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Všude samá archeologie

Vznik dějinného uvědomění je pravděpodobně ta nejvýznamnější z revolucí, jimiž jsme od počátku moderní doby prošli. Jeho duchovní dosah 
pravděpodobně přesahuje i význam, který přikládáme výsledkům přírodních věd, jež tak viditelně proměnily povrch naší planety. Dějinné 
vědomí, jež charakterizuje soudobého člověka, je privilegium a možná i břemeno, jakého se žádné z předchozích generací nedostalo.

hans georg gadamer: problém dějinného vědomí (přel. jiří němec a jan sokol, praha: oikoymenh 2019)

Pokud bychom se na Barrandien a jeho okolí nedívali z hlediska geologie, mohli bychom tuto oblast navrhnout i na 
úplně jiný druh historického dědictví UNESCO a nazvat jej třeba Vývoj lidské civilizace – středočeské ohnisko. Na-
lézáme zde totiž archeologické lokality, které dokumentují průběžný civilizační vývoj od konce doby ledové až po 
dnešek. Posledních zhruba osm tisíc let můžeme hovořit o kontinuálním civilizačním vývoji podobně jako ve starém 
Egyptě, jen ve skromnějších materiálních podmínkách. Náš „Egypt“ leží hlavně ve středních Čechách a Poohří.

Pro historické období je přibližně od roku 1000 již podobný „park“ defi nován jako historické středy Prahy a Kutné 
Hory. Na monumenty, jakými jsou třeba katedrální stavby, můžeme nahlížet obvyklýma očima jako na hmotné dě-
dictví, ale v této knize a zároveň i v této době – která je sama o sobě významným civilizačním předělem – nám jde 
především o porozumění evoluci. Ta má svou přírodovědnou složku, ale čím víc se lidským světem blížíme dnešku, 
tím více vyvstávají její sociální, ekonomické, energetické, technologické, kulturní a duchovní aspekty.

Barrandienská oblast je učebnicí nejen geologie, ale i vývoje lidské společnosti včetně jejího přetváření životního 
prostředí, těžby surovin, vývoje technologií, etnických i kulturních migrací, obchodních vztahů a symbolických a věrouč-
ných systémů, které poznáváme zejména podle proměn pohřebního ritu. Přehled pravěkých lokalit mezi Kutnohorskem 
na východě a Plzeňskem na západě představuje nejen chronologický vývoj osídlení tradiční zemědělské oblasti Čech, 
ale především rozmanitost lidských činností a jejich vlivu na krajinu střední Evropy. V obou následujících kapitolách 
jsou zohledněny obytné a hospodářské aktivity pravěkých komunit, jejich montánní a industriální působení i doklady 
víry, ceremoniálního chování a pohřbívání. Kapitola je strukturována tak, aby po obecném úvodu, který se podobně 
jako v paleozoické části týká evoluce, v tomto případě vývoje lidské společnosti, následoval popis konkrétní lokality, 
na které chceme demonstrovat měnící se společenské vztahy i interakci člověka a přírody v kulisách české krajiny.

Věk prvních zemědělců

Domníváme se, že již první zemědělci ve střední Evropě byli Indoevropany. Neolitičtí obyvatelé Čech byli tedy 
geneticky a zřejmě i jazykově příbuzní s populací jihovýchodní Evropy. Pokud budeme mezi dnešními evropskými 

15.  Civilizace a společnost středočeské oblasti 
v neolitu a eneolitu

← Lidé opakovaně osídlovali nízké terasy v okolí říčních niv, které 
měly podzemní vodu a lehké úrodné půdy, Klabava před ústím do 
Berounky (foto J. Jiroušek).

Ve zdi ještě předrománského kostela Nejsvětější Trojice v Dobřichově 
u Peček je zazděný nedatovaný reliéf (foto V. Cílek).
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národy hledat potomky neindoevropských mezolitiků (lovců a sběračů), můžeme 
zmínit například populace severní Skandinávie nebo pyrenejské Basky. Lingvistika 
ale zdaleka není jedinou metodou, která by mohla napomoci objasnit populační 
procesy spojené  s neolitizací Evropy. Metody molekulární biologie analyzující kos-
terní materiál z archeologických výzkumů, ale i výzkum genetických charakteristik 
současných obyvatel Evropy přinesly možné doklady stop prehistorických migrací 
v Evropě. Jeden z populačních proudů směřoval v neolitu právě z Balkánu do střední 
Evropy a je spojován s migrací prvních zemědělců.

O významném populačním podílu neolitiků migrujících z jihovýchodu do střední 
Evropy není mezi archeology mnoho sporů. Odlišný je ale pohled na podíl domácích 
mezolitiků, jejichž význam pro další vývoj osídlení je zdůrazňován především v okra-
jových oblastech západní a severní Evropy. K osídlení kontinentu zemědělskými 
osadníky ale nedošlo ani naráz ani rozsáhlou migrací na velké vzdálenosti. Lidé 
závislí na zemědělské produkci si nemohli dovolit vyrazit „dálkovým pochodem“ 
do nekolonizované zalesněné krajiny, aniž by si cílový prostor své migrace předem 
nezmapovali a nepřipravili k usazení; po tuto dobu byly životně nezbytné logistické 
a ideové kontakty s předchozí mateřskou osadou. Neolitickou migraci také nelze 
chápat jako výsledek nějaké nekontrolované populační exploze. Šlo spíše o dočasné 
zvýšení přírůstku obyvatelstva, které bylo součástí vrozené expanzní strategie, jež 
je společná všem živým tvorům.

Je pravděpodobné, že některé mezolitické komunity byly již na usedlý způsob 
života připraveny, ochotně jej přijaly a snad s nově příchozími zemědělci populačně 

splynuly. Tento proces přijímání celé soustavy kulturních znaků nazýváme akulturací. Tato komunikace měla značný 
význam v usnadnění a populačním urychlení celého procesu neolitizace v některých částech Evropy. Právě v této 
otázce ale panují největší interpretační neshody mezi archeology, antropology a jazykovědci. Neolitický způsob života 
však nebylo možné jednoduše „odkoukat“ a případná akulturace mezolitiků vyžadovala i nezbytnou míru symbiózy.

V archeologických nálezech z některých částí Evropy nacházíme doklady současné existence komunit neolitic-
kých s mezolitickými v jednom regionu či lokalitě. V pískovcových převisech např. na úpatí Bezdězu se někdy mísí 
mezolitické artefakty s neolitickými nálezy, ale spíš to svědčí o tom, že i neolitici měli své lesní lovecké aktivity. Je 
pravděpodobné, že mezolitičtí lovci a sběrači si i nadále udrželi svou charakteristickou kulturu současně s přichá-
zejícími zemědělci, od nichž převzali některé inovace (například keramické nádoby), aniž by změnili svůj tradiční 
způsob obživy. Příklady takových plně usedlých mezolitických komunit vyrábějících vlastní keramiku a sdílejících 
prostor s neolitiky kultury s lineární keramikou známe třeba z druhé poloviny 6. tisíciletí ze severozápadní Francie 
a Limburska (kultura La Hougette a limburská skupina).

V posledních letech se v archeologii stále více uplatňuje metoda chemické analýzy kostní hmoty z lidských pohřbů 
za účelem posouzení míry mobility, respektive migrace jedinců a populací. Obecně řečeno, tato analýza srovnává 
podíl stopových prvků, například izotopů stroncia, v lidských kostech s jejich přirozeným zastoupením v geologické 
stavbě zkoumaných oblastí. Stopové prvky člověk do těla přijímá s vodou a potravinami. Rostliny v sobě obsahují 
prvky z půdy a podloží, na kterém byly vypěstovány, a stejně je tomu u konzumace masa zvířat. Absolutní větši-
na potravin byla v pravěku lokálního původu. Je proto možné srovnat zastoupení prvků v zubech, kde je stabilně 

Návrší Otmíče nedaleko Hořovic nejenom odkrývá silurské vulkanity, 
ale nahoře nalezneme jednu z našich nejstarších, ještě eneolitických 
opevněných poloh. Byla využívána ještě za Slovanů. Snadno odtud 
dohlédneme na pravěký Plešivec a k mohylovým hájům u Lochovic 
a Hořovic. Zejména navečer zde ožívá pravěká krajina (foto V. Cílek).

Barrand sazba 33 NATISK.indd   236 13.07.2020   19:54:46



civilizace a společnost středočeské oblasti v neolitu a eneolitu   237

zaznamenán jejich přísun v dětství, a jednak s chemickým složením ostat-
ních částí kostry jedince (kostní hmota se totiž v průběhu života proměňuje 
v závislosti na místě pobytu a zdrojích obživy) a s charakterem kosterních 
pozůstatků ostatních zemřelých členů komunity a s chemickým složením 
místního podloží.

Lze tak vytipovat jedince, kteří byli prvními přistěhovalci do nově ko-
lonizovaných regionů, jejich potomci, narození v nové domovině už totiž 
budou mít stopové prvky v kostech odlišné (a shodné s chemickým složením 
chrupu); totéž by platilo pro jakékoli později asimilované místní populace. 
Problémem této metody je, že v podstatě nemůže zachytit migrace usku-
tečněné na poměrně krátkou vzdálenost, v rámci jednoho geologického 
regionu. Jak se dnes domníváme, právě tento typ migrace byl charakteris-
tický pro postupné šíření neolitu.

Příběh neolitizace

Vznik neolitu s sebou přinesl jeden z nejzásadnějších zlomů v dějinách. 
Lidé přestali být součástí přírody, opustili tento pomyslný Eden symbiózy 
živočišných druhů a nadále působili jako její hospodáři a ničitelé. Člověk tak 
završil svůj odchod z přírody do světa vlastní kultury a civilizace. Usedlým 
způsobem života a nově nabytou znalostí produkce a reprodukce svých 
zdrojů potravy nastoupil člověk cestu ke svému druhovému přemnožení a ovládnutí celé planety Země a dnes, po 
více než 12 tisících letech, ve své expanzi pokračuje až za hranice její gravitace.

Ne všechno však bylo na tomto odchodu z ráje pozitivní a lidstvo časem okusilo i trpkou příchuť jablka hříchu, 
kterého se první zemědělci zmocnili. Společně se změnou výživy docházelo také k obecnému zhoršování zdravotního 
stavu neolitické populace. Lze dokonce hovořit o prvních civilizačních chorobách. Vedle rapidního zvýšení kazivosti 
zubů v důsledku cereální stravy to byla hlavně osteoporóza způsobená zvláště u žen častými porody. Kontakt s do-
mácími zvířaty zase často způsoboval onemocnění tuberkulózou. Konec „zlatého věku“ se v neolitu projevil také 
nebývalým nárůstem vnitrodruhového násilí. Usedlý způsob života, potřeba ochránit právo na užívání zemědělské 
půdy, zvyšující se míra populace a společenské interakce vedly zákonitě k eskalaci lidské agresivity. Boj se postupně 
stal součástí ideologie a v závěru neolitu se v Evropě začala rodit formalizovaná kultura válečnictví.

V neolitu se člověk poprvé ve svých dějinách odpoutal od přírodní kosmologie charakterizované vztahem lovce 
a kořisti a vzal osud vlastního rodu a později i celé planety do svých rukou, usadil se a začal pěstovat kulturní plodiny 
a chovat domácí zvířata. Bylo to v oblasti, kde došlo současně ke šťastné souhře vhodných přírodních a sociálních 
okolností – v jihovýchodní Anatolii, a to v prostoru mezi horním tokem Eufratu a Tigridu. Jednou ze základních pod-
mínek pro vznik zemědělství byla přítomnost rostlinných a zvířecích druhů vhodných k domestikaci. Volba obilnin 
jako hlavních strategických plodin předovýchodního a evropského neolitu byla výsledkem jakési souhry okolností 
a dostupnosti právě těchto rostlinných druhů v populačně, kulturně a environmentálně vhodném pásmu (v Číně byla 
neolitizace založena na pěstování rýže a prosa, ve střední Americe na pěstování kukuřice a u Inků to byla quinoa).

Jako starou sídelní krajinu označujeme převážně černozemní část 
středních Čech s přirozeným středem kolem Řípu a teplejší, úrodné 
oblasti v Poohří (foto V. Cílek)
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V domestikaci divoké zvěře se uplatnily živočišné druhy se stádním chováním, v jejichž stádu člověk nahradil 
roli vůdčího samce, a byl tak schopen ovládnout celou skupinu zvířat. Byly to nejprve ovce, kozy a hovězí dobytek. 
V této souvislosti je třeba zmínit domestikaci kočky domácí jako typicky neolitického průvodce člověka. Pes, kte-
rý byl ochočen již paleolitickými lovci tak následuje člověka jako jistý zdroj obživy, zatímco kočka si člověka jako 
partnera vyhledala až v době obilnářského neolitu, kdy ji v zemědělských osadách živilo zvýšené množství hlodavců 
parazitujících na zásobách obilí. Proto se také kočky tradičně vážou spíše na dům než na člověka.

Přirozený výskyt vhodných rostlinných a živočišných druhů a optimálních klimatických podmínek by ale zřejmě 
sám o sobě nestačil k nastartování změn tak značného dosahu. Byla to především zvyšující se hustota populace 
na Předním východě, související s oteplením klimatu na počátku holocénu. Pozdně paleolitické lovecko-sběračské 
komunity zde žily v dlouhodobých stabilních osadách, což umožnilo nebývalý rozvoj společenských vztahů. Americký 
archeolog Lewis Binford tuto situaci v roce 1968 charakterizoval jako adaptivní napětí a motivaci vedoucí k uplatnění 
efektivnější strategie v obstarávání obživy. Člověk tedy zemědělstvím neřešil svůj vlastní boj s přírodou o přežití či 
o její ovládnutí, ale konkurenci v rámci zvětšující se populace vlastního druhu.

Bylany u Kutné Hory: rozsáhlý sídelní areál z doby prvních zemědělců

Lokalita se nachází v polích u jihovýchodního okraje obce na sprašovém podloží. Byla objevena v 50. letech 20. sto-
letí a zkoumána velkoplošným archeologickým výzkumem v letech 1955–1967. Pod vedením Bohumila Soudského 
bylo odkryto celkem 7 hektarů s doklady 134 půdorysů dlouhých sloupových domů kultury s lineární keramikou 
(5500–4900 př. n. l.) a přes 1 300 dalších zahloubených objektů, jako byly chlebové nebo pražicí pece, stavební 
a zásobní jámy z téhož období. Bylanský sídelní areál patří k největším archeologicky prozkoumaným pravěkým 
lokalitám v Evropě. Celý neolitický sídelní areál se rozkládá na ploše až 120 hektarů a kromě dlouhých domů kultury 
s lineární keramikou zde bylo včetně katastru sousedních Miskovic objeveno i birituální pohřebiště (s kostrovými 
pohřby i kremacemi) a rondely (kruhové příkopové svatyně) kultury s vypíchanou keramikou (4900–4500 př. n. l.). 
Pozdější (eneolitickou) stavbou rondelového typu je v extrémním, megalitickém provedení britská svatyně Stone-
henge, ale Čechy byly vždy zemí skromnějšího výrazu, i když naše rondely z dřeva a hlíny mají srovnatelné průměry 
a byly jakýmsi předobrazem pozdějších megalitických svatyň.

Charakteristickým fenoménem sídlení prvních zemědělců ve střední Evropě byly dlouhé domy, které se poprvé 
objevily před polovinou 6. tisíciletí př. n. l. v oblasti východní části dnešního Maďarska (kultura Starčevo-Kriš). Pro 
kulturu s lineární keramikou, která je první zemědělskou kulturou v Čechách, jsou dlouhé domy jedním z nejvýraz-
nějších kulturních projevů. Zdá se, jako by první zemědělci rozměry svých obydlí demonstrovali svůj usedlý způsob 
života, a dlouhé domy se tak staly monumentálním symbolem nového řádu.

Většina dosud známých domů kultury s lineární keramikou má délku do 20 metrů, některé domy dosahují délky 
30 i 40 metrů, ale třeba v Porýní, v západní oblasti výskytu této kultury, byly odkryty i půdorysy domů o více než 
stometrové délce. Celková šířka domů se pohybovala od 5 do maximálně 10 metrů. Archeologové se stále zcela 
neshodli na interpretaci rozdílů v délce neolitických domů. Bohumil Soudský se domníval, že největší dům na roz-
sáhlém sídlišti v Bylanech u Kutné hory byl jakousi formou komunální shromažďovací stavby. Nehledě na skuteč-
nost, že pro tuto interpretaci nemáme dostatek dokladů v archeologických nálezech, je jen těžko představitelné 
shromažďování většího množství lidí v poměrně úzkém prostoru halové stavby. Rovněž úvahy o délce domu jako 

→ Kutnou Horu obklopují sprašové plošiny osídlené již v neolitu 
(foto J. Jiroušek).
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dokladu společenské diferenciace nemají žádnou oporu v archeologických nálezech. Nadprůměrně dlouhé domy 
se totiž svými nálezy nijak zásadně neliší od domů běžných rozměrů.

Podoba nadzemní konstrukce dlouhých domů může být odvozována jen z rozmístění a případně hloubky sloupo-
vých jam. Pozůstatky interiérů a podlah domů byly bohužel tak mělce založeny, že pod současnou ornicí zpravidla 
nacházíme jen zahloubené jámy po sloupové konstrukci domů. Informačně velmi cenné jsou otisky prvků stavebních 
konstrukcí v hliněné omítce stěn domů, tzv. mazanici. Většinou jsou předpokládány přízemní stavby, ale existují 
i úvahy o možnosti existence patra, alespoň v části domu.

Od prvního domu k poslední katedrále

Neolitické domy byly povrchové konstrukce, zpravidla stály na pěti řadách sloupů, přičemž tři vnitřní řady sloužily 
jako podpěra střechy. Dvě vnější řady sloupů pak sloužily jako podpěra stěn, které byly tvořeny proutěným výpletem 
omítnutým mazanicí z hlíny smíchané s řezankou nebo s výkaly dobytka. Trámy jako hlavní konstrukční prvky stavby 
byly štípány na segmenty převážně z dubových kmenů. Tyto sloupy byly ukotveny v sloupových jamách o průměru 
až jeden metr, v případě stěn mohly být zapuštěny do základového žlabu a byly upevněny udusáním hlíny. Střecha 
se sedlovou vaznicí byla pokryta nejprve kostrou z tenkých větví a navrch řezaným rákosem, který byl zvláště sklízen 
v zamokřených oblastech nivy.

I relativně blízký výskyt této mokřadové rostliny byl jednou z podmínek pro výběr vhodného místa k založení 
sídelního areálu. Stavba dlouhého domu byla poměrně složitým úkonem náročným nejen na dostatek stavitelských 
zkušeností, ale také na dostatečném množství pracovních sil; to vyžadovalo také odpovídající sociální vazby umož-
ňující výpomoc při stavbě. Lze předpokládat, že stavba domu plnila vedle čistě praktické funkce výstavby obydlí 
také významnou funkci sociální ve smyslu reciproční výpomoci v rámci příbuzenské a sousedské komunikace.

Vchod do domu je v archeologizovaných pozůstatcích současnými archeologickými metodami jen velmi těžko 
identifi kovatelný, otázkou zůstává, zda byl situován na jedné z kratších, nebo delších stran. Při vstupu do interiéru 
neolitického domu na návštěvníka působil především temný prostor plný mohutných dubových sloupů a štiplavý 
dým, který volně stoupal z ohniště nebo z pece a vytvářel kouřovou clonu, která u podlahy ponechávala asi jen jeden 
metr relativně čistého vzduchu. Ačkoliv se nám může dnes zdát život v takovém domě strastiplný a lidskému zdraví 
škodlivý, byl pro naše neolitické předky zcela vyhovující a vrcholnou formou obydlí.

S trochou nadsázky lze říci, že půdorys pravoúhlého dlouhého domu se stal základem evropské architektury. Když 
stojíme v Bylanech na dohled Kutné Hory, můžeme mít dojem, že i středověká trojlodní bazilika nebo „kamenný les“ 
sloupů gotických katedrál vyrostly ze vzoru bylanských sloupových domů. Jako bychom se dotkli jednoho z kořenů ev-
ropské identity. Archetyp neolitického sloupového domu, megaron, se promítl také do formy klasických řeckých chrámů 
a jako takový je až dodnes součástí mnoha veřejných staveb v celé Evropě. V neolitu hrál dlouhý dům vedle své praktické 
obytné funkce také velmi významnou symbolickou roli. Lze dokonce říci, že dlouhý dům není jen průvodním jevem 
nového způsobu života, ale je i symbolem a prostředkem umožňujícím ustálení nového systému společenských vztahů.

Úvahy o existenci patra v neolitických domech vycházejí především ze zjištění velmi husté soustavy sloupů, které 
mohly nést nejen konstrukci střechy a stěn, ale mohly rovněž sloužit jako základ patra, respektive půdy. Většina domů 
kultury s lineární keramikou v Evropě byla orientována svou delší osou, tedy sedlem střechy ve směru sever–jih, či 
spíše jihovýchod–severozápad. Umístění vstupu do domu je většinou rekonstruováno na jihovýchodní kratší stěnu. 

→ Větší Kozákova i menší Šestákova skála v Praze-Šárce byla osídlena 
od neolitu do Slovanů, tedy s přestávkami asi sedm tisíc let. Před-
hradí Šáreckého hradiště však sahalo až k prvním domkům starých 
Vokovic. Větší šárecké návrší si představte jako Akropoli v Athénách. 
Oba kopce jsou zhruba stejně velké a osídlení je stejně staré, jen ty 
chrámy v Šárce byly buď malé, anebo je nejspíš tvořila přírodní místa, 
jako jsou shluky balvanů nebo skalní převisy. Svatyně podobného typu 
nalezneme i pod athénskou Akropolí (foto P. Mudra).

Parohový ozdobný knofl ík s vyřezávaným slunečním motivem z hrobu 
z období zvoncovitých pohárů odkrytého v Praze-Jinonicích (DL).
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Orientace neolitických domů byla tradičně diskutována v souvislosti s přírodními faktory konkrétní sídelní oblasti, 
především vzhledem k převažujícímu směru větru a podobně. Teprve nedávno publikoval britský profesor Richard 
Bradley hypotézu, podle které by orientace neolitických domů a jejich vstupů mohla mít symbolický význam spojený 
se směrem, ze kterého první neolitičtí kolonisté přicházeli, tak jako se muslimové modlí směrem k Mekce. Domy 
současně existující v jedné lokalitě měly zpravidla shodnou orientaci a vzájemné rozestupy jednotlivých staveb byly 
řádově v desítkách metrů.

Interiér domů a jeho členění, mužská a ženská část domácnosti

Odpověď na otázku, jak vypadal interiér neolitického domu, je pro archeology v naší části Evropy poměrně nesnadná. 
Většinou se dochovají jen sloupové jámy, ve kterých byla konstrukce domu ukotvena. Podlaha a obývaný prostor 
domu byly ještě o několik decimetrů výš, než je dnešní horní úroveň podloží. Tyto vrstvy však byly v průběhu tisíciletí 
odstraněny půdní erozí, ale také zemědělským využívání půdy. Orba dovršila zkázu pozůstatků neolitických staveb 
a promísila takzvanou kulturní vrstvu povrchu neolitického sídliště s nadložím ornice. Proto dnes bývají sloupové 
jámy jedinými pozůstatky neolitických domů. Trosky domů především v podobě zlomků mazanice ze stěn se docho-
valy jen v zahloubených objektech, jako jsou sloupové jámy, hospodářské jámy nebo podlouhlé příkopy podél stěn 
domů. Rekonstrukce podoby, vybavení a funkce jednotlivých částí domu je proto založena na mlhavých indiciích.

Některé domy byly příčně členěny do dvou, jiné do tří částí. Nizozemský archeolog Modderman na základě svých 
výzkumů neolitických osad v Elsloo a Steinu rozpoznal, že se některé dlouhé domy kultury s lineární keramikou člení 
do tří konstrukčně odlišných částí. Existují však také domy jednodílné nebo dvoudílné. O odlišné funkci a vzájemné 
vazbě těchto částí domu svědčí také skutečnost, že mohou být kombinovány jen v určité konstelaci, protože některé 
části nikdy nemohou vytvářet dvojdílný dům. Na některých sídlištích byla keramika nalézána převážně v jižní části 
domu, zatímco pazourek byl zpracováván převážně v jeho severní části. Takové pozorování se opakuje na více mís-
tech v Evropě a například v Olasznici u Krakova bylo toto rozdělení interpretováno jako doklad oddělení mužských 
a ženských domácích aktivit.

Severní, případně v závislosti na orientaci domu severozápadní část stavby bývá považována za možné místo 
pro zimní ustájení dobytka. Pro toto tvrzení zatím nebyly zjištěny jednoznačné doklady a vzhledem k předpokladu 
výrazné koncentrace fosfátů v místech, kde se hromadil hnůj, by bylo třeba sledovat chemický charakter podloží 
v půdorysu domu a jeho okolí. Je pochopitelné, že v zimním období byla přítomnost dobytka v domě žádoucí také 
z důvodu zvýšení teploty a snadnějšího vyhřívání prostoru.

O jižním, případně jihozápadním konci domu se předpokládá, že zde mohlo být vytvořeno patro či podkroví, kde se 
skladovalo obilí. Svědčí o tom snad zesílené ukotvení stěn a zvýšený výskyt zuhelnatělých obilek a plevelů ve sloupo-
vých jámách v této části domů na Aldenhovenské pláni v Porýní. Na některých sídlištích byla rovněž dokumentována 
zvýšená koncentrace keramických zlomků právě v jižní části domu. V této části domu byl zřejmě také vchod. Nedo-
statek intaktních nálezových situací souvisejících s interiérem domů komplikuje přesnější prostorovou identifi kaci 
jednotlivých výrobních a domácích aktivit. Častější výskyt pazourkových úštěpů v severní části domu naznačuje, že 
se zde možná koncentrovala výroba štípané industrie. Práce se štípanou a broušenou industrií se pravděpodobně 
odehrávala především venku, mimo dům. Pokud ale bylo potřeba, například v zimních měsících, mohla se tato činnost 
odehrávat v domě. Zde se pak nabízí praktické vysvětlení, že lidé nepracovali s pazourkem, po kterém zbývá velké 

Klášterní Skalice u Kouřimi, nedokončená a později zničená katedrální 
stavba (foto V. Cílek).
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množství ostrých odštěpků, v prostoru 
vchodu a nejexponovanější komuni-
kační jižní či střední zóny domu, ale 
právě v části severní, v blízkosti ustá-
jeného dobytka.

Mohly jistě existovat i jiné důvody, 
jako například dělení podle genderově 
specifi ckých aktivit. Takové členění 
vnitřního prostoru domů bylo běžnou 
součástí života našich předků a  lze 
je pozorovat ještě v období raného 
středověku, nebo dokonce v  lidové 
architektuře nedávné minulosti. Ta-
ké v  předovýchodním neolitu byla 
pozorována záměrná snaha oddělení 
funkčního a symbolického odlišení 
mužské a  ženské sféry v  interiéru 
obytných staveb. Za všechny lze uvést 
třeba domy z tellu (pahorku vzniklého 
opakovaným sídlením na stejném 
místě) Çatal Hüyük v Anatolii, kde byla 
oddělena mužská a ženská zóna nejen ve smyslu genderově (pohlavně) specifi ckých aktivit, ale i v podobě výzdoby 
především se zvířecí symbolikou, která reprezentovala atributy mužského a ženského světa.

Vrcholným dokladem genderové diferenciace obytného prostoru bylo pohřbívání ostatků mužů a žen pod pod-
lahou v odlišných částech domu. Pro střední část evropského neolitického domu se uvažuje o vlastní obytné funkci, 
zde zřejmě bylo ohniště či jiné otopné zařízení, o čemž může opět svědčit zvýšené množství uhlíků nalezené ve 
sloupových jamách. Na celé této záležitosti je podstatné, že z koncepce pravoúhlého, dlouhého, genderově členě-
ného neolitického domu vyrůstá dědictví lidové architektury, tak jak ji můžeme pozorovat ještě v polovině 19. století, 
anebo na jiných místech – jako v českém Banátu – prakticky dodnes.

Bílý kámen u Sázavy: neolitický lom na těžbu mramoru

Podél hřebenu vrchu „Na Sedlišti“ se nachází množství dávných těžebních jam, které na konci 30. let 20. století po-
psal Karel Žebera. V období neolitické kultury s vypíchanou keramikou (4900–4500 př. n. l.) zde lidé těžili mramor. 
Jedná se o přeměněné silurské či devonské vápence patřící k Barrandienu. Tento jemně krystalický bílý materiál je 
ve středočeské oblasti poměrně hojnou horninou, takže při výběru lokality a při opakované těžbě mohly hrát roli 
i jiné, např. rituální důvody či vazba na určité místo, jaká je známa např. z výzkumů britského archeologa Richarda 
Bradleyho. Mramor sloužil jako surovina na výrobu korálků a typických masivních náramků. V 70. letech byl zásluhou 
Slavomila Vencla pořízen podrobný vrstevnicový plán povrchových reliktů těžby. Těžební jámy zde vytváří menší 

Teď si v myšlenkách přeneste dispozici šáreckého hradiště na Pražský 
hrad. Akropolí nad Prahou bude suchý a strmý, k osídlení nepříliš 
výhodný hřbet kolem katedrály, ale moc by to nevadilo, kdyby zde 
byly chrámy či shromaždiště. První předhradí Hradu by sahalo na 
konec Hradčanského náměstí, zde by se už žilo docela dobře, ale další 
předhradí by dosáhlo až k Černínskému paláci a k potoku Brusnici, 
podobně jako by předhradí Šáreckého hradiště dosáhlo u Vokovic až 
k Šáreckému potoku, což už je komfortní situace. Podobně rozsáhlé 
bylo i další slovanské centrum – Levý Hradec u Roztok (foto V. Cílek).
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shluky, jejich datace do období mladšího neolitu však není vždy jistá, protože zde těžba pokračovala až do středověku 
(nejspíš na vápno), a mnohé relikty pravěké těžby tak mohly být zničeny.

V lokalitě byly nalezeny stovky kusů těžbou opotřebovaných broušených kamenných nástrojů. Jde především o am-
fi bolitové palice a sekeromlaty. Dále byly nalezeny nevrtané palice, které byly připojeny k rukojeti úvazem na oběžný 
žlábek. Používány byly i prosté valouny a jejich úštěpy se stopami otloukání. Nejčastěji užívanou surovinou na jejich 
výrobu byly místní amfi bolity a metabazity pocházející z Jizerských hor (Jistebsko). Zvláště v případě této suroviny byly 
k těžbě užívány jen sekundárně použité zlomky už dříve poškozených nástrojů. Takové chování bylo pro člověka v pra-
věku vcelku přirozené, zvláště u méně dostupných surovin byly artefakty užívány často do extrémního opotřebení a i po 
jejich vyřazení z primární funkce pro ně bylo často nalezeno další využití. Recyklace je něco velmi starého a přirozeného.

Lidé v členitém terénu hluboce zaříznutého sázavského údolí na Bílém kameni nejspíše upravovali surovinu jen 
do formy hrubých polotovarů a následná výroba náramků pak probíhala na rovinách v osadách v zemědělské kul-
turní krajině. Další zpracování mramorové suroviny v sídleních areálech na Kolínsku a Kouřimsku dokládá výrobní 
odpad včetně kónických kuželovitých vývrtků vzniklých vrtáním dutým vrtákem. Tyto doklady mramorových dílen 
se nachází asi do 20 km severozápadním směrem od zdroje v Bílém kameni. Lidé z blízkých osad se zřejmě na výrobu 
mramorových šperků specializovali a vysílali sezónní skupiny horníků, kteří materiál těžili a připravovali k transportu. 
Mramorové náramky byly zřejmě prestižním a hodnotným artefaktem, o čemž svědčí i doklady reparačních otvorů, 
které měly šperky udržet alespoň částečně funkčními.

Při cestě na těžební lokalitu bylo nutno překonat řeku Sázavu, kde se vhodný brod mohl nacházet v místech ústí 
Čertovy brázdy. Tímto koridorem vedla i raně středověká a zřejmě i pravěká stezka, která od sázavského brodu vedla 
dále, snad až do oblasti dnešního Nymburka. Na trase se nachází Kouřim, ležící v Čertově brázdě spojující Sázavu 
a Labe. V této lokalitě jsou doklady zpracování mramorových šperků vůbec nejčetnější v této části Čech a lze před-
pokládat, že právě zdejší komunity měly největší kontrolu nad těžbou a distribucí suroviny. Samotná Čertova brázda 
je erozí prohloubený zbytek staré cesty. Ta však mohla původně místy vést přirozenou depresí. V každém případě 
jde o jednu z nejlépe vyvinutých starých komunikací středních Čech.

Význam sázavských mramorových náramků přesahoval nejen hranice středních (nálezy ze středního Polabí) 
a severozápadních Čech, ale jejich nálezy jsou četné i ve středoněmeckém Posálí. Po Labi tak náramky putovaly 
přes 500 km a dále pak proti proudu Sály, až do eponymní lokality kultury současné s českou vypíchanou keramikou, 
na pohřebiště v Rössenu. Je pozoruhodné, že se tak velké množství středočeských mramorových náramků nachází 
právě v oblasti dnešního města Halle nad Sálou. Je možné, že právě do této oblasti směřovaly jako směnný artikl za 
zde briketáží (odparem solanky v mělkých keramických „vanách“) vyráběnou sůl.

Další směnnou komoditou mohl být baltský pazourek, který byl v Čechách, oblasti chudé na vhodné štěpné 
silicity, vzácný a žádaný. Nelze ani opominout nález sázavského mramorového náramku u bavorského Řezna. Zde 
jsou obchodní vztahy českých komunit s vypíchanou keramikou k obyvatelům Bavorska velmi dobře doloženy mno-
hačetnými nálezy deskového rohovce typu Arnhofen v českých mladoneolitických lokalitách.

Počátky dálkového obchodu v pravěku

Dálkový obchod mezi vzdálenými regiony čile fungoval již v neolitu a zahrnoval především baltský pazourek, sůl, 
případně středomořské mušle. V eneolitu se obchodní kontakty jeví ještě markantněji a ve směně se uplatňují 

Eneolitický okrsek nedaleko Vliněvsi na Mělnicku (DL).
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nové komodity. Je to především měď putující z oblastí s bohatými ložisky, jako jsou Alpy či Transylvánie, do regionů 
bez přirozeného výskytu kovu. I nadále se obchoduje se silicity. V závěru neolitu (kultura s vypíchanou keramikou) 
a později ještě v průběhu kultury nálevkovitých pohárů (v první polovině 4. tisíciletí př. n. l.) můžeme pozorovat 
výraznou vazbu na zdroje deskovitého rohovce ve východním Bavorsku (typ Arnhofen a další), v neztenčené míře se 
využívají křemence ze severozápadních Čech (Tušimice, Skršín). Vzácně se obchoduje i s exotickými materiály, jako 
je překrásný páskový rohovec na broušené sekery z dolů v Krzemionkach Opatowskich v Horách sv. Kříže v Polsku, 
nebo s obsidiánem z východního Slovenska.

V mladším eneolitu se u nás poprvé objevuje jantar dovážený z pobřeží Baltského a Severního moře. Nejstar-
ší doklady jantarových korálků pochází z hrobů z období zvoncovitých pohárů (2500–2300 př. n. l.). Také zlato 
a stříbro se v Čechách objevuje až v období zvoncovitých pohárů. Výjimkou je nález drobné drátěné záušnice 
z řivnáčského (3300–2900 př. n. l.) výšinného sídliště v Toušeni u Brandýsa nad Labem. V období šňůrové keramiky 
(2900–2500 př. n. l.) se zlaté artefakty vyskytly zatím jen na Moravě, Čechy na svůj nález stále čekají. Okolo původu 
zlata v období zvoncovitých pohárů se vede již delší dobu diskuse. Hovoří se v této souvislosti o jeho španělském 
původu, prvotní rýžování ale mohlo probíhat i v ČR, například v náplavech Otavy, zlatohorské oblasti či přímo v okolí 
Prahy (viz Bojovský revír v knize Podzemní památky středních Čech).

Kly, Vrbno a Vliněves u Mělníka: 
časně eneolitická ceremoniální ohrazení na soutoku velkých řek
Fenomén časně eneolitických příkopových ohrazení (v angličtině causewayed enclosures) stojí v pozornosti archeologů 
již od počátku minulého století. Tyto památky patří k jedněm z charakteristických projevů evropského zemědělského 
pravěku. Již dlouhou dobu se také vede diskuse o jejich účelu a spektrum hypotetických výkladů je velmi široké. Pohy-
buje se od chápání ohrazených poloh jako strategických vojenských fortifi kací nebo opevněných rezidenčních areálů, 
přes místa směny a obchodu až k sakrálním okrskům spojeným s pohřebními praktikami a uctíváním kultu předků.

V dnešní době dochází k výraznému nárůstu pramenné základny, především díky uplatnění metod systematic-
kého dálkového průzkumu krajiny, který se v České republice rozvíjí především v podobě leteckého snímkování od 
počátku 90. let 20. století. Uplatnění této metody prospekce přineslo kvalitativně zcela nový typ archeologické 
evidence. Před objevením velkého příkopového ohrazení v Klech na samém počátku 21. století nebyly podobné 
typy objektů v prostoru Čech vůbec známy. Podobný nárůst nálezové základny lze pozorovat s rostoucí intenzitou 
leteckého archeologického průzkumu v poslední čtvrtině 20. století také v Anglii. V rámci nedávno dokončeného 
projektu P. Krištufa a J. Turka byla zkoumána tři příkopová ohrazení, která dnes můžeme s jistotou zařadit do časného 
eneolitu (po 4500–3900 př. n. l.). Jde o lokality Chleby (okres Nymburk), Kly (okres Mělník) a Vrbno (okres Mělník). 
Výzkum v těchto lokalitách se zaměřil na jejich chronologii, způsob konstrukce, stopy užívání, vývoje a zániku ohrazení.

V oblasti kontinentální Evropy se příkopová ohrazení objevují v již plně etablovaných neolitických komunitách, 
které navazují na tisíciletý vývoj domestikace krajiny a usedlého zemědělského myšlení. Na prvotní etapu neoliti-
zace navazuje po polovině 5. tisíciletí př. n. l. období eneolitu, tedy doba progresivních změn v zemědělské výrobě, 
společenské struktuře a v uplatnění nejstarší metalurgie mědi. V Evropě se dají prokázat významné změny kultov-
ních praktik, které jsou i nadále založeny na starším náboženství zemědělských kultur, avšak se sílícím akcentem na 
symboliku hovězího dobytka a mužských válečnických symbolů, jakými jsou třeba bojové sekeromlaty.

Eneolitické ohrazení v Klech na Mělnicku (DL podle J. Turka).
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V Čechách se příkopová ohrazení objevují v rámci mladší fáze jordanovské kultury a nejstarší fáze kultury mi-
chelsberské. Vývoj svědčí o kontinuitě tohoto typu ohrazení bez ohledu na formální proměny stylu keramické 
produkce, podle které archeologové nejčastěji klasifi kují pravěké kultury. Většina časně eneolitických ohrazení 
v Čechách se nachází v rovině na říčních terasách, uzavřena příkopy oválného či obloukovitého tvaru o délce něko-
lika set metrů s pravidelně rozmístěnými vstupy. Významným jevem je vazba rovinných poloh na blízkost vodních 
toků, a to i v případech, kdy se v blízkosti lokalit nachází výrazné geomorfologické útvary využívané v pozdějších 
obdobích k budování hradišť a výšinných opevněných sídel. Může se zde odrážet i úcta k bytostem řek a říčním 
rituálům, jaké známe z našeho i evropského folklóru. V novějším umění ji pak zrcadlí třeba Smetanova Vltava 
i Dvořákova Rusalka.

Trojice ohrazení Vliněves – Kly – Vrbno leží na soutoku Vltavy a Labe v blízkosti dominantního hřbetu táhnoucího 
se mezi Všetaty a raně středověkým Mělníkem. Nachází se na předělu otevřené ploché zemědělské krajiny Podřipska 
s přirozenou dominantou hory Říp na západě a značně členitou krajinou Kokořínska na severovýchodě, která tvoří 
divoký kopcovitý protějšek podřipské roviny. Hora Říp byla v přímém dohledu ze všech tří ohrazení a je pravděpo-
dobné, že ve spirituální úrovni jejich využívání hrála tato okolnost nezanedbatelnou roli. Opět se zde setkáváme 
s obtížně dokazatelnými, ale velmi starými stopami úcty k naší národní hoře. Téměř se dá cítit vazba mezi šest tisíc 
let starými ohrazeními a v podstatě rituální cestou květinami ozdobeného kamene z Řípu do základů Národního 
divadla v polovině 19. století.

Ohrazení se nachází na soutoku velkých řek, které tvoří nejen významné hranice v krajině, ale jsou i důležitými 
komunikačními koridory. Lze se tedy snad domnívat, že po určité době, kdy společenský areál spravovala jedna 
občina, nastal čas, kdy byl obdobný areál přenesen na jiné místo, a tak v tomto komunikačně exponovaném regionu 
vznikla posloupnost na sebe navazujících společensko-kultovních areálů sjednocujících ideově celý region.

Jaké aktivity se tedy v ohrazeních odehrávaly? Svým rozsahem ohrazení zřejmě překračovala rámec potřeb jed-
noho komunitního areálu a pravděpodobně sloužila aktivitám komunit z širšího regionu. A to i ve smyslu vzájemných 
společenských vztahů – mohlo jít o výměnu nevěst, vytváření politických koalicí či o dálkový obchod, ale oproti 
dnešku ve více sakrálním než čistě ekonomicky pragmatickém vydání. Ohrazení snad měla i svůj funerální význam 
spojený především se spirituálním nábojem místa, kde se stékají vody z různých částí země a kam mohly směřovat 
pohřební aktivity i značně vzdálených komunit. Obyvatelé „mytické krajiny“ na Soutoku tak možná byli správci 
posvátného okrsku dalekosáhlého významu.

Podle dalších evropských analogií musíme uvažovat o různorodých ceremoniálních aktivitách od picích slavností, 
přes obřadnou směnu zboží a zvířat, astronomická pozorování spojená s kultem a se zemědělským cyklem až po 
pohřební obřady a kult předků. Picí rituály a ceremoniální směna pomáhaly upevňovat komunitní identitu a nava-
zovat komunikaci i se vzdálenými sousedy. Důraz na sluneční cyklus předpokládaný pro některá ohrazení společně 
s výskytem obětovaných býčích hlav (tzv. bucranií) zřejmě reprezentují dva úhelné kameny eneolitického nábo-
ženství. Tyto symboly představují základní principy obživy tehdejších zemědělců, tedy vegetační cyklus kulturních 
plodin a chov stád hovězího dobytka. Mohly být proto chápány jako nedílná součást centrálních posvátných míst.

Třetím a možná nejvýznamnějším aspektem eneolitického náboženství byl kult předků. Je nesporné, že zacházení 
s ostatky zemřelých bylo jednou z aktivit, které probíhaly v časně eneo litických ohrazeních, jak v Čechách (Vliněves, 
Chleby), tak také v Německu či Anglii. V mnoha případech je doloženo nejen ukládání zemřelých, ale i manipulace 
s lidskými ostatky, a to nezřídka i delší dobu po smrti jedince. Tyto praktiky zřejmě dokládají roli ohrazení v prakti-
kování kultu předků, který je v zemědělských komunitách doložen od samého počátku neolitu.

Zvoncovitý pohár z období mladšího eneolitu (DL).
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