumu v roce
2003 byla existence stájí na jižní straně potvrzena a byl učiněn závěr, že objekt stanice se stájemi ve své původní podobě připomínal jiné staniční budovy v Engelhofu nebo Lestu na rakouské straně. Původnímu účelu stanice
sloužila až do roku 1870, kdy byl zastaven provoz na české části trati. V roce
1890 zde byla zřízena škola a ke konci 19. století došlo také k stržení stájí
(Hajn 2004, 51–55; Hajn – Chvojka – Majer 2004).
České Budějovice (Delvita)
První archeologický výzkum v trase koněspřežné dráhy provedl P. Zavřel
v roce 1998 na stavbě obchodního domu Delvita v Českých Budějovicích
(Zavřel 2000, 32), který se nacházel v bezprostředním sousedství dodnes
stojící budovy koněspřežné stanice na Mánesově třídě. Na jediném místě
poměrně rozsáhlé stavby byl zachycen fragment koněspřežky, a to v podobě
zbytku podkladů pro dvojici kolejnic. Odkryvem bylo zachyceno větší
množství železných zlomků souvisejících nepochybně s provozem koněspřežné dráhy.
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Holkov
Archeologický výzkum v domě čp. 8 v Holkově realizovaný O. Chvojkou v roce
2009 byl vyvolán plánovanými výkopy inženýrských sítí a budoucí celkovou
rekonstrukcí objektu. V místech dnešního Holkova vedla již nejpozději
od druhé poloviny 13. století dálková komunikace spojující jižní Čechy
a Horní Rakousy. Lze předpokládat, že již ve středověku byla tato stezka lemována zájezdními hostinci a dalšími ubytovacími zařízeními, která poskytovala pocestným potřebné zázemí. V Holkově jsou první zmínky o krčmě
datované k létům 1640 a 1643, není z nich však bohužel zřejmé, týkají-li se
námi zkoumaného prostoru. První jistá zpráva o zájezdním hostinci v místech dnešního čp. 8 v Holkově pochází až z roku 1756, kdy je dochována
smlouva o pronájmu „hostince v Holkově u zemské silnice“. V letech 1774–
1780 je několikrát zmíněn „hostinec zvaný Veselka u zemské silnice“. V polovině 20. let 19. století se tento hostinec stal součástí přepřahací stanice na koněspřežné dráze, jejíž provoz je bezpečně prokázán od září 1827. Původní
hostinec měl vlastní stáje, které zpočátku sloužily také k ustájení koní zajišťujících přepravu po železnici. Stáje však byly kapacitně nedostačující a navíc sloužily také formanům. Proto byly naproti přes ulici okolo poloviny
19. století vystavěny stáje nové o kapacitě 40 koní. Zda u nich stály nějaké
jiné hospodářské, případně řemeslnické stavby, není známé. Po ukončení
provozu na dráze v roce 1870 sloužila budova čp. 8 v Holkově opět jako hostinec, ve 20. století pak sloužila především k rekreačním účelům (k tomu
srov. Benešová – Tejmar 1999, 7; Hajn 2004, 48–50). V současné době dochází
k opravám a renovaci celého objektu (obr. 48).
Před zahájením výkopových prací inženýrských sítí byly do dvou
přízemních místností, do průjezdu a do exteriéru domu, položeny celkem
čtyři zjišťovací sondy o celkové ploše 18,7 m2 (obr. 49). Všechny další prostory
v interiéru i v bezprostředním okolí domu byly podrobeny průzkumu a prozkoumány pomocí detektoru kovů.
Archeologický výzkum v prostoru domu v čp. 8 v Holkově přinesl
několik zajímavých zjištění. Veškeré nálezy lze datovat do období raného až
pozdního novověku, žádné starší artefakty nebyly výzkumem získány.
Za nejstarší lze považovat exteriérovou vrstvu, která může pocházet ze 16.–
17. století, a mohla předcházet výstavbě zájezdního hostince v barokním období. Archeologicky datovat zřízení hostince se nepodařilo, řada nálezů však
dokládá intenzivní aktivity v tomto prostoru již od přelomu 17. a 18. století.
Kromě početných zlomků keramických nádob a kachlů tomu odpovídá
i několik nálezů mincí datovaných právě do tohoto období. Naprostá většina
archeologických situací (vrstev, zahloubených objektů i zdí) i movitých
nálezů pak ukazuje na početné aktivity v těchto místech v průběhu 18.
a 19. století, kdy byl objekt patrně několikrát přestavován. Dokládají to zaniklé zdi 1 a 2/09, stejně jako přizdění jižní obvodové zdi v místnosti C (obr. 49).
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S existencí hospodářského zázemí (stájí či chléva) pak souvisí nejspíše
kanálek (objekt 2/09), který vedl napříč dnešním průjezdem (obr. 50).
Jenín
Na katastru obce Jenín u Rybníka, cca 2,8 km jiho-jihovýchodně od viaduktu
v obci Rybník a zhruba 300 m od současné státní hranice s Rakouskem, se nachází dobře dochovaný mostní pilíř (most byl v 50. letech 20. století stržen)
a na něj navazující železniční násep koněspřežné dráhy, který začal být v roce
2011 rekonstruován (obr. 51). V této souvislosti zde proto téhož roku O. Chvojka
provedl zjišťovací archeologický výzkum, který předcházel zahájení stavebních
a rekonstrukčních prací. Celkem byly umístěny tři zjišťovací sondy do vlastního tělesa pilíře, čtvrtá sonda se pak nacházela při východním úpatí pilíře.
Archeologický výzkum přispěl ke zjištění konstrukčních prvků
mostního pilíře i navazujícího tělesa náspu koněspřežní dráhy. Stavba byla
provedena velmi precizně, přičemž nebyly zjištěny žádné doklady jejích
dodatečných přestaveb či úprav. V sondě 3, situované ve vrcholové partii
mostního pilíře, byla zachycena čelní kamenná zeď o šířce 0,6–0,8 m a její
provázání s vyzděným podkladem pod koleje o šířce 1,8 m (lomový kámen
na hlínu), který se podařilo zachytit do výšky max. 0,4 m nad tělesem náspu
(obr. 52). Obě strany tohoto traťového základu byly obezděny lícovanými kameny pojenými hlínou, jádro podkladu bylo vyplněno štěrkopísčitou sutí
doplněnou většími kameny. Z hlediska movitých archeologických nálezů lze
konstatovat, že v tomto prostoru nebyly zachyceny žádné starší aktivity.
Ojedinělá keramika z železničního náspu svou datací odpovídá době výstavby tratě ve 20. letech 19. století.
Střítež (Kaplice – nádraží)
V prostoru plánované stavby železniční přeložky provedl v roce 2000 archeologický výzkum P. Zavřel. Ve třech příčných sondách byly zachyceny zbytky
kolejiště koněspřežné dráhy. V jedné sondě celkem 3 kolejiště, v ostatních
dvou sondách pouze jediné kolejiště. Ze všech tří sond pochází větší množství
keramických i železných nálezů, které dle autora výzkumu souvisejí s provozem koněspřežné železnice (Zavřel 2003).

9.3. Závěr
Uvedených pět terénních archeologických výzkumů menšího rozsahu přineslo první poznatky o objektech souvisejících s provozem koněspřežné dráhy v jižních Čechách ve druhé a třetí třetině 19. století. Byly zjištěny informace o pozůstatcích kolejiště a konstrukčních prvcích mostního pilíře
koněspřežky (České Budějovice, Jenín, Střítež). Samostatnou problematiku
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poté představuje průzkum přepřahacích stanic (Bujanov, Holkov), u kterých
byly prokázány několikanásobné přestavby objektů, které byly zřejmě vyvolány intenzivním provozem na trati. V zázemí stanic se také podařilo identifikovat pozůstatky stájí, sloužících k ustájení dopravních koní. Při výzkumech byly zjištěny archeologické nálezy zlomků keramiky a železných
artefaktů z průběhu 19. století, které souvisely s provozem koněspřežná železnice. Další výzkumy mohou poskytnout další poznatky o způsobu výstavby a konstrukci koněspěřežné dráhy, stejně jako o podobě přepřahacích stanic, jejich provozu a bezprostředním zázemí.

Obr. 46. Mapka koněspřežní dráhy s vyznačením zkoumaných ploch. Čísla lokalit odpovídají
jejich soupisu v textu (podle Hajn 2004, 142).
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Obr. 47. Bujanov. Budova přepřahací stanice koněspřežní dráhy v roce 1925 (podle Hajn –
Chvojka – Majer 2004, obr. 1).

Obr. 48. Holkov. Budova přepřahací stanice koněspřežní dráhy, stav v roce 2009. Pohled od jihovýchodu (foto O. Chvojka).
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Obr. 49. Holkov. Schéma rozmístění sond archeologického výzkumu roku 2009 v půdorysném
plánu budovy přepřahací stanice koněspřežní dráhy (kresba K. Vávra).

Obr. 50. Holkov. Půdorys a profil sondy 3/2009 v průjezdu budovy přepřahací stanice koněspřežní dráhy (kresba O. Chvojka a L. Bílý).
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Obr. 51. Jenín. Celkový pohled na rekonstruovaný mostní pilíř koněspřežní dráhy. Pohled
od severu (foto O. Chvojka, 2011).

Obr. 52. Jenín. Sonda 3/2011 s odkrytým zazděným podkladem pod koleje koněspřežní dráhy
(foto O. Chvojka, 2011).

98

10. VÝZKUM BÝVALÉHO MĚSTSKÉHO
HŘBITOVA V ROKYCANECH
Kristýna Farkašová - Josef Hložek - Petr Menšík

10.1. Výzkum novodobých hřbitovů
Vývoj a podoba hřbitovních areálů v 19. a 20. století je dokumentována obsáhlou písemnou evidencí, stavebními plány, obrazovými prameny a pro nejmladší období také pamětí současných komunit. Již první poznatky získané
při výzkumech v prostoru dnešních městských hřbitovů v Rokycanech (viz
níže) a ve Stříbře (Nenutil – Rak – Friedl – Funk – Hložek – Marková – Menšík –
Netolický 2011), realizovaných v roce 2011, ukázaly, že studium hmotných
památek přináší nové poznatky, odlišné od výpovědi dalších druhů pramenů, které jsou s nimi v některých případech dokonce v rozporu.

10.2. Historický vývoj hřbitova v Rokycanech
Renesanční kostel Nejsvětější Trojice v Rokycanech byl vystavěn v první třetině 17. století (k problematice založení srov. Podlaha 1900, 114; Smolík 1993, 5;
Hofman 1998, 3–4) v prostoru někdejšího předpolí Plzeňské brány, mimo zástavbu soudobé městské aglomerace. Součástí rozšiřující se městské zástavby
se stal kostel s přilehlým hřbitovem až v průběhu 19. a na počátku 20. století.
Hřbitov přiléhající ke kostelu vstupuje do písemné evidence v roce 1677, kdy je
zmiňován ve zprávě děkana Ladislava Flosina. V roce 1740 byl hřbitov obehnán zdí (Hofman 1995, 10). Po zrušení hřbitova u děkanského kostela Panny
Marie Sněžné i u kostela sv. Petra a Pavla na Pražském předměstí se v roce 1784
stal tento prostor jediným městským hřbitovem (např. Rozum 1997, 4; Hofman
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1998, 6). O jeho zrušení se uvažovalo již na konci 2. světové války (např. Rozum
1997, 5), bylo ovšem realizováno až výrazně později. Z vyhlášky Městského národního výboru v Rokycanech ze dne 25. srpna 1966 vyplývá, že hřbitov měl
být zrušen k 1. lednu 1967 (Jordán 1997, 5). Pronajímatelům hrobových míst
vyhláška o zrušení hřbitova ukládala povinnost odstranění veškerého hrobového vybavení a uren z jednotlivých hrobových míst. Do 30. června 1967 pak
měly být ze hřbitova odstraněny urny a další součásti hrobového vybavení.
V této souvislosti se předpokládala také exhumace tělesných ostatků z prostoru hřbitova. Ze zápisu Odboru školství a kultury v Rokycanech ze dne 23. dubna 1975 je však zřejmé, že se práce spojené s rušením hřbitova protahovaly.
V souvislosti s rušením hřbitova a jeho transformací v městský park je však
nutné na tomto místě také připomenout význam opakovaných snah tehdejších pracovníků Městského národního výboru v Rokycanech o zachování hodnotných náhrobků a dalších součástí hrobového vybavení, majícího umělecko-historické a výtvarné kvality. Neméně významné a v mnoha ohledech
ojedinělé pak byly snahy o koncepční průřezové zachování náhrobků datovaných do 18. a 19. století, i některých z náhrobků pocházejících z období nedlouho před zrušením hřbitova, které vykazovaly vyšší úroveň výtvarného
zpracování. Dalším záměrem bylo zachování náhrobků významných osobností Rokycan i kvalitně provedených hřbitovních bran. Vybrané náhrobky měly
být součástí nově plánovaných parkových úprav tohoto prostoru.

10.3. Terénní výzkum v trase inženýrských sítí
V průběhu realizace zemních prací souvisejících s odvodněním kostela Nejsvětější Trojice a pokládkou inženýrských sítí v areálu někdejšího hřbitova
bylo plánováno vyhloubení výkopu o hloubce 0,6 m a šířce 0,4 m po obvodu
kostela, který by diagonálně proťal značnou část prostoru vymezeného z části již zaniklou hřbitovní zdí. Bylo zřejmé, že výkopy tak poruší zrušená hrobová místa. Po odstranění asfaltových povrchů v okolí kostela bylo zachyceno hlinité souvrství lokálně kontaminované jemnou stavební sutí a příměsí
drobnějších kamenů a úlomků cihel a střešní krytiny obsahující ojedinělé
fragmenty lidských kostí.
Překvapivým nálezem bylo pět hrobek zděných z cihel, v několika
případech uvnitř omítnutých, překrytých železnými deskami, které obsahovaly lidské ostatky. V případě hrobky dochované v prostoru centrálního
hřbitovního kříže se jednalo o doposud nenarušenou hrobovou situaci obsahující severojižně orientovaný skelet dospělého jedince uložený v poloze
na zádech. Dobře dochované kosterní pozůstatky byly překryty stále poměrně
kompaktními prkny pocházejícími z dřevěné rakve. Ve čtyřech případech
pak byly odkryty pozůstatky velmi kvalitních dřevěných rakví obsahujících
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ještě plechové, částečně prosklené vnitřní schránky, ve kterých byly uloženy
ostatky dospělých jedinců. Rakve s ostatky byly orientovány taktéž ve směru
sever - jih, a to zejména s ohledem na situování hrobek po obvodu kostela
Nejsvětější Trojice. S ohledem na absenci nadzemního označení hrobových
míst nebyla možná bližší identifikace uložených těl. Vzhledem k předpokladu
provedení exhumací v době rušení hřbitova tak byl odkryv těchto situací
určitým překvapením. Dokumentace dochovaných hrobových kontextů
však přinesla další významné poznatky.
Zaměřili jsme se na úpravy pohřbů datovatelných do první třetiny
20. století, které indikovalo několik kvalitativně odlišných úrovní. První
představoval pohřeb uložený do hrobky situované severovýchodně od centrálního hřbitovního kříže a jeden z hrobů uložených podél severní strany
kostela Nejsvětější Trojice. V těchto případech byly tělesné ostatky uloženy
do kvalitní dřevěné rakve. Hrobová výbava pak byla doplněna o drobný,
špatně dochovaný dřevěný krucifix.
V případě hrobek uložených podél severní strany kostela byla
do čtyř dřevěných rakví vložena dnes narušená plechová, částečně prosklená
vnitřní schránka, do které byly uloženy ostatky pohřbených jedinců. Tyto
hroby však vykazovaly výrazné stopy starších narušení pocházejících z doby
rušení hřbitova. Odkryté hrobky nesly stopy po minimálně částečném
otevření, při němž došlo k porušení dřevěných rakví i vnitřních plechových
schránek. I přes značné poškození byly zjištěny další dřevěné křížky o velikosti 20–30 cm s ukřižovaným Kristem, které mohly původně představovat
aplikace pocházející z vík dřevěných rakví. Druhou možností je vložení
těchto křížků do rakví, podobně jako dřevěných korálků pocházejících
z růženců (souhrnně k této problematice např. Králíková 2004). V jednom
případě byla zaznamenána také přítomnost osobního šperku v podobě snubního prstenu s vyrytým datem 15. 4. 1854. Veškeré artefakty byly společně
s tělesnými ostatky předány k pietnímu uložení v prostoru stávajícího
městského hřbitova v Rokycanech.
Zcela neočekávaným zjištěním ovšem bylo narušení hrobů doprovázené poškozením uložených rakví. Ve všech třech hrobech odkrytých podél severní strany kostela Nejsvětější Trojice byly nalezeny chaoticky naskládané kosterní ostatky dalších jedinců ve zcela neanatomické poloze, které
potvrzují předpoklad druhotného uložení ostatků pocházejících z dalších
rušených hrobů bez zjevných snah o vyzvednutí a uložení na nově zřízeném
městském hřbitově. Po druhotném uložení dalších ostatků byly hrobky s rakvemi vykazující znaky ne zcela jednoznačně interpretovatelných manipulací opět překryty železnými deskami a zahrnuty zeminou. Povrch byl
následně parkově upraven.
Terénní výzkum tak doložil, že z prostoru někdejšího městského
hřbitova byly odstraněny nadzemní části hrobového vybavení, ovšem alespoň
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část do té doby nenarušených kvalitnějších hrobek posloužila nejspíše v době
rušení hřbitova jako úložiště dalších ostatků, bez zjevné snahy o jejich pietní
exhumaci. Další hrobky pak byly ušetřeny narušení a po odstranění jejich
nadzemních částí upadla jejich existence v zapomnění.

10.4. Fitzova hrobka
Dalším objektem, kterému byla věnována pozornost v rámci úprav areálu
bývalého městského hřbitova, představuje Fitzova hrobka, která se svou podobou řadí do kontextu vídeňské secese a je spojována s Ottou Wagnerem.
V hrobce byli uloženi tři příslušníci významné rodiny rokycanských průmyslníků - Johann, Mathylda a Hugo Fitzovi. Hrobka představuje trojdílný objekt vystavěný z cihel a železných nosníků. Vstupní původně bíle omítaná
prostora s křížem z černé leštěné žuly a postavou Krista je osvětlována malými okny v kopuli vyzděné z cihel. Cihlami byly na několika místech vyzděny
výplně polí konstrukce z železných nosníků. Pravá i levá strana vstupní prostory je vyplněna železným rámem, do kterého jsou vloženy připravené mramorové nápisové desky, které uzavíraly jednotlivé komory pro uložení rakví.
V případě komor s uloženými pohřby došlo také k zazdění otvorů krytých
nápisovými deskami cihlovou zazdívkou. Podlaha vstupní prostory hrobky
byla původně pokryta dnes chybějící mozaikovou dlažbou. Fasádu tvořilo
omítané cihlové zdivo doplněné o obdélná pole tvořená světlými keramickými obklady. V současné době je hrobka v důsledku dlouhodobého zatékání
srážkové vody a vandalizmu v havarijním stavu.
V souvislosti s rekonstrukcí hrobky, která se nacházela v havarijním stavu, byla provedena exhumace těl všech tří v hrobce uložených
příslušníků Fitzovy rodiny. S ohledem na možné riziko poškození nápisových desek jednotlivých pohřebních komor bylo zvoleno jejich otevření
odstraněním svrchních krycích železných plátů, tvořících horizontální
dělení interiéru hrobky napravo i nalevo od centrální vstupní prostory.
Železné desky, které tvořily vymezení jednotlivých úrovní pro uložení celkem dvanácti rakví, spočívaly na korozí postižených železných nosnících,
kotvených v obvodovém cihlovém zdivu hrobky, které bylo na vnitřním líci
omítnuto vápennou omítkou.
Po odstranění železných plátů, překrývajících levou část hrobky,
bylo možné provedení dokumentace kvalitních stříbrošedých, patrně zinkalových rakví Matyldy a Johanna Fitzových. Nejlépe byla dochována rakev
Johanna Fitze, ve které bylo jeho tělo převezeno z Vídně k uložení do rodinné
hrobky. V ní byla rakev uložená v levé části (levá polovina střední úrovně).
Mohutná rakev byla po obvodu v několika úrovních zdobena lisovanými
florálními motivy opatřenými zlatým nátěrem. Víko rakve bylo opatřeno ple-
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chovou aplikací v podobě kříže s postavou Krista, na kterou v podélné i příčné
ose navazovaly další plastické florální motivy. Poškození vykazovalo pouze
dno rakve, kde vzniklo několik drobných otvorů v důsledku procesu postupné dekompozice těla ovlivněné specifickými podmínkami kovové rakve,
uložené v dutém prostoru hrobky.
V pravé polovině střední části levé poloviny hrobky byla uložena
patrně zinkalová rakev Mathyldy Fitzové, která byla na bocích zdobena lisovanými florálními a plastickými motivy a plastickou plechovou aplikací
v podobě rozvilin připevněnou ke spodní hraně víka, rovněž původně
opatřenou zlacení evokujícím nátěrem. Spodní část rakve je opatřena třemi
páry železných, korozí postižených úchytů. Na víku rakve se nacházela plechová aplikace kříže s Kristem. Obě rakve spočívaly na krátkých profilovaných
podnožích. Součástí výbavy pohřbu byly také pozůstatky přehozu, které se
dochovaly v podobě několika rozpadajících se fragmentů na spodní polovině
rakve. Rakev byla v době pohřbu uložena do komory společně s palmovou ratolestí, jejíž pozůstatky byly nalezeny podél severní stěny hrobky. Je možné
předpokládat, že rakev Matyldy Fitzové, patrně domácí provenience, mohla
být vyrobena z méně kvalitního materiálu, neboť v důsledku rozkladných
procesů bylo silně poškozeno její dno. Část tělesných ostatků tak spočívala již
v době otevření hrobky na spodních krycích deskách komory.
V interiéru obou komor, oddělených železným nosníkem, byly nalezeny vyřezávané dřevěné kříže s Kristem připevněné původně k východní
stěně hrobky. Spodní poloviny obou rakví byly vyplněny sušeným rákosem.
Bližší hodnocení těl nebylo provedeno v důsledku nemožnosti otevření obou
rakví bez reálné hrozby nenávratného poškození. S ohledem na jejich jinak
velmi dobrý stav dochování a umělecko-historickou hodnotu byly tělesné
ostatky Johanna a Matyldy Fitzových pietně vyjmuty narušenými dny rakví
a uloženy na současném městském hřbitově. Vlastní rakve se stanou po provedení konzervace opět součástí vybavení zrekonstruované hrobky s možností
jejich prezentace veřejnosti.
V pravé části hrobky, přestože měla, podobně jako její levá část,
kapacitu šesti rakví, byly uloženy pouze ostatky Hugo Fitze. Pravá část hrobky vykazovala mírné stavební odlišnosti, zejména v podobě oddělení
prostředních dvou komor cihlovou příčkou. Rakev, vyrobená opět nejspíše ze
zinkalu, však byla, na rozdíl od předešlých dvou rakví, výrazně poškozena
(zejm. spodní část rakve). Kov vykazoval v důsledku pokročilé degradace
bělavé zabarvení a rozpadal se na drobné amorfní fragmenty a hrudky. Jen
o málo lépe bylo dochováno víko rakve, které se však při jakékoliv manipulaci zcela rozpadalo. Zachování rakve tak nebylo prakticky možné. Stav dochování rakve však umožnil alespoň zběžné hodnocení ostatků, které ještě vykazovaly nemalý podíl měkkých tkání, zejména ve střední části trupu. Hugo
byl uložen do rakve v kvalitním vlněném obleku a krátkém kabátu původně
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nejspíše tmavě hnědé barvy a nejspíše černém plášti. Na rukou, které svíraly
dřevěný křížek opatřený na koncích mosazným kováním, měl bílé hedvábné
rukavice. Ostatky byly přemístěny na městský hřbitov k pietnímu uložení.
Rodina Johanna Fritze
Johann Fritz narozený 3. července 1834 v Moravském Berouně byl nejstarším z pěti dětí báňského technika, což předurčilo jeho budoucí povolání.
Po dokončení studií pracoval v různých funkcích v uhelných dolech v Moravské Ostravě, později jako hofmistr v Padochově. V té době, 28. srpna 1861,
se oženil s Mathyldou, dceru místního horního ředitele a spolumajitele dolu.
Postupně se jim narodily čtyři děti, syn Hugo (16. června 1862) a dcery Emma
(25. listopadu 1863) a Johanna (6. května 1866) a Anna (18. října 1871; Hradilová 2006, 141). V roce 1868 byl Johann Fitz jmenován báňským ředitelem
mirošovských dolů a rodina se přestěhovala do Rokycan. Fitz význmaně přispěl k rozvoji těžby a průmyslu, a to nejen v západních Čechách. Roku 1880
zvolili podílníci Johana Fitze prezidentem těžařstva „Victoria Steinkohlengewerkschaft“, které vzniklo v roce 1877 a vlastnilo důlní míry a šachty
v okolí Manětína, a Fitz zde zastupoval mirošovský podnik. Na počátku 80.
let zakoupilo mirošovské těžařstvo od knížete Fürstenberga a hraběte ClamMartinice důlní míry v kladenském revíru. V letech 1885–1887 byl v blízkosti Libušína otevřen důl Jan, pojmenovaný po horním řediteli Johannu Fitzovi. Ten se také zasloužil o založení Schoellerova dolu v letech 1899–1902.
V roce 1897 byl mirošovský těžební podnik transformován v akciovou společnost „Miröschau – Libuschin - Schwadowitzer Steinkohlenbergbau Actiengesellschaft“ se sídlem společnosti ve Vídni, jehož centrální ředitelství se nacházela v Brně a Rokycanech, kde byl ředitelem jmenován Johann Fitz.
V lednu roku 1900 jej ve funkci vystřídal jeho syn Hugo, který se oženil
v roce 1889 s o sedm let mladší dcerou hoteliéra a někdejšího starosty Mariánských Lázní Helenou Krohovou. Po svatbě zakoupil mirošovský velkostatek a zámek, který nechal zrekonstruovat a přestěhoval se do něho s manželkou v roce 1897. Dne 26. ledna 1900 však náhle zemřel v důsledku akutního
zánětu pobřišnice.

Po jeho smrti odprodala Helena hospodářské budovy

a zámek hraběti Bedřichu Schönbornovi. Jejich manželství zůstalo bezdětné
(Hradilová 2006, 151–154).
V roce 1901 bylo ředitelství společnosti v Rokycanech zrušeno
a veškerá agenda byla předána do Brna. V roce 1904 skončila také pro
vyčerpání ložisek těžba v mirošovských dolech (Hradilová 2006, 141–148).
Rozsáhlé podnikatelské aktivity Johanna Fritze se projevily také v oblasti
těžby a zpracování kaolinu, zejména v okolí Dnešic a Horní Břízy, kde založil
a téměř dvacet let provozoval kaolínový a šamotový závod. Spolufinancoval
několik důlních podniků a podílel se na jejich řízení. Byl také dlouholetým
aktivním členem Obchodní a živnostenské komory v Plzni, patřil
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k podporovatelům a mecenášům různých institucí a bohatě přispíval
na dobročinné účely. Za své podnikatelské aktivity i dobročinnou činnost
byl obchodní a živnostenskou komorou navržen a u příležitosti císařových
narozenin v roce 1896 dekorován rytířským křížem Řádu Františka Josefa
I. Na jeho počest po něm byla v Mirošově pojmenována městská čtvrť Janov.
Johann Fitz byl jmenován čestným občanem Mirošova a Moravského Berouna (Hradilová 2006, 148–151).
Fitzova žena Mathylda zemřela 21. 10. 1902. Její ostatky byly
uloženy do rodinné hrobky v Rokycanech, kde již v té době spočívaly ostatky
jejich syna Huga. Johann Fritz zemřel po těžké operaci na zápal plic 1. března
1906 ve Vídni. Poslední rozloučení proběhlo nejdříve ve Vídni, poté došlo
k převezení jeho ostatků do Rokycan, kde byly pohřbeny do rodinné hrobky
na hřbitově u kostela Nejsvětější Trojice. Významného pohřbu se zúčastnili
místní obyvatelé Rokycan a přilehlého okolí, mimo jiné vedení okolních
báňských úřadů, představitelé městské i okresní samosprávy, obchodní komory, vojska, ale i zaměstnanci z Fitzových podniků. Pohřeb celebroval zdejší
děkan Eduard Raus (Hradilová 2006, 155). Mimo rodinnou hrobku byly
uloženy ostatky Stefana Fitze, správcem koksovny v Rokycanech. Stefan Fitz
spáchal 31. května 1897 v důsledku vážné, patrně nevyléčitelné nemoci,
sebevraždu. Jeho hrob se nacházel v u hřbitovní zdi v jihozápadní části
hřbitova v blízkosti objektu márnice (Rozum 1997, 92).
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Obr. 53. Rokycany. Výkopy související s odvodněním kostela Nejsvětější Trojice a pokládkou
inženýrských sítí (foto J. Hložek).
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Obr. 54. Rokycany. Hrobka narušená patrně v době rušení hřbitova při severní straně kostela
Nejsvětější Trojice (foto J. Hložek).
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Obr. 55. Rokycany. Doposud nenarušená hrobka dochovaná v prostoru centrálního hřbitovního kříže (foto P. Menšík).
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Obr. 56. Rokycany. Hrobka narušená patrně v době rušení hřbitova při severní straně kostela
Nejsvětější Trojice (foto P. Menšík).

109

10. VÝZKUM BÝVALÉHO MĚSTSKÉHO HŘBITOVA… | K. Farkašová – J. Hložek – P. Menšík

Obr. 57. Rokycany. Hrobka rodiny Fitzovy (foto J. Hložek).
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Obr. 58. Rokycany. Interiér hrobky rodiny Fitzovy (foto J. Hložek).

111

10. VÝZKUM BÝVALÉHO MĚSTSKÉHO HŘBITOVA… | K. Farkašová – J. Hložek – P. Menšík

Obr. 59. Rokycany. Interiér hrobky rodiny Fitzovy, detail pohřevších komor Johanna a Mathyldy Fitzových (foto J. Hložek).
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Obr. 60. Rokycany. Interiér hrobky rodiny Fitzových, nahoře rakev Johanna Fitze, dole rakev
Mathyldy Fitzové (foto J. Hložek).

Obr. 61. Rokycany. Detail rakve Mathyldy Fitzové (foto J. Hložek).
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Obr. 62. Rokycany. Pozůstatky kovové rakve a tělesné ostatky Hugo Fitze (foto. J. Hložek).

114

11. ARCHEOLOGIE KONFLIKTŮ 20. STOLETÍ
Michal Rak

11.1. Archeologie konfliktů 20. století
Archeologie konfliktu (conflict archaeology) je označení pro subdisciplínu,
která se zabývá archeologickými pozůstatky všech druhů konfliktů minulosti, např. vojenskými, náboženskými nebo politickými, ovšem v poslední
době je tento termín spíše spojován s výzkumem lokalit z 20. století. Dále se
setkáváme s označením archeologie vojenství (military archaeology), která se
zaměřuje na vojenské objekty, jako jsou pevnosti, radarové stanice, letiště,
zajatecké tábory atp. nebo archeologie boje (combat archaeology) orientující
se na výzkum bojišť. Tyto termíny se nevylučují, spíše se doplňují (Morris
2003, 2-3; Schofield 2003, 4-7; 2005, 13-17).
Tak jako v případě archeologie jiných období stáli i na počátku
zájmu o památky konfliktů 20. století amatéři. Počátky těchto aktivit můžeme
vysledovat ve Velké Británii, kde již od 60. let amatérští zájemci mapovali
a zkoumali pozůstatky letecké války z let 1939 - 1945, ke kterým brzy připojili
další druhy památek, zejména z 2. světové války, jako byla letiště, přístavy,
vraky lodí či fortifikace. Nadšenci si také některé lokality pořizovali do soukromého vlastnictví a měnili je v soukromá muzea. Zhruba o desetiletí
později se podobné aktivity začaly objevovat i v USA, Franci, Německu nebo
Finsku. Ovšem výraznější zapojení státních institucí do studia této problematiky se objevuje až v posledním desetiletí 20. století. Svou roli zde
nepochybně hrál konec studené války a tím i opuštění mnoha vojenských
zařízení. Ve stejné době se začíná rozvíjet intenzivní amatérský výzkum této
problematiky také v zemích bývalého komunistického bloku.
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V současné době je problematika archeologie konfliktů celosvětově
sledována stále více. Největší pozornost je nadále věnována určitým druhům
památek, jako jsou relikty havarovaných letadel, potopených lodí, bunkry
a bojiště obecně či místa spojená s holocaustem. Na nejvyšší úrovni je dnes
zřejmě výzkum bojišť z 1. světové války, kterému se již věnují specializovaná
archeologická pracoviště.
V poslední době se archeologie konfliktu velmi dobře etabluje
ve Španělsku. Nejen že dochází ke studiu vlivu španělské koloniální politiky
v Africe, ale od roku 2009 probíhá výzkum památek z období občanské války
a následné fašistické diktatury pod patronací španělského Národního
památkového ústavu. Došlo tak např. k výzkumu bojiště z roku 1936 v Madridu, přesněji jedné dochované soustavy zákopů. Zde byla nalezena široká
škála artefaktů podobná nálezům z lokalit 1. světové války. Zajímavý pak byl
velký počet různých typů zbraní a pozůstatků výstroje, odkazující
na různorodé vybavení členů mezinárodních brigád, které zde bojovaly.
U jednoho ze zkoumaných postavení byla také nalezena řada kulek z kulometu, které sem byly vypáleny útočícími povstalci. Došlo též k výzkumu
několika koncentračních táborů, kterých po válce vzniklo přes 100
a dlouhodobě je také věnována pozornost hromadným hrobům obětí čistek
obou bojujících stran (González - Ruibal 2008, 247-263; 2012, 456–473).
Kromě památek, které mají přímou souvislost s vojenstvím a jsou
obsahem následujících kapitol, došlo ke studiu dalších konfliktních areálů,
které je potřeba zmínit. Prvním je District Six v jihoafrickém Kapském městě.
Na základě segregačních zákonů bylo rozhodnuto, že tato městská část bude
obývána jen bělochy a od roku 1968 začalo vysídlování všech ostatních obyvatel. Celkem se do roku 1982 jednalo o více jak 60 tisíc lidí. Zdejší stavby, včetně
obytných domů, škol, kostelů či mešit, byly zbourány a na jejich místě mělo
vyrůst nové, moderní sídliště. Vláda však na toto neměla dostatek prostředků
a výstavba probíhala velmi pomalu. Po pádu apartheidu v roce 1994 rozhodla
nová vláda, že pozemky budou vráceny svým původním vlastníkům a že se
District Six stane vzorovým místem multietnického soužití. Protože se ale lidé
neměli kam vrátit, začalo se na počátku 21. století opět s výstavbou domů
přednostně určených pro nejstarší z odsunutých obyvatel. Tato oblast je tak
ukázkovým příkladem toho, jak politická rozhodnutí ovlivňují život lidí
na dlouhá desetiletí i jak mění ráz krajiny. Od roku 1989 v Districtu Six funguje muzeum, které mapuje rasovou nesnášenlivost, život lidí v tomto prostoru, zmizelé stavby i jejich dochované relikty (Schofiled 2005, 161–166).
Druhým příkladem je výzkum britské domácí fronty z let 1914–1918.
Protože bojové operace se v té době dotkly Britských ostrovů jen okrajově, je
tento přístup použitelný i pro naše území, které bylo v době 1. světové války
průmyslovým zázemím Rakousko-Uherska. V Británii byla badatelsky sledována pobřežní obrana, válečná výroba, vojenský výcvik a další věci s nimi spoje-
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né. Ke studiu byly využity nejen různé archivní materiály, ale též terénní výzkum pozůstatků tohoto období s cílem zjistit, jak moc byla britská krajina
válkou ovlivněna a kolik reliktů té doby se dodnes zachovalo (Schofield 2009,
127–137).
U nás se profesionální badatelský zájem o problematiku archeologie konfliktu minulého století objevuje až v několika posledních
letech a nejrozsáhlejší výzkumné aktivity se soustředily na plzeňské
katedře archeologie.

11.2. Prameny
Krátce je nezbytné zmínit prameny pro výzkum této problematiky, protože
ten musí být nutně interdisciplinární. Mnoho informací a dat k událostem
20. století je někde zaznamenáno a jejich ignorováním se můžeme dopustit
zásadních chyb a omylů. Na druhou stranu, protože jde o archeologické zkoumání, je potřeba uvedenou problematiku sledovat prostřednictvím hmotných pramenů, tedy artefaktů, ať již movitých či nemovitých, které ztratily
svůj původní účel (Neustupný 2007, 23–27).
Velmi důležité tak jsou zejména prameny písemné a obrazové.
V prvním případě se jedná zejména o vojenské příručky pojednávající o úpravách terénu a vojenských instalacích, které jsou důležité pro správnou identifikaci jejich reliktů v terénu. Kromě základních dokumentů vztahujících se
k událostem 2. světové války a následnému období studené války jsou důležité
také archiválie regionálního charakteru, jako jsou obecní kroniky či policejní hlášení, které umožňují pochopení stavu v zájmové oblasti. Mnoho informací je též možno najít ve vojenských archívech zemí, jejichž armády se
na našem území v minulosti pohybovaly. Jedná se tedy zejména o Německo,
USA, Rusko (Sovětský svaz) a Velkou Británii.
Pro poznání sledovaných událostí minulého století mají velký význam obrazové prameny. Jedná se zejména o fotografie pořízené na zájmových lokalitách v době jejich fungování, filmové materiály, kresby na místech, kde focení bylo obtížné nebo zcela zakázané (např. koncentrační
tábory) a letecké a družicové snímky. První tři typy obrazových pramenů
jsou důležité pro pochopení celkové situace a vzhledu zkoumaných objektů.
Jsou na nich zachyceny věci, které se nedochovají, ať již se jedná např.
o zbraně a další vybavení, které jsou s rušením místa přesouvány, nebo
nadzemní části konstrukcí, které zanikají. Proces mizení je pak samovolný
nebo s přispěním lidské činnosti a objekty tak procházejí zánikovou transformací (Neustupný 2007, 51–52).
Letecké snímky jsou při sledování problematiky archeologie
konfliktů jedním z nejdůležitějších pramenů. Vyhledávání památek minulo-
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sti pomocí kolmých a šikmých leteckých snímků a v poslední době též
snímků satelitních se již v archeologii etablovalo jako důležitá metoda práce.
Hlavními cíli těchto prací je plošný průzkum krajiny s vyhledáváním dosud
neznámých památek, dokumentace kulturní krajiny, využití historických
leteckých snímků pro tyto dva účely a následná evidence, uložení a odborná
analýza dat po jejich další využití v odborné práci a ochraně památek (Gojda
2004, 49–50). Ačkoliv primárně jsou metody letecké archeologie aplikovány
při studiu starších období, mají zásadní postavení též v archeologii konfliktů
20. století. Důležité pak je, že typy objektů, které jsou subdisciplínou sledovány, byly též jedním z hlavních důvodů pořízení velké části historických leteckých snímků, protože byly pořizovány pro vojenské potřeby.
Pro území České republiky jsou důležité zejména fotografie uložené
v archivu Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu Armády
ČR v Dobrušce. Zde jsou uloženy letecké snímky území republiky pořizované
vojenským letectvem již v období před 2. světovou válkou (první rozsáhlejší
kolekce pochází z roku 1936) a po roce 1945 se pak systematické snímkování
území opakovalo v pravidelných intervalech a probíhá do současnosti.
V dnešní době též letecké snímkování našeho území provádí několik soukromých firem (Šmejda 2009, 69–71). Další velké množství snímků českých
zemí z 20. století je uloženo v archívech v zahraničí, zejména v USA, Velké
Británii, Německu a Rusku, což má souvislost s průzkumnými a špionážními
lety nad naším územím v době 2. světová a následné studené války. Ovšem první průzkumné lety prováděla již německá Luftwaffe na konci 30. let v souvislosti s přípravou útoku na Československo. Zejména fotografie z let 1938–1945
budou důležitým zdrojem informací pro období, kdy vlastní snímkování krajiny nemohlo probíhat a zároveň nejsou zachovány všechny archivní prameny. Problémem je, že tyto fondy v zahraničí zatím nejsou zcela zpracovány, respektive při výběru kolekcí k další práci není území České republiky prioritou.
Pravděpodobně nejdále v této činnosti jsou The Aerial Reconnaissance Archives (TARA) ve Velké Británii a National Archives and Records Administration
(NARA) z USA. Oba vlastní několik miliónů snímků území (nejen) Evropy
pořízených vlastními průzkumnými a špionážními letadly ve 20. století, ale
zároveň i fotografie německé Luftwaffe ukořistěné na konci války. Americký
archiv disponuje též daty z prvních špionážních satelitů. Ovšem i zde není
naše území zpracováno, je možno si ale příslušné snímky nechat vyhledat, což
je ovšem finančně náročné (Šmejda 2009, 71–72).
Historické snímky jsou široce využívány při výzkumu bojišť
1. světové války, kde se používají k rekonstrukci zákopových systémů, které
často nejsou zachyceny v jiných typech pramenů (zejm. mapách). Často jsou
tato zjištění ověřována odkryvem (Stichelbaut 2009, 185–202; De Meyer 2009,
203–219). Stále více jsou též využívány při studiu 2. světové války, např. při
výzkumu zajateckých táborů na území Velké Británie, ke kterým se dochova-
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lo jen málo záznamů (Brockman – Barton 2009, 221–240), německých
koncentračních táborů (Uziel 2010, 267–279) nebo fortifikací (Newsome 2009,
241-258). Letecké snímky jsou též důležitým pramenem pro poznání problematiky Studené války (Fowler 2008, 714–731; 2010, 287–293).

11.3 Fortifikace 20. století
Velmi populárním tématem, a to nejen mezi profesionálními, ale zpočátku
hlavně mezi amatérskými badateli, jsou fortifikace stálé i polní. Počátky profesionálního zájmu můžeme hledat zejména ve Velké Británii v 90. letech 20.
století. Základem všech těchto aktivit byla kniha novináře a publicisty Henryho Willse „Pillboxes“ – A Study of UK Defences 1940 z roku 1985, kde autor shrnoval své zkušenosti ze studia a mapování pozůstatků obrany ostrovního království před německou invazí v létě 1940. V roce 1994 zahájila English Heritage
projekt Twentieth century fortifications in England, který s využitím archivních pramenů sloužil k vytvoření typologie hlavních objektů obrany a jejich
následného dohledání v terénu. O rok později začal Defence of Britain Project
zaštítěný organizací Council for British Archaeology. Jeho cílem bylo za pomoci
dobrovolníků zmapovat pozůstatky protiinvazních postavení z roku 1940
(Schofield 2003, 4; Foot 2003, 8–9). Týmy obou projektů spolu začali brzy spolupracovat a dostalo se jim podpory od dalších institucí. Nalezené lokality byly
zapisovány do nejvýznamnějších seznamů památek jako je Sites and Monuments Records nebo National Monument Record. Navíc pracovníci z jiných projektů památkové ochrany byli školeni v rozpoznávání tohoto druhu památek,
členové týmu prováděli přednášky ve školách a na Univerzitě v Oxfordu
od roku 2000 běžel kurz dokumentace vojenských památek otevřený všem zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti. V roce 1995 byla také poprvé vydána
příručka shrnující všechny vhodné prameny, metody dokumentace, typy konstrukcí a lokalit zkoumaných v rámci archeologie vojenských památek. Vznikla také celá řada vzdělávacích a populárních dokumentů přibližující tyto aktivity (Schofield 2003, 6–7; Foot 2003, 9–11). Oba projekty skončily v podobné
době. První v roce 2000, druhý v roce 2002, ale hned na něj navázal dvouletý
projekt Defence Areas Project. Během výzkumných aktivit tohoto druhého projektu bylo s pomocí více jak šesti stovek dobrovolníků zaznamenáno přes
20000 vojenských lokalit, z nichž kolem 7000 tvořily betonové pevnůstky
a postavení pro těžké zbraně a 2000 překážky na cestách, které měly komplikovat pohyb zejména tankům. Dnes jsou tyto památky chráněny, využívány
v rozvoji turistického ruchu a k výuce, kdy přednášky probíhají přímo na vybraných lokalitách. Projekty se zároveň staly inspirací pro výzkum jiných
druhů opomíjených památek ve Velké Británii, jako byly válečné zajatecké tábory nebo relikty Studené války (Schofield 2003, 6-7; Foot 2003, 9–11).
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K podobným aktivitám docházelo ale i jinde ve světě. Již v 70. letech byly ve Finsku mapovány pozůstatky obrany Helsinek, od let devadesátých zde pak docházelo k systematickému výzkumu tzv. Salpalinja sahající od finského zálivu až po Severní ledový oceán (Kauppi 2002, 49–52).
Salpalinja je dnes největší finskou movitou památkou pokrývající celou
1200 km dlouhou hranici s Ruskem. Bylo na ní vybudováno 728 betonových
bunkrů a přes 3000 dřevozemních objektů, které doplňovalo šest linií protitankových překážek a stovky kilometrů zákopů a překážek z ostnatého drátu.
V okolí těchto linií bylo též odkryto několik hromadných hrobů sovětských
vojáků, kteří padli při pokusech o jejich obsazení. Dnes však tento typ lokalit
tvoří důležitou součást finské identity a Salpalinja je počítána mezi národní
kulturní památky (Kauppi 2002, 50–57).
Ve Francii byly zkoumány pozůstatky německého tzv. Atlantického
valu, který pokrýval celé západní pobřeží od francouzsko-španělské hranice až
po severní Norsko. Impuls k jejich výzkumu a inspiraci pro obdobně pojaté výzkumné aktivity (i jinde v zahraničí) byla kniha francouzského kulturního
teoretika a urbanisty Paula Virilia „Bunker Archaeology“ z roku 1994. Paul Virilio sledoval problematiku německých opevnění na francouzském území ze
širokého hlediska, a to nejen jako technickou památku své doby, unikátní
příklad monolitické architektury, ale také jako symbol stále vyvolávající negativní reakce místních obyvatel. Dále upozornil na různé druhy pramenů
využitelné při studiu Atlantického valu, vytvořil typologii objektů a pořídil fotografickou dokumentaci vybraných bunkrů. A hlavně zdůraznil potřebu
ochrany této lokality pro další generace (Virilo 1994). Jeho práce byla též inspirací pro aktivity týmu amerických vědců na slavném útesu Pointe du Hoc
ohroženého erozí. Výzkumný tým se o toto pokusil kombinací moderních nedestruktivních metod, jako byla analýza historických leteckých snímků a písemných pramenů, geofyzikální měření a povrchový průzkum. Byl vytvořen
2D i 3D model hlavního velitelského bunkru a plán německých zákopů.
Všechny tyto informace měly pomoci s ochranou památky a pochopení její role
v obraně Atlantického valu v době vylodění (Burt a kol. 2009, 383–397).
Výzkum fortifikací má také poměrně dlouho tradici u nás, byť se
jedná převážně o aktivity amatérské. Symbolem obrany Československa proti německé agresivní politice 30. let 20. století je linie těžkého a lehkého
opevnění budovaná na hranicích republiky v letech 1936–1938. Ačkoliv
v době komunistické diktatury nebylo získávání informací o této problematice jednoduché, navíc pevnosti stále patřily armádě, byly provedeny první
dokumentační práce. Ty naplno propukly po roce 1989. Od té doby vyšly
desítky publikací popisující jednotlivé objekty, celé pevnostní linie, jejich
výzbroj a výstroj. Již od roku 1990 vychází edice Pevnosti, mapující nejen linie stálého opevnění u nás, ale též významné fortifikace 19. a 20. století
ve světě. Od roku 1999 funguje internetová databáze www.ropiky.net
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shromažďující všechny dostupné informace o jednotlivých bunkrech, včetně
přesného polohopisného zaměření. V pozadí zájmu těchto badatelů ale je
polní opevnění z té doby, které se v určitých podmínkách může zachovat
do dnešních dnů a které stálé pevnosti doplňovalo (Sviták 2007, 198–217).
Řada pevností je dnes v soukromém vlastnictví a je rekonstruována do podoby co nejvíce odpovídající původnímu stavu z roku 1938.
V několika posledních letech též došlo k dokumentaci atypického
pevnostního systému na našem území. Jedná se o objekty na území cvičiště
SS Benešov, kde se do dnešních dnů dochovalo kolem třiceti betonových
bunkrů sloužících k pozorování výsledků probíhajících cvičení (Kos 2011).
Ve stínu tohoto období se pak nalézají pevnosti stavěné na našem území
po roce 1948. Jednalo se již o objekty stavěné z odlévaných prefabrikátů dle
sovětského vzoru. I tato problematika se nyní začíná sledovat. Ovšem zájem
profesionálních badatelů a institucí o tento typ památek je omezený a aktivity plzeňské katedry archeologie jsou také ojedinělé. Došlo tak k již nedestruktivním průzkumům linie lehkého opevnění s cílem zaznamenání současného
stavu a využití a dohledání sousedících polních opevnění, ale též k identifikaci a průzkumu linie polního opevnění budovaného po roce 1948.
První archeologický výzkum linie polního opevnění z podzimu
1938 byl realizován u obce Úterý (okr. Plzeň-sever), která byla objevena Josefem Frančíkem a vykrývá prostor mezi dvěma liniemi stálého opevnění, kde
nebyla v době ohrožení republiky výstavba pevností ještě zahájena. První etapa výzkumu v roce 2010 zahrnovala povrchový průzkum linie o délce zhruba
dvou kilometrů s fotodokumentací a polohovým zaměřením objevených
objektů. Objekty se kumulovaly zejména na vyvýšeninách nad údolím Úterského potoka a strategických místech, jako jsou brody či mosty. K předběžné interpretaci objektů, kterých bylo objeveno přes 50, byly využívány příručky
Československé armády pro úpravu terénu (Karas 2010).
V rámci druhé etapy realizované ve spolupráci s Department of Archaeology University of Sheffield došlo k odkryvu vybrané části objevení linie nacházející se na vyvýšenině lokálně nazývané Huska 2, který měl přinést
odpověď na tyto hlavní otázky: lze výzkumem zachytit stavební vývoj
opevnění, lze podle nalezených artefaktů získat nějaké informace o životě
vojáků v ležení, podaří se zachytit nějaký nález, který by pomohl s jasnou
datací do roku 1938 a vyloučil další využití linie později? V oblasti navíc v té
době docházelo k těžbě dřeva, která objekty ohrožovala (Rak 2011).
Huska 2 je druhá vyvýšenina severně od Úterý. Jedná se o skalnatou ostrožnu porostlou náletovými dřevinami a vysokou trávou, obklopenou
vzrostlým jehličnatým, převážně smrkovým lesem. Podle leteckých fotografií z léta 1938 byl tento les na lokalitě již v době výstavby a porost byl využit
k maskování stavěných okopů. Na ostrožně bylo identifikováno 16 objektů.
Samo postavení je na jednom z nejvyšších bodů v krajině s nadmořskou
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výškou 580–590 m a pokrývá silnice z Teplé a Vidžína do Úterý. Nejdelší bod
na nich je od postavení vzdálen maximálně do 1000 m, nejlépe viditelný
úsek je ve vzdálenosti asi 700 m.
Na ostrožně byly identifikovány okopy pro střelce z pušek,
kulometů, okop pro kanón proti útočné vozbě, postavení pro obsluhu minometu a dva úkryty. Právě identifikace úkrytů by bez exkavace nebyla možná.
Objekty byly poškozeny a zavezeny a při povrchovém průzkumu se jevily
jako okopy pro střelce z kulometů. Odkryv ale odhalil, že objekty jsou mnohem větší, s rozměry 4 x 4 m, hluboké 1,7 m a vylámané do skály. Jeden
z objektů měl dokonce ze skalního podloží vyrobeny u vchodu schody a byl
zcela zřetelně nedodělaný. Na dně tohoto objektu byly nalezeny jediné artefakty, které mohou být spojeny s aktivitou čs. armády. U vchodu bylo nalezeno místo se spálenou slámou, v její blízkosti rozpadlá plochá baterie a pomocí detektoru kovů dvě nábojnice a jeden náboj, vše do pistole ráže 6,35 mm.
Tyto dva objekty, dle příručky úkryty, byly také jako jediné jednorázově zasypány. Pravděpodobně již krátce po jejich opuštění, protože se nachází
na samém okraji v té době hospodářsky využívané půdy. Stratigrafická situace také svědčí o jednorázové akci (MNO 1938, 173–243).
Zajímavostí je také okop pro kanón proti útočné vozbě, vedle kterého se nachází okop pro kulomet, který ho měl chránit. Postavení pro obsluhu
minometu se skládá ze čtyř samostatných okopů. Podle armádní příručky
vzniká postavení pro tuto zbraň ve třech fázích, kdy první tvoří vlastně jen
okopy pro jednotlivé členy obsluhy, kteří se mezi nimi musí pohybovat bez
ochrany, a v poslední se jedná o jeden objekt, který kryje pohyb všech vojáků.
Dochované relikty tak svědčí o první fázi výstavby (MNO 1938, 112–116).
Celá ostrožna byla též zdokumentována pomocí totální stanice Leica. Tímto postupem vznikl nejen 3D model celého prostoru, ale též detailní
3D modely vybraných objektů. Díky tomu se na celou lokalitu můžeme dívat
z nové perspektivy a zcela jinak vyniká rozmístění zde se nacházejících
objektů. Získaná data naznačují, že postavení nebylo v době podepsání Mnichovské dohody dokončeno, ale bylo již plně bojeschopné. Zbraně zde
umístěné zcela pokrývaly přístupové cesty a dokázaly zničit běžně používaná
vozidla německé armády, včetně tanků (Rak 2011, 279–288).
Uvedené příklady, jak ze zahraniční, tak domácí, jasně ukazují, že
archeologické metody mají při poznání problematiky fortifikací 20. století
nezastupitelné místo a mohou přinést data jiným způsobem nezjistitelná.

11.4. Aeroarcheologie
Celosvětově nejrozsáhlejší aktivity probíhají v současnosti na poli bádání
v problematice havarovaných letadel a také v tomto případě se jedná zejména
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o aktivity amatérské. Havarované letouny jsou pro širokou veřejnost atraktivním tématem již v době samotné havárie, a proto není překvapivé, že první amatérské aktivity navazují na vzpomínky badatelů z období 2. světové
války, nejvíce se pak touto činností zabývají ve Velké Británii. Zde dochází
k prvním odkryvům již v 60. letech, velký nárůst exkavací po premiéře filmu „Bitva o Británii“ v roce 1969 s sebou ale přinesl etické problémy při zacházení s nalezenými pozůstatky padlých letců a nejasnosti ohledně vlastnictví trosek. Po vydání několika nezávazných doporučení byl tento problém
vyřešen až v roce 1986 vydáním speciálního zákona (Protection of Military
Remains Act 1986), který chrání všechny vraky lodí a letadel na území Velké
Británie. K jejich výzkumu je nutná licence, která však není vydána, pokud
se ve vraku mohou nacházet pozůstatky členů osádky nebo nevybuchlé
pumy. Tyto amatérské aktivity však přinesly mnoho nových informací, např.
k bitvě o Británii, a umožnily pohřbení desítek dosud nezvěstných letců.
Ve stejné době začínají tyto amatérské aktivity i jinde, zejména v Nizozemí,
Německu, USA či Sovětském svazu. Ovšem stále stojí tato problematika mimo
hlavní zájem profesionálů a vědeckých institucí, ačkoliv se archeologové již
na několika výzkumech podíleli.
V 60. letech se začíná objevovat zájem o problematiku i v Československu, tehdejší politická situace ale většímu rozvoji nepřeje. Jako první
se událostem letecké války let 1939–1945 nad naším územím systematicky
věnoval pardubický archivář Zdeněk Bičík, který shromáždil velké množství
různých druhů pramenů. Vlastní odkryvy však neprováděl. K prvnímu
záměrnému a zdokumentovanému odkryvu došlo v roce 1966 u obce
Stošíkovice (okr. Znojmo), kde byly nalezeny trosky britského bombardéru
Vickers Wellington Mk. X (sériové číslo JA521, kód LF-U) od 37. perutě RAF.
Letoun byl sestřelen během náletu na Pardubice v noci z 21. na 22. července
1944 a v jeho vraku nalezlo smrt všech pět členů osádky. V polovině 70. let
pak došlo na Slovensku k prvnímu odkryvu vraku letounu Rudé armády, což
inspirovalo skupinu moravských badatelů k založení sdružení za účelem
studia letecké války nad Moravou. Byla vytvořena skupina „Expedice Z-77“,
kterou zaštítil časopis Československé lidové armády Zápisník a novinář
Jindřich Drebota. K ní se během krátké doby přidala řada badatelů pracujících do té doby samostatně (Rak 2010, 253). Politická situace však jejich aktivity omezovala jen na pátrání po osudech sovětských letců, po kterých
pátrali členové skupiny nejprve na Vyškovsku. Po úspěšné exkavaci a identifikaci několika vraků bitevních letounů Il-2 se jejich aktivity následně
rozšířily na celé moravské území. Byly provedeny desítky odkryvů, během
kterých bylo nalezeno mnoho těl padlých letců, kteří byli následně identifikováni a řádně pohřbeni.
V průběhu 80. let a zejména v následujícím desetiletí se objevilo
mnoho dalších badatelských skupin provádějících výzkumy na celém území
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republiky. Aktivity některých z nich pokračují i dnes. Tyto a další skupiny
však často vůbec nepublikují, případně v regionálních periodicích či na internetu (stánky mají ale velmi omezenou životnost). Neexistují tak žádné záznamy, které lokality a kým byly zkoumány, co bylo nalezeno a jak bylo
s nálezy naloženo; některé místa dopadu jsou odkryta několikrát. Souhrnné
výsledky aktivit neexistují. V České republice můžeme také nalézt řadu soukromých muzeí spravovaných těmito spolky (Rak 2010, 255).
Výzkum katedry archeologie v Plzni zaměřený na téma aeroarcheologie proběhl v létě 2009 a měl pomoci s objasněním několika otázek
ohledně jednoho z posledních leteckých soubojů 2. světové války v Evropě.
Došlo k němu 8. května 1945 večer nad řekou Berounkou u obcí Nynice
a Nadryby, tedy jen pár hodin před ukončením bojů. Ten den se z českého
území snažily dostat do oblastí obsazených západními spojenci desítky
německých letounů. Některé z nich byly zachyceny americkými letci, kteří je
následně doprovodili na svá letiště. Setkání mezi dvojicí Mustangů
průzkumné jednotky 10. PG (R) a dvěma Focke-Wulfy Fw 190 nad Berounkou
tak poklidné ale nebylo. Dle hlášení amerických letců nereagovali Němci
na jejich signály, pokusili se o únik a následně havarovali, aniž by Američané
na ně vystřelili. Ovšem výpověď svědků ze země je odlišná. Dle nich Němci
byli ochotni Američany následovat, byli však jimi sestřeleni. Oba němečtí
letci zahynuli. Cílem odkryvu tak bylo pokusit se objasnit události z 8. května
1945. Hlavními otázkami bylo, zda můžeme potvrdit, že německé letouny
byly sestřeleny americkými, například prostřednictvím průstřelů na dochovaných částech havarovaného letounu. Nejdůležitější však byla snaha nalézt
nějaký artefakt, který by pomohl s identifikací německých letců, kteří jsou
dodnes neznámí. Případně se pokusit určit jednotku, do které letoun patřil
a identitu letců dohledat tímto způsobem. Zároveň se jednalo i o revizní výzkum po aktivitách amatérů (Rak – Vladař 2010).
Místo havárie letounu Fw 190 se nachází na levém břehu řeky
Berounky, asi 6 m od vody, 700 m východně od vesnice Nynice a 300 m severně
od přívozu Darová. Místem protéká malá vodoteč, která se zde vlévá
do Berounky. V tomto prostoru byly po vyklučení vegetace a provedení
průzkumu položeny tři sondy. Dvě byly bohužel bez nálezů, třetí však obsahovala mnoho drobných trosek z letadla. Na profilu bylo také zřetelné, že
místo bylo minimálně dvakrát prokopáno. To byl také zřejmě hlavní důvod,
proč bylo nalezeno tak malé množství artefaktů. Nejzajímavějšími nálezy
tak jsou dva štítky s vyraženým číslem 9-801, 422 796,14. Pocházejí z motoru
BMW 801, který letouny typu FW 190 poháněl. Bohužel se nejedná o žádné
sériové číslo, ale jen o číslo jedné ze součástek motoru, které pomáhalo při
její výměně. Dále byly nalezeny vybuchlé náboje, část kovové lahve, plechy
z potahu stroje se zachovalou původní kamuflážní barvou, německá mince
a sklíčko ze zaměřovače. Bohužel tak žádný z nalezených artefaktů nepomůže
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s identifikací jednotky či přímo pilota. Podařilo se potvrdit, že na lokalitě
havaroval standardně zbarvený a plně vyzbrojený stroj Fw 190. Odkryv také
prokázal, že nezdokumentované a nepublikované amatérské akce nás
připravují o mnohé informace, které již nyní nemůžeme získat. Identitu pilota se tak pravděpodobně můžeme dozvědět jen řádným výzkumem na místě
havárie druhého stroje u Nadryb (Rak – Vladař 2010).
Také v případě havarovaných letounů přinese řádný archeologický
výzkum mnoho dat jiným způsobem nezískatelných, včetně nalezení a identifikace desítek let nezvěstných letců a profesionální badatelé a instituce by
se měli této problematice více věnovat.

11.5. Oběti válečných konfliktů
Problematika obětí válečných konfliktů je velmi složitá i široká a někdy stojí
na hranici bádání o minulosti a forenzních věd odhalujících zločiny. Patří
sem jak padlí vojáci, včetně letců, kteří byli zmínění v předchozí kapitole, tak
oběti válečných zločinů, zejména etnických čistek. Zde se soustředíme
na problematiku hromadných hrobů obětí tzv. pochodů smrti z konce 2. světové války. Jeden z nich byl předmětem výzkumu plzeňské katedry archeologie v roce 2011.
Hromadný, nesprávně též označovaný jako masový hrob je označení
pro místo, kde došlo k pohřbení většího množství těl, většinou obětí násilných činů. Tento typ hrobů je znám již z pravěku, nyní je ale nejčastěji
spojován s etnickými čistkami, zejména s holocaustem židů za 2. světové války nebo občanskou válkou v bývalé Jugoslávii. Tato místa jsou samozřejmě
zkoumána, nejprve pro potřeby pietního pohřbení objevených těl a nalezení
důkazů o spáchání zločinu. K první velké exhumaci došlo již během 2. světové
války. V roce 1943 oznámilo Německo nález hromadných hrobů polských
důstojníků a členů inteligence u vesnice Katyň ve Smolenské oblasti. Oběti
byly zavražděny Sověty v roce 1940. Hroby byly sice objeveny už v roce 1942,
ale až po porážce u Stalingradu v roce 1943 nacisté chtěli objevu využít v politickém boji se SSSR a opravdu se jim podařilo narušit vztahy mezi polskou
exilovou vládou v Londýně a vládou Sovětského svazu (Mikesz 2008). Ovšem
ani po skončení války nebyla politická situace příznivá k exhumaci
zvražděných Poláků a odhalení viníků. Teprve po pádu Sovětského svazu byl
umožněn výzkum této problematiky. Již od počátku 90. let jezdily polské
týmy do místa tragédie a nejenže odhalovaly zatím neobjevené masové hroby, ale pracovaly též na výzkumu mohyl, kam Němci pohřbili exhumovaná
těla, a na jejich následném pohřbení na řádné hřbitovy. Tato problematika
není stále uzavřena (Głosek 1996, 260–266). Mnoho výzkumů bylo provedeno
v souvislosti s německými koncentračními tábory a v poslední době dochází
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k výzkumu tzv. killing fields, velkých hromadných hrobů odpůrců vlády Rudých Khmérů ze 70. let 20. století (Rak 2011, 45–46).
Na našem území se nacházejí hromadné hroby z konce 2. světové
války. Jedná se o české odbojáře, německé oběti divokých odsunů z roku 1945
a zejména o hroby obětí tzv. pochodů smrti, transportů vězňů z německých
zajateckých a zvláště koncentračních táborů na konci války. Během těchto
často velmi dlouhých a náročných transferů měli být vězni přesouváni
z táborů „ohrožených“ spojeneckým postupem do zázemí Německem obsazených území. Během pochodů však velké množství vězňů zemřelo nebo bylo
zavražděno svými dozorci. Těla byla následně pohřbena buď přímo na místě,
část v příkopu u cesty nebo svezena na jedno vybrané místo, například
na okraj vesnice či lesa a zde pochována (Nenutil 2011, 11–12, 28–36).
Cílem výzkumu byl exhumovaný hromadný hrob u bývalé obce
Stará Knížecí Huť 18 km západně od Tachova a 3 km od hranice s Německem.
Těla z tohoto hrobu jsou připisována obětem pochodu smrti z koncentračního
tábora Buchenwald do bavorského koncentračního tábora Flossenbürg.
Transport vězňů dorazil na tachovské nádraží 13. dubna 1945 a trasa pochodu vedla mimo jiné i přes Starou Knížecí Huť. Zde pohřbená těla byla ale
přivezena nákladním autem a pohřbena jinou skupinou vězňů. Ve dnech
18.–21. září 1946 došlo na Tachovsku k exhumaci patnácti míst s pohřby
obětí pochodů smrti. Celkem bylo exhumováno 216 těl a pohřbeno
do společného hrobu pod tachovskou mohylou. U Staré Knížecí Huti bylo
vyzvednuto celkem 37 těl, která měla stopy střelných zranění, čtrnáct těl
mělo rozdrcené lebky a jedna hlava dokonce chyběla. Žádné z těl se nepodařilo
identifikovat. Na místě hrobu následně stál malý kříž, v pozdější době zde byl
vystavěn betonový obrubník, který měl událost připomínat. Přesné datum
výstavby se zatím nepodařilo zjistit. Po komunistickém převratu také několik
metrů od místa vyrostl drátěný plot, součást tzv. „železné opony“, což velmi
ztěžovalo pietní využívání místa. Přes cestu přímo proti místu byla také
vystavěna posádka pohraniční stráže (Nenutil – Rak 2011, 51–53).
Archeologický výzkum měl ověřit, zda se současný pomník nalézá
skutečně na místě hrobu, zda byla exhumace provedena řádně, tedy zda se
v hrobě nenacházejí lidské ostatky a zda můžeme nalézt nějaké artefakty,
které by pomohly s identifikací zemřelých, případně nesly nějakou další informaci. Protože s výzkumem lokalit tohoto typu je v České republice minimální zkušenost, byl pro první seznámení vybrán hrob exhumovaný, aby
se předešlo možným komplikacím při nálezu těl. Při jejich přítomnosti je
nezbytný velmi pečlivý výzkum, aby mohly být odhaleny spáchané zločiny,
případně mohla být provedena identifikace těl.
Na lokalitě byly položeny celkem čtyři sondy, tři vně a jedna uvnitř
pomníku. Vnější sondy přinesly minimum informací, podařilo se díky nim
jen zachytit vymezení pietního prostoru v okolí pomníku, které bylo vy-
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sypáno štěrkem a ohraničeno vápnem natřenými kameny. Písečné podloží
znemožňovalo identifikaci jakýchkoliv zásahů v něm provedených. Čtvrtá
sonda vně pomníku byla zdrojem veškerých důležitých informací. První artefakty se objevily v hloubce 0,6 m, nejzajímavějším byl fragment červené látky. V hloubce jednoho metru se objevil artefakt typický pro tuto lokalitu –
obuv. V tomto případě se jednalo o koženou společenskou polobotku, kterou
následovalo dalších dvacet kusů bot dvou druhů. Klasické dřeváky a těžká
kožená pracovní (nebo vojenská) obuv. Většina z nich se nalézala v hloubce
1,6 m, ve vrstvě složené z velkého množství textilií v rozpadu. V této vrstvě
byly nalezeny též drobné lidské kosti. Mezi překvapivé nálezy pak patřila
kovová lžíce v pouzdře z kvalitnější látky, fragment kovového řetízku a kus
textilie vyztužené svazkem gumiček. Pod vrstvou textilií se nalézala dvě
prkna, která mohla být podle fotografií v roce 1946 použita při exhumaci.
Celé dno hrobu bylo vysypáno asi pěticentimetrovou vrstvou vápna.
Exkavace tak potvrdila, že současný pomník je na místě hromadného hrobu. Také exhumace v roce 1946 proběhla za daných okolností řádně
a pečlivě, nebyly také nalezeny žádné stopy pozdějších zásahů. Nalezení většího
počtu obuvi a drobných osobních předmětů bylo celkem překvapivé. V budoucnu se při podobných akcích musí s těmito typy nálezů počítat a badatelé
musí být připraveni na jejich uchování a následné zpracování. Proč se ale
v hrobu tolik obuvi nalézá, není zřejmé. Nalezené předměty však nepomohou
při identifikaci zde uložených těl či způsobu jejich smrti. Výzkum také ukázal
potřebnost hlubšího a intenzivnějšího studia dostupných písemných a jiných
druhů pramenů, protože naše předpoklady a znalosti o pochodech smrti
a hromadných hrobech jsou dosti obecné a chybí velké množství informací.

11.6. Závěr
Archeologii konfliktu 20. století se v posledních letech dostává v celosvětovém měřítku stále větší pozornosti a jsou zkoumány stále nové typy lokalit.
Ovšem vzhledem k tomu, že zkoumaná místa prošla zánikovou transformací
v relativně nedávné době, je k výzkumu třeba přistupovat interdisciplinárně. Vlastní práci v terénu, a často i dlouho před ní, by měl předcházet co nejdetailnější výzkum dostupných archivních pramenů a zaznamenaných výpovědí pamětníků. Hlavními důvody jsou etika a pieta. Při výzkumu
havarovaného letounu či hromadného hrobu je velmi pravděpodobné, že
na místě budou lidské ostatky. Na tuto eventualitu je třeba se předem připravit, aby bylo zajištěno řádné zacházení s nalezeným kosterním materiálem,
včetně jeho uložení a následného pohřbení. Ačkoliv na toto téma zřejmě ještě
neproběhla řádná diskuze, je velmi nepravděpodobné, že by společnost akceptovala vystavení nebo uložení nalezených pozůstatků v muzeích, jak je
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tomu běžné u podobných nálezů ze starších období. Hlavním důvodem je to,
že mohou být dohledáni příbuzní nalezených mrtvých. Identifikace je také
důvodem, proč by mělo být o zkoumaném místě již předem známo co nejvíce
informací. Identifikace mrtvých je celosvětově nejkladněji hodnocený důvod
podobných akcí. V této souvislosti je třeba respektovat zákony o pohřebnictví č. 256/2001, o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona
o pohřebnictví č. 122/2004, které jasně definují zacházení s těly, jejich uložení a místa pohřbení, stejně jako ochranu míst, která jsou definována jako
válečný hrob (Rak 2008, 108–110). Dalším důvodem je to, že většina zkoumaných reliktů je vojenského původu. Hrozí tak nebezpečí výskytu nevybuchlé
munice, která je po tak dlouhém uložení v zemi nestabilní a nebezpečná. To
se týká zejména míst s vraky havarovaných letadel, ale tyto artefakty mohou
být nalezeny i na dalších místech. Nezbytná je proto přítomnost pyrotechnika, což je ovšem velmi finančně náročné. Na tento typ artefaktů se také vztahuje zákon č. 119/202 o zbraních a střelivu. Ten ukládá ohlášení těchto nálezů policii, se kterou by mělo být konzultováno, jak s nálezy dále nakládat
(Rak 2008, 109–110).
Je proto velmi důležité, aby se památkám z 20. století obecně, a těm
vojenského původu obzvláště, dostalo co nejrychleji právní ochrany, ať již
úpravou stávající legislativy či přijetím nových zákonů. Amatérskými aktivitami jsou totiž velmi ohroženy a je možné, že během krátké doby již žádná
taková nepoškozená památka nezbyde. Vyhledávání militarií zejména
z 2. světové války je totiž výnosným obchodem. K alarmujícím případům
dochází na Slovensku. Zde dlouhodobě působí skupina nadšenců obnovující
vojenské hřbitovy z let 1914–1918, která nyní již spolupracuje s několika výzkumnými organizacemi. Již několikrát byl zrenovovaný hřbitov rozkopán
hledači artefaktů, kteří se neštítí ničit hroby a varující je, že podobné skupiny jsou aktivní i u nás. Na druhé straně je možné, že archeologické zkoumání
témat konfliktů 20. století může díky atraktivitě přispět k popularizaci
a lepšímu pochopení oboru mezi širokou laickou veřejností.
Nové výzkumy jasně ukazují, že použití archeologických metod při
zkoumání nejmladší minulosti obohatí naše poznání o data, která jiná
vědecká disciplína jen těžko získá, a že výzkum lokalit z 20. století tak má
smysl. Výzkumy také ukázaly, že je velmi důležitá mezioborová spolupráce,
a to z důvodů vyvarování se chybných modelů i závěrů kvůli neznalosti již
zaznamenaných skutečností. Pokud je totiž neznáme, nemůžeme odhalit
nepravidelnosti. To je také dle mého názoru hlavní rozdíl mezi archeologií
20. století a archeologií starších období. Ty se právě na základě archeologických pramenů snaží identifikovat struktury – pravidelnosti v archeologických datech. Pro 20. století pravidelnosti většinou známe, např. k problematice polního opevnění existují příručky jasně určující vlastnosti objektů
a jejich umístění, mohou být dostupné i plány a mapy postavení. Proto vyh-
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ledáváme naopak nepravidelnosti, které povedou k identifikování nových
struktur nezávislých na jiných typech pramenů (Neustupný 2007, 124–127).
Výzkum lokalit z 20. století může též obohatit poznání archeologických
transformací, zejména těch zánikových. Na tomto typu lokalit můžeme velmi dobře sledovat zánik artefaktů v čase a to jak působením přírodních
procesů, tak činností člověka. Správným popsáním a pochopením tohoto
procesu na lokalitách z dob nedávno minulých můžeme lépe pochopit zanikání artefaktů v dobách současnosti více vzdálených a tím i k pochopení minulosti jako celku (Neustupný 2007, 46–64).

Obr. 63. Postavení německé protiletadlové obrany Plzně u obce Chotíkov na leteckém snímku
z roku 1956 (zdroj: http://kontaminace.cenia.cz/).

Obr. 64. Obálka Willsovy knihy Pillboxes „A Study of UK Defences 1940“.
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Obr. 65. Objekt lehkého opevnění vz. 37 nedaleko obce Vratěnín, okr. Znojmo (foto L. Funk).

Obr. 66. Úterý (okr. Tachov) – Huska 2. Úkryt; zřetelné jsou vylámané schody vstupu a nedokončený stav stavby (foto M. Rak).
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Obr. 67. Úterý (okr. Tachov) – Huska 2. Trojrozměrný model úkrytu (J. Čibera).

Obr. 68. Úterý (okr. Tachov) – Huska 2. Trojrozměrný model okopu pro kanón proti útočné
vozbě a vedle se nacházející okop pro těžký kulomet (J. Čibera).
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Obr. 69. Úterý (okr. Tachov) – Huska 2. Jednoduché trojrozměrné znázornění terénu v okolí
postavení (J. Čibera).

Obr. 70. Nynice (okr. Plzeň-sever). Sonda na místě havárie německého letounu Focke-Wulf FW
190 (foto M. Rak).
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Obr. 71. Nynice (okr. Plzeň-sever). Úlomky z konstrukce německého letounu Focke-Wulf FW
190 (foto J. Platichová).

Obr. 72. Původní kříž na místě z hromadného hrobu ve Staré Knížecí Huti, okr. Tachov (foto
SOkA Tachov).
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Obr. 73. Exhumace hrobu ve Staré Knížecí Huti v roce 1946 (foto SOkA Tachov).

Obr. 74. Stará Knížecí Huť. Rozložení sond při výzkumu hromadného hrobu (foto M. Rak).
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Obr. 75. Stará Knížecí Huť. Kožená obuv z hromadného hrobu (foto M. Rak).

Obr. 76. Stará Knížecí Huť. Dřevák z hromadného hrobu (foto M. Rak).
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Obr. 77. Stará Knížecí Huť. Kovová lžíce z hromadného hrobu (foto M. Rak).
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12. Archeologie trampingu na
příkladu výzkumu „Kachního údolí“
u Stříbra (Plzeňský kraj)
Pavel Vařeka – James Symonds

12. 1. Úvod
Trampské hnutí zanechalo signifikantní materiální stopy vypovídající o využívání české kulturní krajiny v rámci jedné z nerozšířenějších volnočasových aktivit ve volné přírodě.1 V důsledku vývoje v posledních letech dochází k postupnému zániku řady tábořišť a formují se tak specifické
archeologické lokality. Původní jednoduché formy trampských osady se
ovšem ve 2. polovině 20. století, zejména během 60.–80. let, proměnily v rozsáhlé rekreační areály tvořené v některých případech stovkami a tisícovkami chat, které převrstvily a setřely původní charakter míst vyhledávaných
trampy. Pro výzkum „tradičních“ trampských tábořišť musíme proto hledat
vhodné lokality v oblastech vzdálených od velkých měst, které byly trampy
objevovány a „osídlovány“ později.
Taková lokalita byla identifikována v údolí Otročínského potoka
5 km západně od města Stříbra (Plzeňský kraj). Hlavním cílem archeologického výzkumu realizovaného v roce 2010 bylo testování možností archeologie trampingu, identifikace a klasifikace archeologických stop trampských
aktivit v terénu a zachycení jejich odrazu prostřednictvím movitých
artefaktů. Dalším záměrem byla komparace výpovědi pramenů různé povahy, které zahrnují kromě archeologických nálezů také dobové fotografie,

1) K trampingu srov. např. Altmann 2000; 2003; Hurikán 1990; Karela-Kami 1998; Kašák
2009; Krško 2008; Neuvirt 2012; Pohunek 2011; Vinklát 2004; Waic – Kössl 1992.
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trampské kroniky a vzpomínky členů trampských osad i místních obyvatel.
V první etapě byl realizován povrchový průzkum údolí, v jehož rámci byly
dokumentovány všechny povrchově patrné stopy trampských aktivit. Tři
identifikované polohy byly následně testovány menším odkryvem (Vařeka –
Symonds 2011).2 Antropologický výzkum se soustředil na trampy z Plzně,
kteří jezdili do údolí od 60. let a na obyvatele sousední vsi Jezerce.3

12. 2. Historie trampů v údolí Otročínského potoka
Údolí Otročínského potoka bylo navštěvováno trampy nejméně od 60. let
20. století. Výhodou této polohy byla dobrá dopravní dostupnost z Plzně
vzhledem k blízkosti hlavní železniční trati se zastávkou v Milíkově. Trampský název „Kachní údolí/Duck valley“ byl zřejmě na toto místo přenesen ze
stejnojmenného názvu osady, která zde organizovala první doložený potlach
5. 6.–6. 6. 1965 navštívený více než 200 trampy. Potlach byl znovu realizován
v roce 1966, roku 1967 se na něm podílely dvě další osady – Bílý losos a Skalnaté údolí, v roce 1968 potlach spolupořádala osada Bisoní údolí. V této době
předpokládáme založení tábořiště v blízkosti areálu pro potlachy. Konec
60. let není zatím z hlediska trampských aktivit v Kachním údolí dostatečně
dokumentován.4
Počátkem 70. let začaly navštěvovat údolí další trampské komunity, které založily v roce 1972 Spojené osady Alberta sestávající z pěti osad,
které reprezentoval stejný počet hvězd na osadní vlajce: Manitoba, Kamarádi
osady Manitoba, Kondoři, Silverstar a Siouxové. Alberta využívala staré
potlachoviště a tábořiště, které bylo opatřeno dřevěnou chatou, později
zničenou. Nová chata byla vybudována v roce 1975, ovšem následovalo
několik let diskontinuity, neboť Alberta jezdila na jiné místo. Další potlach
byl realizován v Kachním údolí až v roce 1981, kdy byla chata ještě stále
na místě. Podle vyprávění již zesnulého hajného z Jezerců, zaznamenaného
trampy, bylo údolí v 80. letech často navštěvováno vojáky základní služby
z přilehlého vojenského útvaru ve Stříbře (VU 8015). Trampská chata byla
údajně zničena v roce 1987 v rámci vojenského cvičení.5

2) Výzkum byl plzeňskou katedrou archeologie realizován v rámci „Summer Field School of
Archaeology“ ve spolupráci s Department of Archaeology University of Sheffield.
3) Výzkum prováděla M. Hertlová (2011) a L. Hollerová (2011) pod vedení T. Hirta z katedry
antropologie FF ZČU v Plzni. Později se do výzkumu zapojili i pracovníci katedry archeologie (srov. Rozhovor 27. 3. 2011; Rozhovor 13. 12. 2012; Rozhovor 22. 4. 2013).
4) Kronika T. O. Kachní údolí.
5) Rozhovor 27. 3. 2011; Rozhovor 22. 4. 2013.
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Trampové z Alberty se do údolí vrátili až v roce 1991, kdy byl organizován první „porevoluční“ potlach. Další potlachy se konaly pravidelně
v červnu až do roku 2008 a zároveň bylo zřízeno nové tábořiště. Místo však
podle trampů ztratilo původní kouzlo, neboť les na západním svahu údolí
byl částečně vykácen, na potlachovišti byly vysazeny mladé stromky a údolí
poznamenalo využívání krosovými motorkáři a cyklisty.6 V posledních letech byly nad novým tábořištěm zřízeny pomníčky zemřelých trampů a místo je tak využíváno ke vzpomínkovým setkáním posledních žijících členů
Alberty.

12.3. Archeologický výzkum
12.3.1. Nedestruktivní výzkum
Lokalita byla v terénu identifikována ve spolupráci s bývalým členem Alberty (trampská přezdívka „Vykuk“) na jaře 2010. Nalézá se 5 km západně od Stříbra a 1 km východně od vsi Jezerce v hluboce zařízlém údolí Otročínského
potoka. Na ostrožnách na západní straně údolí se nacházejí dvě zřejmě pravěká hradiště (Čtverák – Lutovský – Slabina – Smejtek 2003, 200–201; Šaldová
1977, 145). První fáze výzkumu zahrnovala povrchový průzkum, který zachytil čtyři polohy, které můžeme spojit s trampskými aktivitami. Areál, kde
se v letech 1965–2009 pořádaly potlachy (s několikaletými přestávkami v 70.
a 80. letech), zaujímal podle informací trampů menší louku ve střední části
údolí, která představuje jedinou prostornější část údolního dna (poloha 1).
Uprostřed louky je stále patrný velký kruh tvořený sbíranými kameny (6,5 x
6,65 m), v jehož střed se nachází pozůstatky ohniště oválného půdorysu mísovitě zapuštěného do země (0,95 x 1,98 m). Na východní straně se dochovaly
dva vlajkové stožáry v původní poloze, jeden zřícený a dále zásoby dřeva
na jižním okraji louky.
Při průzkumu údolí byly identifikovány dvě možné polohy zaniklého tábořiště z 60.–80. let 20. století, jehož přesnou polohu již pamětníci
nedokázali identifikovat. První indikovaly relikty malého ohniště o průměru
ca 1 m na levém břehu Otročínského potoka, ve vzdálenosti 150 m od areálu
potlachů (poloha 2). Druhá byla vytipována na základě zarovnané plochy
pod strmým východním svahem údolí, taktéž na levém břehu vodoteče,
v jejíž blízkosti byla nalezena stará plechová kamna (poloha 3).
Tábořiště využívané trampy v posledních letech a v současnosti se
nachází 120 m severně od „potlachoviště“ (poloha 4). Plocha se nachází při
cestě pod východním svahem, od které ji odděluje nízká zídka skládaná

6) Rozhovor 27. 3. 2011.
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z kamenů pravděpodobně sbíraných v minulosti na malých polích (mezní
pás), která zaujímala dno údolí ještě v 19. století.7 Menší ohniště obložené kameny lemují dřevěné lavice z kulatin a prken podložené půlenými špalky, které jsou uspořádány do pětiúhelníku. Ze severní strany se přimyká čtvercovitá
konstrukce tvořená půlenými kulatinami podloženými špalky. Ve vzdálenosti 25 m nad tábořištěm je ve strmém svahu pokrytém sutí umístěn při patě
dubu památník zemřelých členů Alberty. V březnu 2013 je připomínalo šest
plochých kamenů a jeden valoun s bíle provedenými nápisy trampských jmen
zesnulých. Data narození a úmrtí jsou uvedena pouze na třech kamenech.8
12.3.2. Terénní výzkum odkryvem
Dvojice rovnoběžných sond 1 a 2 o shodné velikosti (1,5 x 6 m) vyloučila přítomnost tábořiště v poloze 3. Terasová plošina představovala pozůstatek menší zemědělsky obdělávané plochy využívané zřejmě v 18. a 19. století, jak o tom svědčí drobné zlomky keramiky, které se na pole zřejmě dostaly s hnojením.9
Tábořiště bylo prokázáno v poloze 2, a to jak sondáží, tak i průzkumem pomocí
detektoru kovů. Sonda 4 (0,8 x 1,6 m) odkryla severozápadní část ohniště, které
se mísovitě zahlubovalo do terénu a které bylo obloženo menšími kameny (kruh
se zachoval na severní a západní straně. Vrchní část výplně tvořila vrstva popela a uhlíků s příměsí jílovité hlíny (4001) a pod ní se nacházela trojice tenkých
vrstev popela a uhlíků (4002a, 4002b and 4002c). Propálená vrstvička jílovité
hlíny (4005) tvořila zřejmě dno ohniště mladší fáze. Starší fáze zahrnovala původní dno zjištěné v maximální hloubce 0,4 m a vrstvičku uhlíků (4006).
Sonda 3 o velikosti 16 x 16 m byla položena v areálu, kde se pořádaly
potlachy (poloha 1). Sonda byla rozčleněna do 64 sektorů o rozměrech 2 x
2 m, v jejichž rámci byl odkryt vždy severozápadní kvadrant (celkem 64 m2).
Výkop se omezil pouze na svrchní vrstvu drnu a hnědavé hlíny do hloubky
0,1–0,2 m, kde již byly zachyceny aluviální sedimenty vyplňující údolní dno.
V sektoru 37 bylo částečně odhaleno ohniště situované uprostřed kamenného kruhu, které se zahlubovalo 0,3 m do terénu. Jeho výplň tvořily celkem
3 vrstvy popela a uhlíků, které oddělovaly tři úrovně propálené jílovité hlíny
překryté hnědošedými vrstvičkami jílovité hlíny, které mohou indikovat tři
fáze užívání ohniště (úrovně dna ohniště a „sídelních“ hiátů ?).

7) Odlesněné plochy jsou patrné na II. vojenském mapování (1836–1852) i na III. vojenském
mapování (1877–1880) v jinak zalesněném údolí (http://oldmaps.geolab.cz/).
8) Bodlák (27. 1. 1935 – 23. 12. 2003), Bela, Kužel, Lalák, Sebastián, Špičník (15. 1. 1954 – 17. 8.
2009), Žehlička (30. 3. 1944 – 4. 3. 2005). Vztah Laláka k hudbě podtrhuje nota. V březnu
2013 zdobila místo ještě vánoční dekorace. Kromě běžných svíček se u kamene s Lálákovým
jménem nachází skleněná kulička.
9) Viz pozn. 6.
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12.4. Nálezy
12.4.1. Sonda 3
Na zkoumané ploše bylo v 21 sektorech zjištěno 50 drobných nálezů (157 g).
Prostorová distribuce artefaktů nevykazuje žádné pravidelnosti. Z nejpočetněji zastoupených kovových nálezů se jedná o 7 recentních lisovaných hřebů
(sektory 38, 40, 43, 58), 5 zátek od piva (Bernard, Gambrinus, Svijany, 2x neurčitelné; sektory 19, 25, 62) a přepálené kousky barevného kovu (4x amorfní
ks, 2x pásky; sektor 59). Drobný útržek staniolu s modrým potiskem pochází
snad z obalu taveného sýra (sektor 17). Podařilo se nalézt také čtyři mince,
a to dva desetihaléře (ražba z roku 1953 a 1970), jednokorunovou minci (ražba
1967) a dvoukorunovou minci (ražba 1972). Celková hmotnost kovových nálezů činí 112 g (71 %). K plastovým předmětům se řadí útržky igelitu (2x černý,
1x čirý silnější igelit; sektory 4 a 28), snad části fólie či plachty, dále úlomek
telefonní karty („TELECARD“, sektor 54), fragmenty válcové nádoby z čirého
plastu (3x, sektor 36), část uzávěru pet-lahve (sektor 7), knoflík (sektor 30),
gumička a část zřejmě vložky do boty (oba nálezy sektor 24). Celkově plasty
reprezentuje 12 nálezů o hmotnosti 14 g. Sklo zastupují 3 střepy pivních lahví
(3x, sektory 28 a 38) a střep lahve z čirého skla asi od lihoviny (1x, sektor 28;
celkem sklo 19 g, tj. 12 %). Jediným nálezem je zastoupen filtr od cigarety (sektor 9) a keramika (žlutě glazovaný okraj hrnce, sektor 24). Z ekofaktů bylo odebráno celkem 15 drobných uhlíků (sektory 28, 36 a 59).
12.4.2. Sonda 4
Nálezy poskytla pouze vrchní vrstva výplně ohniště 4001, a to celkem 147 ks
(1501 g). K nejpočetnějším kovovým nálezům se řadí víčko od zavařovací láhve (zmačkané, opálené, 10 g), opálená hliníková lžíce s ulomenou rukojetí
(10 g), 1 nábojnice ráže 7,62 mm z útočné pušky (samopalu) vz. 58 (10 g) a celkem 116 hřebů (1166 g). U 105 celých hřebů můžeme zjistit délku, která výrazně kolísá od 2 cm až do 18 cm. Ohnutých bylo 35 hřebů a jejich ohyb se nacházel od 2 do 11 cm od špičky. Celkem bylo nalezeno 28 skleněných střepů (313 g)
o maximální velikostní kategorii 7. Z toho 5 střepů čirého skla pochází zřejmě z jediné nádoby, patrně velké zavařovací lahve (2x okraj, 3 stěny). Dalších
9 střepů pochází ze zelených pivních lahví (2x hrdlo, 1x dno, 6x stěny). Zajímavý je nález hrdla s částí zátky, což patrně svědčí o rozbití neotevřené lahve.
Ze zelených pivních lahví pochází 14 střepů (1x hrdlo, 5x dno, 8x stěny).
12.4.3. Nálezy z detektoru kovů
Při detektorovém průzkumu v poloze 2 nebyly získány jen nálezy z kovů, ale
při jejich odkryvu se podařilo odhalit také předměty z jiných materiálů. Celkem 202 získaných předmětů (2678 g) členíme dle materiálu do čtyř skupin:
kovové artefakty (140 ks, 2099 g; převážně železné předměty), sklo (57 ks,
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574 g), plasty (5 ks, 5 g) a textil (25 g). Většina nálezů představuje železný spojovací materiál – 91 hřebů (1465 g), 1 vrut, 1 šroub, 1 pant, 2 železná a 1 hliníkové kování (351 g). Délka hřebů kolísá od 5 do 20 cm (65 měřitelných ks)
a ohyb u ohnutých kusů se nachází v délce 2–20 cm od špičky (20 ks). Další
kovové artefakty (celkem 110 g) zahrnují kruhová víčka z konzerv (7 ks, průměr 6–9,5 cm), víčka od zavařovacích sklenic nebo skleněných konzerv (2 ks,
průměr 7 a 9 cm), zátky od pivních lahví (9 ks, 3 identifikovatelné „Chodovar
11%“), zátky od lihovin (5 ks; 1x „Fernet Stock“) a staniol (3 drobné kousky).
Celkem bylo nalezeno 6 nábojnic ráže 7,62 m z útočné pušky (samopalu) vz.
58, z nichž 2 byly roztržené (42 g). Získány byly také dvě prázdné cínové tuby
(12 g). První představuje zubní pastu „FRILEX“ (Slovakofarma Hlohovec, n. p.;
obsah 50 g) a druhá opalovací krém „NUBIAN“ (Kozmetika Bratislava, n. p.;
obsah 14 g). Množství skleněných střepů (57 ks, 574 g) pochází z velkých pětilitrových zavařovacích sklenic (12 ks), pivních lahví (41 ks, 19 zelených a 22
hnědých), lahví od lihovin z čirého skla (4 ks) a ze skleněného půllitru (5 střepů). Odlomený úchyt byl součástí hliníkového ešusu (2 g). K nálezům z plastů
se řadí bílá cigaretová špička a dva neurčitelné kousky (celkem 4 g). Textil
reprezentují zbytky ponožky růžové barvy menší velikosti, zřejmě dámské.
12.5. Interpretace a diskuse
Údolí Otročínského potoka představuje první záměrně archeologicky zkoumanou trampskou osadu. Interpretací výsledků archeologického výzkumu
a jejich komparací s dalšími prameny, kterými jsou vzpomínky trampů, fotografie a trampská kronika se pokusíme zjistit strukturu osady, funkci zjištěných areálů, odraz chování komunity v materiálních pozůstatcích a okolnosti zániku trampského tábořiště.
12.5.1. Areál potlachů
Potlachy jsou pořádány trampskými osadami jednou ročně, přičemž každá
z nich udržuje zpravidla pevný, všeobecně známý termín. Z antropologického hlediska můžeme nahlížet na potlach jako na cyklický rituál potvrzující
každoročně vztahy uvnitř sociální skupiny – osady, stejně jako na makroúrovni vztahů s jinými komunitami – osadami. Teprve uspořádáním potlachu
a jeho návštěvou členy dalších osad je stvrzena existence osady. Prostor určený potlachu nekoresponduje s tábořištěm, které slouží běžným, všedním
trampským aktivitám (obytný areál). Aktivity ceremoniálního charakteru,
které podléhají zvláštním pravidlům, vyžadují samostatný, „rituální“ prostor.
Centrální místo je vyznačeno tzv. šerifským kruhem, v jehož středu se nachází „posvátné“ ohniště, které bylo dokumentováno v Kachním údolí. Pro běžné
účely jako vaření se užívalo druhé ohniště, které jsme povrchovým průzkumem nezaznamenali. Podle fotografií se na sledovaném místě nacházely další
objekty různého charakteru jako dřevěné platformy, lavičky, stany, indiánské

142

wigwamy nebo teepee. Potlach začínal v sobotu odpoledne příjezdem pozvaných trampů, zatímco pořádající osada prováděla přípravy již v předstihu.
Charakteristickými odpoledními aktivitami byly trampské sporty (např. vrhání nože, sekery, kamenů) a soutěže (hudba, zpěv, recitace,
vyprávění příběhů). Oficiální část začínala se soumrakem na pokyn šerifa
osady, kdy byla čtyřmi „ohnivci“ zapálena velká hranice, současně byla
zpívána trampská hymna a vztyčena vlajka osady. Kruh kolem ohně směl
překročit pouze šerif a „ohnivci“, kteří pečovali o oheň, jenž nesměl být
znečištěn vhazováním žádného odpadu. Šerifova slavnostní zahajovací řeč
zahrnovala přivítání účastníků, historii i nové události osady za poslední
rok, případné přijetí nových členů, uctění památky zesnulých členů,
vyhlášení vítězů odpoledních soutěží apod. Po formální části šerif otevřel
kruh odhozením jednoho kamene a potlach pokračoval volnou zábavou až
do neděle, kdy bylo místo pečlivě uklizeno (k potlachům osady Alberta Hertlová 2011, 45–57; dále Kronika T. O. Kachní údolí; Rozhovor 27. 3. 2011; Rozhovor 13. 12. 2012; Rozhovor 22. 4. 2013).
Na základě hmotných reliktů a výpovědi trampů ztotožňujeme polohu 1 s „potlachovištěm“. Nejvýraznějším pozůstatkem je velký kamenný kruh
o průměru 6,7 m, který ohraničuje centrální prostor kolem ohniště. Odkryv
vzorku tohoto areálu (64 m2) poskytnul velmi málo nálezů. Celkem 2,4 g
na 1 m2 prokazuje, že plocha byla udržována velmi čistá a ve vlastním ohništi
nebyly zjištěny žádné nálezy. Artefakty získané výkopem svědčí o nezáměrné
depozici, o ztrátách předmětů spojených s osobní výbavou a oblečením jako
knoflík, gumička do vlasů, útržek vložky do boty a 4 mince. Spojitost dalších
velmi drobných předmětů s trampskými aktivitami nelze zcela vyloučit
(útržky staniolu, kousky plastové fólie, cigaretový nedopalek, hřebíky – náhodné ztráty ?). Přesnější datování aktivit, které zanechaly velmi sporé hmotné
pozůstatky, je možno opřít o mince z let 1953, 1967, 1970 a 1972. Vzhledem
k jejich delšímu oběhu poskytují časové zařazení využití prostoru louky v nedávné minulosti pouze „post quem“, tedy od 50. do 70. let 20. století, s koncentrací ztrát mincí ražených koncem 60. a počátkem 70. let. Pozoruhodné je, že
předměty, které připisujeme záměrné depozici, lze spolehlivě zařadit až
do doby po roce 1989 a mohou tak indikovat skupinu či jedince odlišného
chování, kteří využívali louku v této době vedle trampů.
Odkryv prokázal dlouhodobou kontinuitu v prostorovém uspořádání areálu. Umístění kamenného kruhu i ohniště bylo stabilní bez
jakýchkoliv dokladů posunů. Stratigrafie výplně ohniště naznačuje dlouhodobé užívání se třemi úrovněmi dna, které mohou odpovídat třem vývojovým fázím, které můžeme hypoteticky spojovat s obdobími známými
z trampské historie údolí (viz výše). Z dřevěných nadzemních objektů se zachovaly pouze vlajkové stožáry při patě svahu a zásoby dřeva pocházející
z nepříliš dávné doby.
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12.5.2. Zaniklé tábořiště
Trampské tábořiště nedaleko od areálu pro pořádání potlachů sloužilo běžným aktivitám během víkendů a dovolených. Nejdůležitější a původně vlastně
jedinou součástí bylo menší ohniště, které představovalo centrální bod tábořiště. Kolem se sedělo na dřevěných lavicích, na ohništi se vařilo, bylo jediným
místem, kde se bylo možno se ohřát a okolo něj se spalo na zemi. Podle trampských zvyklostí byl veškerý odpad deponován do odpadních jam. Později byla
při úpatí svahu zbudována dřevěná chata vybavená železnými kamny, rozšířená dokonce o patro, kterou známe z vyprávění trampů a z fotografií.
Zaniklé tábořiště se pamětníkům již nepodařilo v terénu nalézt
a pro jeho identifikaci tak bylo nutné zapojit archeologické metody – povrchový průzkum, průzkum detektorem kovů a sondáž (poloha 2). Při odkryvu
ohniště zachycená stratigrafie jeho výplně svědčí o třech fázích využívání.
Nejstarší zanechala pouze tenkou vrstvičku uhlíků a popela, kterou překryla
vrstva jílovité hlíny představující zřejmě splach z doby, kdy bylo tábořiště
dočasně opuštěno. Následující tři vrstvy uhlíků a popela dokládají další
využití ohniště. Absence nálezů svědčí o shodném chování komunity, které
ohniště sloužilo. První dvě fáze můžeme spojit s využíváním tábořiště trampy, podle jejichž svědectví sloužilo ohniště vaření a tvořilo významnou
součást areálu. Stejně jako v případě polohy 1 dokumentujeme dlouhodobou
stabilitu umístění ohniště a tudíž základní prostorové organizace tohoto
areálu. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo zjistit polohu odpadních jam,
postrádáme nálezy odpadu z tábořiště.
Na rozdíl od starších vrstev však obsahovala nejmladší část
výplně ohniště velké množství odpadu (celkem 1,5 kg). Odpadky obdobného charakteru byly také zaznamenány při průzkumu detektorem kovů
v celém areálu tábořiště (dalších 2,7 kg). Pokud rozčleníme tyto nálezy
z hlediska funkce, můžeme vyčlenit několik skupin, které indikují aktivity
realizované v tomto prostoru.
První skupinu spojujeme se zničenou trampskou chatou. Zahrnuje
početný stavební spojovací materiál (207 hřebů, 1 vrut, 1 šroub), pant a kování (5 ks). Značná variabilita délky hřebů (2–20 cm) a tloušťky spojovaných
prvků, kterou naznačují ohyby hřebů (2–11 cm), svědčí o velké míře improvizace stavební techniky, stejně jako o značně heterogenním materiálu
používaném ke stavbě chaty. Chata byla zřejmě rozebrána a použita jako palivové dřevo. Akumulace kratších hřebů v ohništi, delších hřebů, kování
a pantu v jeho okolí naznačují pravděpodobný mechanismus destrukce.
Větší kusy byly zřejmě rozštípány okolo ohniště a menší kusy i s drobnějším
stavebním železem pak spáleny v ohništi.
Druhá skupina souvisí s konzumací potravin a alkoholu. Řadíme sem
menší plechové konzervy (7 ks), uzávěry zavařovacích sklenic nebo skleněných
konzerv (3 ks), staniol pocházející zřejmě z obalů potravin (2 ks) a skleněné
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střepy z velkých zavařovacích sklenic o objemu 5 litrů (10 ks). S vařením a konzumací souvisí fragment kus ešusu a hliníkové lžíce. Intenzivní konzumaci alkoholu a následné rozbíjení lahví dokládají střepy pivních (64 ks) a lihovinových lahví (4x), dále zátky od piva (9 ks; hrdlo se zátkou naznačuje dokonce
rozbití neotevřené lahve), lihovin (5 ks) a rozbitý pivní půllitr (5 ks).
Prázdná tuba od zubní pasty a opalovacího krému slovenské výroby (Kozmetika Bratislava a Slovakofarma Hlohovec, národní podniky) je spojena s osobní hygienou a tělesnou péčí. Zřejmě o kouření cigaret bez filtru
svědčí plastová špička. Celkem 7 nábojnic ráže 7,62 mm dokládá střelbu
z útočné pušky (tradičně označované jako samopal) československé výroby
vz. 58 (sovětský krátký náboj vz. 43, 7,65 x 39; Dolínek – Karlický – Vácha 1995,
90, 125). Překvapivý nález růžové ponožky malé velikosti může indikovat
přítomnost dívek či žen při těchto akcích. Funkce malých kousků plastu
není jasná (obal, podložky ?).
Tyto předměty spojujeme s přítomností vojáků Československé lidové armády, kteří podle svědectví trampů navštěvovali údolí Kachního potoka a zničili chatu v 80. letech, snad v rámci jakéhosi cvičení, o čemž mohou svědčit prázdné nábojnice z útočných pušek (slepé náboje). Destrukce
a spálení chaty doprovázené konzumací piva, lihovin a pokuřováním levných cigaret může souviset s nelegálními večírky vojáků základní služby,
kteří utíkali z nedalekých kasáren do lesů na okraji výcvikového prostoru.10
Velikost konzerv odpovídá vojenským konzervovaným dávkám (tzv.
„kádéčka“) a setkáváme se i s obaly dalších potravin. Konzumaci a vaření
na otevřeném ohni dokládá lžíce a ešus. Velké zavařovací sklenice o objemu
5 l (původně k zavařování okurek) mohly posloužit k přinesení točeného
piva z hospody v nedalekém Milíkově.11 Pivní půllitr snad indikuje jistou
picí kulturu. Dvě roztržené nábojnice mohou být vysvětleny vhazováním
slepých nábojů do ohně pro zábavu. Určitou osobní hygienu, indikující snad
přenocování na místě, dokládá prázdná tuba od zubní pasty. Návštěvu v letním období pak naznačuje tuba od opalovacího krému. Ztráta dámské
ponožky v tomto povýtce mužském kontextu nabízí své logické vysvětlení
v další oblasti aktivit vyhledávaných mladými muži mimo kasárna.
Vojáci využili staré trampské ohniště k pálení kusů rozbité chaty
a při provozování zábavy pro sebe vlastní ovšem respektovali danou prostorovou organizaci místa. Stěží bychom nalezli doklady kontrastnějšího cho-

10) Vojenský útvar 8015 ve Stříbře tvořilo v 80. letech několik jednotek. Byl to především mezi
vojáky základní služby nechvalně proslulý 57. motostřelecký pluk, dále pak 25. cisternový
prapor, 11. protiletadlový pluk, 1. armádní topografický odřad a 101. letka bezpilotních
průzkumných prostředků (http://vojenstvi.cz/vasedotazy_95.htm).
11) Osobní zkušenost ze základní vojenské služby P. Vařeka.
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vání a zacházení s odpadem. Namísto trampů seděli kolem ohně „záklaďáci“
pálící konstrukci chaty, kterou za značného úsilí před lety trampská komunity zbudovala, okolo rozbíjeli vypité lahve a místo pokrývali dalším odpadem z kovů, skla a plastu. Datování nejmladší vrstvy trampského tábořiště
do doby před rokem 1989 (resp. před začátkem 90. let) dokládá zubní pasta
a opalovací krém národních podniků „Kozmetika Bratislava“ a „Slovakofarma Hlohovec“, které byly záhy privatizovány (http://www.travelatlas.sk/hlohovec/zentiva.html; http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojene_farmaceuticke_zavody) a zrušení vojenské posádky ve Stříbře v roce 1992 (http://armada.
vojenstvi.cz/povalecna/utvary/index.htm). Potvrzuje se tak ústní podání o zániku tábořiště (viz výše).
12.5.3. Dnešní tábořiště
Tábořiště severně od areálu potlachů (poloha 4) je spojeno se současnými
trampskými aktivitami. Podle svědectví členů osady bylo založeno v 90. letech a je využíváno příležitostně dodnes. Přímo nad tábořištěm byl v roce
2009 zřízen památník zemřelých členů osady, které symbolicky představuje
sedm kamenů s trampskými přezdívkami bývalých kamarádů. Podle vyprávění trampů bylo místo záměrně zvoleno tak, aby „zemřelí“ viděli dobře
do svého milovaného údolí i na tábořiště.

12.6. Závěr
Archeologický výzkum v údolí Otročínského potoka západně od Stříbra umožnil v kombinaci s výpovědí trampů, fotografií a kroniky zachytit strukturu,
funkce a vývoj trampského osídlení od 60. let 20. století do současnosti.
První dokumentovaná skupina trampů z osady „Kachní údolí/
Duck valley“, která dala údolí trampské jméno, uspořádala potlach již v roce
1965. Další potlachy následovaly každoročně až do roku 1968. V následujících letech, zřejmě od roku 1970, začaly do údolí jezdit jiné skupiny trempů,
kteří v roce 1972 založili „Spojené osady Alberta“. Potlachy pokračovaly až
do roku 1975, po přestávce znovu v roce 1981. K jejich obnově došlo až v roce
1991 a následně se pořádaly až do roku 2008. Dnes je již louka zalesňována.
Trampské osídlení tvořily dva areály. Louka ve střední části údolí
byla využívána k ceremoniálním shromážděním – „potlachům“, organizovaným osadou každoročně v červnu, které byly navštěvovány 200 – 300 trampy ze spřátelených osad a dalšími hosty. Středobodem bylo „posvátné“
ohništěm, kde hořel „čistý“ oheň. Prostor kolem ohniště uzavíral velký kruh
skládaný z kamenů o průměru 6,7 m. Tuto symbolickou hranici mohl
překročit během formální části shromáždění pouze šerif a „ohnivci“
zažehujícími a udržujícími oheň. Z dřevěných konstrukcí a objektů patrných
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na „potlachovišti“ na fotografiích (pódium, totem) se dochovaly pouze
dřevěné stožáry na vlajky. Odkryv vzorku areálu, kde byly pořádány potlachy
(64 m2), doložil, že pravidla zacházení s odpadem v tomto prostoru byla
striktně dodržována a celá plocha byla udržována velmi čistá. Drobné nálezy
zahrnují převážně náhodné ztráty mincí, části oděvů a osobní výbavy.
Udržování „čistého“ ohně živeného pouze palivovým dřevem dokládá absence nálezů v ohništi. Vzpomínky trampů umožňují přesně rekonstruovat
průběh potlachů a jednotlivé provozované činnosti.
V nevelké vzdálenosti po proudu potoka bylo zřízeno tábořiště
využívané při běžných pobytech v údolí. Nejvýraznější stopou jsou pozůstatky
menšího ohniště obloženého kameny, které podle fotografií lemovaly dřevěné
lavice. Počátkem 70. let byla vystavěna prostá dřevěná chata s železnými kamny. Menší odkryv nedoložil žádné pozůstatky přítomnosti trampů a také
ohniště neposkytlo žádné nálezy. Odpad byl ukládán do jam, které se
nepodařilo identifikovat a tak hlavní zdroj materiální evidence trampské
každodennosti chybí. Zánikový horizont tábořiště svědčí o diametrálně
odlišném chování, které připisujeme na základě kombinace výpovědí trampů
a hmotných pozůstatků vojákům Československé lidové armády z nedaleké
posádky ve Stříbře (Vojenský útvar 8015). Podle vzpomínek trampů zničili
v 80. letech chatu vojáci v rámci cvičení (v roce 1981 ještě stála), což potvrzují
nálezy destrukce objektu a prázdné nábojnice z útočných pušek vz. 58. Artefakty získané odkryvem a průzkumem pomocí detektoru kovů svědčí
o návštěvách tábořiště vojáky, kteří pálili kusy konstrukce chaty v ohništi,
popíjeli množství alkoholu, konzumovali armádní konzervy a bavili se vhazováním slepých nábojů do ohně. Jeden nález naznačuje přítomnost osob
ženského pohlaví. Bývalé trampské tábořiště se tak proměnilo ve smetiště pokryté skleněnými střepy, ohořelými kusy konstrukce chaty a dalšími odpadky. Vojáci sklonku studené války tak při svých únicích z kasárenského života
zakončili historii mnoholetého trampského tábořiště u Jezerců destrukcí.
Poslední období trampských aktivit v údolí se řadí do doby po roce
1989, kdy byly Albertou řadu let pořádány potlachy (viz výše). Areál pro tato
shromáždění zůstal zachován, ovšem zničené tábořiště nebylo obnoveno, ale
přesunulo se na nové místo severně od potlachové louky proti proudu potoka.
Trampské dědictví „Kachního údolí“ dnes stráží žel stále se rozrůstající skupina zemřelých členů Alberty, symbolicky přítomná prostřednictvím kamenů
se jmény umístěnými nad novým tábořištěm. Takové symbolické umístění
zemřelých nad táborem žijících připomíná prostorové vnímání světa „živých
a mrtvých“ v archaických kulturách pravěku a raného středověku.
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Obr. 78. Údolí Otročínského potoka u Jezerců a Milíkova západně od Stříbra (okr. Tachov).
A – areál potlachů (poloha 1), B – původní (zaniklé) tábořiště (poloha 2), C - zaniklá plužina
(poloha 3), D - současné tábořiště (poloha 4), E – pietní místo s pomníčky zesnulých trampů, F
– bývalý vojenský prostor (VÚ 8015 Stříbro), a – b – pravěká hradiště (mapa P. Vařeka).
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Obr. 79. Pohled na střední část údolí Otročínského potoka od západu (foto P. Vařeka 2010).

Obr. 80. První doložený potlach v údolí Otročínského potoka (5.–6. 6. 1965). Trampská osada
Duck valley (foto via J. Becánič).
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Obr. 81. Údolí Otročínského potoka. Stavba wigwamu na potlachu v roce 1965. Příklad přechodných staveb lehké konstrukce v areálu potlachů (foto via J. Becánič).

Obr. 82. Údolí Otročínského potoka. Potlach počátkem 70. let (Spojené osady Alberta). Ukázka
náročnější dřevěné konstrukce v areálu potlachů (zřejmě pódium; foto via P. Rožmberský).
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Obr. 83. Pozvánka („zvadlo“) na potlach do Milíkova konaného 13.–14. 5. 1972 (foto via P. Rožmberský).

Obr. 84. Údolí Otročínského potoka. Tábořiště na počátku 70. let (foto via P. Rožmberský).
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Obr. 85. Údolí Otročínského potoka. Chata zbudovaná v tábořišti; počátek 70. let (foto via
P. Rožmberský).
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Obr. 86. Údolí Otročínského potoka. Pravděpodobně nová chata zbudovaná v tábořišti v roce
1975 (foto via M. Hertlová).

Obr. 87. Údolí Otročínského potoka. Louka, na které byly pořádány potlachy; pohled od západu (poloha 1; foto P. Vařeka 2010).
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Obr. 88. Údolí Otročínského potoka. Potlachová louka s patrným kamenným („šerifským“)
kruhem s ohništěm uprostřed; pohled od severu (poloha 1; foto P. Vařeka 2010).

Obr. 89. Údolí Otročínského potoka. Zaniklé tábořiště; pohled od severu (poloha 2; foto P. Vařeka 2010).
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Obr. 90. Údolí Otročínského potoka. Zaniklé tábořiště – relikty ohniště (poloha 2; foto P. Vařeka 2010).

Obr. 91. Údolí Otročínského potoka. Nové tábořiště (poloha 4; foto P. Vařeka 2013).
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Obr. 92. Údolí Otročínského potoka. Pietní místo s pomníčky zesnulých trampů nad novým
tábořištěm (foto P. Vařeka 2013).

Obr. 93. Údolí Otročínského potoka. Pomníčky zesnulých trampů z Alberty (foto P. Vařeka
2013).

156

Obr. 94. Údolí Otročínského potoka. Sondáž areálu, kde byly pořádány potlachy (poloha 1,
sonda 3; foto P. Vařeka 2010).
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Obr. 95. Údolí Otročínského potoka. Sondáž areálu potlachů (sonda 3). A – kruh skládaný z kamenů, B – centrální ohniště, čísla označují jednotlivé sektory, světle šedě – odkryté sektory
(plán P. Vařeka 2010).
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Obr. 96. Údolí Otročínského potoka. Sondáž ohniště v zaniklém tábořišti (sonda 4; foto P. Vařeka 2010).
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Obr. 97. Údolí Otročínského potoka. Řez ohništěm v zaniklém tábořišti (dokumentace a kresba P. Vařeka, A. Schmidt, M. Howarth).

158

Obr. 98. Údolí Otročínského potoka. Nálezy ze sondy 3 (areál potlachů), pravděpodobně náhodné ztráty osobní výbavy. Plastový knoflík a gumička do vlasů (areál potlachů; foto P. Vařeka).

Obr. 99. Údolí Otročínského potoka. Nálezy ze sondy 3 (areál potlachů). Ztracené mince (ražba
1970, 1953 a 1967 – řazení zleva; foto P. Vařeka).
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Obr. 100. Údolí Otročínského potoka. Původní tábořiště – zánikový horizont (sonda 4, vrstva
4001 a nálezy z průzkumu detektorem kovů). Hřeby, pant a stavební kování z destrukce
trampské chaty (foto P. Vařeka).
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Obr. 101. Údolí Otročínského potoka. Původní tábořiště (areál 2) – zánikový horizont (sonda 4,
vrstva 4001 a nálezy z průzkumu detektorem kovů). Zátky od lihovin (horní řada) a lahvových
piv (spodní dvě řady); ve dvou případech rozeznatelná značka Chodovar 11% (foto P. Vařeka).

Obr. 102. Údolí Otročínského potoka. Původní tábořiště (areál 2) – zánikový horizont (sonda
4, vrstva 4001 a doprovodné nálezy při průzkumu detektorem kovů). Střepy lahví od lihovin,
zavařovacích sklenic (čiré sklo) a pivních lahví (hnědé a zelené sklo; foto P. Vařeka).
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Obr. 103. Údolí Otročínského potoka. Původní tábořiště (areál 2) – zánikový horizont (nález
učiněný při průzkumu pomocí detektoru kovů). Plastová cigaretová špička (foto P. Vařeka).

Obr. 104. Údolí Otročínského potoka. Původní tábořiště (areál 2) – zánikový horizont (sonda
4, vrstva 4001 a nález z průzkumu detektorem kovů). Odlomená úchyt od ešusu a část lžíce
(hliník; foto P. Vařeka).
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Obr. 105. Údolí Otročínského potoka. Původní tábořiště (areál 2) – zánikový horizont (nálezy
z průzkumu detektorem kovů). Nahoře tuba od opalovacího krému Nubian (kosmetika Bratislava, n. p.), dole tuba od zubní pasty Frilex (Slovakofarma Hlohovec, Spofa, n. p.; foto P. Vařeka).

Obr. 106. Údolí Otročínského potoka. Původní tábořiště (areál 2) – zánikový horizont (sonda
4, vrstva 4001 a nálezy z průzkumu detektorem kovů). Nábojnice z československé útočné
pušky (tradičně samopalu) vz. 58 ráže 7,62 mm (foto P. Vařeka).
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13. PŘEHLED KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ
ZAMĚŘENÝCH NA ARCHEOLOGII
MODERNITY NA KATEDŘE ARCHEOLOGIE
FAKULTY FILOZOFICKÉ ZÁPADOČESKÉ
UNIVERZITY DO ROKU 2012
Pavel Vařeka

Od roku 2001 byly obhájeny na katedře archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni více než tři desítky kvalifikačních prací bakalářských a diplomových, které se zaměřily na archeologická témata z 19. a 20.
století (vedení prací P. Vařeka, K. Nováček, dále M. Bureš, L. Funk a M. Rak).
Nejvíce jich bylo věnováno problematice vsí zaniklých po roce 1945 v českém
pohraničí, na jejichž výzkum se na katedře dlouhodoběji zaměřujeme. Jedná
se o lokality v západních a severozápadních Čechách, a to v Pošumaví na
Vimpersku (Paseky – M. Sadravetzová) a Železnorudsku (Dolních Žďánidla,
Horní Žďánidla a Pomezí – L. Forman), na Tachovsku (Bažantov – L. Funk, Janov – T. Urban, Pořejov – R. Balý), Tepelsku (Výškovice – J. Krocová), Ašsku
(Újezd – T. Uhlík), v Krušných horách (Ptačí – K. Solomová) a na Sokolovsku
(Vranov – V. Kindrat). Do počátku 19. století spadá zánik zkoumaného novověkého dvora v Ráji u Blovic, situovaného v exponované vrcholové poloze masivu Chýlavy (K. Moravcová). Vysokohorské osídlení Krkonoš bylo předmětem
práce zaměřené na relikty bud a budního hospodaření, které využívalo hřebenové partie nejvyšších českých hor ve 2. polovině 17. – 1. polovině 20. století (O. Hartmanová). Samostatná pozornost byla věnována mlýnům a dalším
dílům na vodní pohon (zejm. Tachovsko; L. Galusová). Z prací zaměřených na
industriální archeologii je možno jmenovat nedestruktivní výzkumy reliktů
těžby a zpracovatelských činností v okolí Plzně, a to těžbu a zpracování pyritonosných břidlic v oblasti horní Berounky (M. Uherský), doly Kristiánov
v Plzni – Božkově a Svatý Vít v Chrástu u Plzně v souvislosti s počátky chemického průmyslu na Plzeňsku (P. Bauer) a zatím ojedinělý pokus o dokumentaci povrchového zařízení uhelného dolu v Kladně (důl Mayrau; V. Větrovec).
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Z výrobních aktivit v pohraničních oblastech bylo zkoumáno sklářství (zaniklá sklárna Paulina v Novohradských horách; J. Pařez) a perleťářství (továrna na výrobu perleťových knoflíků v Bednárečku na Jindřichohradecku;
Z. Prokešová). Okrajově bylo zatím sledováno moderní urbánní prostředí
a hřbitovní areály. Vedle výzkumu předměstské krajiny zapojené do předměstské čtvrti moderní Plzně (Vinice – J. Anderle) se dvě práce soustředili na
vývoj a prostorové uspořádání plzeňských hřbitovů (E. Dalihodová, H.
Hemzáčková). Do 19. století se řadí některá novověká opevnění zkoumaná na
území Ústeckého kraje (A. Kožíšková) a do moderního období částečně zasahuje disertační i předchozí kvalifikační práce D. Tůmy, který se dlouhodobě
zabývá archeologií lovu, loveckými zařízeními a oborami.
Výsledkem archeologického zájmu o vojenské památky 20. století
jsou práce prezentující zkoumání reliktů polních opevnění doplňujících linie stálého opevnění z 30. let (linie Kadaň – Klášterec nad Ohří – Doupovské
hory na severozápadě Čech a okopy u Úterý v západních Čechách), dále
opevnění (50.–60. léta) a vojenský prostor z doby studené války (Pšovlky na
Rakovnicku). Jako archeologická specializace zkoumající trosky zřícených
letounů a souvislosti havárií se etabluje aeroarcheologie. Mementem komunistického režimu jsou pozůstatky táborů nucených prací z konce 40. a 50.
let, jejichž výzkum byl na katedře již také zahájen (tábory v oblastech těžby
uranové rudy na Příbramsku a Jáchymovsku). První disertační práce z archeologie modernity byla věnována studiu konfliktů 20. století (M. Rak).
Kromě vymezení této archeologické subdisciplíny, jejího teoretického a metodického ukotvení podává práce přehled výzkumů v českém prostředí, na
nichž se autor podílel (opevnění 20. století, aeroarcheologie, exhumace obětí
válečných konfliktů, archeologie studené války) a zasazuje je do kontextu
mezinárodního bádání.
Do sledovaného období chronologicky částečně spadá také velká
skupina prací zaměřených na zkoumání kulturní krajiny, které vycházely
především z historických mapových podkladů (celkem 17 bakalářských
prací pod vedením L. Šmejdy). V některých případech byly skutečnosti zachycené na mapách ověřovány rekognoskací v terénu, někdy doplněny jednoduchou dokumentací. Některé práce se při sledování vývoje krajiny soustředily
na vybrané komponenty, zejm. rybníky a vodní mlýny, dále hamry, sklárny
a těžební areály.

Bakalářské, diplomové a disertační práce zaměřené na archeologii
19. a 20. století
Anderle, J. 2010: Krajina v zázemí města od pozdního středověku do devatenáctého století. Severní předměstí Plzně – Vinice. Bakalářská práce (Anderle 2011).
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Balý, R. 2007: Archeologie vesnic zaniklých ve 2. polovině 20. století: Terénní
výzkum obce Pořejov na Tachovsku. Bakalářská práce (Vařeka - Balý – Funk –
Falusová 2008).
Balý, R. 2009: Zaniklá ves Pořejov na Tachovsku. Diplomová práce.
Bauer, P. 2012: Doly Kristiánov v Plzni-Božkově a Svatý Vít v Chrástu u Plzně:
Archeologický příspěvek k počátkům chemického průmyslu v západních Čechách. Bakalářská práce.
Bednář, S. 2012: Možnosti archeologického poznání čs. stálého opevnění
z 30. let 20. století. Bakalářská práce.
Dalihodová, E. 2012: Vývoj a prostorové uspořádání vybraných hřbitovů na
území dnešní Plzně. Diplomová práce.
Funk, L. 2007: Archeologie vesnic zaniklých v 2. polovině 20. století: Terénní
výzkum obce Bažantov na Tachovsku. Bakalářská práce (Vařeka - Balý – Funk
– Falusová 2008).
Funk, L. 2009: Archeologický výzkum zaniklé vsi Bažantov na Tachovsku.
Diplomová práce (Funk 2010; Funk – Váňa 2012).
Forman, L. 2008: Novověké rybníky a vodní mlýny na Radnicku. Bakalářská
práce.
Forman, L. 2011: Vesnice a osady na Šumavě zaniklé po roce 1945. Diplomová
práce.
Galusová, L. 2007: Archeologie novověkých mlýnů. Bakalářská práce (Vařeka
- Balý – Funk – Galusová 2008).
Galusová, L. 2009: Zaniklá díla na vodní pohon jako objekty archeologického
poznání. Diplomová práce (Galusová 2007; 2010; Galusová – Funk 2011).
Hartmanová, O. 2001: Novověké osídlení Krkonoš z pohledu archeologie
(Hartmanová 2004).
Hemzáčková, H. 2007: Archeologie opomíjených komponent kulturní krajiny: Archeologie estetizované krajiny. Bakalářská práce.
Hemzáčková, H. 2010: Vývoj pohřbívání na plzeňských hřbitovech. Diplomová práce.
Karas, J. 2010: Možnosti archeologického poznání polního opevnění 20. století na příkladu lokalit z 30. let 20. století. Bakalářská práce.
Kindrat, V. 2012: Archeologie vesnic zaniklých po roce 1945 (nedestruktivní
výzkum vsi Vranov - Frohnau). Bakalářská práce.
Kožíšková, A. 2008: Archeologie novověkých opevnění. Bakalářská práce.
Krocová, J. 2008: Terénní výzkum vesnice zaniklé ve 2. polovině 20. století:
ves Výškovice (Wischkowitz) na Tepelsku. Bakalářská práce.
Mayer, M. 2010: Archeologie nové doby – nedestruktivní průzkum vojenského areálu u obce Pšovlky z 2. poloviny 20. Století. Bakalářská práce.
Moravcová, K. 2007: Zaniklá středověká vesnice Rájov na Blovicku. Novověký
dvůr. Bakalářská práce (Moravcová 2009).
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Pařez, J. 2011: Zaniklá novověká sklárna Paulina v Novohradských horách.
Bakalářská práce.
Prokešová, Z. 2005: Perleťářství na Žirovnicku z pohledu archeologie. Diplomová práce.
Rak, M. 2008: Archeologie letectví 20. století (problematika lokalit s relikty
zřícených letounů). Diplomová práce (Rak 2008; 2010).
Rak, M. 2012: Možnosti archeologie 20. století. Archeologie konfliktů. Disertační práce (Nenutil – Raka 2011; Rak 2011; Rak – Vladař 2010).
Sadravetzová, M. 2010: Archeologie zaniklé novověké vesnice Paseky (katastrální území Paseka u Borových Lad). Bakalářská práce (Sadravetzová 2011).
Sadravetzová, M. 2012: Středověká a novověká kolonizace Vimperska. Diplomová práce.
Solomonová, K. 2008: Archeologie novověké vesnice zaniklé po roce 1945.
Ptačí – Vogeldorf (okres Sokolov) z pohledu archeologie. Diplomová práce.
Šafanda, J. 2012: Možnosti archeologie 20. století – Tábory nucených prací.
Bakalářská práce.
Šilhánek, M. 2011: Možnosti archeologického poznání polního opevnění
20. století na příkladu lokalit z 50. a 60. let. Diplomová práce.
Tůma, D. 2007: Archeologie opomíjených komponent kulturní krajiny: Archeologie lovu. Bakalářská práce.
Tůma, D. 2012: Archeologie novověkých obor. Disertační práce (Tůma 2012).
Uherský, M. 2002: Těžba a zpracování pyritonosných břidlic v oblasti horní
Berounky. Diplomová práce.
Uhlík, T. 2012: Nedestruktivní výzkum vesnice Újezd – Mähring na Ašsku
zaniklé po roce 1945. Bakalářská práce.
Urban, T. 2012: Archeologie vesnic zaniklých po roce 1945: Ves Janov na Tachovsku. Bakalářská práce.
Větrovec, V. 2012: Archeologie zaniklého dolu z 19. století: nedestruktivní výzkum dolu Mayrau v Kladně. Bakalářská práce.

Bakalářské práce zaměřené na archeologii krajiny
Brož, M. 2006: Archeologie krajiny na Novohradsku.
Buračinská, M. 2006: Archeologie krajiny na Rokycansku.
Čiháková, J. 2007: Archeologie krajiny na Radnicku.
Hrdlička, P. 2007: Archeologie krajiny na Jáchymovsku.
Chrenšťová, M. 2009: Archeologie krajiny na Broumovsku.
Jansová, K. 2009: Archeologie krajiny v regionu Jablonec nad Nisou.
Koderová, M. 2008: Archeologie krajiny v regionu Hornobřízska.
Koubek, M. 2009: Archeologie krajiny na Plzeňsku.
Kozák, M. 2007. Archeologie krajiny na Sedlčansku.

168

Kožíšek, J. 2008: Archeologie krajiny na Kralovicku.
Krausová, K. 2006: Archeologie krajiny na Přešticku.
Krojidlová, Z. 2007: Archeologie krajiny na Přeloučsku.
Němec, M. 2010: Archeologie krajiny na Rakovnicku.
Rovnerová, T. 2008: Archeologie krajiny v regionu Manětínska.
Řehoř, J. 2008: Archeologie krajiny v regionu Strakonicka.
Vasserbauerová, L. 2007: Archeologie krajiny na Pardubicku.
Woldřichová, D. 2008: Archeologie krajiny na Blatensku.

169

14. Kvalifikační práce a projekty… | Václav Matoušek – Tereza Blažková

170

14. Kvalifikační práce a projekty
industriální archeologie na Fakultě
humanitních studií Univerzity Karlovy
Václav Matoušek – Tereza Blažková

Projekt systematického studia vchynicko – tetovského plavebního
kanálu
(Tereza Blažková)
Cílem projektu je postižení proměn sídelní struktury, komunikační a hydrologické sítě i dynamiky sociálních poměrů vyvolaných v 19. a 20. století výstavbou a provozem plavebního kanálu Vchynice – Tetov (okr. Klatovy).
Ke studiu bylo využito kromě pramenů písemných a ikonografických též velké bohatství pramenů kartografických, které doplnilo důkladné terénní studium a poznatky získané metodami orální historie. Prvá etapa výzkumu
byla završena v roce 2010 magisterskou diplomní prací (Blažková 2010).
V rámci doktorského studia rozvíjí nyní autorka původní téma s větším důrazem na studium terénní – vyhledávání a dokumentace reliktů zaniklých
sídel, soustavy přídavných vodních nádrží atd.

Zaniklý vodní mlýn v katastru obce Skuhrov
(Šárka Janotová)
Předmětem studia byl zaniklý vodní mlýn na Sedlčansku (okr. Příbram) datovaný písemnými prameny mezi roky 1877–1924. Na základě kombinace
studia pramenů písemných, kartografických, obrazových, technické dokumentace a podrobného terénního průzkumu došla autorka k závěru, že výstavba a především neúspěšný provoz mlýna byl důsledkem počátečního
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chybného podnikatelského záměru. Mlýn tradiční, ve své době již zastaralé
konstrukce, se neprosadil ani v konkurenci řady starších lokálních malých
mlýnů na stejné vodoteči a nemohl samozřejmě konkurovat ani moderním
mlýnům industriálním. Studium zaniklého mlýna zasadila autorka jak
do historického přehledu vývoje mlynářství a mlynářských technologií
v českých zemích, tak do širšího rámce vývoje zemědělství na Sedlčansku
v období 2. průmyslové revoluce. Zkrácená verze bakalářské práce byla publikována v odborném tisku (Janotová 2010).

Lánská koněspřežka
(Pavlína Kroupová)
Autorka se soustředila na detailní průzkum a dokumentaci terénních reliktů koněspřežky. Kromě písemných a ikonografických pramenů pracovala
především s kartografickými prameny. Vytvořila specifickou metodu počítačového vyhodnocení terénních a kartografických dat. Pracovala i s dálkovým snímkováním zemského povrchu. Výsledkem je ojedinělá databáze terénních reliktů koněspřežky v celém úseku od polesí Píně až do Prahy (okr.
Kladno a Praha – západ). Výstupem projektu byla v roce 2010 bakalářská
práce (Kroupová 2010).

Rekreační aktivity v prostoru Senohrab
(Jiřina Posledníková)
Na příkladu katastrální území obce Senohraby (okr. Praha – východ) autorka detailně studovala vznik a vývoj fenoménu úniku městského, resp.
pražského obyvatelstva do „přírody“, tj. do pražského zemědělského zázemí, do sféry „neměsta“ na konci 19. a v prvých desetiletích 20. století.
Od konce 19. století až do současnosti v prostoru Senohrab paralelně tráví
volný čas početné komunity středních i nižších vrstev, které postupně
zdejší krajinu proměňují ve specifický zábavní park. Na základě studia písemných, ikonografických a kartografických pramenů i metodami orální
historie a terénním průzkumem se podařilo rozpoznat a definovat bohatou škálu subkultur vyznavačů trávení volného času „v přírodě“. Prvým
výstupem projektu byla v roce 2010 magisterská diplomní práce (Posledníková 2010). Na výzkum katastru Senohrab v současné době volně navazuje pokus o systematické studium letních vil a letovisek/vilegiatur v okolí
Prahy v době industrializace. Na projektu spolupracuje Fakulta humanitních studií UK se Středočeským muzeem v Roztokách u Prahy a Fakultou
stavební ČVUT.
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Köglerova naučná stezka
(Veronika Sladká)
Předmětem studia je vznik a další osudy nejstarší naučné stezky na našem
území, kterou v letech 1941–1945 zpřístupnil a provozoval u města Krásné
Lípy na Šluknovsku (okr. Děčín) amatérský geolog a astronom Kögler. Sociálně kulturní studie byla zasazena do širšího rámce historie turistiky a osvětové činnosti v 19. a na počátku 20. století. Nedílnou součástí projektu byla
i důkladná terénní práce, resp. vyhledávání reliktů a rekonstrukce původní
stezky v terénu (Sladká 2011).

Proměny krajiny středního Polabí v důsledku rozvoje průmyslu kávových náhražek
(Jan Vtípil)
Výzkum se zaměřuje na problematiku průmyslové výroby kávové náhražky
zvané obecně „cikorka“, tj. na pěstování a zpracování čekanky obecné (Cichorium intybus). Cikorka byla ve 2. polovině 19. a na počátku 20. století oblíbena a masově konzumována především mezi nižšími vrstvami obyvatelstva.
Fenomén „české cikorky“ hrál významnou roli též v prostředí narůstajícího
konkurenčního boje českého a německého kapitálu, resp. jeho specifické odnože. Od počátku 20. století se na Hradecku a ve středním Polabí začala
v průmyslu kávových náhražek prosazovat tzv. sušárenská družstva. Charakter krajiny v těchto regionech výrazně poznamenaly nejenom rozsáhlé
plochy pěstované čekanky, ale také specifické stavby sušáren čekanky. Cílem
práce je podrobně studovat fenomén sušáren (konstrukci, dislokaci v krajině) a vzájemné ekonomické vazby družstevních sušáren. Projektem disertační práce navazuje autor na svou starší bakalářskou práci (Vtípil 2009).

Vývoj veřejné městské zeleně v Praze
(Sylva Kozelková)
Autorka sledovala vývoj veřejné městské zeleně od prvotní etapy zpřístupňování soukromých akristokratických zahrad, parků a obor na přelomu
18./19. století až po etapu rozkvětu veřejné městské zeleně ve 2. polovině
19. a na počátku 20. století, kdy iniciativu přebírají městské obce, buržoazní
podnikatelé a specializované spolky. Autorka shrnula dosavadní poznatky,
které obohatila o studium písemných, kartografických a ikonografických
pramenů. Zvláštní pozornost věnovala zprávám v dobovém tisku. Za rozho-
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dující motivy zakládání veřejné městské zeleně v době industriální považuje
motiv rekreační (specifické trávení volného času) a motiv zdravotní (pobyt
ve veřejných městských parcích, sadech, zahradách, procházky stromovými
alejemi apod. byly považovány za důležitý příspěvek k obecnému zdraví
a zdravotní prevenci; Kozelková 2012).
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