
1. Úvodem

Téměř třicet let trvající války mezi Karlem Velikým
a saskými kmeny bezpochyby náleží k největším vojen-
ským konfliktům raného středověku, který si podle
dobových písemných pramenů vyžádal mimořádně
velké množství obětí a přesídlení celých skupin obyva-
telstva. Když si však před nedávnem německý archeo-
log F. Laux položil jednoduchou otázku, co (či přímo
zda) bychom o těchto událostech věděli, pokud by hlav-
ní tíha svědectví spočinula na bedrech archeologie,
dospěl k neradostným závěrům. Žádné doklady rozvra-
tu komunit, hromadného usmrcování, tedy všeho toho,
co by bylo „hodno“ tragického rytmu doby dosud neby-
lo rozpoznáno (Laux 1999). K poměrně nevyhraněnému
archeologickému odrazu většiny přelomových historic-
kých událostí raného středověku bychom se tedy zřej-
mě dopracovali nejen u nás (pro zánik Velké Moravy
srov. např. Kouřil 2003) ale i v celoevropském měřítku

– organizované skupinové násilí, které je středobodem
zájmu dobových kronikářů, nachází v pramenech
archeologie i fyzické antropologie přímý protějšek jen
v překvapivě malé míře.

Pravděpodobně nejrozsáhlejším bezpečným dokla-
dem raně středověkého násilného konfliktu na území
Evropy je v této chvíli hromadný hrob 33–60 jedinců
odkrytý v rámci systematického výzkumu asi 200 m
západně od budečského hradiště (obr. 1a) v poloze Na
Týnici. Exkavace v jeho okolí ovšem postupně ukázaly,
že raně středověké dějiny tohoto místa „před hradbami
Budče“, byly podstatně barvitější – vzniku hromadného
hrobu předcházelo nevelké sídliště, které je nedlouho
po svém zániku překryto poměrně rozsáhlou nekro-
polí s řadou zvláštních rysů. Každá z těchto aktivit 
přináší na jedné straně sama o sobě důležité svědectví
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Studie nabízí souhrnné vyhodnocení systematického archeologického výzkumu polohy Na Týnici v těsné blízkosti hradiště Budeč
(okr. Kladno), které náleželo k hlavním oporám moci prvních Přemyslovců. Lokalita systematicky zkoumaná 1983–1988 poutá pozor-
nost především objevem hromadného hrobu 33–60 jedinců, datovaného do 10. století, který je dnes pravděpodobně nejrozsáhlej-
ším dokladem raně středověkého organizovaného násilí na území Evropy. Objekt obklopuje poměrně rozsáhlé pohřebiště s řadou
specifických rysů; oběma formám funerálních aktivit navíc předcházelo nevelké raně středověké sídliště. Studie usiluje jednak o co
nejúplnější zpřístupnění dosud nepublikovaného pramenného fondu, jednak se různými cestami snaží o začlenění unikátního objek-
tu a přilehlé nekropole do sociálních a historických souvislostí rodícího se českého státu. Xylotomická analýza pozůstatků dřeva
z hrobových konstrukcí a rozbor uhlíků nalezených v kontextu raně středověkého sídliště přispívají k rekonstrukci podoby krajiny
v době vzniku budečského hradiště.

Čechy, raný středověk, Budeč, hromadný hrob, pohřebiště, zvláštní pohřby, vojenství, dendrologická analýza

The study offers a comprehensive evaluation of the systematic archaeological research at the Na Týnici site in close proximity to the
Budeč fortified settlement (district of Kladno), one of the main strongholds of the early Přemyslid dynasty. Systematically studied
between 1983 and 1988, the site is interesting above all due to the discovery of a mass grave holding 33-60 individuals. This mass
grave dates to the 10th century and is probably the most extensive evidence of organized Early Medieval violence in Europe. The
mass grave is surrounded by relatively large burial grounds with numerous distinctive characteristics; both the mass grave and the
burial grounds were preceded by a smaller Early Medieval settlement. The study aims to make previously unpublished sources
available to the greatest extent and also attempts, in various ways, to incorporate the mass grave and the adjacent necropolises
into the social and historical context of the nascent Bohemian state. The xylotomic analysis of the remains of wood from graves
structures and the analysis of cinders found in the context of the Early Medieval settlement contribute to the reconstruction of the
surrounding landscape at the time of the creation of the Budeč fortified settlement.

Bohemia, Early Middle Ages, Budeč, mass grave, burial grounds, special burials, military, dendrological analysis



k poznání života blízké Budče jako centrální lokality,
na straně druhé může teprve souhrnný pohled na ně
napomoci v osvětlení okolností a časového zařazení
vzniku unikátního objektu. Jako jediný smysluplný
přístup při zpracování výzkumu se tedy záhy ukázalo
samostatné analytické vyhodnocení každé ze zachyce-
ných komponent. 

Rozsáhlé a náročně opevněné budečské hradiště,
podrobené v letech 1972–1990 systematickému výzku-
mu Archeologického ústavu AV ČR, představovalo nej-
později od počátku 10. století důležitou oporu moci
prvních Přemyslovců (souhrnně naposledy Bartošková
— Štefan 2006) a jeho význam nachází odezvu i v nebo-
hatém raně středověkém písemnictví (Sláma 1988, 13;
2005). Přestože násilná smrt 33–60 jedinců jednorázo-
vě pohřbených v jeho těsné blízkosti bezpochyby nále-
žela k podstatným událostem raných českých dějin,
nenacházíme o ní v písemných pramenech žádnou pří-
mou zmínku. Jestliže tedy přesto v závěru této práce
přistupujeme na hru historického výkladu, činíme tak
s plným vědomím nejisté povahy archeologických da-
tovacích opor, které sotva kdy umožní zcela bezpeč-
né zasazení tragické události do příběhu přelomového
10. století.1

2. Archeologický výzkum a jeho vyhodnocení

Poloha Na Týnici (obr. 1b: 1) vstoupila do zorného
úhlu archeologické evidence v letech 1964 a 1965, kdy
zde Antonín Knor prozkoumal a zdokumentoval něko-
lik raně středověkých hrobů narušených hlubokou orbou
(Knor 1965).2

V roce 1972 začíná na akropoli Budče systematický
výzkum Archeologického ústavu ČSAV, který se pod
vedením různých autorů postupně rozrůstá i na první
předhradí (poloha Na Kašně) a do okolí hradiště
(pohřebiště v Zákolanech; k dějinám výzkumu Bartoš-
ková 1997a; Kuchyňka 2005; Bartošková — Štefan
2006, 725–727). V roce 1983 jsou pak pod vedením
Ivana Krutiny zahájeny i systematické odkryvy v polo-
ze Na Týnici. V šesti sezónách zde bylo položeno 26
sond o celkové rozloze asi 1035 m2 (obr. 7). Výsledky
rozsáhlých exkavací autor výzkumu předběžně zve-
řejnil v krátké zprávě, která se zabývala především

nálezovou situací hromadného hrobu (Krutina 1992).3

Po její publikaci se již autor lokalitě nevěnoval a po
roce 2003 postupně předává nálezy a dokumentaci Ivo
Štefanovi, který následně připravil předložené zhodno-
cení a v rámci šířeji koncipovaných prací předběžně
zveřejnil některé závěry (Štefan 2005; Bartošková —
Štefan 2006; Štefan 2009). 

Autor výzkumu soustředil pozornost v prvé řadě na
funerální aktivity, které byly dokumentovány relativně
standardním způsobem. Podstatně menší úsilí bylo
vynaloženo na rekonstrukci poměrně komplikovaných
sídelních poměrů. Disponibilní dokumentace, která
sloužila jako podklad závěrečného vyhodnocení, je tedy
v některých ohledech bohužel spíše torzem ideálního
stavu.4

Již v průběhu výzkumu byl antropologický materiál
z hromadného hrobu předán Miroslavě Blajerové, kte-
rá vypracovala pečlivý posudek (1987), jehož závěry
následně zveřejnila (Blajerová 1992). Pozornost se sou-
středila především na demografické a metrické charak-
teristiky pohřbené skupiny, četné pozůstatky zranění
na kostech byly záměrně zhodnoceny pouze předběž-
ně. Nová detailní analýza, kterou autorka provádí ve
spolupráci s J. Likovským by měla následovat v do-
hledné době.
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1 Studie je součástí disertační práce Ivo Štefana vypracované 
na FF UK (vedoucí práce prof. J. Klápště) v rámci VZ MŠMT
č. 21620827 „České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes“.
Zpracování výzkumu je zároveň jedním z výstupů projektu pod-
porovaného GA ČR, reg. 404/05/2671 „Nerezidenční části raně
středověkých centrálních aglomerací v Čechách a na Moravě
v archeologických pramenech“. Srdečný dík za pomoc různého
druhu náleží dr. A. Bartoškové, dr. I. Boháčové, prof. J. Klápště,
prof. J. Slámovi a Mgr. L. Varadzinovi. 

2 I. Krutina (1992, 567) zmiňuje nálezové zprávy A. Knora, týkající
se polohy Na Týnici (čj. 1868/58; 3034/68; 136/65 a 137/65).
V Archivu nálezových zpráv ARÚ AV ČR je však zachována jen
obrazová příloha poslední z nich. Ze čtyř kresebných tabulek lze
usuzovat, že zde A. Knor prozkoumal (pravděpodobně) dva hroby,
z nichž získal pouze keramiku obsaženou v zásypech. A. Knor
doplnil výzkum sběrem na okolní orané ploše a na základě nale-
zených keramických fragmentů datoval pohřebiště do mladší
doby hradištní. Ze situační skici vyplývá, že prostorový rozsah
raně středověkých aktivit stanovil v podstatě v rozsahu, který
o dvě desetiletí později vymezil systematický výzkum.

3 Z období výzkumu pochází navíc 14 stručných hlášení, které
jsou uloženy v Archivu nálezových zpráv ARÚ AV ČR. Nálezová
zpráva a celkový plán výzkumu byly na základě předané doku-
mentace vypracovány teprve I. Štefanem. Autor zpracování dospěl
v řadě oblastí k odlišným závěrům, než které předkládá předběž-
ná publikace I. Krutiny (1992). Tyto diskrepance budou zmíněny
v příslušných partiích textu. 

4 Deficit pociťujeme především v naprostém nedostatku kresebné
i slovní dokumentace sídlištních objektů a geomorfologické situa-
ce lokality; nezřídka postrádáme informace o lokalizaci předmětů
v rámci hrobů. Nedostatky musíme bohužel konstatovat i v oblas-
ti metodiky výzkumu. Autor obvykle odkrýval situace po mecha-
nických vrstvách (u nichž velmi často navíc není uveden jejich
výškový rozsah), čímž značně snížil schopnosti jejich výpovědi.
Nejpalčivěji se tento postup dotkl unikátního hromadného hrobu.

Obr. 1a. Poloha lokality na mapě Čech. Kresba redakce. — Fig. 1a. Site situ-
ation on the map of Bohemia. Drawing by the editor.



Antropologického vyhodnocení raně středověkého
pohřebiště se ujala Petra Stránská (posudek 1991;
2009), z jejíchž závěrů vychází i veškeré informace uve-
dené v této studii.

Do rámce komparativní metalografické analýzy
nožířských výrobků z různých poloh budečského hra-
diště a jeho okolí zahrnul R. Pleiner (1993) i devět
exemplářů vyzvednutých Na Týnici (3 z hrobů, ostatní
ze sídlištních situací).

Intenzívní sídelní aktivity přirozeně doprovázela kon-
zumace zvířat. Bohatý osteologický fond bohužel s výjim-
kou výplně objektu 5/5 (určení kostí provedl L. Peške in:
Krutina 1992, 570–572) prozatím zůstal nevyhodnocen.

3. Geomorfologická charakteristika polohy 
a determinanty zachování historických terénů

Budečské hradiště zaujalo polohu rozlehlého plató,
které na východní straně ukončuje relativně vysokou,
několik kilometrů dlouhou ostrožnu s plochým vrcho-
lem, tvořící rozvodí Dřetovického a Týneckého potoka.
V těsném jihovýchodním sousedství se hřbet ostrožny
výrazně zužuje v krček široký pouze tři desítky metrů,
který se směrem k jihozápadu opět postupně rozevírá
(obr. 1b, 2, 3). Tato poloha vzdálená asi 150 m od opev-
nění předhradí Budče nese místní jméno „Na Týnici“.
Jeho etymologie sice vykazuje jasný vztah k osadě
Týnec položené v údolí stejnojmenného potoka severo-
západně pod hradištěm,5 o době ani okolnostech vzni-
ku však nic nevypovídá. 

Plocha s doklady raně středověkých aktivit se roz-
kládá v nadm. výšce 283–287 m n. m. na mírném,
k severu obráceném svahu (obr. 2; 3; 4: A). Ze severo-
východu je ohraničena zářezem cesty směřující z hra-
diště dolů do Týnce, ze severu až tři metry vysokou
mezí, která ji odděluje od sousedního nižšího terasové-
ho stupně. Na jihu je poloha vymezena cestou do
Kovár, pod níž terén prudce spadá dolů.6

Možnosti zachování pozůstatků raně středověkých
aktivit klíčovým způsobem znevýhodnily místní geo-
morfologické podmínky, vydatně posilované staletí
trvající orbou. Podloží tvoří na většině zkoumané plo-
chy různě zvětralá pískovcová (obr. 4: A) nebo slepenco-
vá (obr. 4: E) skála, která je v sektorech 2, severní části
sondy 18 a snad i v sondách 7 a 24 překryta jílovitými
vrstvami. Dostupná dokumentace bohužel nedovoluje
sledovat detailní geomorfologické poměry a jsme tudíž
odkázáni na sumární výpověď obr. 2, který předkládá
zpětně rekonstruovanou výšku nadloží v jednotlivých
sektorech. V důsledku sklonu terénu byla plocha vy-
stavena trvalé erozi, která v některých partiích snížila
úroveň nadloží až na 20–25 cm (srov. např. obr. 4: D; 5:
A a 25: A). Veškeré památky situované nad úrovní pod-
loží byly v těchto plochách přinejmenším silně dekom-

ponovány, zpravidla ale zřejmě zcela zničeny. Tuto
skutečnost hmatatelně dokládá rozrušení mělce ulože-
ných hrobů a nálezy novověké keramiky ve spodních
partiích těsně nad podložím.7 Ani současný mocný
půdní pokryv (především v severní části plochy) ovšem
není bezpečným garantem uchování raně středověkých
situací. Již A. Knor (1965, obr. 2) upozornil na vrchol-
ně středověké či novověké terasové úpravy, jejichž
pozůstatkem je schodovitý mezní pás severně od sondy
4 a 5 a alespoň dílem i výrazná podoba mezního pásu
severně od zkoumané plochy.8 Postupné vyrovnávání
sklonu terénu signalizují i nálezy recentní keramiky
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Obr. 1b. Budeč, okr. Kladno. Mapa raně středověkých poloh zmiňovaných
v textu. 1 – poloha Na Týnici; 2 – rotunda sv. Petra na akropoli s přilehlým
pohřebištěm; 3 – kostel P. Marie na akropoli s přilehlým pohřebištěm; 4 –
první předhradí, poloha Na Kašně s doklady osídlení; 5 – pohřebiště v Záko-
lanech v areálu bývalého cukrovaru. — Fig. 1b. Budeč, district of. Kladno.
Map of Early Medieval locations mentioned in text. 1 – Na Týnici location;
2 – Rotunda of St. Peter at acropolis with adjacent burial grounds; 3 –
Church of the Virgin Mary at acropolis with adjacent burial grounds; 4 – first
foregrounds, Na Kašně location with evidence of settlement; 5 – burial
grounds in Zákolany on grounds of former sugar factory.

7 Četně např. v sondě 12, 13 a 26. Zdaleka ne všechny případy
však byly zřejmě zaznamenávány. Dokladem narušování situací
v novověku je i mince města Zhořelce ze 16. století, nalezená
v objektu 2 v sektoru 15 (zachovala se pouze fotografie; za před-
běžné určení děkujeme J. Militkému). 

8 Mezní pás severně od lokality byl za cílem jeho datování proťat
sondou 20. Nezachovala se bohužel žádná dokumentace, pouze
z výročního hlášení (Krutina 1987; 1988) se dozvídáme, že sonda
ověřila existenci výrazného sklonu terénu v těchto místech již
v raném středověku. Ve vyšších partiích mezního násypu se ale
vyskytovala recentní keramika.

5 Zmiňované již ve falzu zakládací listiny vyšehradské kapituly
z 12. století hlásících se k roku 1088 – CDB I, č. 378, s. 380–381;
č. 387, s. 390.

6 Jako jižní vymezení lokality uvádí I. Krutina (1992, 567, obr. 1)
bývalou polní cestu do Dřetovic, kopírující přibližně vrchol ost-
rožny, které přisuzuje raně středověký původ. Přestože raně
středověkou komunikaci tímto směrem můžeme důvodně před-
pokládat, její přesná trasa se pochopitelně nemusí shodovat
s recentním stavem. 
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Obr. 2. Budeč - Na Týnici. Vrstevnicový plán plochy výzkumu s vyznačenou mocností nadloží (v cm). K rekonstrukci poměrů v sektorech 1E, 12 a 24a chybí 
podklady. — Fig. 2. Budeč - Na Týnici. Contour map of research area with designated thickness of accumulation layer (in cm). Data is missing for the reconstruc-
tion of conditions in sectors 1E, 12a and 24a.

0 30 m

Obr. 3. Letecký pohled na budečské
hradiště od západu. Poloha Na Tý-
nici v popředí označena šipkou,
v pozadí akropole s rotundou sv.
Petra a Pavla, první podélná linie
stromů kopíruje průběh opevnění
předhradí. Archiv leteckých snímků
ARÚ AV ČR v Praze, foto M. Gojda. —
Fig. 3. Aerial view of Budeč fortified
settlement from the west. The Na
Týnici location is marked in the fore-
ground with an arrow; in the back-
ground is the acropolis with the
Rotunda of Sts. Peter and Paul; the
first longitudinal line of trees copies
the course of fortifications of the
settlement foregrounds. Archive of
aerial photos at the Archaeological
Institute of the Czech Academy of
Sciences in Prague – photograph by
M. Gojda.
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Obr. 4. Budeč - Na Týnici. Fotografie sídlištních situací. A – zemnice (obj. 5) v sondě 5 s hromadným hrobem. Situace po vybrání zásypu od východu; B – řez lineárním
útvarem v sondě 6 (vých. profil), pravděpodobně před dosažením dna; C – pokrač. lineárního útvaru v sondě 5 (od Z); D – sonda 1D (od JZ); E – západ. polovina zem-
nice (obj. 1) v sondě 15; F – situace v SZ rohu sondy 3B po vybrání hrobů; G – řez zásypem zemice (obj. 1) a obj. 13 a 14, ve V profilu sondy 15. Foto autor výkopu. —
Fig. 4. Budeč - Na Týnici. Photograph of settlement situations. A – pit-house (Structure 5) in Trench 5, which contained the mass grave. View from east, situation following
the removal of fill; B – section view of linear formation in Trench 6 (eastern profile), likely before bottom had been reached; C – continuation of linear formation in Trench
5 (view from west); D – Trench 1D (view from southwest); E – western half of pit-house (Structure 1) in Trench 15; F – situation in northwest corner of Trench 3B after
removal of fill from grave; G – section view of pit-house fill (Structure 1) and Structures 13 and 14, in eastern profile of Trench 15. Photo by the author of the excavation.
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v sondě 17 a 18 až 1 m pod povrchem. Podstatnou část
nadloží lze tedy i v těchto partiích považovat za mladší
splachy. 

Většina raně středověkých činností, které se ode-
hrávaly nad současnou úrovní podloží, se tak ocitá
v nechvalně proslulé oblasti „archeologie nenalézaného“.

Již v první sezóně výzkumu byl v S části sektoru 4
identifikován poměrně výrazný terénní zlom (obr. 4: C),

interpretovaný autorem výzkumu jako do skály
zahloubený mělký příkop probíhající ve směru V–Z,
jehož severní hrana se však měla nacházet v nezkou-
mané ploše. Předpokládaný zahloubený lineární útvar
byl následně protnut sondami 6 (obr. 4: B; obr. 12) a 22.
Jediný dokumentovaný řez „příkopem“ zobrazuje situ-
aci na Z profilu sektoru 6. Podle něj dosahuje útvar
hloubky max. 1 m od úrovně podloží; jižní strana se

119–212Štefan — Krutina, Raně středověké sídliště, hromadný hrob a pohřebiště na Budči

PAMÁTKY ARCHEOLOGICKÉ C, 2009124

A

B

C

D

F
E

G



postupně svažuje ke dnu, předpokládaná severní hra-
na nebyla zachycena (srov. obr. 5: C). Interpretační
nejasnosti vedly autora zpracování k terénní revizi
situace na V profilu sektoru 22 (únor 2008), tedy asi
v metrovém odstupu od řezu dokumentovaném auto-
rem výzkumu.9 V jižní části byl na úrovni pískovcové-
ho podloží zjištěn poměrně ostrý terénní zlom, severní
hrana domnělého příkopu ani v osmimetrovém úseku
zachycena nebyla; podloží se pouze postupně svažova-
lo směrem k severu (srov. obr. 5: G). Ze zjištěné situace
vyvozujeme následující: žádný „příkop“ na lokalitě ne-
existoval, jednalo se pouze o lineární zlom podloží pro-
bíhající po směru vrstevnice. Zda jde o přirozený útvar
či důsledek mladších terénních úprav, lze dnes obtížně
rozhodnout. 

4. Základní chronologický vztah sídelních
a funerálních aktivit

Archeologický výzkum identifikoval v období raného
středověku dvě různé formy využívání polohy Na Týni-
ci. Sídelní aktivity dokládá více než třicet identifikova-
ných objektů (obr. 12) a relativně bohatý fond nálezů
z vrstev; svůj poslední odpočinek – pokud odečteme
hromadný hrob – pak nalezlo na místě nejméně 119
lidí (obr. 9; 10a; 10b). První křižovatkou v dalších úva-
hách je tedy vymezení základního relativně-chronolo-
gického vztahu těchto aktivit; jejich absolutní časové
zařazení ponecháme následujícím kapitolám. 

Svou představu o vývoji lokality zveřejnil krátce 
již autor výzkumu (Krutina 1992, 567–568). Nejstarší 

komponentu tvoří podle něj nevelká skupina hrobů
v SV části polohy (především sektory 1A a 25), kterou
datoval do doby okolo poloviny 9. století. Časové zařa-
zení opřel o „celkovou úpravu hrobů, pietní uložení těl
a … skořápky slepičích vajec v nádobě u nohou pohřbe-
né“. Na Z odsud měla na konci 9. století vzniknout
řada sídlištních objektů, které jsou podle autora
výzkumu ve většině případů starší než početná skupi-
na zde situovaných hrobů, což vyvozoval z několika
dokumentovaných superpozic. Některé hroby (zvláště
v S a SZ části nekropole),10 měly být ale sídlištními
objekty porušeny a sídelním aktivitám tudíž předchá-
zely. Nejmladší hroby nepřekračující však polovinu 10.
století spatřoval I. Krutina ve skupině Z a JZ od objek-
tu 5/5, která vznikla teprve po zániku osídlení. Vyhod-
nocení dostupné dokumentace ovšem ukázalo, že tento
koncept s největší pravděpodobností vychází z chybné-
ho čtení nálezové situace a je nutno jej zcela revidovat.

Opřít se můžeme v prvé řadě o šest prokazatelných
superpozic hrobů a sídlištních objektů.11 Nejmarkant-
nější je situace okolo zemnice 5/5.12 H22 a H20 proka-
zatelně zasahují do jejího zásypu a mohly tedy vznik-
nout teprve po jejím zaplnění (srov. obr. 24 a 27). Totéž
se týká H21 a H31, jejichž těsná blízkost koliduje 
se synchronním využíváním zemnice (srov. obr. 24).
Obdobnou situaci identifikujeme i v sektoru 16, kde se
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9 Za pomoc děkuji L. Varadzinovi.

10 V textu zmiňuje pouze H78, ve výročních hlášeních a nálezovém
deníku je však zmíněno více situací – viz dále.

11 Kresebná dokumentace bohužel zpravidla zachycuje pouze hroby
vyňaté z širších souvislostí. Při zpracování tedy bylo nutno vychá-
zet z nepublikovatelných terénních náčrtů. Všechny dále zmíně-
né situace však spolehlivě verifikují zachované fotografie.

12 Při vyhodnocení bylo respektováno původní číslování objektů,
pouze římské číslování sond bylo pro přehlednost nahrazeno
arabským. První číslo označuje objekt, druhé sondu.

Obr. 5. Budeč - Na Týnici. Veškerá dochovaná dokumentace sídlištních situací. Označení situací je totožné s přílohou 1. A – sonda 15, V profil sondy; B – sonda
15, S profil (na profilu není vyznačen obj. 5, který je zachycen na obr. 12): 1 – ornice; 2 – světlá, písčitá s malým množstvím kamenů; 3 – světlá, písčitá s pís-
kovcovými kameny (snad podložními); 4 – šedá popelovitá výplň objektů; 5 – čistý světlý písek s rozpadlými pískovcovými kameny ve spodních partiích – zásyp
obj. 1 (šedý rastr); 6 – kamenité podloží; C – Sonda 6, S část, V profil – řez lineárním útvarem. 1 – ornice; 2 – šedohnědá vrstva v ornici; 3 – šedivá s oblázky
(jako vrstva 2); 4 – hnědošedá písčitá s humusem; 5 – tmavě šedá s humusem; 6 – písčitá s menšími kusy rozpadlého pískovce; 7 – světle šedá bez humu-
su; 8 – podloží – slepenec (pískovec s oblázky a rozpadlou břidlicí; D – sonda 3B, Z část S profilu s řezem obj. č. 6. 1 – ornice; 2 – šedivá, písčitá, tvrdá; 3 –
tmavě šedá–černá, humusovitá s příměsí jílu, lidských i zvířecích kostí a střepů; E – sonda 16, Z část, S profil se superpozicí objektů č. 4 a 16; 1 – ornice; 2 –
naoraná a náplavová orniční vrstva; 3 – hlinito-kamenitá; 4 – písčito-kamenitá; F – sonda 3B. Skica situace v hloubce cca 50 cm pod povrchem před identifi-
kací obrysů hrobových jam (šedě – bez označení čísel). Sesazení sídlištních situací a hrobových jam do jednoho plánu vzniklo teprve při zpracování a nemusí
být tedy s ohledem na přesnost podkladů zcela věrné. Zachovaný popis: 1 – jemná, písčitá, hnědá; 2 – jemná, písčitá, žlutohnědá; 3 – hrubá s kaménky a uhlí-
ky; 4 – jemná, světle hnědá, písčitá; 5 – písčitá, promíšená pískovcem; 6 – hnědočerná s kameny – zřejmě součást pravěké vrstvy; 7 – rezavá s pískovcem; 
8 – popelovitá s uhlíky; 9 – kůlová jamka s popelovitou výplní s uhlíky; 10 – pravěká vrstva?; 11 – podloží; 12 – nevybraná kůlová jamka s popelovitou, písči-
tou výplní. G – sonda 22, revizní dokumentace severní části západního profilu provedená v únoru 2008; 1 – zvětralé pískovcové podloží; 2 – šedohnědá písči-
tá hlína slabě ulehlá; 3 – přemístěné pískovcové podloží; 4 – tmavě hnědá písčitá hlína středně ulehlá (kresba I. Štefan a L. Varadzin). — Fig. 5. Budeč - Na
Týnici. All preserved documentation of settlement situations. Labelling of situations is the same as Annex 1. A – Trench 15, east trench profile; B – Trench 15,
north profile (Structure 5 is not marked in the profile – it is shown on the Fig. 12): 1 – topsoil; 2 – light, sandy with a small amount of stones; 3 – light, sandy
with sandstone pieces (probably subsoil); 4 – grey cinereous structure fill; 5 – pure, light sand with fragmented sandstone pieces in lower parts – fill of Struc-
ture 1 (grey shading); 6 – stony subsoil; C – Trench 6, north part, east profile – section view of linear formation. 1 – topsoil; 2 – greyish-brown layer in topsoil; 
3 – grey with pebbles (as Layer 2); 4 – brownish-grey, sandy with humus; 5 – dark grey with humus; 6 – sandy with smaller pieces of fragmented sandstone; 
7 – light grey without humus; 8 – subsoil – conglomerate (sandstone with pebbles and fragmented slate; D – Trench 3B, west part of north profile with section
view of Structure 6. 1 – topsoil; 2 – grey, sandy, hard; 3 – dark greyish-black, humus-like with mixed-in clay, human and animal bones and potsherds; 
E – Trench 16, west part, north profile with superposition of Structure 4 and Structure 16; 1 – topsoil; 2 – ploughed alluvial topsoil layer; 3 – rocky-loamy; 4 –
sandy-stony; F – Trench 3B. Sketch of situation at a depth of approximately 50 cm beneath the surface, prior to the identification of the outline of the grave holes
(highlighted in grey – without numbers). The placement of the settlement situations and the burial pits in a single map occurred only during processing and
therefore needn’t be entirely accurate with respect to the precision of the data. Retained description: 1 – fine, sandy, brown; 2 – fine, sandy, yellowish-brown; 
3 – coarse with small stones and cinders; 4 – fine, light brown, sand; 5 – sandy, mixed with sandstone; 6 – brownish-black with stones – probably part of
prehistoric layer; 7 – rusty with sandstone; 8 – cinereous with cinders; 9 – post hole with cinereous fill with cinders; 10 – prehistoric layer?; 11 – subsoil; 
12 – unexcavated post hole with cinereous and sandy fill. G – Trench 22, inspection documentation of the north part of the west profile conducted in February
2008; 1 – weathered sandstone subsoil; 2 – greyish-brown sandy and lightly compacted soil; 3 – transferred sandstone subsoil; 4 – dark brown sandy soil with
medium compaction (drawing by I. Štefan and L. Varadzin).
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Obr. 6. Budeč - Na Týnici. A – tónem rastru je vyjádřena celková váha keramiky nalezené v jednotlivých sektorech, vyjímaje zásypy hrobů (v g/m2). S ohledem
na nízký stupeň zachování sídlištních objektů (a pravděpodobně i nerozlišení řady z nich) byla do součtu zahrnuta keramika pocházející jak z definovaných objek-
tů, tak z vrstev. B – velikostí bodu je vyjádřena váha keramiky nalezené v zásypech hrobů (v g). Prázdným kosočtvercem vyznačeny hroby s alespoň částečně
zachovalou hrobovou jamou neobsahující v zásypu žádné keramické zlomky. — Fig. 6. Budeč - Na Týnici. A – shaded text expresses the total weight of ceramics
found in individual sectors, with the exception of grave fills (in g/m2). Due to the low degree of settlement structure preservation (and probably also the fact that
many cannot be distinguished) ceramics from both defined structures and layers were included. B – the size of the point expresses the weight of the ceramics
found in the grave fills (in g). Graves with at least a partially preserved burial pit with no ceramic fragments in the fill are marked with an empty diamond shape.
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nacházela druhá prozkoumaná zemnice. Tuto zemnici
a kruhové objekty, které ji narušily, bezpečně překrý-
val H74 (a snad i nepřesně lokalizovaný H80). Ve stej-
né sondě byl obj. 6 s bohatým souborem raně stře-
dověkých keramických zlomků (tab. 1) překryt H83 
(obr. 38). Hrobová jáma H45 bez nalezeného kosterního
materiálu narušila jamku 102 v sondě 11, rovněž obsa-
hující raně středověkou keramiku (tab. 1; obr. 34)
a konečně H44 objevený v sondě 11 prosedl J stranou
do sídlištního objektu 1, z nějž se zřejmě do zásypu
hrobu dostalo 25 keramických zlomků. Otazníky vzbu-
zuje nedostatečně dokumentovaná situace H50 a H52.
Značná hloubka a atypický kruhový půdorys hrobové
jámy zde dovoluje uvažovat o druhotném využití opuš-
těného sídlištního objektu.

Věnujme nyní pozornost hrobům, které měly podle
interpretace autora výzkumu statigraficky předcházet
vzniku sídlištních objektů. Jedná se v prvé řadě o zmí-
něný H84 v sektoru 16, překrytý údajně objektem 15.
Disponibilní fotografie a kresba (srov. obr. 38) jasně
ukazuje, že drobná dětská kostra se silně pokrčenýma
nohama nejeví jakékoliv známky narušení, k němuž by
nutně muselo při hloubení sídlištního objektu dojít.
Desinterpretaci zřejmě zapříčinilo neodlišení zásypu
hrobové jámy od zásypu ve skutečnosti staršího objek-
tu. Dalším zmiňovaným případem je H85 ve stejné
sondě, údajně porušený objektem 11. Značné rozruše-
ní pohřbu uloženého již nad úrovní podloží (srov. obr. 38)
s ohledem na přítomnost všech částí skeletu připíšeme
mnohem pravděpodobněji radlici pluhu. Stejný závěr
bude zřejmě platný i pro hrob 106 v sektoru 21. Jako
neodůvodněný se pak jeví i údaj o narušení H104 s plně
zachovalým skeletem i hrobovou jámou.13

Silnou indicií pro časovou následnost sídelních a fu-
nerálních aktivit je ale především absence narušení
kostry i hrobové jámy u naprosté většiny alespoň mini-
málně zahloubených hrobů, a to i v místech koncent-
race nálezů raně středověké keramiky, která je jasným
dokladem jejich intenzívního využívání (srov. obr. 9
a obr. 6: A). Při kopání hrobů pak v těchto místech při-
rozeně docházelo k přesunu keramických zlomků ze
starších sídlištních situací do hrobových zásypů (srov.
obr. 6: B). 

Poněkud komplikovanější je bezpečné časové zařa-
zení V skupiny hrobů situované již na periferii sídelní-
ho areálu. Výše uvedené argumenty autora výzkumu,
které mají dokládat její starší datování, jsou chybné.14

Jedinou odůvodněnou indicií pro větší stáří skupiny je
„archaický“ vzhled hrnce z H25 (rozbor viz kap. 7.5.5).
Blízký H114 však porušuje sídlištní objekt 1 a obsahu-
je hrnec, který se podobně jako nádoby z ostatních
hrobů hlásí k pokročilé středohradištní produkci. Jak
ukážeme níže, vznikla tedy i V skupina hrobů s největ-
ší pravděpodobností v podobném časovém horizontu
jako ostatní partie nekropole.

Z krátké bilance tedy plyne následující: všechny do-
stupné informace svědčí pro to, že k počátku využívání
polohy jako pohřebiště, stejně jako k uložení hromad-
ného hrobu do zemnice 5/5, došlo teprve po opuštění
sídliště. 

5. Raně středověké sídliště v poloze Na Týnici

5.1. Sídlištní objekty, struktura a rozsah

V dochované dokumentaci se zachovaly informace
přibližně o 30 identifikovaných zahloubených sídlišt-
ních objektech, které bylo možno alespoň přibližně
lokalizovat a vynést do celkového plánu (obr. 12).15 Lze
ovšem velmi důvodně předpokládat, že jejich počet byl
ve skutečnosti podstatně vyšší, nebyly ale buďto rozli-
šeny nebo dokumentovány. 

Nejvýraznějším objektem situovaným přibližně upro-
střed zkoumané plochy je zemnice 5/5, která byla 
druhotně využita k uložení hromadného hrobu. Větši-
nu zaznamenaných informací i obrazové dokumentace
publikoval již autor výzkumu (Krutina 1992, 568–569),
přesto se při zpracování vynořily interpretační nejisto-
ty, s nimiž je nutno se vyrovnat. Zemnice se svislými
stěnami a plochým dnem o rozměrech 380 x 330 cm
(12,5 m2) byla pečlivě zahloubena (pravděpodobně
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13 Žádné údaje o zmiňovaných sídlištních objektech bohužel ne-
jsou k dispozici. 

14 Autor zde v kontrastu k přítomnosti anomálních hrobů v Z části
pohřebiště hovoří pouze o pietních pohřbech. Muž v H26 však
spočíval na levém boku. Přítomnost vajec nemůže být prostřed-
kem datování, i kdyby však byla, vejce bylo zachyceno i v H59,
který autor řadí do nejmladší skupiny hrobů (Krutina 1992,
568).

15 Při rekonstrukci sídlištních objektů bylo možno vycházet pouze
z šesti, v měřítku provedených, plánů (obr. 5). Ostatní kresebná
dokumentace se omezuje na několik nepublikovatelných terén-
ních skic v nálezových denících. Celkový plán tedy nemohl být
proveden v menším měřítku.

Sektor Číslo objektu Počet zlomků Hmotnost (g)

3B 7 8 80

5 5 1 208 15 000

10B 104 4 45

10C 103 31 300

9A + 11 101 3 20

11 102 13 105

15 + 16 1 (horní partie) 242 2 555

15 + 16 2 65 525

15 3 2 10

15 +  16 4+16 132 1 120

15 5 ? ?

16 6 63 720

16 7 75 590

16 8 9 100

15 +  16 9 + 13 122 1 765

16 10 ? ?

16 11 29 220

16 12 25 130

15 + 16 14 ? ?

22 1 ? 48 680

25 1 ? ?

∑ 2 071 23 885

Tab. 1. Kvantifikace raně středověké keramiky nalezené v zásypech sídlištních
objektů. Tabulka má s ohledem na charakter výzkumu spíše orientační vý-
pověď. — Tab. 1. Quantification of Early Medieval ceramics found in the
backfill of settlement structures. Due to the character of the research, the
table is of a more informational nature.



železným dlátem, po němž se údajně zachovaly stopy)
do skalního podloží tvořeného pískovcem a slepencem
(obr. 4: A; 24; 26: F). Hloubka objektu od současného
povrchu činí asi 140 cm, od úrovně skalního podloží
pak 120 cm. Neznáme však raně středověké výškové
poměry lokality a hloubka objektu tedy mohla být
v době jeho provozu větší. 

Ploché dno pokrývala podle dokumentovaného profi-
lu asi 10–15 cm silná vrstva písku a rozpadlého podlo-
ží (obr. 24: C: 9, 10, 11). Autor výzkumu uvádí (Krutina
1992, 568), že přibližně ve středu objektu (pod kontrol-
ním profilem), byla v této vrstvě nalezena samostatná
lidská lebka16 a kolem ní „byly rozprostřeny“ střepy
nádoby, kterou se podařilo téměř v úplnosti rekonstru-
ovat (obr. 8: 3).17 Ze spojení samostatné lebky se sídlišt-
ní fází objektu pak bylo hypoteticky usuzováno na
„kultovní“ funkce zemnice (Krutina 1992, 575). Těsná
blízkost hromadného hrobu v jehož dolní části byla
zaznamenána koncentrace jednotlivých lebek (obr. 24: B)
s písčitou vrstvou právě přibližně v místech, kde byla

nalezena zmíněná lebka (srov. obr. 24: C), ale vyvolává
pochybnosti o správné interpretaci nálezové situace.
Z obr. 24: C jasně vyplývá, že hromadný hrob byl vložen
do mísovité jámy, která druhotně porušila zásyp zem-
nice. Objekt 5/5 byl bohužel vybírán po horizontálních
mechanických vrstvách a nalezená lebka spočívající
hypoteticky na dně výkopu pro hromadný hrob se tak
mohla dostat do písčité podlažní vrstvy, aniž by byly
identifikovány hranice vkopu. Dostupná dokumentace
bohužel dnes nedovoluje situaci verifikovat.

Výzkum nezaznamenal žádné výraznější stopy otop-
ného zařízení, uváděno je jen malé ohniště, které mělo
asi 80 cm od středu západní strany nasedat na uvede-
né písčité vrstvy (nedokumentováno).

Všechny výše položené vrstvy (nejasná je doba gene-
ze humusovité vrstvy č. 7) náleží zjevně již době po
opuštění objektu. Pro postupné zanášení svědčí šikmý
sklon zásypových vrstev (srov. obr. 24: C). Teprve do
nich byl pak zahlouben výkop pro hromadný hrob. 

Inventář výplně zemnice (a jejího nejbližšího okolí)
byl mimořádně bohatý – skýtá 1208 zlomků keramic-
kých úlomků (cca 15 kg), jednu v úplnosti rekonstruo-
vatelnou nádobu (obr. 8: 3) a tři železné předměty.
Postup po mechanických vrstvách bohužel neumožňu-
je plně odlišit nálezy ze zásypu zemnice od výplně hro-
madného hrobu.

Druhá zemnice (obj. 1/15 na rozhraní sektorů 15
a 16) o rozměrech přibližně 3 x 3 m (cca 9 m2) byla do
současného povrchu slepencového podloží zahloubena
maximálně pouze 40 cm (obr. 12; 4: E, G). Její půdorys
lze dnes přesně rekonstruovat pouze v sektoru 15,
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Obr. 7. Budeč - Na Týnici. Postup výzkumu v letech 1983–1988. — Fig. 7. Budeč - Na Týnici. Progress of research in 1983–1988.
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16 Lebku zachycuje pouze fotogrametrický plán (obr. 26: F). Nepo-
dařilo se ji sice bezpečně vyčlenit ani z deponovaného antropo-
logického souboru, zdá se ovšem nejpravděpodobnější, že je
totožná s lebkou 34 (poslední vyzvednutá lebka), která byla stej-
ně jako ta na fotografii poškozena velkým otvorem na temeni.
Náležela jedinci (snad ženského pohlaví) ve věku maturus I 
(Blajerová 1987, 30). Prozatím nelze posoudit, zda bylo její
poškození příčinou úmrtí nebo vzniklo teprve post mortem.

17 Postrádáme jakoukoliv dokumentaci rozložení jednotlivých stře-
pů a jejich prostorového vztahu k lebce. Z charakteristického
zabarvení ve spodní části nádoby však soudíme, že tato nádoba
sloužila nějakou dobu v běžném kuchyňském provozu.
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Obr. 8. Budeč - Na Týnici. A – povrchy nádob reprezentujících keram. třídy (vnější a vnitřní strana); 1 – hrnec z H25; 2 – hrnec z H78; 3 – hrnec ze dna zemnice 5/5;
4 – náušnice z H30; 5 – korálek ze sondy 21, vrstva 4; 6 – korálek ze sondy 17, mezi H81 a H89 na podloží. Foto a kresby I. Štefan. — Fig. 8. Budeč - Na Týnici. A –
surface detail of vessels representing defined ceramic classes (outer and inner side); 1 – pot from H25; 2 – pot from H78; 3 – pot found at bottom of pit-house 5/5;
4 – earring from H30; 5 – bead from Trench 21; Layer 4; 6 – bead from Trench 17, between H81 and H89 on subsoil. Photograph and drawing by I. Štefan.
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zahloubení do podloží na V straně bylo podstatně
menší.18 Šikmý sklon nepříliš vyrovnaného skalnatého
dna na zachyceném profilu (obr. 5: A) bude pravděpo-
dobně dán spíše nepřesnou orientací výkresu (srov.
obr. 4: E). Celou kubaturu zásypu zemnice tvořil podle
dochované dokumentace (obr. 5: A) čistý světlý písek,
do nějž se zahlubovaly objekty 9, 10, 13 a 14 přibližně
kruhového půdorysu s hlinito-kamenitým zásypem se
silnou příměsí popela a uhlíků. Z nálezového deníku
vyplývá, že bohužel nebyla odlišována keramika z horní
partie písčitého zásypu a mladších objektů. Žádné
stopy otopného zařízení ani pozůstatky konstrukce
zemnice výzkum neodhalil. 

Nejpočetnější skupinu identifikovaných objektů tvoří
nevelké, funkčně nespecifikovatelné jámy, u nichž navíc
většinou postrádáme elementární údaje o rozměrech
a složení zásypu. Jejich největší koncentraci sledujeme
v sektorech 15 a 16, kde byla jejich výplň zpravidla pro-
stoupena popelem, uhlíky, množstvím zvířecích kostí
a keramiky (srov. tab. 1). Ve dvou případech bezpečně
konstatujeme vzájemné narušení (obj. 6, 7 a 15 v sekto-
ru 16 – pouze obr. 12 a obj. 4 a 16 – obr. 5: E). 

Druhý shluk objektů se soustředil do sekt. 3B a 10
na JV zkoumané plochy.19 Pozornost zde budí zejména
jáma kruhového půdorysu (obj. 6) hluboká nejméně
60 cm od úrovně podloží, v níž spočívaly skelety H52,
H50, kterou můžeme s opatrností pokládat za opuště-
ný sídlištní objekt (rozbor situace viz kap. 7.4).

Ve střední části plochy provází nejasný výklad obj.
101 půdorysu mírně rozevřeného lichoběžníku o roz-
měrech přibližně 200 x 80, zahloubený asi 50 cm do
podloží, který byl – podobně jako okolní hroby – orien-
tován delší stranou ve směru V–Z (srov. obr. 9). Jáma
se napojovala na H33, aniž bychom však dnes dokáza-
li určit jejich stratigrafický vztah (obr. 32 může být jen
rekonstrukcí). Nedaleko od ní V směrem se nacházela
obdélná jáma H45, která prokazatelně neobsahovala
žádné lidské pozůstatky (obr. 34). Podobně jako ji tedy
zřejmě vyřadíme ze soupisu sídlištních objektů i objekt
101, a budeme je považovat za připravená, z neznámé-
ho důvodu ale neobsazená, místa posledního odpočin-
ku. Nepočítaje objekt 5/5, byly ve střední části identi-
fikovány pouze drobný objekt 102 a objekt 1, který
zřejmě předcházel vzniku H58.

Ostatní části zkoumané plochy poskytly již jen nevý-
razné stopy osídlení. Uprostřed V části sektoru 18 je
v deníku zmíněn mělce zahloubený objekt obsahující
keramiku, která ale nebyla vyčleněna od nálezů z vrs-
tev. Záhadou zůstává blíže nespecifikovaný obj. 1/22,
velmi bohatý na keramiku (srov. tab. 1), který snad
může být totožný s domnělým lineárním zahloubeným
útvarem, resp. partiemi pod terénním zlomem (viz kap.
3). Ani jedna ze tří drobných jamek v sondě 8 neobsa-
hovala inventář. Jediným prokazatelným rozsáhlejším
zahloubeným objektem v SV části lokality je pouze
neúplně odkrytý obj. 1/25, jehož keramický obsah
zřejmě druhotně vstoupil do zásypu H114. V sekt. 1E
byl navíc zjištěn mělký žlábek dlouhý asi 4 m, který ale
neobsahoval žádné nálezy. 

Z devíti kůlových jamek identifikovaných v sekt. 1A,
1E a 3A obsahovaly zlomky raně středověké keramiky
pouze tři.20

Snímek rozložení zahloubených objektů však bezpo-
chyby odráží původní tvářnost sídliště velmi selektivně.
Jak bylo naznačeno v kap. 3, prodělala lokalita řadu
transformací, které zcela smazaly stopy po povrcho-
vých stavbách a činnostech. Jedinou možností alespoň
dílčí kompenzace je analýza prostorové distribuce ke-
ramiky nalezené v ornici a vrstvách, která svou kvan-
titou značně přesahuje kolekci získanou z objektů; ku
prospěchu lze využít i keramiku ze zásypů hrobů (srov.
tab. 2).

Obr. 6: A, který z uvedených důvodů sčítá veškerou
keramiku nalezenou mimo zásypy hrobů, poskytuje
obdobný, v detailech přesto poněkud odlišný obraz:
V S skupině sledujeme největší koncentraci keramiky
nikoliv v prostoru s odkrytými objekty, ale Z odsud
v sektoru 13C a v nemalé míře také v sektoru 17.
I tento plán ovšem může odrážet raně středověký stav
pouze dílčím způsobem. Hlavní determinantou je výška
nadloží v jednotlivých sektorech (srov. obr. 2), která
především v nejvýše položené JV části lokality vystavi-
la celý objem nadloží intenzívní orbě. Keramika (hypo-
teticky) původně uložená v těchto partiích tedy buďto
podlehla povětrnostním a mechanickým vlivům, nebo
se mohla přesunout do nižších partií (Kuna a kol.
2004, 311–317). Proti systémovému přesunu keramiky
směrem po svahu svědčí její nízké zastoupení v sekto-
rech 21, 13B a 22. 
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Nálezový kontext / Počet zlomků / Okrajových zlomků / Celková váha (g) / Průměrná váha střepu (g) /
Field context Number of fragments Rim fragments Total weight (g) Average weight of potsherds (g)

zahloubené objekty /
Excavated structures

2 071 167 23 885 11,5

ornice, vrstvy  
a nerozpoznané 
zahloubené obj. /

3 903 307 36 520 9,4Topsoil, layers and 
indistinguishable 
sunken structures

zásypy hrobů /
Grave fill

1 018 75 7 235 7,1

∑ 6 992 549 67 640 9,3

Tab. 2. Kvantifikace a fragmentarizace raně
středověkých keramických zlomků v jednotli-
vých nálezových kontextech. — Tab. 2. Quan-
tification and fragmentation of Early Medieval
ceramic fragments in individual field contexts.

18 Dochovaná fotografie je neostrá a nemohla být publikována. 
19 Obj. 103 ledvinovitého půdorysu hluboký max. 50 cm od úrov-

ně podloží; žlabovitý obj. 104 max. 30 cm od úrovně podloží.

20 V sekt. 3B jamka 9 (obr. 5: F) – 7 ks; jamka 12 – 4 ks; v sekt. 1A
jamka ve středu sondy – 1 ks.
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Jisté zmírnění těchto limitů může nabídnout vyne-
sení distribuce keramiky v zásypech hrobových jam
(obr. 6: B). Vycházíme z předpokladu, že na ploše sídliště
došlo v krátkém časovém úseku mezi jeho opuštěním
a počátky pohřbívání pouze k minimálním prostorovým
transformacím. Keramika, která vstoupila do – orbou
později neporušených – zásypů hrobů ze zaniklých
sídlištních situací, by tedy měla „konzervovat“ její pů-
vodní rozložení na ploše. Premisu minimální kontami-
nace plochy mladší keramikou validuje srovnání grafu 3
a grafu 5.21 Výsledek se v základních rysech překrývá
s předchozí evidencí. Překvapivá je jen nízká četnost
souborů okolo objektu 5/5.

Výsledky dílčích analýz tedy rozkládají raně středo-
věké sídliště Na Týnici na tři nevelká jádra aktivit.
V S části je to zemnice 1/15 obklopená a částečně
porušená jámami kruhového půdorysu, na kterou
Z směrem navazuje asi 20 m dlouhý pás s četnými
nálezy keramiky, který může indikovat existenci dal-
ších povrchových objektů, příp. přiléhající odpadní
areál. Několik superpozic je dokladem delšího užívání
plochy, mj. i po zániku zemnice 1/15. Ve střední části
evidujeme pouze izolovanou zemnici 5/5 (a drobný obj.
102); bohaté soubory keramiky z hrobů JZ od ní ale
mohou opět indikovat další stavby. V JZ části lokality
pak výzkum zjistil tři, resp. čtyři funkčně neurčitelné 

objekty, doprovázené dvěma (případně třemi kůlovými
jamkami). O intenzívních sídelních aktivitách opět ho-
voří četné zlomky keramiky ve vrstvách a zásypech
hrobů. Z úplné absence keramiky v hrobech a pouze
sporadických nálezů ve vrstvách usuzujeme, že JZ
koncentraci dělila od střední i S části lokality volná
plocha, která nebyla zastavěna, ani jinak intenzívně
využívána. Nezkoumanou plochu mezi střední a S kon-
centrací nelze z tohoto hlediska posoudit. Ostatní par-
tie lokality již zřejmě tvořily periferní, nejvýše hospo-
dářsky využívaný areál. 

Opakované negativní sběry na oraných plochách
okolo plochy výzkumu (jaro 2004, podzim 2006) potvr-
zují vymezení raně středověkého sídliště Na Týnici při-
bližně ve stanoveném rozsahu. Poněkud problematický
zůstává pouze prostor S od lokality, oddělený dnes
vysokou mezí.22

5.2. Hmotná kultura sídliště

5.2.1. Keramika

V průběhu archeologického výzkumu byl získán roz-
sáhlý soubor raně středověkých keramických zlomků
čítající téměř sedm tisíc kusů o celkové váze 67,6 kg
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Obr. 12. Budeč - Na Týnici. Schematický plán registrovaných raně středověkých sídlištních objektů s vyznačením dokumentovaných řezů (označení odpovídá obr. 5).
— Fig. 12. Budeč - Na Týnici. Schematic plan of recorded Early Medieval settlement structures with indication of documented sections (marking corresponds 
to Fig. 5). 

0 20 m

21 Při sestavování obr. 6: B bohužel nebylo možno vyjádřit poměr
množství keramiky ke kubatuře hrobových jam, jelikož k tomu
postrádáme dostatečně přesné údaje. Jako korelát lze ale nabíd-
nout rámcovou rekonstrukci zahloubení hrobů (srov. obr. 11).

22 Proti pokračování sídliště tímto směrem svědčí vymezení lokali-
ty sběry A. Knora (1965, obr. 1) v době, kdy byla tato plocha
ještě přístupná povrchovému sběru a rovněž značný sklon teré-
nu (srov. obr. 3).



(viz tab. 2). Necelých šest tisíc zlomků přitom pochází
z ornice, vrstev a zahloubených sídlištních objektů,
okolo tisíce fragmentů vstoupilo do zásypu hrobových
jam, v drtivé většině jistě ze starších sídlištních situací
(tab. 2).

Již tato základní bilance jednoznačně hovoří pro
intenzívní a pravděpodobně nikoliv krátkodobé osídle-
ní lokality. Tomu odpovídá i vysoký stupeň fragmenta-
rizace, která podle očekávání postihla výrazněji kera-
miku získanou z ornice, vrstev a zásypů hrobů (srov.
tab. 2).

K zevrubné analýze keramiky vedly dva hlavní důvo-
dy: Přes relativní intenzitu netrval život týnického síd-
liště pravděpodobně déle než několik desetiletí. Jak
bude zdůvodněno níže, lze na to usuzovat na jedné
straně z absence keramiky konvenčně označované jako
staro- a časně středohradištní, kterou lze zařadit do 
8. a 1. poloviny 9. století, na straně druhé pak z velmi
nízkého zastoupení keramiky s kalichovitými okraji,
která tvoří dominantní část středočeské produkce větší
části 10. a zřejmě i 11. století. Soubor ze sídliště Na
Týnici tedy poskytuje vítané prohloubení poznání stře-
dočeské keramiky v období počátků českého státu,
kterou známe převážně z málo rozsáhlých nebo mlad-
šími aktivitami kontaminovaných souborů. Při kompa-
raci se budeme nejčastěji obracet na soubor keramiky
pocházející z první fáze osídlení předhradí Budče
v poloze Na Kašně, který byl detailně zhodnocen
A. Bartoškovou (1997b). Druhým důvodem je překrytí
sídliště pohřebištěm, jehož inventář poskytuje pro hod-
nocený soubor datum ante quem a obráceně – přesnější
chronologické fixaci počátků pohřbívání může napomoci
stanovení horního datovacího intervalu výskytu kera-
miky ze sídlištních situací.

Pozornost se při zpracování soustředila především
na 550 fragmentů okrajů nádob, které naplňovaly ales-
poň základní předpoklady deskripce. S ohledem na ne-
jednoznačně vymezené nálezové okolnosti podstatné
části souboru bylo přistoupeno k hodnocení en bloc.
Pracovní pokus o srovnání keramiky z jednotlivých
částí sídliště neukázal žádné prokazatelné rozdíly. Přes
riziko kontaminace v době vzniku hromadného hrobu
jsme do součtů zahrnuli i bohatý soubor ze zásypu
zemnice 5/5, jelikož jeho charakteristiky kopírují ten-
dence pozorované u zbytku kolekce. Z celkové kvantifi-
kace tak byly vyčleněny jen zlomky ze zásypů hrobo-
vých jam, u nichž musíme alespoň teoreticky připustit
jejich možnou souvislost teprve s dobou pohřbu.

5.2.1.1. Tvary a velikost nádob

V souboru konstatujeme naprostou převahu hrnců
nad ostatními tvary. Miska je zastoupena třemi exem-
pláři – v jediném případě, u něhož známe celý profil, ji
ukončoval dovnitř zatažený okraj (obr. 28: 19); dva
drobné fragmenty zřejmě náleží ke kónicky rozevřeným
tvarům (obr. 17: 16, 17). Pouze jeden drobný exemplář
ven vyloženého okraje lze spojit s láhví (obr. 28: 14).

Celý profil známe pouze u vejčitého hrnce, nalezené-
ho na dně zemnice 5/5 (obr. 8: 3; v. 24 cm, ø okraje 
22 cm). S ohledem na vysoký stupeň fragmentarizace
je tedy jediným vodítkem alespoň k přibližné představě

o velikosti nádob průměr jejich okraje. Vysloveně drob-
ný tvar byl zjištěn pouze jedenkrát (obr. 14: 4). Z gra-
fu 1 vyplývá největší podíl hrnců s okrajem o průměru
mezi 16–25 cm; nádoby o průměru nad 30 cm jsou
zastoupeny pouze sporadicky. Z objemné nádoby
pochází technologicky atypické fragmenty na obr. 17:
25, 26.

Převážnou většinu keramických nádob tedy tvořily
středně velké hrnce, sloužící zřejmě především v běž-
nému kuchyňskému provozu. Větší nádoby pak mohly
být určeny ke – spíše krátkodobému – skladování. 

5.2.1.2. Technologie výroby a keramické třídy

Zlomkovitost a pouze makroskopické hodnocení sou-
boru umožnilo jen paušální charakteristiku. Řada nádob
nese na vnitřní straně jasné stopy dodatečného při-
lepování a formování horních části, které jsou často
pokryty modelačními rýžkami svědčícími přinejmenším
o částečném obtáčení keramiky na ručním hrnčířském
kruhu (pro blízký soubor z polohy Na Kašně srov. 
Bartošková 1997b, 128, obr. 4). Rovněž určení kvality
výpalu je bez exaktních analýz zatíženo značnou sub-
jektivitou; smysluplnost komparace navíc relativizují
variabilní postdepoziční podmínky, které se negativně
podepsaly zejména na zlomcích z ornice a vrstev. Lze
pouze konstatovat, že většina zlomků vykazuje na
lomu jednolité zabarvení bez tzv. sendvičového efektu,
které, spolu s kompaktností, hovoří pro vysoký stupeň
výpalu. Některé exempláře pak dosahují v celkovém
zpracování přímo vynikajících kvalit (srov. např. obr.
20). Barva střepu (převažují různé odstíny hnědé
a šedé) nemůže sloužit jako hodnotící kritérium –
v řadě případů byly zaznamenány výrazné rozdíly již
mezi vnější a vnitřní stranou zlomků (srov. obr. 8: A).

Rozdíly ve složení keramické hmoty a závěrečné
úpravě povrchu nádob vedly k vymezení sedmi základ-
ních keramických tříd.23 Rámcovou vizuální představu
o nich podává obr. 8: A; příslušnost fragmentů na kre-
sebných tabulkách (obr. 14–17, 19, 28, 29) uvádí číslo
v závorce.
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Graf 1. Průměr hodnotitelných okrajů keramických nádob (včetně keramiky
ze zásypu hrobových jam). — Graph 1. Average of assessable ceramic ves-
sel rims (including ceramics from grave pit fills).

23 Klasifikace pro možnost srovnání navazuje na zpracování sou-
boru z 1. fáze budečského předhradí v poloze Na Kašně (Bartoš-
ková 1997b, 128, 135–136). Počet tam vymezených keramic-
kých skupin byl však nakonec pro riziko subjektivity reduko-
ván. Vyčleněné keramické třídy tedy vystihují pouze základní
diference.



1. Keramika má hrubší povrch daný silnou příměsí
zrn písku o velikosti okolo 1 mm, slída v drtivé většině
není v těstě vůbec zastoupena, pouze na několika
jedincích evidujeme sporadická mikroskopická zrnka
(odpovídá třídě I u Bartoškové 1997b).

1a. Složení keramického těsta je totožné jako u 1. tří-
dy, povrch nádob je ale navíc přetažen jemnou hlinitou
vrstvičkou, která částečně překrývá vystupující ostřiva.
Ta je někdy přítomna pouze na vnější straně nádoby
(odpovídá třídě II u Bartoškové 1997b).

2. Keramika má středně hrubý povrch daný silnou
příměsí písku o velikosti zrn okolo 0,5 mm. Zastoupe-
ní slídy je naprosto zanedbatelné jako u 1 a 1a (odpo-
vídá třídě III u Bartoškové 1997b). 

2a. Složení keramického těsta je totožné jako u 2. tří-
dy, povrch nádob je navíc přetažen jemnou hlinitou
vrstvičkou, která částečně překrývá hrubší povrch. Ta
je někdy přítomna pouze na vnější straně nádoby
(odpovídá třídě IV u Bartoškové 1997b).

3. Keramika je ostřena jemným pískem o velikosti
okolo 0,1–0,3 mm. Na povrchu je někdy přítomna
tenká vrstvička přetahu. Zastoupení slídy je zcela
zanedbatelné jako u předchozích tříd (odpovídá třídám
V a VI u Bartoškové 1997b). 

4. Ve složení keramického těsta zcela převládají hli-
nité složky nad písčitou příměsí, slída není zastoupe-
na. Keramika má hladký povrch. Úroveň zpracování
i výpalu se může odlišovat (vynikající např. u obr. 28:
38, podprůměrná u obr. 17: 25, 26). Odpovídá třídě VII
u Bartoškové 1997b). 

5. Heterogenní nepočetná skupina zlomků, v jejichž
hmotě jsou výrazně zastoupena menší zrna slídy (o ve-
likosti okolo 1 mm). Keramika s velkými zrny slídy
nebyla na lokalitě zjištěna.

Podíl vymezených keramických tříd v celém souboru
vyjadřuje graf 2, z nějž vyplývá dominantní zastoupení
keramiky ostřené hrubším pískem (třídy 1, 1a, 2, 2a),
která je nejčastěji vypálena do různých odstínů šedi
a v základních znacích odpovídá tzv. pražské šedé
řadě, která je charakteristická pro horizont středočes-

ké mladohradištní keramiky s kalichovitými okraji. Je
nutno upozornit, že současná nepřítomnost jemného
přetahu u tříd 1 a 2 nemusí vždy odpovídat původní-
mu stavu. Na řadě střepů pocházejících z ornice a vrs-
tev totiž konstatujeme různě intenzívní narušení hlini-
tých složek povrchu. 40 % posuzovaných zlomků pak
náleží ke 3. třídě ostřené jemným pískem o velikosti
zrn okolo 0,1–0,3 mm. Jemná keramika bez přítom-
nosti ostřiva byla zastoupena pouze 7 %. Podstatným
markantem je zanedbatelný podíl keramické produkce
obsahující slídu (třída 5).

5.2.1.3. Okraje nádob

Typová škála způsobu formování okrajů hrnců je
značně pestrá. Klasifikační tabulka (obr. 13) eviduje 72
variant rozčleněných do jedenácti základních typů. Při
jejím sestavování jsme opět navázali na vyhodnoce-
ní souboru z polohy Na Kašně (Bartošková 1997b,
114–118, obr. 3, tam i slovní popis), jehož variabilita je
ovšem mj. díky podstatně menšímu počtu okrajových
zlomků nižší (42 variant). K osmi základním typům,
které charakterizovaly 1. fázi osídlení Na Kašně, přiby-
ly navíc další tři (IV, X a XI).

V souboru jsou přitom zastoupeny tři typy okrajů,
které jsou podle dnešních znalostí nositelem výrazněj-
ší chronologické informace. Na prvním místě jsou to
výrazně rozevřené okraje, vycházející ze zaškrceného
hrdla, nazývané konvenčně límcovité (skupina III, obr.
14: 6; 15: 14), které představují specifický typ okraje
zařaditelný rámcově na sklonek 9. a první desetiletí 10.
století (charakteristika např. Boháčová — Čiháková
1994, Taf. 1 B: PH 5).

Kalichovité okraje (obr. 13: IV) jsou vůdčím typem
středočeské produkce 10. a části 11. století (charakte-
ristika Boháčová — Čiháková 1994). Na Týnici se
vyskytuje jak nízká („archaická“) varianta (např. obr.
28: 8), tak varianty s vysokým okrajem (obr. 14: 7; 16: 1;
18: 6).

Posledním dobře definovaným typem jsou tzv. zdu-
řelé okraje, které jsou signifikantním tvarem mladší
fáze mladohradištního období a nastupují zřejmě ve
druhé polovině 11. století (Bartošková 1999). Jsou
zastoupeny jak „archaickou“ variantou (obr. 13: X: 1,
2), která je podle současných poznatků vyráběna zřej-
mě od 2. poloviny 11. století (Bartošková 1999), tak
v jednom exempláři i „klasickou“ variantou (obr. 20: 3)
datovatelnou teprve na počátek 13. století (Hrdlička
1993, 104). Ke zduřelým okrajům ve vlastním slova
smyslu (např. Hrdlička 1993) neřadíme – pouze morfo-
logicky podobný – okrajový zlomek zdobený zadrháva-
nou hřebenovou vlnicí (obr. 18: 1).

Jsme si vědomi toho, že celková kvantifikace vyjad-
řuje pouze relativní poměr jednotlivých typů a variant
okrajů. Vzhledem k silné fragmetarizaci totiž nelze vždy
zaručit, že každý okrajový střep reprezentuje jednu
samostatnou nádobu. Z grafu 3 a grafu 4 vyplývá domi-
nantní zastoupení typu VI, sdružujícího okraje ukonče-
né užší lištou, vzniklou vytažením dolní hrany okraje.
Nejpočetnější je přitom varianta VI: 2, VI: 9 a VI: 11. Na
druhém místě je typ VIII zakončený užší lištou vytvoře-
nou vytažením horní i dolní hrany. Zcela přitom domi-
nuje jednoduchá varianta VIII: 1. Třetí příčku zaujaly
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Graf 2. Procentuální zastoupení keramických tříd v souboru všech okrajů
z lokality (včetně zásypů hrobových jam). — Graph 2. Percentage of ceramic
classes in the assemblage of all rims from the site (including grave pit fills).
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Obr. 13. Budeč - Na Týnici. Klasifikace okrajů keramických nádob. — Fig. 13. Budeč - Na Týnici. Classification of ceramic vessel rims.



různé varianty nízkých okruží (skupina IX). Všechny
výše zmíněné, chronologicky signifikantní, skupiny
okrajů, jsou přitom zastoupeny pouze nevýrazně. Lím-
covitý (III) byl zaznamenán pouze v deseti, kalichovitý
(IV) ve 25 a zduřelý (X) pouze ve třech případech.

Vyjádření vazby mezi keramickými skupinami a typy
okrajů neodhalilo žádnou výraznější pravidelnost (srov.
graf 4). Zastoupení keramických skupin v rámci jedno-
tlivých variant okrajů v podstatě kopíruje jejich celko-
vý proporcionální poměr (srov. graf 2). Zmínit lze snad
pouze prokazatelnou vazbu slídnaté keramiky na jed-
noduše formovaný okraj I: 1 či naprostou absenci
jemné hlinité keramiky (třída 4) u výrazně zastoupené-
ho okraje VI: 2.

5.2.1.4. Výzdoba

Celkovou výzdobu se podařilo rekonstruovat jen v jed-
nom případě (obr. 8: 3). Alespoň část výzdobného pole se
pak zachovala pouze u 92 okrajových fragmentů, z nichž
většina je zachycena na kresebných tabulkách (počítáno
včetně keramiky ze zásypů hrobů). Téměř u tří čtvrtin
nádob sáhl hrnčíř po vícehrotém rydle (67 kusů), v 21

případech evidujeme výzdobu jednohrotým, ve čtyřech
případech dvouhrotým nástrojem.

První výzdobný pás v podhrdlí nejčastěji obstarala
hřebenová vlnice (44 případů); hřebenový pás zde evi-
dujeme pouze v šesti případech. Podstatně méně byl vy-
užíván hřebenový vpich (např. obr. 15: 12; 16: 13, 16, 17),
který evidujeme v podhrdlí u 10 nádob.

U okrajů, kde se zachovalo více výzdobných motivů,
konstatujeme nejčastěji dva či tři pásy hřebenových
vlnic pod sebou a kombinaci hřebenové vlnice a pásu.
Nikoliv výjimečným výzdobným prostředkem, který byl
ale nejčastěji aplikován až okolo největší výdutě, a proto
jej nelze přesněji kvantifikovat, jsou plastické pásky
nebo vývalky, buďto přesekávané hřebenovým vpichem
(obr. 20; obr. 15: 9; obr. 17: 2, 3, 4, 5, 22), nebo pokryté
drobnou hřebenovou vlnicí (obr. 15: 11). 

Evidentní vazba mezi způsobem výzdoby a typem
okraje se projevuje pouze u kalichovitých okrajů, které
jsou až na jediný (ne zcela typický exemplář – obr. 28:
1) zdobeny jednohrotým rydlem (to je ovšem přítomné
i na jiných typech). Výzdoba hřebenovým vpichem byla
pak nejčastěji aplikována na nádobách obsahujících
jemné ostřivo (třída III, 8 z 13 případů).

Z okruhu běžné středohradištní výzdoby se vymyká
několik zlomků výdutí zdobených složitějšími motivy,
které bývají zpravidla spojovány se starohradištní pro-
dukcí (např. obr. 17: 8; 45: 4). Technologická podobnost
zbytku souboru ale neumožňuje rozhodnout, zda jde
v tomto případě o starší příměs, archaismus nebo pro-
jev tvůrčího přístupu.

5.2.1.5. Keramické značky

Ze všech situací včetně zásypů hrobových jam se
podařilo vydělit přibližně sto fragmentů den, které
lze s výhradami ztotožnit se samostatnými nádoba-
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Obr. 14. Budeč - Na Týnici. Keramika ze sídlištních situací. 1 – sekt. 4, ornice; 2–4 – sekt. 4, vrstva 2; 5 – sekt. 3B, obj. 6; 6 – sekt. 3B, střed sondy, hl. 50 cm;
7 – sekt. 5, ornice. Kreslila A. Štefanová. — Fig. 14. Budeč - Na Týnici. Ceramics from settlement situations. 1 – Sector 4, topsoil; 2–4 – Sector 4, Layer 2; 
5 – Sector 3B, Structure 6; 6 – Sector 3B, centre of trench, depth 50 cm; 7 – Sector 5, topsoil. Drawing by A. Štefanová.

0 3 cm

1(3)
(1)

(3) (1)

(2a)

(1a)

(2a)

2

3

4

5

6
7

Graf 3. Poměr zastoupení jednotlivých skupin okrajů (srov. obr. 13). —
Graph 3. Representation ratio of individual groups of rims (compare Fig. 13).
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Graf 4. Zastoupení jednotlivých variant okrajů ve vazbě na keramické třídy (vyjma keramiky za zásypu hrobových jam). — Graph 4. Representation of individual
types of rims in connection with ceramic classes (excluding ceramics in grave pit fills).
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mi. Osm z nich přitom neslo reliéfní značku (obr. 15:
10; 16: 18, 20; 17: 9; 18: 2; 45: 9 + dva velmi drobné
fragmenty). Lze pouze litovat, že žádné z den nelze
rekonstruovat v úplnosti a srovnat jej s dosud známým
fondem motivů. Nízký poměr značené keramiky je zřej-
mě odrazem pozvolného prosazování tohoto pozoruhod-
ného zvyku okolo závěru 9. a na počátku 10. století
(Varadzin 2005, 169–170).

5.2.1.6. Keramika pravděpodobně cizího původu

Identifikace keramiky cizí provenience představuje
podstatný doklad nadregionálních směnných kontaktů.
Prvním předpokladem je přirozeně bezpečná lokalizace
jejího původu. V souboru z Týnice bylo v průběhu zpra-
cování zaznamenáno několik drobných zlomků, které se

morfologií, výzdobou či technologickými znaky odlišova-
ly od většiny produkce. Nejvýraznější jsou vyobrazeny
na obr. 19. Musíme však konstatovat, že s jistotou nelze
stanovit bezpečnou provenienci žádného z nich.24
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Obr. 15. Budeč - Na Týnici. Keramika ze sídlištních situací. 1 – sekt. 10A, vrstva 2; 2 – sekt. 10A, vrstva 4; 3, 4 – sekt. 10B, vrstva 5 – (55–70 cm); 5 – sekt.
10B, V část, vrstva 3; 6 – sekt. 10C, vrstva 2; 7–10 – sekt. 10C, vrstva 3; 11 – sekt. 10C, vrstva 4; 12 – sekt. 10C, obj. 103; 13–14 – kontrolní blok 10C–11B,
ornice–podloží; 15 – sekt. 11B, vrstva 2; 16 – sekt. 11, obj. 102. Kreslila A. Štefanová. — Fig. 15. Budeč - Na Týnici. Ceramics from settlement situations. 1 –
Sector 10A, Layer 2; 2 – Sector 10A, Layer 4; 3, 4 – Sector 10B, Layer 5 – (55–70 cm); 5 – Sector 10B, east part, Layer 3; 6 – Sector 10C, Layer 2; 7–10 – Sec-
tor 10C, Layer 3; 11 – Sector 10C, Layer 4; 12 – Sector 10C, Structure 103; 13–14 – test block 10C–11B, topsoil–subsoil; 15 – Sector 11B, Layer 2; 16 – Sector
11, Structure 102. Drawing by A. Štefanová.
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24 Nejmarkantnější je zlomek výdutě s odsazeným hrdlem (obr. 19:
4), celkovým ztvárněním a výzdobou blízký středo–mladohra-
dištní keramice, známé především ze Žatecka (srov. např. Bube-
ník — Meduna 1994, Abb. 4: N), od níž se však údajně odlišuje
jemným povrchovým přetahem. Vzhůru vytažený, na horní
plošce prožlabený okraj, je často zastoupen na keramice tzv.
litoměřického typu (srov. např. Zápotocký 1965, 252–254, obr. 34:
6, 7). U zlomku silně prostoupeného slídou, zdobeného plastic-
kými vývalky a hřebenovým vpichem (obr. 19: 3), připadá v úva-
hu více míst původu (např. východní část středních Čech – srov.
Princová-Justová 1994, Abb. 3: 5; nebo dílny zásobující nedale-
ký Levý Hradec – Tomková 2001, obr. 58a, 58b). Za laskavé
posouzení děkuji P. Čechovi a P. Medunovi.



5.2.1.7. Otázka druhotné kontaminace souboru

Na závěr je nutno položit si otázku zásadního významu:
Lze celé spektrum keramiky uložené Na Týnici spojit se
zdejšími sídleními aktivitami nebo mohlo v pozdějším
období docházet k jeho „obohacování“ mladší keramikou?

Skutečnost, že zájem o využití polohy nekončí zánikem sí-
dliště, přitom jasně dokládá následné uložení hromadného
hrobu a vznik poměrně rozsáhlého pohřebiště. Bohatým
zdrojem mladší keramické produkce, vzdáleným pouhých
200 m, přitom bylo budečské hradiště, žijící intenzívním
životem až do 2. poloviny 11. století (Bartošková 1999). 
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Obr. 16. Budeč - Na Týnici. Keramika ze sídlištních situací. 1 – kontrolní blok mezi sektory 11 a 5, nad a Z od H59; 2, 3 – sekt. 13B, jamka o průměru 20 cm uprostřed
V strany sektoru; 4 – sekt. 13C, vrstva nad podložím; 5 – sekt. 13D, 6–9 – sekt. 15, obj. 1, popelovitá vrstva v horní části; 10 – sekt. 15, prohlubeň 
v SZ rohu sondy; 11 – sekt. 16, v S části pod ornicí; 12 – sekt. 16, okolí H80 – povrch objektu 13; 13–19 – sekt. 16, spojené objekty 9 a 13, šedá popelovitá vrstva; 20
– sekt. 16, obj. 6. Kreslila A. Štefanová. — Fig. 16. Budeč - Na Týnici. Ceramics from settlement situations. 1 – test block between Sectors 11 and 5, above and west
of H59; 2, 3 – Sector 13B, pit with 20 cm diameter in the middle of the east side of the sector; 4 – Sector 13C, layer above subsoil; 5 – Sector 13D; 6–9 – Sector 15,
Structure 1, cinereous layer in upper part; 10 – Sector 15, dug in the northwest corner of trench; 11 – Sector 16, in north part beneath topsoil; 12 – Sector 16, surround-
ings of H80 – surface of structure 13; 13–19 – Sector 16, connected structures 9 and 13, grey cinereous layer; 20 – Sector 16, Structure 6. Drawing by A. Štefanová.
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Obr. 17. Budeč - Na Týnici. Keramika ze sídlištních situací. 1 – sekt. 16, na S od H85; 2 – sekt. 16, obj, 4; 3 – sekt. 17, SV část sondy, hl. 40–55 cm; 4 – sekt.
17, SZ roh, 35–50 cm; 5–7 – sekt. 17, Z strana sondy, 8–10 – sekt. 17, střed sondy, hl. 50 cm od povrchu; 11 – sekt. 17, střed sondy, vrstva nad podložím; 12,
13 – sekt. 17, S část sondy, hl. 40–80 cm od povrchu; 14–16 – sekt. 18, střed sekt. nad podložím; 17 – sekt. 18, V polovina, 5. vrstva; 18, 19 – sekt. 20, vrstva
2; 20–22 – sektor 20, vrstva 3; 23 – sekt. 21, údajně sídlištní objekt nad H104; 24–25 – údajně sídlištní obj. nad H106; 26 – sekt. 21, vrstva 4, S část, obj. 1.
Kreslila A. Štefanová. — Fig. 17. Budeč - Na Týnici. Ceramics from settlement situations. 1 – Sector 16, north of H85; 2 – Sector 16, Structure 4; 3 – Sector 17,
northeast part of trench, depth 40–55 cm; 4 – Sector 17, northwest corner, 35–50 cm; 5–7 – Sector 17, west side of trench, 8–10 – Sector 17, centre of trench,
depth 50 cm from surface; 11 – Sector 17, centre of trench, Layer above subsoil; 12, 13 – Sector 17, north part of trench, depth 40–80 cm from surface; 14–16
– Sector 18, centre of Sector above subsoil; 17 – Sector 18, east half, Layer 5; 18, 19 – Sector 20, Layer 2; 20–22 – Sector 20, Layer 3; 23 – Sector 21, appa-
rently settlement structure above H104; 24–25 – apparently settlement structure above H106; 26 – Sector 21, Layer 4, north part, Structure 1. Drawing by 
A. Štefanová.
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Jak vyplývá z předchozího rozboru, hlásí se drtivá
většina posuzovaných zlomků ke kategorii značně he-
terogenní středohradištní keramické produkce. Výjim-
kou jsou tři výše uvedené skupiny okrajů (viz kap.
5.2.1.3), které již reprezentují nástup (límcovité okraje)
starší fázi (kalichovité okraje) a mladší fázi (zduřelé
okraje) mladší doby hradištní. Jedinou možností prově-
ření jejich souvislosti se sídlením Na Týnici je bližší
pohled do jejich nálezových souvislostí.

Límcovité okraje (typ III) jsou zastoupeny jen deseti
exempláři, z nichž navíc pouze jeden pochází z výplně
objektu, zbytek byl nalezen v ornici či vrstvách.25 Okraj
na obr. 28: 24 byl vyzvednut z kontrolního bloku zem-
nice 5/5 v horizontu 20–40 cm od současného povrchu
a nelze tudíž vyloučit jeho sepětí teprve s ukládáním
hromadného hrobu.

Okraje s kalichovitou profilací (typ IV) jsou zastoupe-
ny 25 exempláři. Lokalizace jejich nálezu však ukazuje
stejným směrem (srov. tab. 3). Nápadně se koncentru-
je do vyšších partií zemnice 5/5, přičemž v žádném
dalším sídlištním objektu nebyly nalezeny.

Zduřelý okraj (typ X) reprezentovaný třemi kusy,
pochází ve dvou případech z vrstev pod ornicí,26 pouze
klasický zduřelý okraj (datovatelný teprve do 1. polovi-
ny 13. století) byl zařazen do sáčku, který měl obsaho-
vat keramiku z obj. 1/22, který snad můžeme ztotožnit
s domnělým lineárním zahloubeným útvarem, resp.
partiemi pod terénním zlomem (viz kap. 3). S ohledem
na datování pohřebiště (srov. dále) překrývajícího plo-
chu sídliště můžeme keramiku se zduřelými okraji
považovat za jednoznačně mladší intruzi. 

Tato bilance nás tedy s jistou dávkou opatrnosti
vede k závěru, že ani jeden z uvedených typů okraje
nebyl v době života sídliště Na Týnici v masové míře
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Obr. 18. Budeč - Na Týnici. Keramika ze sídlištních situací. 1, 2 – sekt. 22, vrst-
va 2; 3–5 – sekt. 22, obj. 1; 6 – sekt. 26, vrstva 3. Kreslila A. Štefanová. —
Fig. 18. Budeč - Na Týnici. Ceramics from settlement situations. 1, 2 – Sec-
tor 22, Layer 2; 3–5 – Sector 22, Structure 1; 6 – Sector 26, Layer 3. Drawing
by A. Štefanová.
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Obr. 19. Budeč - Na Týnici. Keramika pravděpodobně cizího původu. 1 – kontrolní blok mezi sekt. 10B a 10C; 2 – sekt. 10C, vrstva 3; 3 – sekt. 10A, vrstva 4;
4 – zásyp H72; 5 – sekt. 22, obj. 1. Kreslila A. Štefanová. — Fig. 19. Budeč - Na Týnici. Ceramics likely of foreign origin. 1 – test block between Sectors 10B and
10C; 2 – Sector 10C, Layer 3; 3 – Sector 10A, Layer 4; 4 – fill H72; 5 – Sector 22, Structure 1. Drawing by A. Štefanová.
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Obr. 20. Budeč - Na Týnici. Fragmenty dokonale provedené nádoby s plas-
tickou výzdobou (sekt. 15, obj. 4). — Fig. 20. Budeč - Na Týnici. Fragments
of perfectly executed vessels with relief decoration (Sector 15, Structure 4).

25 Z úrovně nad podložím (sektor 17) pochází pouze jeden okraj
(typ III: 4, třída 1a). 

26 Sektor 10A, vrstva 2; sektor 22, vrstva 2.



vyráběn. Tato keramika se sem zřejmě v nevelkém
množství dostává teprve po zániku osídlení v souvislos-
ti s následnými aktivitami. Charakteristické typy mlad-
ší produkce mohly doprovázet i méně výrazné tvary,
které ale za dnešního stavu poznání neumíme od zbyt-
ku kolekce odlišit. 

5.2.1.8. Datování

Přijmeme-li závěry předchozí kapitoly, odvíjí se časo-
vé zařazení horní hranice souboru spjatého s osídlením
především z absence keramiky s kalichovitými okraji
v situacích bezpečně spjatých s osídlením. K nástupu
tohoto vůdčího typu mladohradištního období dochází
v pražském prostředí nejspíše někdy v závěru první
třetiny 10. století (dendrodatum nejdříve po roce 917 –
Boháčová 2001, 273–279). V tomto klíčovém rysu se
soubor hlásí ke kolekci keramiky reprezentující jasně
vydělenou první fázi osídlení předhradí Budče v poloze
Na Kašně (Bartošková 1997b).

Podstatným rozdílem mezi nimi je však nepřítom-
nost keramiky s límcovitými okraji, která je Na Kašně
zastoupena. Tento typ okraje je pokládán za předchůd-
ce kalichovité profilace (Boháčová — Čiháková 1994),
jeho počátky bohužel dosud nelze přesněji stanovit. Od
jednoznačného chronologického výkladu jeho neúčasti
Na Týnici nás nicméně vzdaluje otázka jeho reálného
podílu v dobovém spektru okrajů. Vždyť např. ve vzor-
ku 79 zdobených okrajů z Kašny je zastoupen pouze 15

kusy, což je méně než 20 % (srov. Bartošková 1997b,
tab. 1).

V ostatních charakteristikách (morfologie okrajů, způ-
sob výzdoby) mezi oběma kolekcemi konstatujeme vyso-
kou míru podobnosti. Ze zjištěných rozdílů uveďme
ještě nevýrazné zastoupení keramické třídy 4, která je
Na Kašně značně frekventovaná, či naopak užití plastic-
ké pásky, která se Na Kašně nevyskytuje. Nelze spolehli-
vě rozhodnout, zda těmto diferencím přiřknout chrono-
logický význam, nebo je spojit s jinými faktory – např.
se zásobováním lokalit odlišnými dílnami.

Stanovení dolní hranice datování naráží na napros-
tou absenci absolutních opor pro starší období raného
středověku. Pouze relativní, přesto však směrodatná, je
komparace s keramikou ze spodních vrstev osídlení
budečské akropole, předcházejících vzniku prvního
raně středověkého opevnění, která se vyznačuje pří-
tomností slídy, jednoduchými okraji a nepravidelně
provedenou výzdobou (srov. Bartošková 1997a, 44,
obr. 4, 5). Keramika z Týnice se v tomto srovnání jeví
jako podstatně pokročilejší, důležitý význam může mít
i téměř naprostá absence slídy v keramické hmotě.
Blízká je naopak keramice, kterou obsahovalo těleso 
1. fáze raně středověké hradby akropole (srov. Bartoš-
ková 2003a, obr. 16) a 1. a 2. fáze opevnění prvního
předhradí (srov. Bartošková 1992, obr. 4–6). Kompa-
raci se vzdálenějšími lokalitami relativizuje vysoká
rozrůzněnost středohradištní produkce. Zmiňme zde
pouze rámcově blízký soubor získaný ze situací pře-
krytých tělesem nejstaršího opevnění na Pražském
hradě (před rokem 917 – srov. Boháčová 2001, zejm.
obr. 49a, 49b).

Za dnešního stavu poznání tedy můžeme keramický
soubor, jehož vznik spojujeme se sídelními aktivitami
v poloze Na Týnici, zařadit do intervalu 2. poloviny 9. –
počátku 10. století. Toto datování nezávisle podporuje
i rozbor předmětů svázaných s následným pohřbívá-
ním (viz kap. 7.6).

5.2.2. Přesleny a tkalcovské závaží (?)

Fragmenty čtyř keramických přeslenů běžných typů,
které se podařilo získat v průběhu výzkumu, pochází
z různých nálezových kontextů (obr. 22: 1–4). Prvé dva
zlomky náleží k dvojkónickým tvarům s leštěným po-
vrchem, třetí exemplář je k tomuto účelu upraveným
střepem silnostěnné nádoby. Poslední fragment prav-
děpodobně náležel k větším kulovitým tvarům. 

Nejistá funkční interpretace provází asi 6 cm vyso-
ký fragment předmětu vyrobeného ze špatně vypálené
jemné hlíny, který byl nalezen v zásypu H3 (obr. 22: 32 –
skutečná orientace předmětu je neurčitelná). Zachovaná
je pouze část vnější obrysové linie, která dovoluje uvažo-
vat o tvaru stlačené koule či kuželovitém tvaru se zaob-
lenými hranami, střední část je bohužel odlomena. Není
vyloučeno, že se původně jednalo o závaží tkalcovského
stavu s vertikálně probíhajícím otvorem (srov. Váňa 1995,
obr. 43: 15; Pleinerová 1999, zejm. obr. 1: 4, 7).

Pokud jde o zpracování textilu doložitelném v našem
prostředí především nálezy přeslenů, náleží poloha Na
Týnici ve srovnání s jinými částmi budečského hradiš-
tě k nejméně výrazným (Bartošková — Štefan 2006,
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Č. Sekt. Kontext Typ Obr.

1 1E vrstva 2 IV:7

2 KB 3B-10A ? IV:2

3 KB 4-11 ? IV:4 16:1

4 KB 4-11 ? IV:4

5 5 ornice (nad obj. 5/5?) IV:3 14:7

6 5 ornice (nad obj. 5/5?) IV:3

7 5 obj. 5, ornice IV:6

8 5 obj. 5, ornice IV:5 28:1

9 5 obj. 5, ornice IV:2 28:3

10 5 obj. 5, 20–40 cm  (horní partie hrom. hrobu) IV:4 28:5

11 5 obj. 5, 20–40 cm (horní partie hrom. hrobu) IV:2 28:8

12 5 obj. 5, 20–40 cm (horní partie hrom. hrobu) IV:2 28:9

13 5 obj. 5, kontr. blok IV:8 29:1

14 8 ornice IV:3

15 9C nad podložím IV:1

16 KB 10A-10B ? IV:3

17 10C vrstva 3 IV:4 14:7

18 13A 20–35 cm pod povrchem IV:6

19 17 na podloží IV:2

20 17 40–80 cm pod povrchem IV:3

21 18 vrstva 3 splachy (plachy) IV:1

22 18 na podloží IV:9 17:14

23 21 vrstva 4 IV:3

24 23 u obj. 5/5 IV:3

25 26 vrstva 3 IV:3

Tab. 3. Rozložení nálezů kalichovitých okrajů na zkoumané ploše. Šedým
rastrem označeny položky vázané na horní partie obj. 5/5 (KB – kontrolní
blok mezi sondami). — Tab. 3. Distribution of cup-shaped rim finds over the
researched area. Grey highlighted items are tied to the upper parts of Struc-
ture 5/5 (KB – test block between trenches).



740). Odpovídá-li nálezový obraz alespoň v základních
rysech skutečnosti, nepatřily tyto činnosti Na Týnici
k nijak intenzívně provozovaným. 

5.2.3. Zbraně

Jediným prokazatelným militáriem je neúplný želez-
ný hrot šípu s křidélky a tulejkou (obr. 22: 7). Tento 
typ střely náleží v západoslovanském prostředí raného
středověku k nejčastěji zastoupeným (např. Kempke
1991, 31–33, Karte 5). Dva obdobné exempláře pochá-
zí i ze západní části akropole Budče (Váňa 1995, 57).
Prokazatelné spojení dalších dvou fragmentů s šipkami
neumožňuje špatný stav jejich zachování (srov. obr. 22:
8, 9).

5.2.4. Nože

V průběhu výzkumu bylo ve vrstvách a sídlištních
objektech nalezeno celkem dvanáct nožů nebo jejich
částí. Polovinu z nich podrobil R. Pleiner metalografic-
ké analýze a následně začlenil do kvalitativní kompara-
ce nožířských výrobků z různých částí Budče (Pleiner
1993).27 Je ale bohužel třeba zmínit, že raně středově-
ké stáří je nálezovým kontextem bezpečně zaručeno
pouze u nože č. 8, u tří předmětů zcela postrádáme
informace o místě nálezu (srov. tab. 4).
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Č. Sonda Nález. kontext Celk. délka Délka čepele Metalografické hodnocení Obr. 

1 18 nad podložím 8,8 cm + x cca 7 cm 21:1

2 23 S okraj sekt. 8,8 cm cca 7 cm 21:2

3 18 na podloží 8,6 cm 6 cm 21:3

4 13C ? 5,3 cm + x méně hodnotný výrobek (vz. 671) 21:4

5 17 40–80 cm cca 6 cm 4,6 cm dobrý výrobek (vz. 672) 21:5

6 17 ? 8,5 cm 7 cm nepříliš povedený výrobek (vz. 673) 21:6

7 3B ? 6,4 cm + x prvotřídní výrobek (vz. 677) 21:7

8 5 obj. 5 12,1 cm 8 cm průměrný výrobek (vz. 678) 21:8

9 10 ? 17,1 cm 12 cm velmi dobrý výrobek (vz. 679) 21:9

10 ? 4,5 cm + x 21:10

11 ? 12,5 cm cca 9,5 cm 21:11

12 ? 9,8 cm 9,5 cm 21:12

Tab. 4. Nože z vrstev a sídlištních objektů
v poloze Na Týnici. Kvalitativní hodnocení
podle Pleiner 1993, v závorce uvedeno pořa-
dové číslo vzorku. — Tab. 4. Knives from lay-
ers and settlement structures at the Na Týnici
site. Qualitative evaluation according to Plei-
ner 1993; consecutive sample number given
in parentheses.

27 Tyto předměty jsou dnes bohužel nezvěstné. Soubor se však
podařilo v úplnosti rekonstruovat ze zachovaných fotografií
(obr. 21).

Obr. 21. Budeč - Na Týnici. Nože ze sídlištních objektů a kulturní vrstvy. Nálezový kontext viz tab. 4. Kreslil I. Štefan, foto H. Toušková. — Fig. 21. Budeč - Na Týnici.
Knives from settlement structures and cultural layers. See Tab. 4 for field context. Drawing by I. Štefan, photograph by H. Toušková.
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Celkovou délkou mezi 6–12,5 cm se kolekce řadí
k malým a středním kusům, určeným zřejmě prvotně
k širokému spektru běžných každodenních činností.
Výjimku představuje 17 cm dlouhý, štíhlý exemplář (č. 9,
obr. 21: 9), u něhož nelze vyloučit ani využití v boji.

Metalografická analýza identifikovala relativně širo-
kou škálu výrobních postupů a z nich plynoucích
funkčních a estetických kvalit. Všechny výrobky s vý-
jimkou nože č. 4 vznikly svařením železných a ocelo-
vých komponent. U nožů č. 7 a 9 byl identifikován
technologicky náročný, esteticky působivý tzv. pruho-
vaný svářkový damask. Nevelká četnost a široké da-
tování ostatních položek z Budče a okolí bohužel pro-
zatím nedovolují vyvozovat z těchto zjištění obecnější
závěry.

5.2.5. Ostatní kovové předměty a břidlicový brousek

Nálezový fond ostatních předmětů vyrobených z kovu
čítá okolo 35 položek, z nichž ovšem pouze menší část
pochází ze situací, které garantují jejich raně středově-
ké stáří. Především málo výrazné, fragmentární či silně
korodované artefakty nalezené ve vrstvách mohou sou-
viset teprve se zemědělským využitím plochy v pozděj-
ším období. 

Z jednoznačně identifikovatelných předmětů zmiň-
me nejdříve tři pouta věder sloužící k uchycení držadla;
každá z nich přitom reprezentuje odlišný typ (obr. 22:
13, 19, 31). Přestože poslední z uvedených bylo naleze-
no v H83 mezi levým kolenem a okrajem hrobové jámy
(obr. 38), přikláníme se s ohledem k jeho osamocenosti
spíše k sepětí se sídlištními aktivitami. H83 ostatně
porušil zahloubený obj. 6/16, obsahující bohatý kera-
mický inventář. Nejistota provází fragment plochého
předmětu (dnes) srdcovitého tvaru (obr. 22: 14). Zaob-
lení může opět naznačovat spojitost s okutím vědra,
nelze vyloučit ani jinou interpretaci. Velikostí i tvarem
je mu blízký další zlomek předmětu (obr. 22: 6).

Interpretační obtíže přináší i drobný (pravděpodob-
ně železný) artefakt získaný z obj. 7/16 s odlomeným
tordovaným dříkem a do trubičky svinutou, mírně roz-
tepanou hlavicí (obr. 22: 11). S ohledem na neznalost
ukončení lze hypoteticky uvažovat buď o jehlici určené
ke spínání oděvu (ty nepatří v našem prostředí k čas-

tým nálezům – Krumphanzlová 1967) a nebo – což
považujeme za pravděpodobnější – o fragmentu rybář-
ského háčku (srov. např. Mazuch 2003, Abb. 9: 6, 7).

Z obj. 1/22, který je snad totožný s domnělým lineár-
ním zahloubeným útvarem, pochází drobná jehla s ouš-
kem (obr. 22: 12).

Potíže s datováním se dotýkají i podkovy nalezené
v sektoru 9C ve vrstvě nad podložím (obr. 22: 17). Okutí
zvířecích kopyt bylo v raném středověku prováděno
spíše výjimečně a nevelký fond podkov vykazuje znač-
nou typovou různorodost (např. Beranová 1980, 242–
243; Kaźmierczyk 1978). Podkova z Týnice bez patrné-
ho ozubu zaujme především svými nevelkými rozměry,
které ji spíše řadí k okutím bot. Ta však v našem pro-
středí začala zpříjemňovat chůzi teprve od 16. století
(srov. Cymbalak 2006). 

Neúplný plochý předmět jazykovitého tvaru z kon-
trolního bloku zemnice 5/5 (obr. 22: 10), má svůj blíz-
ký protějšek v H27 (srov. obr. 42). Obě jednoduchá
kování bez patrných nýtů či otvorů pro ně snad mohla
původně sloužit jako jednoduchá nákončí. Jistotu nic-
méně nemáme. 

Zbylá část železných předmětů buďto neumožňuje
funkční určení, nebo pochází ze situací, které mohly
být kontaminovány v průběhu pozdějšího období.

K ostření železných nástrojů sloužil nevelký břidlico-
vý brousek trojúhelníkovitého tvaru s otvorem pro za-
věšení, jehož dolní část může být odlomena (obr. 22: 5).
Pochází z obj. 103/10C, což zvyšuje pravděpodobnost
jeho datování do raného středověku. 

5.2.6. Předměty z kosti a parohu

Výzkum polohy Na Týnici přinesl třináct (či spíše
dvanáct) jednoduchých kostěných nástrojů (obr. 23;
tab. 5). Nelze zcela vyloučit, že některé kostěné artefak-
ty nebyly v době výzkumu identifikovány a skrývají se
v dosud nezpracovaném fondu zvířecích kostí. Přiřaze-
ní odlomené výsady srnčího parohu k nástrojům je
s ohledem na absenci makroskopických stop opracová-
ní i opotřebení problematické (obr. 23: 14).

Výrobu i užívání všech předmětů můžeme velmi
pravděpodobně zařadit do období, kdy byla poloha vyu-
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Č. Inv. č. Sonda Nález. kontext Funkční určení Zoologické určení Anatomické určení Obr.

1 83/42 4 pod ornicí šídlo neurč. neurč. 23:1

2 83/153 8 vrstva 2 šídlo tur radius zl. diaf. 23:2

3 85/73 8C zásyp H64 proplétáček ovce/koza tibia dist. sin. 23:3

4 85/6 KB 10A-10B 30–60 cm proplétáček pes radius prox. sin. 23:4

5 86/41 17 na podloží proplétáček srnec metacarpus dist. 23:5

6 84(141 10A vrstva 2 proplétáček? kohout tibiotarsus 23:6

7 83/221 5 obj. 5, vrstva 7 šídlo/proplétáček ovce/koza radius prox. sin 23:7

8 84/182 10B vrstva 4 šídlo/proplétáček ovce/koza tibia dist. sin. 23:8

9 85/164 16 obj. 10 šídlo/proplétáček ovce/koza metacarpus diaf. 23:9

10 18 vrstva 4 šídlo/proplétáček srnec metatarsus prox. 23:10

11 85/145 16 na podl. u H74 šídlo/proplétáček srnec metacarpus diaf. 23:11

12 20 vrstva 1 šídlo/proplétáček ovce/koza/srnec dialýza dist. 23:12

13 17 ? jehla? neurč. neurč. 23:13

14 83/221A 5 vrstva 3 ? srnec výsada parohu 23:14

Tab. 5. Přehled nalezených kostěných před-
mětů. Zoologické určení provedli L. Peške
a R. Kyselý. — Tab. 5. Summary of discovered
bone objects. Zoological identification per-
formed by L. Peške and R. Kyselý.
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Obr. 22. Budeč - Na Týnici. Předměty ze sídlištních objektů, vrstev a hrobových zásypů. 1–4 – keramické přesleny; 5 – břidlicový brousek; 6–31 – železné předmě-
ty; 32 – pálená hlína, asi fragment závaží tkalcovského stavu. 1 – sekt. 17, uprostřed Z strany na podloží; 2 – sekt. 18, vrstva 3; 3 – sekt. 5, obj. 5, úroveň 2; 4 –
zásyp H47; 5 – sekt. 10C, obj. 103; 6 – JZ část sekt. 18, vrstva 3; 7 – S část sekt. 18, nad podložím; 8 – sekt. 13C, nad podložím; 9 – sekt. 5, obj. 5, úroveň 3; 
10 – sekt. 5, obj. 5, kontrolní blok; 11 – sekt. 16, obj. 7; 12 – sekt. 22, obj. 1; 13 – SZ část sekt. 17, na podloží; 14 – V část sekt. 18, vrstva 4; 15 – SZ část sekt. 18,
vrstva 5; 16 – sekt. 23, nad podložím; 17 – sekt. 9C, nad podložím; 18 – sekt. 10A, vrstva 3; 19, 20 – sekt. 5, obj. 5, úroveň 3; 21 – sekt. 1B, nad podložím; 22 –
SZ sekt. 18, vrstva 3; 23 – sekt. 1B, nad podložím; 24 – JZ roh sekt. 16; 25 – sekt. 16, obj. 9+13; 26, 27 – sekt. 18, vrstva 4; 28, 29 – sekt. 18, splachové vrstvy;
30 – sekt. 9A, vrstva 3; 31 – zásyp H83; 32 – zásyp H3. Kreslil I. Štefan. — Fig. 22. Budeč - Na Týnici. Items from settlement structures, layers and grave fills. 
1–4 – ceramic whorls; 5 – slate whetstone; 6–31 – iron objects; 32 – fired clay, probably a fragment of a weaving loom weight. 1 – Sector 17, in the centre of west
side on subsoil; 2 – Sector 18, Layer 3; 3 – Sector 5, Structure 5, Level 2; 4 – fill H47; 5 – Sector 10C, Structure 103; 6 – northwest part of Sector 18, Layer 3; 7 –
north part of Sector 18, above subsoil; 8 – Sector 13C, above subsoil; 9 – Sector 5, Structure 5, Level 3; 10 – Sector 5, Structure 5, test block; 11 – Sector 16, Struc-
ture 7; 12 – Sector 22, Structure 1; 13 – northwest part of Sector 17, on subsoil; 14 – east part of Sector 18, Layer 4; 15 – northwest part of Sector 18, Layer 5; 
16 – Sector 23, above subsoil; 17 – Sector 9C, above subsoil; 18 – Sector 10A, Layer 3; 19, 20 – Sector 5, Structure 5, Level 3; 21 – Sector 1B, above subsoil; 22 –
northwest part of Sector 18, Layer 3; 23 – Sector 1B, above subsoil; 24 – southwest corner of Sector 16; 25 – Sector 16, Structures 9+13; 26, 27 – Sector 18, Layer
4; 28, 29 – Sector 18, runoff layer; 30 – Sector 9A, Layer 3; 31 – fill H83; 32 – fill H3. Drawing by I. Štefan.
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žívána k sídlení. Byly nalezeny ve všech osídlených
částech polohy a nevykazují tudíž žádnou prostorovou
koncentraci.

Po vzoru A. Bartoškové (1995; 2003b), byly předmě-
ty rozděleny do čtyř základních kategorií. Šídla, cha-
rakterizovaná hrotem seříznutým do tvaru jehlanu,
jsou zastoupena dvěma kusy. Tzv. proplétáčky, vzniklé
šikmým seříznutím dutých kostí, jsou zastoupeny tře-
mi charakteristickými exempláři. Přiřazení drobné, šik-
mo seříznuté (či pouze odlomené?) kohoutí kosti k této
kategorii, a k nástrojům vůbec, je spíše méně pravdě-
podobné (obr. 23: 6). Do tvarově nevyhraněné skupiny
šídlo/proplétáček řadíme dalších šest nástrojů. Drob-
ná, silně ohlazená, a tudíž zoologicky neidentifikova-
telná kost kruhového průřezu (obr. 23: 13), mohla být
užívána jako jehla. Jistotu bohužel snižuje odlomení
horní části s předpokládaným otvorem.

Zoologické určení opracovaných kostí pravděpodob-
ně odráží preference konstatované A. Bartoškovou
(1995, tab. 1; 2003b, 259). U dutých, upravených kostí
(proplétáček, šídlo/proplétáček) sledujeme převahu
ovce/kozy a srnce; k výrobě šídla bylo užito kosti tura
(tab. 5). 

Charakter týnického souboru vynikne opět nejlépe
v komparaci. Srovnatelná kolekce kostěných předmětů
byla získána z chronologicky rámcově současného prv-
ního sídlištního horizontu na prvním předhradí Budče,
v poloze Na Kašně. Při poněkud menší ploše výzkumu
zde bylo nalezeno 22 jednoduchých artefaktů (Bartoš-
ková 1995). I zde zcela převažovaly kostěné nástroje
nad parohovými. Škála zdejších předmětů je ovšem
širší. V pěti exemplářích se zde vyskytly – Na Týnici
neidentifikované – „brusle“ a dvě ozdobné obkladové

destičky, z nichž jednu zdobil relativně náročně prove-
dený motiv páva. V obou souborech zcela absentují
nálezy hřebenů. Fond z budečské akropole ani z jiných
zpracovaných českých lokalit prozatím neumožňuje vy-
dělení úžeji datovatelných souborů.

Nepočetnou kolekci jednoduchých kostěných nástro-
jů z polohy Na Týnici, jejichž přesné využití neumíme
prozatím určit, pouze obecně spojujeme se zpracová-
ním kůže, textilu, lýka či proutí. Zpracování těchto ma-
teriálů, stejně jako výroba samotných nástrojů, však ve
světle našeho souboru nepřekročily Na Týnici rovinu
podomácké výroby.

5.2.7. Předměty ze skla

První byl nalezen v blíže nespecifikované vrstvě 4
v sondě 21. Jde o drobný modrý korálek bez otvoru,
k němuž je přitavena menší kapka bílé skelné hmoty
(obr. 8: 5). Pouze předběžně lze uvažovat o polotovaru
nebo výrobním zmetku. 

Do vrstvy nad podložím mezi H81 a H89 je lokalizo-
ván nález poloviny většího stlačeného soudkovitého ko-
rálku žluté barvy zdobeného natavenými modrobílými
očky, které nevýrazně vystupují z povrchu šperku (obr. 8:
6). Souvislost korálku se sídelními aktivitami podporu-
je relativní neporušenost okolních hrobů (s výjimkou
povrchově uloženého H82 náležejícího novorozenci –
srov. obr. 9). Vícebarevné korálky nejsou v českém pro-
středí příliš frekventovanou komponentou ra-ně středo-
věkého náhrdelníku (Krumphanzlová 1965, 175–177);
zcela identický typ však známe z řady halštatských
a laténských pohřebišť (srov. typ 519 podle Venclová
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Obr. 23. Budeč - Na Týnici. Kostěné předměty ze sídlištních objektů a vrstev. Nálezový kontext viz tab. 5. Kreslil I. Štefan. — Fig. 23. Budeč - Na Týnici. Bone
objects from settlement structures and layers. See Tab. 5 for field context. Drawing by I. Štefan.
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1990, 70–71). Na lokalitu se tedy zřejmě dostal za ne-
známých okolností v tomto období nebo později jako
antikvita.

5.3. Závěrem – Sídliště před hradbami Budče

I letmý pohled na poměrně dobře známou osnovu
raně středověkého osídlení v širším zázemí budečské-
ho hradiště, které se výrazně váže k vodním tokům na
dně potočních údolí (srov. Bartošková — Štefan 2006,
obr. 5), dává tušit specifické určení raně středověkého
sídliště v poloze Na Týnici. Analýza početného souboru
keramických zlomků dovoluje předpokládat, že k jeho
vzniku dochází někdy v průběhu 2. poloviny 9. století,
tedy rámcově ve stejné době, kdy se Budeč stává roz-
sáhlým, vícedílným, intenzívně osídleným hradem, chrá-
něným mohutnou fortifikací (Bartošková 1992; 2003a;
Bartošková — Štefan 2006). Jeho život se z neznámých
důvodů uzavírá již po několika desetiletích – pravděpo-
dobně okolo počátku 10. století. Nevelké sídliště na
vrcholu ostrožny bez vydatnějšího vodního zdroje28 bylo
tedy s vysokou pravděpodobností úzce svázáno s potře-
bami sousedního hradiště v prvním období jeho rozma-
chu. Souhra nepříznivých geomorfologických podmínek,
problematického vedení výzkumu a absence vyhodno-
cení zvířecích kostí nám nicméně nedovoluje překro-
čit pouze velmi obecnou charakteristiku jeho podoby
a funkcí. 

Doklady osídlení se koncentrují na ploše asi 40 x 50 m.
Dílčí analýzy dovolily v tomto prostoru vyčlenit dvě či
pravděpodobněji spíše tři koncentrace zahloubených
sídlištních objektů a výskytu keramiky (přinejmenším
JZ shluk dělila od ostatních volná plocha), které je
možno hypoteticky ztotožnit se samostatnými used-
lostmi (srov. obr. 6: A, B; 12). Pokud akceptujeme tuto
základní představu, poskytovalo sídliště domov maxi-
málně dvěma desítkám obyvatel. 

Jako sídelní jádra severní a střední jednotky snad
sloužily dvě do skály vytesané zemnice, položené 15 m
od sebe. V prostoru JZ koncentrace aktivit takový
objekt zjištěn nebyl, nelze ale vyloučit, že se skrývá
někde v okolní nezkoumané ploše. Pravoúhlé zahlou-
bené stavby lze na akropoli i předhradí Budče doložit
v celém období existence hradiště, jejich budování se
ale rovněž soustřeďovalo především do středohradišt-
ního či do starší fáze mladohradištního období (s lit.
Bartošková — Štefan 2006, 732–735). Plošnou výmě-
rou (14,5 m2 a cca 9 m2) se obě zemnice řadí k průměr-
ně velkým stavbám tohoto druhu (např. Donat 1980,
57; Dostál 1987, 14). Ani jedna ze zemnic neobsahova-
la stopy výraznějšího otopného zařízení. U obj. 1/15 to
lze snad přičíst narušení mladšími objekty, v zemnici
5/5 bylo u západní strany zjištěno jen nevelké ohniště.
Toto řešení ale nebylo výjimkou – pouze jednoduché
topeniště je doloženo i ve třech zemnicích na akropoli
hradiště (Váňa 1995, 15, 103). K rekonstrukci nadzem-
ních partií obou zemnic chybí jakékoliv přímé indicie.
Dostatečnou výšku obytného prostoru alespoň u obj.

5/5 zaručovalo značné zahloubení (minimálně 120 cm)
doplněné snad již jen jednoduchým typem střechy. 

Existenci nadzemních staveb jednoznačně indikuje
jen několik kůlových jamek, neskládajících ale žádný
rekonstruovatelný půdorys. Překvapivá je nepřítomnost
mazanice, která, např. v rámcově současném 1. hori-
zontu osídlení předhradí v poloze Na Kašně, indikuje
nadzemní stavby vyplétané nebo rámové konstrukce
(Bartošková 1992, 445–446).29

Nálezový obraz zástavby je tedy bezpochyby pouze
úzkým výsekem původní skutečnosti. S velkou pravdě-
podobností musíme navíc předpokládat alespoň hospo-
dářské stavby, určené k ustájení dobytka a uskladnění
obilí.30

Sociálně-profesní profil obyvatel sídliště je mnohem
více než přítomností specifických objektů a artefaktů
vytýčen jejich nepřítomností. Nepřítomnost strusky
umožňuje zcela vyloučit místní zpracování kovů. Nízký
počet přeslenů ukazuje, že k intenzívně provozovaným
činnostem nepatřilo ani spřádání příze; kostěné ná-
stroje spojitelné pouze obecně se zpracováním kůže,
lýka nebo proutí jsou zastoupeny v průměrném množ-
ství. Žádná z nevelkého spektra archeologicky doloži-
telných řemeslných aktivit (např. Donat 1995) zde tedy
není doložena v takové míře, aby ji bylo možno považo-
vat za určující náplň života obyvatel sídliště.

Více světla nepřináší do problému ani kolekce před-
mětů z kovů. Zcela postrádáme náročnější artefakty
spojitelné s přítomností elity; zbraně zastupuje proka-
zatelně pouze hrot šípu.31

Za předpokladu, že využívání polohy jako pohřebiš-
tě vročíme až do doby po zániku sídliště, neznáme
bohužel ani místo, kde obyvatelé osady našli poslední
odpočinek.

Raně středověké sídliště v poloze Na Týnici je nejlé-
pe poznanou sídelní komponentou v nejužším zázemí
budečského hradiště (Bartošková — Štefan 2006, 744–
746, obr. 5). Z archeologických a mladších písemných
pramenů svázaných zpravidla s obdarováváním církev-
ních institucí víme, že v těsné blízkosti významných
center vznikala sídliště, jejichž obyvatelé byli nezřídka
povinováni jasně specifikovanými výrobními či služeb-
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28 V současné době není v širokém okolí registrován žádný zdroj
vody. Na změnu vodních poměrů od raného středověku ale
nepřímo poukazuje husté osídlení hradiště, které si bez jeho
dostupnosti lze jen těžko představit.

29 Jejich půdorys vymezují písčité a jílovité vymazávky podlah
o rozměrech přibližně 3,5 x 3,5 m. Z dalších konstrukčních
typů jmenujme sruby doložené na několika místech akropole
dochovaným základovým věncem (souhrnně Bartošková — Šte-
fan 2006, 732–735). Absence mazanice Na Týnici však může být
pouze důsledkem zániku staveb bez požáru.

30 Nebudeme-li předpokládat (nepříliš pravděpodobné) vyvázání
obyvatel sídliště z agrárních činností. Přinejmenším intenzívní
konzumaci zvířat dokládá velké množství kostí nalézaných na
celé ploše výzkumu. Určen však byl pouze (relativně početný)
soubor získaný údajně z hromadného hrobu (L. Peške in: Kruti-
na 1992, 570–572). Můžeme přitom snad předpokládat, že ales-
poň část kostí sem vstoupila z opuštěných sídlištních situací.
V kolekci naprosto dominují pozůstatky domácích druhů s pře-
vahou skotu a prasat, podstatně méně je zastoupena ovce/
koza. Koňské kosti tvoří velmi malý podíl; z divokých druhů je
jednou kostí zastoupen srnec. Pozoruhodná je naprostá absen-
ce žernovů (či jejich zlomků) v nálezovém fondu.

31 Není však třeba příliš zdůrazňovat, že archeologický obraz formu-
jí mimo postdepozičních procesů především okolnosti opuštění
lokality.



nými činnostmi (nejnov. Klápště 2005, 296 n.). S napl-
ňováním některé z osobitých potřeb obyvatel Budče
zřejmě souvisel i vznik nevelké osady v jejím předpolí.
Zdejší život však z neznámých důvodů utichá již po
několika desetiletích existence.

6. Hromadný hrob

Převážnou část registrovaných souvislostí a pro-
vedené dokumentace unikátního hromadného hrobu
33–50 jedinců, který byl prozkoumán v první sezóně
výzkumu v roce 1983, obsahuje již předběžná publi-
kace (Krutina 1992).32 Značný výpovědní potenciál –
v podstatě neporušeného objektu – bohužel výrazně
snížil zvolený způsob odebírání lidských pozůstatků po
mechanických vrstvách bez přítomnosti antropologa
a jeho nedostatečná dokumentace.33 Účelem následují-
cích kapitol je rekapitulace podstatných zjištění a revi-
ze klíčových interpretačních opor tam, kde to dostupná
dokumentace umožňuje.

6.1. Nálezová situace a stratigrafický vztah
k okolním pohřbům

Jáma, která posloužila k jednorázovému uložení lid-
ských pozůstatků, byla vyhloubena do zásypu opuštěné
zemnice 5/5 situované přibližně ve středu zkoumaného
areálu (obr. 9, 12). Pro postupné zanášení interiéru síd-
lištního objektu (a tedy i delší proluku mezi jeho zánikem
a výkopem pro hromadný hrob) svědčí šikmý sklon zásy-
pových vrstev 4 a 5 (srov. obr. 24: C; k prvotní funkci zem-
nice kap. 5.5.1). Povrch terénu však mohl v raném středo-
věku ležet výše než dnes; o výběru místa snad rozhodla
patrná deprese, která byla nově prohloubena. Lidské
pozůstatky tedy spočinuly v nepravidelné mísovité jámě
o rozměrech asi 2,7 x 2,9 m v horní části, jejíž dno se
podle dokumentovaného profilu nacházelo v době výzku-
mu asi 120 cm pod povrchem, tzn. asi 1 m pod úrovní
kamenitého podloží. Nelze ale vyloučit, že k události nále-
ží i lebka vyzvednutá z úrovně písčité vrstvy na dně zem-
nice (viz kap. 5.5.1). To by znamenalo, že vkop místy
zasahoval ještě hlouběji. Kosti údajně přiléhaly těsně
k hraně výkopu, což by svědčilo o jeho bezprostředním
zaplnění (Krutina 1992, 569). 

Značnou kumulaci kostí obsahovala již orniční vrstva
sondy 5 (obr. 25: A). Charakter objektu ještě nebyl v této
fázi rozpoznán a části nalezených skeletů byly pracovně
označeny jako H11–H13. Po identifikaci obrysu zemnice
v hloubce asi 30 cm pod povrchem přikročil autor výzku-
mu k rozšíření sondy J směrem (sonda 5C), přičemž

zachoval kontrolní profil, probíhající přibližně středem
objektu. V této úrovni (na profilu obr. 24: C mezi kontex-
ty 1 a 2; srov. obr. 25: B) byl pořízen i jediný detailní
půdorysný plán. Mezi četnými pískovcovými, břidlicový-
mi i opukovými kameny je bez anatomických vazeb roz-
ptýleno na relativně velké ploše asi 10 samostatných
lebek (mezi kterými se nacházela i lebka s esovitými
záušnicemi) a kosti postkraniálního skeletu. 

V hloubce asi 40–50 cm se vkop pro hromadný hrob
zužuje a získává ostré hranice (srov. obr. 25: C, E; 26: A).
V této vrstvě (obr. 24: C, vrstva 2) dosahuje hustota
kostí maxima a zdá se, že lidské pozůstatky byly jen
minimálně prosypávány hlínou a kameny. 

Fotografie zachytily nejméně dvě zachované větší
části skeletů bez lebek (obr. 26: B); ve dvou případech
identifikujeme lebky spojené s páteří (obr. 26: C, D).
Nezřídka se vyskytovaly soudržné části skeletů rukou
či nohou, promíšené s jinými částmi těl (obr. 25: D, E). 

Ke spodní vrstvě hromadného hrobu (obr. 24: C)
postrádáme jakoukoliv fotografickou dokumentaci.
Množství lidských kostí zde údajně nedosahovalo hus-
toty předchozí úrovně; ve větší míře měly být zastoupe-
ny pískovcové kameny. Rozmístění samostatných lid-
ských lebek asi 1 m pod úrovní povrchu znázorňuje jen
nivelovaný situační plán (obr. 24: B); lze ovšem usuzo-
vat, že i v této vrstvě doprovázely krania i další části
skeletů. Přinejmenším v S polovině objektu však byly
lebky bezpochyby záměrně vyskládány do půlkruhu
lemujícího okraj výkopu. 

Lidské pozůstatky uložené v hromadném hrobě
nedoprovázely žádné artefakty, o něž by se mohlo dato-
vání tragické události opřít. Jedinou výjimkou je osm
drobných esovitých záušnic nalezených ve funkční
poloze u lebky č. 2 (obr. 26: E).34 Lebka byla nalezena
na rozhraní ornice a vrstvy 2 nedaleko S rohu zemni-
ce, tedy v místech, kde se hromadný hrob již více neza-
hluboval (obr. 24: A; 25: B). Autor výzkumu sice v před-
běžné publikaci pokládá přináležitost lebky k ostatním
pozůstatkům za nejpravděpodobnější, připouští i jiné
varianty (narušený starší nebo teprve sekundárně vlo-
žený mladší hrob – Krutina 1992, 576). Poslední vari-
antu je ale možno zcela vyloučit,35 proti sekundárnímu
přemístění ze staršího hrobu rovněž hovoří několik
výrazných indicií.36 Žena, které náležela lebka č. 2, tedy
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32 K nim při zpracování přibyla dosud nezveřejněná fotografická
dokumentace a terénní skica dolních partií hromadného hrobu.
Terénní deník žádné nové relevantní informace neregistruje.

33 Způsob výzkumu přetrhal původní souvislosti mezi jednotli-
vými částmi lidských skeletů, které podle zachovaných foto-
grafií zčásti spočívaly v anatomickém uložení. K antropologic-
kému rozboru byl předán již jen soubor jednotlivých kostí.
Kresebná a fotografická dokumentace se soustředila přede-
vším na horní partie hrobu; ze spodní části disponujeme
pouze jedinou terénní skicou. Řez objektem zachycuje jen
jedna generalizovaná kresba, žádná celková fotografie tohoto
profilu nebyla pořízena.

34 M. Blajerová konstatuje v antropologickém posudku zelené
zbarvení lebky kolem otvorů zvukovodů a na mastoidech. Spolu
s lebkou byly ke zpracování předány i drobné zlomky postkra-
niálního skeletu, jejichž příslušnost je však sporná, i když ne
vyloučená. Lebka náležela ženě v kategorii adultus I – kolem 20
let (Blajerová 1987, 5).

35 Relativně neporušená lebka spočívala jednoznačně již pod úrov-
ní skalního podloží, do něhož byla zahloubena zemnice 5/5,
a obličejovou částí byla orientována k 40 cm vzdálené hraně
objektu. Případná hrobová jáma by tedy v partii trupu a nohou
nutně narušila okraj zemnice (jak sledujeme např. u H22 – obr.
27: A–C); k ničemu takovému však nedošlo. Těžko si lze navíc
představit okolnosti, při nichž by byl zcela zničen postkraniální
skelet a lebka zůstala prakticky neporušena.

36 1) Ve stejné vrstvě bylo identifikováno dalších nejméně osm
samostatných lebek (srov. obr. 24: A); 2) přestože v hromadném
hrobě zcela převažovaly pozůstatky mužů, byly zde identifiková-
ny další dvě ženské lebky (Blajerová 1992, 579); 3) soudržnost
esovitých záušnic s lebkou ukazuje na nepříliš dlouhý odstup
mezi smrtí a uložením.
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Obr. 24. Budeč - Na Týnici. Kresebná dokumentace hromadného hrobu v objektu 5/5 obklopeného hroby 20, 21, 22 a 31. A – půdorys situace v hloubce cca
30–40 cm pod současným povrchem. Šedě vytaženy samostatně uložené lebky, lebka č. 2 s osmi esovitými záušnicemi označena šipkou; tučnou čárou vyzna-
čen dokumentovaný profil; B – schematický nivelovaný plán rozložení samostatných lidských lebek (šedé kroužky) v hloubce cca 100 cm pod povrchem, ostat-
ní kosti nemapovány (nivelace není ukotvena a vyjadřuje tedy pouze relativní výškové vztahy, upraveno); C – J profil S poloviny objektu, šedě vyznačeny vrstvy
pod ornicí obsahující lidské pozůstatky; 1 – tmavě šedá ornice promíšená pískem, pískovcovými kameny a velkým množstvím lidských kostí; 1/5 a 1/6 – ornice
promíšená pískem a rozpadlým pískovcem; 2 – velmi sypká písčito-humusovitá vrstva promíšená velkým množstvím lidských kostí, střepů a kamenů; 3 – světle
šedá, silně písčitá promíšená velkým množstvím pískovcových kamenů, ale menším množstvím kostí než 2; 4 – světle šedá písčitá vrstva (splachová) s malým
množstvím kamenů; 5 – šedožlutá písčitá splachová vrstva; 6 – světle hnědá vrstva s pískem a humusem (splachová); 7 – černá humusovitá vrstva; 8 – černá
humusovitá vrstva s velkým množstvím uhlíků; 9 – čistý žlutý jemný písek; 10 – písek a pískovcová kamenná suť; 11 – světle hnědá písčitá vrstva s oblázky; 
12 – pískovcová skalní kra; 13 – pískovcový slepenec s oblázky. — Fig. 24. Budeč - Na Týnici. Drawing documentation of mass grave in Structure 5/5 surrounded
by graves 20, 21, 22, and 31. A – ground plan situation at a depth of approximately 30–40 cm beneath the current surface level. Skulls buried independently
highlighted in grey; skull no. 2 with eight S-shaped temple rings designated by an arrow; documented profile highlighted with bold line; B – schematic level map
of the distribution of independent human skulls (grey rings) at a depth of approximately 100 cm beneath the surface; remaining bones unmapped (levelling is
not anchored and expresses only the relative height relationships, corrected); C – south profile of north half of structure; the layers highlighted in grey beneath
the topsoil contain human remains; 1 – dark grey topsoil mixed with sand, sandstone pieces and a large amount of human bones; 1/5 and 1/6 – topsoil mixed
with sand and fragmented sandstone; 2 – very loose sandy-loamy layer mixed with a large amount of human bones, potsherds and stones; 3 – light grey, 
heavily sandy mixed with a large amount of sandstone pieces and fewer bones than 2; 4 – light grey sandy layer (runoff) with a small amount of stones; 5 –
greyish-yellow sand runoff layer; 6 – light brown layer with sand and humus (runoff); 7 – black humus layer; 8 – black humus layer with a larger number of
cinders; 9 – pure, fine, yellow sand; 10 – sand and sandstone rubble; 11 – light brown sandy layer with pebbles; 12 – sandstone rock layer; 13 – sandstone
conglomerate with pebbles. 
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Obr. 25. Budeč - Na Týnici. Fotografická dokumentace výzkumu hromadného hrobu uloženého v zemnici 5/5. A – S polovina obj. po skrývce ornice; B – S polo-
vina obj., horní partie hromadného hrobu, v pravém dolním rohu samostatná lebka č. 2 s osmi esovitými záušnicemi; C – S polovina obj., pohled na pracovní
vypětí od Z; D, E – SZ roh zemnice s hromadným hrobem; F – S polovina obj., detail hromadného hrobu ve střední části. Foto autor výkopu. — Fig. 25. Budeč
- Na Týnici. Photographic documentation of the excavation of the mass grave in pit-house 5/5. A – north half of structure after removal of topsoil; B – north half
of structure – upper part of mass grave; independent skull no. 2 with eight S-shaped temple rings in lower right corner; C – north half of structure from the west;
D, E – northwest corner of pit-house with mass grave; F – north half of structure – detail of central part of mass grave. Photo by the author of the excavation.
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Obr. 26. Budeč - Na Týnici. Fotografická dokumentace výzkumu hromadného hrobu uloženého v zemnici 5/5. A – horní partie jižní poloviny obj. (pohled od JV);
B – části lidských skeletů uložené v anatomické poloze ve střední části S poloviny obj.; C, D – odebírání kontrolního bloku; E – detail samostatné lebky č. 2 s osmi
esovitými záušnicemi v horní partii hromadného hrobu; F – V roh zemnice 5/5, úroveň písčité vrstvy nade dnem, uprostřed samostatná rozbitá lidská lebka. Foto
autor výkopu. — Fig. 26. Budeč - Na Týnici. Photographic documentation of the excavation of the mass grave in pit-house 5/5. A – upper part of south half of
structure (view from southeast); B – parts of human skeletons buried in an anatomical position in the central part of the north half of the structure; C, D – cle-
aring the test block; E – detail of independent skull no. 2 with eight S-shaped temple rings in the upper part of the mass grave; F – east corner of pit-house 5/5
– level of sandy layer above the bottom, shattered independent human skull in centre. Photo by the author of the excavation.
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s vysokou mírou pravděpodobnosti patřila k obětem
diskutované tragické události. 

Pro vymezení časové posloupnosti uložení hromad-
ného hrobu a vzniku okolního pohřebiště, které je jed-
ním z hlavních východisek interpretace lokality jako
celku, bohužel postrádáme jednoznačné důkazy. V těs-
ném prostorovém kontaktu s hromadným hrobem se
nachází pouze H22, zahloubený do zásypu zemnice
5/5 (obr. 24: A; 27), který tedy stejně jako H20, H21
a H31, mohl vzniknout teprve po jejím opuštění. Podle
zachovaných fotografií byla kostra H22 překryta četný-
mi kameny, získanými zřejmě v souvislosti s hloube-
ním hrobové jámy. Jeho zásyp se těsně dotýká výplně
výkopu pro hromadný hrob, obsahující v horní partii
rovněž četné kameny. Vzájemný statigrafický vztah
dnes již bohužel nelze posoudit (srov. obr. 27). 

6.2. Datování hromadného hrobu

Pokus o časové zařazení vzniku hromadného hrobu
– a tedy i tragické události jejímž je důsledkem – může
vycházet z několika různě spolehlivých opor: 

1) Výpovědní potenciál keramiky obsažené v obj.
5/5 bohužel poněkud snižuje způsob jeho výzkumu.
Vybírání probíhalo převážně po mechanických úrov-
ních a keramika obsažená ve výplni hromadného
hrobu tudíž nebyla vydělena od kolekce ze zásypových
vrstev zemnice. Jediným vodítkem tak může být výško-
vá pozice nálezů (všechny větší okrajové zlomky jsou
vyobrazeny na obr. 28 a 29). Drtivá většina keramiky ze
všech úrovní objektu se bezpečně hlásí k výše charak-
terizované středohradištní produkci, kterou známe
z ostatních částí sídliště (srov. kap. 5.2.1), což odpoví-
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Obr. 27. Budeč - Na Týnici. Hroby uložené okolo obj. 5/5. A – zásyp H22; B – H22 při odebírání zásypu; C – H22 po očištění; D – H20. Foto autor výkopu. — Fig. 27.
Budeč - Na Týnici. Graves around Structure 5/5. A – fill H22; B – H22 during removal of fill; C – H22 after cleaning; D – H20. Photo by the author of the excavation.
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Obr. 28. Budeč - Na Týnici. Keramika ze zásypu obj. 5/5 a hromadného hrobu. 1, 2 – J polovina obj., ornice; 3, 4 – S polovina obj., ornice; 5–10 – S polovina obj.
– 20–40 cm od povrchu; 11–13 – S polovina obj., 20–40 cm; 14–16 – S polovina obj. – 20–40 cm; 17 – J polovina obj., 40–60 cm; 18–19 – S polovina obj.,
80–100 cm; 20–21 – J polovina obj., 60–80 cm; 22–24 – kontr. blok 5–5C, 40–60 cm; 25–29 – S polovina obj., 120–140 cm; 30–31 – kontr. blok 5–5C, vrst-
vy 4, 5, 6; 32–37 – S polovina, nade dnem objektu – jistě pod úrovní lidských kostí; 38–40 – kontr. blok, vrstvy nade dnem – jistě pod úrovní lidských kostí. Kres-
lila A. Štefanová. — Fig. 28. Budeč - Na Týnici. Ceramics from the fill of Structure 5/5 and the mass grave. 1, 2 – south half of structure, topsoil; 3, 4 – north half
of structure, topsoil; 5–10 – north half of structure – 20–40 cm from surface; 11–13 – north half of structure, 20–40 cm; 14–16 – north half of structure – 20–40 cm;
17 – south half of structure , 40–60 cm; 18–19 – north half of structure, 80–100 cm; 20–21 – south half of structure, 60–80 cm; 22–24 – test block 5–5C,
40–60 cm; 25–29 – north half of structure, 120–140 cm; 30–31 – test block 5–5C, Layers 4, 5, 6; 32–37 – north half, above bottom of structure – definitely
below the level of human bones; 38–40 – test block, layer above bottom – definitely below the level of human bones. Drawing by A. Štefanová.
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dá předpokladu, že do hromadného hrobu druhotně
vstoupily především zlomky získané při hloubení výko-
pu pro něj. Bezpečné datum post quem pro uložení
hrobu poskytuje pouze keramika, která pochází z úrov-
ně pod hromadným hrobem či ze splachových vrstev
(obr. 28: 25–40). Z absence límcovitých a kalichovitých
okrajů ale poměrně vyspělého ztvárnění tedy usuzuje-
me, že k uložení pozůstatků nemohlo dojít dříve, než
koncem 9. století.

Vývojově mladší typy byly v objektu rovněž nalezeny,
pocházejí však pouze z vyšších partií zásypu (tab. 3).
Jde přitom o límcovitý okraj z úrovně 40–60 cm od
povrchu (obr. 28: 24) a především kalichovité typy okra-
jů, které byly ve dvou, příp. třech případech nalezeny ve
vrstvě 20–40 cm pod povrchem (obr. 28: 8, 9, 12), další
tři, příp. pět exemplářů pochází z ornice (tab. 3; obr. 28:
1, 3, 5 a snad i obr. 14: 7). Cesta těchto nálezů do horní
části zásypu je nejasná, ale přinejmenším hlouběji nale-
zené exempláře lze poměrně bezpečně spojit se zasypá-
váním hromadného hrobu. Z tabulky 3 přitom navíc
plyne markantní soustředění nálezů kalichovitých
okrajů na lokalitě právě do obj. 5/5 a jeho okolí. Jestli-
že nedošlo k hlubší kontaminaci objektu v mladším
období, posouvá se dolní hranice datování vzniku hro-
madného hrobu nejdříve do doby nástupu kalichovité-
ho okraje, ke kterému podle dnešních znalostí dochází
okolo třetiny 10. století (Boháčová 2001, 273–279). 

2) S tím konvenuje i výpověď osmi drobných esovi-
tých záušnic, nalezených u lebky č. 2, o průměru
12–16 mm (viz kap. 7.5.1). Jejich nástup lze klást
v českém prostředí nejdříve na počátek 10. století.
Obliba drobných záušnic je však poměrně dlouhodobá
– definitivně přestávají být užívány teprve okolo polovi-
ny 11. století. 

3) Archeologické opory tedy umožňují relativně přes-
né stanovení dolní hranice. Pevnější ukotvení horní
laťky přináší teprve výsledky radiokarbonové analýzy,
provedené na dvou mužských femurech vyzvednutých
z hromadného hrobu (viz Exkurz 1). Podle nich muselo
k události dojít nejpozději před rokem 990.

Vysoce pravděpodobný interval vzniku hromadného
hrobu je tak ohraničen počátkem až 90. léty 10. stole-
tí. Současné datování nástupu keramiky s kalichovitý-
mi okraji a počátku užívání esovitých záušnic ovšem
posouvají dolní hranici spíše k jeho třetině. Užší inter-
val je ovšem nutno přijímat s vědomím, že archeolo-
gická chronologie již nejednou doznala podstatných
změn.

6.3. Okolnosti vzniku hromadného hrobu 
(předběžná výpověď antropologické analýzy)

Jáma, druhotně vyhloubená do zásypu zemnice
5/5, obsahovala velké množství nepietně uložených
částí lidských těl. V některých případech můžeme na
základě zachovaných fotografií konstatovat zachování
anatomických vztahů (srov. obr. 25, 26), velká část
kostí byla ale nalezena samostatně, nezřídka ve frag-
mentárním nebo poškozeném stavu. V době uložení se
tedy těla nacházela ve značném stádiu rozkladu –
forensní antropologie dovoluje předběžně uvažovat
o době minimálně dvou měsíců až několika let, které
uplynuly mezi dobou úmrtí a uložením.37

Podle antropologické analýzy provedené M. Blajero-
vou (1987; 1992) spočinuly v hromadném hrobě pozů-
statky minimálně 33, maximálně 60 individuí, přičemž
skutečný počet se pravděpodobně blíží horní hranici.38

V souboru zcela absentují kosti dětí a pouze tři lebky
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Obr. 29. Budeč - Na Týnici. Nestratifikovaná keramika ze zásypu obj. V/5 a hromadného hrobu. Kreslila A. Štefanová. — Fig. 29. Budeč - Na Týnici. Unstratified
ceramics from the fill of Structure 5/5 and the mass grave. Drawing by A. Štefanová.
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37 Určující determinantou rozkladu měkkých tkání a vazivových
spojení jsou podmínky uložení těla. Zatímco v suchém, chlad-
ném a uzavřeném prostoru probíhá rozklad těla poměrně poma-
lu, na otevřeném prostranství v letních měsících může dojít ke
značné dekompozici již v průběhu několika málo měsíců.
Výsledný stav skeletů pak silně ovlivňuje i způsob následné
manipulace, poškození zvířaty apod. K objasnění těchto otázek
snad přispěje připravovaná nová analýza kosterního materiálu.
Za konzultaci děkuji npp. Jiřímu Koňaříkovi.

38 Dolní hranici určuje počet z větší části zachovalých lebek, horní
pak další lebeční zlomky a ostatní kosti postkraniálních skeletů.



náleží ženám. Naprosto dominantní podíl zaujímají
mezi zemřelými muži ve skupině adultus (20–40 let –
srov. Blajerová 1992, tab. 2 a 5). Převažují robustní
jedinci nadstřední až velké výšky se středně mohutným
až mohutným svalovým reliéfem. Metrické charakteris-
tiky, které mohou být cenným zdrojem informací o pů-
vodu skupiny prozatím spíše obecně vykazují největší
podobnost se skupinou mužů pohřbených v Lumbeho
zahradě na severním předpolí Pražského hradu a s po-
pulací z moravského Josefova, příp. i ze středočeských
Lahovic (Stránská 2009, graf 8 a 9). 

Podstatná část osob prokazatelně podlehla násled-
kům násilí. Přesná kvantifikace a charakteristika zra-
nění bude předmětem samostatné studie, v této chvíli
lze zmínit sečné a impresní zásahy, které postihly různé
partie 17 lebek, několik dekapitací identifikovaných na
krčních obratlích a řadu sečných, impresních i řezných
zranění na zbytku skeletů (Blajerová 1987; 1992, 584).

7. Raně středověké pohřebiště

7.1. Rozsah, prostorové uspořádání 
a základní demografická charakteristika

Raně středověká nekropole zaujala polohu relativ-
ně nedlouho předtím opuštěného sídliště situovaného
na mírném, k severu skloněném svahu (srov. obr. 12 
a obr. 9). V průběhu výzkumu se podařilo dokumento-
vat 114 hrobů, které obsahovaly pozůstatky nejméně
119 jedinců. Naprostá většina zemřelých spočinula
v samostatném hrobě, prokazatelné dvojhroby byly
zjištěny pouze ve třech případech (H25, H59 a zřejmě
i H115). V dalších třech případech obsahoval hrob
pozůstatky dvou jedinců, jejichž vzájemný vztah se
však s ohledem na vysoké narušení nepodařilo stano-
vit (H5, H34, H58). K číslu je navíc nutno přičíst obtíž-
ně vyjádřitelný počet individuí (okolo třiceti?), jejichž
ostatky byly ve značně fragmentárním stavu objevová-
ny především ve střední části lokality v podorniční
vrstvě, nebo jako „příměs“ identifikovány teprve při
antropologickém zpracování (Stránská 2009).39 Lze tedy
bohužel důvodně předpokládat, že nevyčíslitelný počet
dalších pohřbů podlehl beze zbytku radlici pluhu již
před započetím systematického výzkumu.40 V průběhu

výzkumu byly identifikovány dva prázdné zahloubené
podélné objekty, jejichž velikost i orientace svědčí pro
připravené, ale z neznámého důvodu nevyužité hrobo-
vé jámy (H45 a objekt navazující na H33).

Jedním z řady pozoruhodných rysů nekropole je
značně rozvolněná půdorysná struktura daná nestej-
noměrným kladením hrobů a rozrůzněnou orientací.
S ohledem na to nepřistoupil autor výzkumu k plošné-
mu odkryvu, ale kladl nevelké zjišťovací sondy, které
podle potřeby rozšiřoval. Okraje pohřebiště (či alespoň
příslušných skupin) byly tímto způsobem zřejmě
zachyceny na západní, jihozápadní a snad i severní
a východní straně. O rozsáhlém prostoru mezi sonda-
mi 1 a 7 bohužel postrádáme jakékoliv informace.
Argumentovaný odhad původního počtu pohřbů a pro-
storového rozsahu lokality tedy nelze za těchto okol-
ností provést. Sotva ale spočinulo na pohřebišti méně
než 150 osob.

Na celkovém plánu lze v rámci pohřebiště vydělit
čtyři různě početné skupiny hrobů oddělené (alespoň
v době výzkumu) volnými odstupy, s charakteristickou
převládající orientací vůči světovým stranám. Vzhle-
dem k výše uvedeným skutečnostem však může mít
toto rozdělení pouze pracovní charakter. Nejméně
početná je východní skupina hrobů s převládající
západní orientací, kterou od ostatních odděluje pouze
z části poznaná plocha bez dokladů pohřbívání. Počet-
ná, relativně pravidelně uspořádaná střední skupina
s převahou západně orientovaných pohřbů, navazuje
v pásu dlouhém cca 25 m západním směrem na obj.
5/5 s hromadným hrobem. Počítáme k ní i solitérní
H1–H4 a H117. JZ směrem od ní se rozkládá skupina
15 pohřbů orientovaných převážně k JZ (na SV vyme-
zená H54 a H37). Poslední, dále nečlenitelná skupina
se rozkládá v severní části lokality. Jedinou pevnou
osu zde představuje linie asi 10 pohřbů směřujících
hlavou k JJZ, orientace ostatních skeletů je značně
rozkolísaná.

Nejpodstatnější z výlučných charakteristik pohřebiš-
tě Na Týnici odhalil teprve antropologický rozbor. Téměř
80 % dospělých, u nichž se podařilo stanovit pohlaví,
představují ženy (tab. 6). Demografické rovnováhy by
přitom nebylo dosaženo ani v případě, že bychom
všechny neurčené dospělé jedince považovali za muže,
což je vysoce nepravděpodobné (Stránská 2009). Výraz-
nější, přesto ale extrémně nízké zastoupení mužů vyka-
zuje severní skupina; v ostatních částech nekropole jsou
přítomni jen minimálně nebo vůbec.

Přibližně polovina pohřbívající populace zemřela již
v dětském věku, což rámcově odpovídá smutné bilanci
známé z jiných lokalit. S ohledem na převahu žen však
toto číslo není nijak vysoké. S výjimkou severní skupi-
ny tvoří pohřby dětí nadpoloviční většinu ve všech čás-
tech nekropole (srov. obr. 10a; tab. 6). Navzdory před-
pokladu vysoké kojenecké úmrtnosti jsou nejvýrazněji
zastoupeny teprve děti ve skupině infans II (0,5–6 let).
Charakteristický „deficit“ malých dětí (např. Dollhopf
2002) lze alespoň Na Týnici vysvětlit značným stupněm
narušení horních vrstev. Novorozenci, event. nedono-
šené plody se přitom poměrně výrazně soustřeďují
v okrajových partiích jednotlivých skupin (srov. obr.
10a). Úmrtnostní tabulky sestavené pro dospělou
populaci vykazují u žen ve srovnání s jinými současný-
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39 Určení původního uložení těchto zemřelých je dnes značně kom-
plikované. V některých případech jde bezpochyby o mělce polo-
žené samostatné hroby, v jiných případech zřejmě vstoupily kos-
terní pozůstatky do mladších hrobů ze starších narušených
pohřbů; většinu situací bohužel neumíme uspokojivě vysvětlit.
Nápadný je přitom naprosto dominantní podíl „příměsí“ v první
sezóně výzkumu, ovšem bez náznaku prostorové koncentrace.
Velmi pravděpodobně tedy alespoň v některých případech došlo
k druhotnému promíšení antropologického materiálu. Jako pří-
klad může sloužit H15, jehož kresebný plán a fotografie zachyti-
ly značně porušenou kostru dospělého jedince (obr. 30), ale
k antropologickému zpracování byly předány fragmenty skeletů
náležející čtyřem jedincům. Stejný osud postihl i H31 (srov.
Stránská 2009). Konfrontace dokumentace a antropologického
materiálu však naštěstí ukázala, že mimo první sezónu již
k těmto pochybením nedocházelo. Torza skeletů nejasného
původu nebyla do demografických analýz zahrnuta.

40 Narušování hrobů konstatoval již v 60. letech 20. století
A. Knor, který zde nejméně dva hroby prozkoumal. Dostupná
dokumentace dnes neumožňuje jejich přesnou lokalizaci.



mi pohřebišti nápadně vyšší průměrnou délku života.
Průměrný věk mužů dosahuje obvyklých hodnot. Pře-
devším u žen se pak poměrně výrazně projevuje obou-
stranné zatížení stehenní muskulatury, které hovoří pro
nespecifikovatelné dlouhodobé pracovní vypětí (Strán-
ská 2009).

7.2. Velikost hrobových jam a vnitřní konstrukce

Nevelká, v rámci lokality rozkolísaná, mocnost nad-
loží a nepříznivé podmínky pro zachování dřeva, silně
redukují možnost detailního sledování a vzájemné
komparace velikostních parametrů a vnitřní úpravy
hrobových jam.41 Význam proto přičítáme pouze kon-
trastním ukazatelům.

Téměř u poloviny hrobů činí jejich maximální zachy-
cená hloubka méně než 20 cm, zatímco větší než půl-
metrové zahloubení doprovázelo pouze čtyři případy.42

Hroby žádné z kategorií nevykazovaly prokazatelnou
tendenci k prostorové koncentraci (srov. obr. 11). I když
děti častěji spočinuly nehluboko pod povrchem, nezdá
se, že by existovala přímá souvislost mezi dosaženým
věkem a hloubkou pohřbu. Nejhlouběji leží malé dítě
v H27 (1 m), další tři hluboké hroby náleží dospělým
ženám (H30, H25, H115). Není přitom bez zajímavosti,
že poslední dvě ženy zemřely zřejmě v době těhotenství,
nebo spolu s dítětem těsně po porodu. Žádný z muž-
ských hrobů nepřesáhl hranici 40 cm.

Půdorys zachycených hrobových jam je ve většině
případů přizpůsoben velikosti těla. Pouze u pěti pohř-
bů (H3, H24, H32, H54, H115) byly tyto nároky výraz-
něji překročeny. Ve dvou z nich můžeme prokázat ulo-
žení zemřelého v dřevěné schránce – v H115 zůstala
zachována, u H24 svědčí pro primární dutý prostor
specifická dekompozice skeletu.43 Půlmetrovou hloub-
ku však překročil pouze zmíněný H115. Ke vtěsnání
dospělého do neadekvátně malého prostoru došlo jen
u mužského H66 (obr. 36). Pozoruhodným jevem je evi-
dentní přizpůsobení tvaru výkopu obrysové linii těla
některých nestandardně uložených pohřbů (viz dále).

Navzdory dostupnosti kamene doprovází výraznější
obložení pouze sedm pohřbů. Nejnáročnější konstruk-
ce v podobě schránky sestavené z velkých plochých
bloků se dočkalo větší dítě v H49, uložené navíc v dře-
věné schránce (obr. 35) a ve skromnější podobě i sou-
sední H48 (obr. 34) náležející k JZ skupině pohřebiště.
Ve střední skupině byl obvod hrobové jámy obložen
kameny u H112 a z části i v H113 (obr. 41), ve východ-
ní skupině pak u H25 (obr. 31). Forma disartikulace
kostry a zachování fragmentů dřeva v H24 (východní
skupina) a H33 (střední skupina) nasvědčují tomu, že
oba zemřelí odpočívali původně v dřevěných schrán-
kách, k nimž byly v hlavách a nohou přiloženy dva
masivní kameny, které se po vyhnití dřevěné konstruk-
ce sesunuly na kostru (obr. 31, 32). V severní skupině
doklady záměrného využití kamene zcela postrádáme
(srov. obr. 10b).

K obložení bylo nejčastěji použito břidlice, pískovce
a buližníku, které jsou s největší pravděpodobností
místního původu. Pouze v H49 a H109 byla údajně
zjištěna opuka, jejíž nejbližší výchozy se nacházejí až
na druhém břehu Zákolanského potoka mezi obcemi
Trněný Újezd a Otvovice (Bartošková 1992, 432). K roz-
sáhlé exploataci těchto výchozů došlo v souvislosti se
stavbou rotundy sv. Petra a budováním druhé fáze
opevnění akropole (Bartošková 2004, 783). Cesta
opuky na pohřebiště tedy zřejmě souvisela s jednou
z těchto stavebních akcí.

Pozůstatky vnitřních dřevěných konstrukcí zůstaly
dochovány pouze v několika málo případech. Uceleněj-
ší představu poskytuje jen pohřeb ženy s plodem, 
případně novorozencem v H115 (obr. 41). Kostra byla
vměstnána do úzké prkenné rakve zhotovené srubovou
technikou, vložené do rozměrné hrobové jámy; dno ani
víko nebylo zachyceno (či rozlišeno); podobné řešení lze
předpokládat i u dětského H2. Pro širší rakev v H76,
jejímž pozůstatkem je prkno zachované pod kostrou,
svědčí prostorové transformace skeletu, typické pro
primární dutý prostor; širší rakev můžeme předpoklá-
dat i u zmíněného H24 a H33. Situace v H27 (obr. 33)
s narušeným skeletem překrytým úzkým prknem již
přesvědčivou rekonstrukci neumožňuje. Za pozůstatky
rakví lze pravděpodobně považovat úlomky dřeva nale-
zené v H2, H14, H23, H25, H38, H49, H76, H79 a H92.
O uložení v dutém prostoru lze pouze na základě tafo-
nomických procesů hypoteticky uvažovat i u dalších
dvanácti zemřelých.44 Celkově lze tedy vnitřní dřevěné
konstrukce předpokládat Na Týnici nejméně u 27
hrobů. Zda se ovšem ve všech případech jednalo o sku-
tečné rakve, nebo pouze o obložení těla sestavené tepr-
ve na místě, nelze posoudit. 

Druhové určení vzorků dřev odebraných z devíti
hrobů rozptýlených ve všech částech pohřebiště uká-
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Východní / Střední / Jihozápadní / Severní /
∑Eastern Central South-Western Northern

ženy /
3 10 5 16 34Women

muži /
1 2 - 6 9Men

neurčitelní dospělí /
- 8 - 7 15Indeterminable adults

děti /
4 29 10 18 61Children

∑ 8 49 15 47 119

Tab. 6. Početní a antropologická charakteristika jednotlivých skupin pohřebiště
(antropologické určení provedla P. Stránská). — Tab. 6. Number and anthro-
pological description of individual groups at burial grounds (anthropological
identification by P. Stránská).

41 V naprosté většině případů byly jejich obrysy registrovány tepr-
ve na úrovni podloží. Výškové poměry lokality však mohly od
raného středověku doznat řady změn. 

42 Nepočítaje H50 a H52, které snad byly vloženy do opuštěného
sídlištního objektu (viz dále). 

43 Forma disartikulace kostry může být cenným zdrojem informací
o původním způsobu uložení zemřelého (nejnov. Prokeš 2007).
O posouzení lépe zachovaných skeletů z Týnice se na základě foto-
dokumentace pokusila P. Stránská. Hodnocení poněkud kompliku-
je přítomnost úzkých rakví či obložení, v nichž dochází k podobným
transformacím, jako v případě pohřbu do země. Jediným rozdílem
je výrazná vertikalizace klíčních kostí a uvolnění mandibuly. Závě-
ry šetření tedy mohou mít jen dílčí spolehlivost.

44 H30, H31, H35, H59, H69, H73, H77, H101, H102, H111, H113,
H116.
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Obr. 30. Budeč - Na Týnici. Dokumentace H2, H3, H4, H6, H7, H8, H9, H10, H14, H15, H16 a H17. — Fig. 30. Budeč - Na Týnici. Documentation H2, H3, H4,
H6, H7, H8, H9, H10, H14, H15, H16 and H17.
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Obr. 31. Budeč - Na Týnici. Dokumentace H18, H19, H20, H21, H22, H23, H24 a H25. — Fig. 31. Budeč - Na Týnici. Documentation H18, H19, H20, H21, H22,
H23, H24 and H25.
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Obr. 32. Budeč - Na Týnici. Dokumentace H26, H27, H28, H29, H30, H31, H32 a H33. — Fig. 32. Budeč - Na Týnici. Documentation H26, H27, H28, H29, H30,
H31, H32 and H33.
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Obr. 33. Budeč - Na Týnici. Dokumentace H34, H35, H36, H37, H38, H39 a H41. — Fig. 33. Budeč - Na Týnici. Documentation H34, H35, H36, H37, H38, H39
and H41.

H34

H35

H36

H38

H39

H41

H40

H37

0 50 cm

1

1



119–212Štefan — Krutina, Raně středověké sídliště, hromadný hrob a pohřebiště na Budči

PAMÁTKY ARCHEOLOGICKÉ C, 2009164

Obr. 34. Budeč - Na Týnici. Dokumentace H43, H44, H45, H46, H47, H48, H50, H52. Šipky směřují k překrytým situacím. — Fig. 34. Budeč - Na Týnici. Docu-
mentation H43, H44, H45, H46, H47, H48, H50, H52. Arrows point to concealed situations.
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Obr. 35. Budeč - Na Týnici. Dokumentace H49, H51, H53, H54, H55, H56, H59 a H59B. — Fig. 35. Budeč - Na Týnici. Documentation H49, H51, H53, H54,
H55, H56, H59 and H59B.
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Obr. 36. Budeč - Na Týnici. Dokumentace H60, H61, H62, H63, H64, H65, H66, H67 a H68. — Fig. 36. Budeč - Na Týnici. Documentation H60, H61, H62,
H63, H64, H65, H66, H67 and H68.
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Obr. 37. Budeč - Na Týnici. Dokumentace H69, H70, H71, H72, H73, H74, H75, H76, H77, H79 a H80. — Fig. 37. Budeč - Na Týnici. Documentation H69, H70,
H71, H72, H73, H74, H75, H76, H77, H79 and H80.
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Obr. 38. Budeč - Na Týnici. Dokumentace H78, H81, H83, H84, H85 a H86. — Fig. 38. Budeč - Na Týnici. Documentation H78, H81, H83, H84, H85 and H86.
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Obr. 39. Budeč - Na Týnici. Dokumentace H87, H88, H89, H90, H91, H92, H93, H94, H95 a H96. — Fig. 39. Budeč - Na Týnici. Documentation H87, H88,
H89, H90, H91, H92, H93, H94, H95 and H96.
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zalo, že k výrobě dřevěných schránek bylo užito téměř
výlučně jedlového dřeva (viz Exkurz 3).45

Minimálně v sedmnácti případech byla těla zemře-
lých uložena přímo do země.46 Tento jednoduchý způ-
sob pohřbu byl uplatněn u většiny zemřelých ulože-
ných v nestandardních polohách. 

7.3. Dvojhroby a vzájemné superpozice

Naprostá většina zemřelých spočinula v samostat-
ném hrobě. Tři výjimky náleží ženám, jejichž úmrtí
zřejmě zapříčinily komplikace v těhotenství nebo v kri-
tickém období po něm. Ještě před porodem zemřela
žena uložená v pečlivě upraveném H115. Situace
v H25, kde byly kosti novorozence nalezeny v oblasti
stehen narušeného skeletu, neumožňuje jasnou inter-
pretaci. K úmrtí ženy a dítěte vloženého k jejím nohám
v H59 došlo teprve několik měsíců po porodu. O spo-
lečný pohřeb dvou jedinců se tedy jednoznačně jedná
jen v posledním případě. Pozornost věnovanou těmto
zesnulým implikuje uložení v rakvích a předměty nale-
zené v H25 (hrnec) a H59 (esovité záušnice, korálek).
Zřejmě nikoliv náhodou doprovázelo obě ženy slepičí
vejce. Původní situaci H5, H34 a H58 nelze s ohledem
na značné narušení rekonstruovat.

Výzkum identifikoval celkem 12 jasných situací vzá-
jemného narušení či překrytí hrobů. Pět z nich se
dotklo pouze okrajů hrobových jam, aniž by přitom
došlo k výraznějšímu zásahu do staršího pohřbu.47

Okolnosti vzniku ostatních superpozic byly rozrůz-
něné. Příliš dlouhá doba pravděpodobně neuplynula
mezi pohřbem muže ve skrčené poloze na boku v H81
a ženy H78, položené křížem přes něj (obr. 38). Navzdo-
ry těsné blízkosti obou koster totiž zůstala starší zcela
nenarušena, což indikuje přítomnost měkkých tkání
v době mladšího zásahu. Porušení nepoznamenalo ani
kostru většího dítěte v H66 překrytou tělem mladé ženy
(obr. 36). Nelze vyloučit ani variantu, že oba pohřby
byly uloženy současně. Nepřítomnost dokumentace
brání posouzení situace u H58 překrývajícího H59,
který nejeví náznaky narušení. Neurčitelný je i časový
odstup, který dělil pohřby dětí v H3 a H4 s koncentric-
ky situovanými hrobovými jámami (obr. 30). V případě
superpozice dětských H104, H105 a H107 výkop pro
horní kostru zcela rozrušil starší pohřby, které již tedy
zřejmě byly ve značném stádiu rozkladu (obr. 40). Tepr-
ve nějakou dobu po pohřbu dítěte v H52 byl zřejmě
uložen i H50 v nestandardní poloze. H47, překrývající
oba pohřby, se pak zahluboval pouze do horní úrovně
zásypu H50 (obr. 34). Nejasnosti provází hodnocení
vztahu H21 a pod ním spočívajícího neporušeného H31
v těsné blízkosti zemnice 5/5 (obr. 24: A; 31 a 32). Čás-

tečně neanatomické uložení dětské kostry v H21 při-
pouští možnost jejího sekundárního přemístění z jiné-
ho místa, které však neumíme lokalizovat.

Podobně jako na většině soudobých pohřebišť do-
cházelo i Na Týnici k vzájemnému překrytí či vícená-
sobnému využití hrobových jam poměrně zřídka, což
hovoří pro jejich původní povrchové označení. Těsný pro-
storový kontakt zemřelých byl tedy sotva dílem náhody
a jeho úkolem bylo nejspíše vyjádřit sepětí osob, blíz-
kých si ve šťastnějších okamžicích života. Bylo by jistě
přínosné tuto hypotézu v budoucnu ověřit s pomocí
exaktních metod. 

7.4. „Nestandardní pohřby“

„Nestandardní pohřeb“ chápeme pouze jako obec-
nou deskriptivní kategorii. Volbou neutrálního pojmu
se tak předem zříkáme jednoznačného výkladu těchto
jevů. Na obtíže ovšem narážíme již v základní definiční
rovině. Nestandardní hroby nejsou jasně ohraničenou,
ale naopak dosti heterogenní, a tedy nutně arbitrárně
vymezenou, skupinou (podrobně Štefan v tisku b). Mezi
„standardní“ formou pohřbu (která je Na Týnici značně
rozkolísaná) a jasným vybočením se nachází mezilehlé
případy, u nichž můžeme oprávněně pochybovat, zda
je odlišnost dílem úmyslu nebo pouze náhody. Do dal-
ších úvah tedy zahrnujeme pouze ty případy, kdy tělo
zemřelého spočinulo výrazně jinak než v natažené
poloze na zádech, anebo směřuje hlavou k jiným než
západním azimutům (tzn. SSZ–JJZ). Tyto odchylky Na
Týnici evidujeme celkem u 29 % ze 104 hodnotitelných
pohřbů.

Výraznou odchylku od uložení zemřelého v natažené
poloze na zádech konstatujeme ve třinácti případech,
což je přibližně 13 % ze všech posuzovatelných pohřbů
(tab. 7).48 Jen třikrát ji doprovázela orientace odlišná od
západních azimutů (tzn. SSZ–JJZ). Takto pohřbení je-
dinci nejsou v rámci nekropole rozmístěni pravidelně,
ale výrazně se koncentrují v severní skupině, kde tvoří
celou pětinu všech hrobů. To nápadně kontrastuje
s jejich nepřítomností v početné skupině střední. Za-
stoupení v ostatních částech není nijak výrazné (srov.
obr. 10b).

O poloze, v níž bude nebožtík pohřben bylo alespoň
v některých případech rozhodnuto nějakou dobu pře-
dem. Usuzujeme na to z tvarů hrobových jam H55,
H67, H84 a H88, které neumožňují standardní uložení
těla. Z nálezové situace i způsobu dekompozice kostry
vyplývá, že většina z těchto pohřbů byla uložena přímo
do země; hloubka hrobů je poměrně rozrůzněná. 
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45 Selektivní přístup překvapuje o to více, že venkovská komunita
pohřbívající na cca 6 km vzdáleném pohřebišti v Brandýsku,
užívala ke stejným účelům výhradně dřeva borovice (Kytlicová
1968, 231). Lze pouze litovat, že vzorky nebyly odebírány ze
zachovaných dřevěných konstrukcí na blízkém pohřebišti
u rotundy sv. Petra (srov. Váňa 1995, obr. 60–64).

46 H20, H26, H50, H55, H65, H66, H67, H81, H83, H84, H88,
H89, H98, H99, H104, H110, H117.

47 V pořadí od statigraficky mladších: H27 – H30 – H29; H51 –
H46; H75 – H76; H87 – H93; H110 – H111.

48 Deset pohřbů bylo narušeno natolik, že původní polohu těla
již nelze rekonstruovat. Tyto zemřelé do celkových součtů
nezahrnujeme. V poloze na boku snad ležel i silně narušený
H103 náležející malému dítěti. K nestandardním hrobům
nepočítáme pohřeb muže v H98 v mírně pokrčené poloze 
(obr. 40). Antropologické ohledání kostry ukázalo, že muž
trpěl srůstem obratlových těl a kyčelního kloubu, který zne-
možňoval vzpřímenou chůzi i pohřeb (Stránská 2009). V šesti
případech spočívaly ruce zemřelého v jiné poloze než podél
těla (H6, H19, H75, H76, H77, H111). Těmto odchylkám,
zastoupeným na většině soudobých pohřebišť, však nepřisu-
zujeme podstatnější výpověď.
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Obr. 40. Budeč - Na Týnici. Dokumentace H97, H98, H99, H100, H101, H102, H103, H104, H105, H106, H107 a H108. — Fig. 40. Budeč - Na Týnici. Docu-
mentation H97, H98, H99, H100, H101, H102, H103, H104, H105, H106, H107 and H108.
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Obr. 41. Budeč - Na Týnici. Dokumentace H109, H110, H111, H112, H113, H114, H115, H116 a H117. — Fig. 41. Budeč - Na Týnici. Documentation H109, H110,
H111, H112, H113, H114, H115, H116 and H117.
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Pozornost si zaslouží superpozice H52, H50 a H47
v sondě 10A. Jak již bylo uvedeno, můžeme se domní-
vat, že k funerálním účelům byla druhotně využita
větší sídlištní jáma kruhového půdorysu, jejíž pokračo-
vání dokumentoval autor výzkumu v sousedním sekto-
ru 3B (srov. obr. 5: D, F; 12; 34); objekty bohužel v závě-
rečné fázi nepropojil a nedokumentoval.49 Pohřeb do
opuštěných sídlištních objektů je v našem prostředí po-
měrně vzácný, nikoliv však výjimečný (Tomková 2003;
pro slovenské prostředí Hanuliak 1997).

Uložení těla v atypické poloze postihlo jedince obou
pohlaví a všech věkových skupin v relativně vyrovna-
ném poměru k jejich celkovému zastoupení (srov. tab.
6 a tab. 7). Ve shodě se situací na většině západoslo-
vanských lokalit nedoprovázela pohřbené v nestandard-
ních polohách žádná výbava (Krumphanzlová 1964;
Hanuliak 2004, 104–111; Štefan v tisku b). Výjimkou je
pouze H94, který ukrýval rozlámanou ocílku.

Zjevné patologické odchylky, které by mohly disku-
tované osoby v době života stigmatizovat a následně
vést v rámci pohřebního obřadu k volbě specifických
postupů, antropologický rozbor neidentifikoval (Strán-
ská 2009). Žádná z koster nejevila známky smrtelných
zranění, násilných postmortálních zásahů a záměrné-
ho narušení; nelze ani zodpovědně rozhodnout, zda
bylo několika výrazně skrčených poloh těla dosaženo
fixací končetin či pouze vměstnáním do hrobové jámy.
O svázání nohou můžeme s velkou opatrností uvažovat
u H88 (obr. 39). 

Druhou množinou, která se s předchozí překrývá
pouze z malé části (srov. tab. 7), představují zemřelí
orientovaní hlavou k jiným, než západním azimutům.
Kromě tří výše zmíněných pohřbů evidujeme tyto 

odchylky v 15 případech, mezi nimiž silně převažuje
východní orientace.50 Soustředění těchto pohřbů znovu
nacházíme v severní skupině (10 x), čtyři hroby jsou
ale situovány i ve skupině střední (srov. obr. 10b).
Pohlavní i věkový profil třídy je opět poměrně vyrovna-
ný, konstatujeme pouze mírnou převahu dětí nad
dospělými.51 Čtyři z pohřbů doprovázel alespoň jeden
předmět, což vzhledem k celkové chudobě pohřebiště
odpovídá průměrnému zastoupení vybavených hrobů.52

Hrobové jámy této kategorie dosahují poměrně malého
zahloubení. Hranici 25 cm přesáhl jen dětský H90. Ze
čtyř hodnotitelných případů spočinuli tři zemřelí prav-
děpodobně v dřevěné schránce a pouze jeden přímo
v zemi.

O záměrném postfunerálním zásahu lze s opatrnos-
tí uvažovat pouze u relativně hlubokého H25, který
obsahoval kostru ženy a novorozence. Pokud jsou však
posuny kostí jeho důsledkem, stalo se tak až s delším
odstupem od úmrtí. U narušených či mělce uložených
pohřbů nelze otázku posoudit.

7.5. Inventář hrobů

Alespoň jeden předmět byl nalezen v 35 % z 93 
hodnotitelných hrobů. Poměr hrobů s inventářem je
v rámci pohlavních a věkových skupin vzácně vyrovna-
ný.53 V obecné přítomnost inventáře vítězí s 50 % sku-
pina východní, následuje část střední (41 %), severní
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H Způsob uložení Hlavou k Pohlaví, věk Inventář Skupina Obr.

26
na levém boku, mírně pokrčené nohy, 

JZ muž, maturus II - V 32pokrčená ruka

50
na břiše, překřížené nohy, v sídlištním 

JZ žena, adultus I - JZ 34objektu?

55
na levém boku, silně pokrčené nohy, 

SZ žena, maturus I - JZ 35v malé hrobové jámě

66
vměstnán do malé hrobové jámy,  

JJZ dítě, infans III - S 36v polosedě, mírně skrčené nohy, ruce v klíně

67
na levém boku, silně pokrčené nohy, 

JJZ dítě, infans II ? S 36v kruhové hrobové jámě

71 na levém boku, silně pokrčené nohy Z žena, maturus II - S 37

81 na levém boku, silně pokrčené nohy JV muž, adultus I–maturus II - S 38

84
na pravém boku, silně pokrčené nohy, 

SV dítě, infans II - S 38v kruhové hrobové jámě

88
na břiše a pravém boku, silně pokrčené 

Z žena, maturus II - S 39nohy, v malé hrobové jámě

94 na pravém boku, silně pokrčené nohy? Z neurč., maturus ocílka S 39

100 na břiše, pokrčené nohy SV neurč., maturus - S 40

104 na pravém boku, silně pokrčené nohy Z dítě, infans I–II - S 40

110 na břiše, pokrčené nohy Z dítě, infans III - střední 41

Tab. 7. Pohřby uložené v nestandardní polo-
ze. Tučně zvýrazněna orientace těla odchylu-
jící se od západního azimutu. — Tab. 7. Indi-
viduals buried in a non-standard position.
Body orientation in bold deviates from west-
ern azimuth.

49 Vznik situace lze bez možnosti ověření rekonstruovat takto: Do
dna opuštěného otevřeného sídlištního objektu byl nejprve
mělce zahlouben dětský H52. Po nějaké době byl otevřený
objekt znovu využit pro pohřeb dospělé ženy H50 v nestandard-
ní poloze na břiše se zkříženýma nohama a následně zasypán.
Nejmladší komponentou je pak dětský hrob H47 zahloubený již
do zásypu, aniž by oba předchozí pohřby porušil.

50 S tolerancí drobných odchylek: hlavou k východu: H10, H19,
H29, H74, H75, H79, H86, H103, H111; k SV: H22, H61, H83;
k JV: H73; k jihu: H90, H106.

51 10 dětí různých věkových kategorií, 4 dospělé ženy juvenis–
maturus II, 2 muži adultus a maturus II.

52 Mužský H22 – křesací souprava; dětský H75 – dvě jednoduché
náušnice; ženský H73 – železná tyčinka; H79 – 5 bronzových
esovitých záušnic a zlomky železných předmětů.

53 22 hrobů bylo narušeno natolik, že nelze původní přítomnost či
absenci výbavy posoudit. Vybavených z celkového počtu: 31 %
dětí, 34 % žen, 37 % mužů, 37 % neurčitelných dospělých jedin-
ců. U části nalezených předmětů bohužel postrádáme jakékoliv
informace o jejich lokalizaci v rámci hrobu.



(33 %) a JZ (21 %). Nezapomeňme ovšem na jejich
nestejnou velikost.

Pokud však pohlédneme na složení jednotlivých
výbav blíže, nacházíme u velké části zemřelých pouze
jeden nebo dva jednoduché předměty, které mohly být
často pouze součástí oděvu zemřelého (srov. tab. 8).
Mužské skelety žádná výraznější výbava nedoprovází.
Ve skupině pohřbů obsahujících šperk (náležejících
zřejmě převážně dívkám a ženám) vyčnívá dětský H3
s osmi stříbrnými záušnicemi s očkem, položený na již-
ním okraji střední části nekropole; v dalších dvou hro-
bech jsou zastoupeny již jen jednotlivé drobné ozdoby
(H30 – miniaturní hrozníčkovítá náušnice a H38 –
tenký stříbrný kroužek). Početnější kolekci skleněných
či jednoduchých bronzových šperků nacházíme jen ve
čtyřech hrobech (H6, H27, H65 a H79 – viz tab. 8). Tyto
vzácné, „lépe“ vybavené, pohřby jsou rozesety ve všech
částech nekropole s výjimkou východní skupiny (srov.
obr. 10b).

Pro přehlednost jsme v následujících analytických
pododdílech přistoupili k obvyklé kategorizaci nálezo-
vého inventáře. Důraz je přitom kladen především na

korelace s antropologickými charakteristikami zemře-
lých a časové ukotvení výskytu předmětů v našem pro-
středí.

7.5.1. Ozdoby hlavy

Ženy a dívky, pohřbené se šperky označovanými
konvenčně jako náušnice nebo záušnice, se poměrně
zřetelně soustřeďují ve střední skupině hrobů, kde se
nacházelo šest z celkových deseti případů. Tyto ozdoby
zcela absentují ve východní části nekropole (srov. obr.
10b). Mezi vybavenými v poměru 7: 3 převažují děvčát-
ka nad dospělými ženami. Pouze ve dvou hrobech (H6,
H59) se ozdoby hlavy setkávají s ozdobami krku.

Jednoduché kroužkovité náušnice pochází z H38
(stříbro) a H75 (pravděpodobně bronz). Pozůstatkem
stejného typu mohly být i fragmenty v H40 a snad
i H59. Chronologická výpověď tohoto jednoduchého
šperku je s ohledem na jeho průběžnost velmi nízká.

Záušnice s očkem, zastoupená osmi stříbrnými
exempláři o ø 1,2 cm v dětském H3, se v českém pro-
středí vyskytuje nejpozději od počátku 10. století.
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Č. Hrobu � 2 3 6 8 9 16 22 25 27 30 35 36 38 40 46 52 53 59 63 65 68 73 75 78 79 87 94 102 103 112 113 114 117

Výbava �
POHLAVÍ / VĚK �

2 2 1 1 1 1 1 2? 1 1 1 1? 2 1

náušnice jednoduchá br. ? 2

jednoduchá stř. 1

hrozníčkovitá stř. 1

s uzlíčky br. 1

spirálovitá br. 1

záušnice s očkem stř. 8

es. ø < 15 mm 2 5

es. ø < 20 mm 2

korálky olivovité 3 1 3

melounovité 2

kónické 1 2 3

dvojkónické 2

soudkovité 1

kulovité 1 1 4 1

segmentované 1? 1 1

miniaturní 4

neurčitelné 2 2

grandle 1

nůž 1 1 1 1 1 1 1 1

hrnec 1 1 1 1 1

Fe tyčinka 2 1 1 1 2

přezka železná 1 1

bronzová 1

šipka 1

vejce + ? +

Fe kování 1 1 1

ocílka 1 1

neidentifikovatelné Fe předm. 1 3 + 3
předměty bronz. předm. 1? 1 ? +
kamenné oblož. + +

dř. oblož./rakev + + + + + + + + + +

nestandardní orientace V J V V V

silně pokrčen + ?

☺☺

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Tab. 8. Budeč - Na Týnici, hroby s inventářem; 2 – muž, 1 – žena, – neurč. dospělý, – dítě. Tab. 8. Budeč - Na Týnici, graves with buried articles; 
2 – Male, 1 – Female, – Indeterminable adult, – Child.☺

☺



Datování se opírá o exemplář nalezený v ženském
hrobě v kostele P. Marie na Pražském hradě, který je
přisuzován manželce Spytihněva I. († 915), a o několik
situací, v nichž byla záušnice nalezena se šperky vel-
komoravského typu. Záušnice s očkem doprovázely tři
zemřelé na pohřebišti u rotundy sv. Petra a Pavla
(H17/86, H22/86, H28/86 – Váňa 1995, 79–94) a vy-
skytovaly se i na pohřebišti v Zákolanech - Cukrovaru
(H3 – Šolle 1982; ze starých nálezů Sláma 1977, 177,
Abb. 42: 3).

Esovité záušnice pochází z H59 (pravděpodobně
dva kusy), H79 (pět exemplářů) a H117 (pravděpodob-
ně dva exempláře). Osm dalších o průměru 12–16 mm
bylo nalezeno v okolí samostatně uložené lebky v horní
vrstvě hromadného hrobu v objektu 5/5 (obr. 44: A;
rozměry: 1. ø 13,5/13 mm, s. 2 mm; 2. ø 17/15 mm,
s. 2 mm; 3. ø 13/11 mm, s. 1,5 mm 4. ø 13/11 mm,
s. 1,5 mm; 5. ø 11/11,5 mm, s. 1,5 mm (esovitá klička
odlomena); 6. ø 14,5/13 mm, s. 1,5 mm (esovitá klič-
ka odlomena); 7. ø 16/13 mm, s. 2 mm; 8. ø 10/14
mm, s. 1,5 mm (esovitá klička odlomena).

Ve všech případech se tedy Na Týnici jedná o exemplá-
ře malých průměrů (12–16 mm), vyrobené z bronzového
drátu o maximální síle 2,5 mm, které jsou obvykle
pokládány za nejstarší formu tohoto šperku v Čechách
(např. Krumphanzlová 1974, 49–53). Jediným výrazněj-
ším doprovodným artefaktem je segmentovaný korálek
v H59. 

Časové ukotvení tohoto relativně homogenního sou-
boru je komplikováno nedostatkem přímých datova-
cích opor. Rozbor provedený na jiném místě (Štefan
2008, 43–46; v tisku a) nás však za dnešního stavu
poznání nutí předpokládat, že počátek užívání esovitých
záušnic v českém prostředí spadá teprve na sklonek
výskytu velkomoravského typu šperků, tedy nejdříve
do první třetiny 10. století.54 Někam do této doby tedy
budeme klást i spodní hranici datačního intervalu
našich předmětů. Při hledání horní hranice se můžeme
opřít o nepočetné případy kontaktu záušnice s min-
cemi ve funkci „obolu mrtvých“ v jednom hrobovém
celku. Souhrn všech případů z Čech ukazuje, že zřej-
mě už v 1. polovině, jistě však ve 2. polovině 11. stole-
tí obvykle zemřelé nedoprovázely exempláře menší než
15 mm (Štefan 2008, 48–53). Dodejme, že drobné tvary
se v několika hrobech vyskytují i na pohřebišti oko-
lo kostela Panny Marie na budečské akropoli, který 
zřejmě vzniká někdy v průběhu 2. poloviny 10. století
(Šolle 1991, 247).

Jakkoliv esenciální význam pro historický výklad lo-
kality datování zdejších esovitých záušnic přisuzujeme,
nelze jej dnes zodpovědně zúžit na interval kratší, než
je počátek 10. – 1. polovina 11. století.

Hrozníčkovitá náušnice s jednostranným trojbo-
kým hrozníčkem vyrobená ze stříbra byla nalezena
v H30, náležejícím dospělé ženě. Miniaturní rozměry
(celková výška 0,9 cm, ø oblouku 0,6 cm) činí z ozdoby
unikát, pro který nenacházíme srovnatelnou paralelu.

Její užívání dospělou ženou je dokonce obtížně před-
stavitelné. Lze pouze litovat, že dokumentace neuvádí
lokalizaci náušnice vůči pohřbu, a proto nemůžeme
vyloučit ani její druhotný vstup do zásypu hrobu.
V úvahu se nabízí sousedství s H29 náležejícím dítěti
ve věku 6–12 měsíců, který byl H30 nedaleko hlavy
okrajově porušen (srov. obr. 32). Souvislost drobných
rozměrů exkluzivního šperku s uzpůsobením pro „ko-
jeneckou velikost“ nicméně zůstane pouhou hypotézou.
Časové vročení charakteristického šperku odpovídá vel-
komoravskému horizontu v českém prostředí.

Náušnice s uzlíky na dolním oblouku a na konci
jednoho z ramen vyrobená z bronzového drátu pochází
z dětského H6 (kde ji doprovázel koliér, složený z olivo-
vitých a dalších typů korálů) a náleží do skupiny jedno-
duchých šperků tzv. podunajského typu (Dostál 1966,
30–31), které do českého prostředí vstupovaly spolu
s náročnějšími velkomoravskými šperky v obtížně zúži-
telném období 2. poloviny 9. – 1. poloviny 10. století
(např. Krumphanzlová 1974, 40–42). V Čechách se
vyskytuje v různých variantách s jedním nebo dvěma
uzlíky. Obdobný stříbrný exemplář s jedním uzlíkem
byl součástí bohaté výbavy dětského H71 u rotundy sv.
Petra (Šolle 1980, obr. 2: 3), luxusnější forma pak byla
na stejném pohřebišti nalezena v H28 (Váňa 1995, 93,
obr. 66). 

Náušnice se spirálovitým ukončením z bronzové-
ho drátu doprovázela dítě v H52. V nálezovém fondu
českých pohřebišť se jedná o šperk výjimečný – proza-
tím se nabízí pouze dva srovnatelné exempláře – první
byl získán spolu s náušnicí s uzlíky z H13/78 na stra-
hovském pohřebišti (Tomková 2005b, 230), druhý
pochází z H139 na kanínském pohřebišti situovaném
v zázemí Libice nad Cidlinou (Mařík 2008). V morav-
ském prostředí byl počátek výskytu náušnice kladen B.
Dostálem (1966, 32) teprve do 1. poloviny 10. století
a jeho vyznění řazeno na sklonek 10. století. Nové ana-
lýzy ale předpokládají užívání šperku již v 1. polovině
9. století (Ungerman 2007, 78–81). Časové zařazení
opět odpovídá velkomoravskému horizontu v Čechách.

7.5.2. Ozdoby krku

V sedmi hrobech rozptýlených ve všech částech
pohřebiště bylo celkem nalezeno 37 korálků plus další
neurčitelné zlomky (tab. 8; obr. 10b). Ve čtyřech přípa-
dech doprovázely dětskou kostru, dva hroby náležely
dospělým ženám. Mezioborová diskrepance provází H65
s osmi skleněnými korálky a provrtanou jelení grandlí.
Antropologická atribuce hovoří o starším muži, inventář
odpovídá spíše ženským hrobům. 

Olivovité korálky byly nalezeny v H6 (3 kusy), H65
(1 kus) a v H103 (3 kusy). Kromě exempláře se třemi
žebry z H103, byly všechny exempláře čtyřdílné.
Podobně jako na jiných českých lokalitách u nich pře-
vládá poloprůsvitná skelná hmota, zbarvená do růz-
ných odstínů zelené. Výjimkou je exemplář z H65
s perleťovým stříbřitým povrchem, u nějž byla poškoze-
ním odhalena bronzová nebo měděná trubička v jádru.
Olivovité korálky jsou nejsignifikantnějším typem skle-
něné ozdoby 2. poloviny 9. a 1. poloviny 10. století
v Čechách (Krumphanzlová 1965, 168–171; 1974,
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54 U rotundy sv. Petra založené na přelomu 9. a 10. století, se eso-
vité záušnice se vyskytovaly pouze v H73 a H76. H73 přitom
překrývá starší H71 s bohatým inventářem velkomoravského
charakteru (Šolle 1990).



63–65; Tomková 2007) a jejich definitivní vyznívání lze
odůvodněně datovat nejpozději do doby po polovině 10.
století (Sláma 1990, 129). Na pohřebištích se vyskytly
v kontaktu jak s velkomoravskými kovovými šperky,
tak s esovitými záušnicemi malých průměrů (srov. tab.
9). Podobně jako jiné skleněné ozdoby absentovaly na
pohřebišti u kostela Panny Marie (Šolle 1991, 247 n.).

Melounovitý korálek byl ve značně poškozeném
stavu vyzvednut z H27, a není vyloučeno, že pozůstat-
kem dalšího exempláře je i drobný zlomek s náznakem
podélného členění ze stejného hrobu. Tento typ nepat-
ří na pohřebištích v regionu Kladenska a Slánska ani
na jiných středočeských pohřebištích k příliš často
zastoupeným (např. pro Pražský hrad srov. Černá et al.
2005, tab. 2–5). Počátky jeho výskytu se bezpochyby
kryjí nejpozději s „velkomoravským horizontem“; vy-
znění bývá kladeno na sklonek 10. či počátek následu-
jícího století (Krumphanzlová 1965, 168).

Segmentované korálky charakterizuje v našem
prostředí poměrně široký interval výskytu sahající od
2. poloviny 9. století do mladohradištního období
(Krumphanzlová 1965, 172–174). Na budečských po-
hřebištích se vyskytují v kontaktu s velkomoravským
typem šperku i drobnými esovitými záušnicemi (srov. 

tab. 9). Na Týnici byly obsaženy v H59, H65. Pozůstatkem
tohoto typu jsou zřejmě i tři drobné kusy s patrnými
lomy z H27. Všechny exempláře pokrývá tenká fólie
stříbřité barvy.

Ostatní skleněné korálky (tab. 8) představují běžné
a chronologicky nepříliš specifické typy. Z méně obvy-
klých zmiňme miniaturní korálky čočkovitého tvaru
s černým a zlatavým povrchem, nalezené v dětském H27.

Grandle (horní špičák jelena)55 s průvrtem byl
součástí skleněného koliéru v H65, který provází
nejasné pohlavní určení. Přestože uspořádání náhr-
delníku nebylo zaznamenáno, lze ale předpokládat
centrální umístění grandle. V kontextu raně středo-
věkých českých pohřebišť se jedná o nález naprosto
ojedinělý. 

7.5.3. Zbraně

Šipka rombického tvaru s řapem, určená ke střelbě
z luku, je na týnickém pohřebišti jediným nalezeným
militáriem. Stanovení jejího původního vztahu ke star-
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náušnice hrozníčkovitá X Z14 RS71 Z4 Z4, Z14, RS71, Z4, Z14, Z4, Z14, Ži10, Ži11 Z14, Ži10
Ži10, H11 RS71 RS71

bubínkovitá X Z5, Z14 Z14 Z14 Z14

s uzlíky X RV28 T6, RS71 T6 T6 T6 T6, RS71, RS71
RV28

záušnice s očkem X Z3 RV28 Z3 Z3 Z3

es. ø < 15 mm X Z4, Že64a Z4, Z8 T59, Z4 Z8 Z8, RS71 Z8, RS71 Že64a

es. ø < 20 mm X Že64b Že64b

korálky olivovité B27 T6, T65 T6 T6, T65 T6, T65, T65, RS71, Z3 Že64b, Z3, Z14, Že64a
RS71, Z3, Že68,

X Z4, Z14, Z4, Z14, Ži7, Ži10, Že37,
B27, Že37, Ži7 Ži10 Ži10
Ži7

melounovité X T27 B27 T27 T27 T27

kónické X T6 T6, T65 T6, T65 T27, T65 T27 T27

dvojkónické X T6 T6

soudkovité X T6, T65 T65

kulovité T65, RS71, Z8 Z8, Že72 Z8, Že72, Z14 Že72
X Z4, Z14, Ži7

Ži7

segmentované 
X

T27 Z3 Z8, Ži7 Z3, Z14, T27

Že37

válcovité X Z8 Z8

miniaturní X T27

jantarové hráněné
X

Z8, RS71, Z3 Že72
Že72

jantarové kulaté X Ži10 Že72
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Tab. 9. Kombinační tabulka vybraných artefaktů na pohřebištích Budče a okolí. Uvedena je zkratka lokality a číslo hrobu: T – Týnice, RS – Budeč, rotunda sv.
Petra, výzkum M. Šolle (1990); RV – výzkum Z. Váni (1995); Z – Zákolany (Šolle 1982); Že – Želenice (Sláma 1977); Ži – Žižice (Sláma 1977); B – Brandýsek
(Kytlicová 1968). — Tab. 9. Combination table of selected artefacts at burial grounds in Budeč and the surrounding area. Site abbreviation and grave number:
T – Týnice, RS – Budeč, Rotunda of St. Peter, research by M. Šolle (1990); RV – research by Z. Váňa (1995); Z – Zákolany (Šolle 1982); Že – Želenice (Sláma
1977); Ži – Žižice (Sláma 1977); B – Brandýsek (Kytlicová 1968).

Vědro Hrnec

55 Za určení děkuji R. Kyselému.



šímu muži pohřbenému v H8 znesnadňuje absence
dokumentace její polohy v hrobě. Nelze tedy dnes určit,
zda byla výzbrojí, příčinou smrti, či snad dokonce (což
je ale méně pravděpodobné) součástí hrobového zásy-
pu. Exempláře s řapem jsou oproti tvarům s tulejkou
zastoupeny v západoslovanském prostředí méně často
a nezřídka bývají spojovány s vlivy z jihovýchodu, nebo
dokonce fyzickou přítomností nomádů (naposl. s lit.
Kouřil 2003, 114, pozn. 10; Michálek — Lutovský 2000,
202–206). Pro zdomácnění tvaru však nasvědčují pří-
klady jejich výskytu ve standardně upravených hro-
bech (pro Moravu – Kouřil 2003, pozn. 10; v Čechách
např. Lahvice H26/57 a H41/57 – Krumphanzlová
1974, 78–80). Tři exempláře (dva s dlouhým řapem)
byly nalezeny také v sídlištních situacích západní části
budečské akropole (Váňa 1995, 57). Přesnější typolo-
gické zařazení týnické šipky komplikuje neznalost
původní délky trnu, který mohl být odlomen. S nomád-
ským prostředím je přitom spojována především vari-
anta s dlouhým, odsazeným řapem, zatímco varianta
s jeho plynulým přechodem je málo signifikantní (Kemp-
ke 1991, 25–27, Abb. 15, Karte 7). Interval výskytu před-
mětu se pohybuje v širokém rozpětí od 9. do 13. stol.
(Kempke 1991, 25–27; Ruttkay 1976, 330). 

7.5.4. Součásti oděvu

Jedinými předměty, které lze bezpečně spojit s odě-
ním zemřelých, jsou nevelké kovové přezky sloužící
s největší pravděpodobností k upevnění pásu. Pochází
z mužských H22 (obr. 42) a H102 (obr. 44); u H68 (obr.
43) dovoluje stav zachování skeletu uvažovat pouze
o starším jedinci. V posledních dvou uvedených kon-
textech spočívaly v oblasti břicha, zřejmě tedy v původ-
ní funkční poloze. V H22 byla přezka spolu s ostatními
předměty nalezena nedaleko hlavy, což komplikuje po-
souzení jejího původního určení. 

Pásové přezky jsou v nálezovém fondu českých ra-
ně středověkých pohřebišť dosti výjimečnou položkou
(Krumphanzlová 1974, 68–69; srov. také Tomková 2005b,
222–223) a jejich výraznější nástup je konstatován te-
prve na sklonku raného středověku. Zemřelého nedo-
provodily ani na žádném z ostatních, rámcově součas-
ných, budečských pohřebišť. 

U všech přezek z Týnice byl trn a rámeček nalezen
samostatně. U H22 jde o jednoduchý kruhový tvar,
u H68 o kvadratický; oba předměty byly vyrobeny ze
železa. Poněkud náročnější variantu představuje obdélná
bronzová přezka z H102, u které byl nalezen bronzový
předmět jazykovitého tvaru, který můžeme považovat
za příslušející trn.

Podstatně menší jistota provází drobné rovné tyčinky
dlouhé maximálně 4 cm. Podobné předměty registrova-
né v několika ženských středo- a mladohradištních
hrobech na Moravě interpretovala nově D. Jelínková
(2005) hypoteticky jako jednoduchá spínadla ženského
oděvu. Nálezové okolnosti týnických předmětů nejsou
s tímto výkladem v rozporu. V H59, H73 a H78 (obr. 43)
náležejících dospělým ženám byly nalezeny v oblasti
hrudníku. Jiným účelům snad sloužily v mužském
H22. Na řadě lokalit mohly tyto předměty pro svou
nevýraznost ujít pozornosti.

7.5.5. Tzv. předměty denní potřeby

Keramické nádoby pochází pouze z pěti hrobů,
rozmístěných ve všech skupinách, kromě střední (srov.
obr. 10b). Zvyk ukládání nádob k zemřelému v rámci
pohřebního obřadu tedy náležel u komunity pohřbíva-
jící Na Týnici k spíše zřídka provozovaným (5 % z hod-
notitelných hrobů). Markantní je vazba na ženy (H25 +
plod nebo novorozeně, H78, H87 a H114), jimž byla
nádoba v prvních třech případech přistavena k pravé-
mu chodidlu; u H114 zaznamenal autor výzkumu
pouze polohu u nohou. V dětském H27 byl neporuše-
ný malý hrníček nalezen dnem vzhůru v rohu hrobové
jámy asi 20 cm nad kostrou (obr. 32). Jen zde doprovo-
dila nádobu rozsáhlejší výbava, charakteristická opět
pro ženské hroby. Hrnec z H25 obsahoval vejce, v hrnci
z H78 byly nalezeny zvířecí kosti. Alespoň v těchto pří-
padech tedy nebyly do hrobu vloženy nádoby jako
takové, ale posloužily jako obal pro „potravinový milo-
dar“. 

Žádná z nalezených nádob bohužel nenese výrazněj-
ší chronologickou výpověď.56 Hrnce z H27 (obr. 42),
H87 (obr. 43) i H114 (obr. 44), zdobené vícehrotým ryd-
lem, se všemi znaky hlásí k vyspělé středohradištní
produkci. Hrnec H78 (obr. 8: 2) zdobený vlnicemi pro-
vedenými jednohrotým rydlem, může, ale také nemu-
sí, být mladší. Posoudit, zda byly nádoby vyrobeny ve 
2. polovině 9. století či teprve v průběhu následujícího
věku, prozatím neumíme. Horní hranici výskytu hřebe-
nové výzdoby bychom dnes ve středních Čechách kon-
venčně hledali asi někde okolo poloviny 10. století,
mohla však přežívat i o něco déle.57

Svým jednoduchým ztvárněním a především přítom-
ností slídy v keramické hmotě, která u dostupných
nádob z hrobů není zastoupena, se vymyká hrnec
z H25, který je situován ve východní části nekropole.
Slídu obsahovala na Budči ve větší míře pouze staro- 
a časně středohradištní keramika, předcházející vzniku
prvního raně středověkého opevnění. V kolekci souvi-
sející s provozem sídliště Na Týnici již tvoří keramika
s příměsí slídy jen nepatrný podíl (srov. kap. 5.2.1.8;
graf 2). Nádoba z H25 je tedy buďto velmi stará – anebo
(což považujeme za podstatně pravděpodobnější) ji lze
pokládat za import.

Posuzování hrobové keramiky prizmatem běžné síd-
lištní produkce relativizuje stále nevyřešená otázka,
zda pro pohřební účely nebyly alespoň v některých pří-
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56 Autorovi zpracování byly předány pouze tři nádoby (z H25, H78
a H114), při hodnocení ostatních jsme odkázáni jen na kresbu
(H27) a fotografii (H87).

57 Problém vězí v dlouhodobém osídlení většiny zkoumaných stře-
dočeských lokalit. I jasně uzavřené statigrafické kontexty zde
mohou obsahovat – a zpravidla zřejmě i obsahují – vedle „aktuál-
ní“ keramiky i příměsi ze starších sídlištních aktivit, které nelze
nijak filtrovat (obecně např. Hrdlička 1993). Cennou výpověď
tak mohou přinést místa s ohraničenou sídelní tradicí. Jedno
z mála známých představuje Vyšehrad vzniklý podle zjištění
numizmatiků nejpozději v 80. či 90. letech 10. století. Veškerá
dosud zde nalezená keramika již nese pouze výzdobu provede-
nou jednoduchým rydlem (Bartošková 1998; Štefan — Varadzin
2005; Varadzin — Štefan 2007). Z toho usuzujeme, že nejpozdě-
ji na sklonku 10. století již výzdoba hřebenovým rydlem nebyla
ve středních Čechách běžně aplikována a uvedené nádoby
z Týnice jsou tedy zřejmě starší.
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Obr. 42. Budeč - Na Týnici. Inventář hrobů. Kreslil I. Štefan a neznámý autor (hrnec z H27), foto. H. Toušková. — Fig. 42. Budeč - Na Týnici. Grave inventory.
Drawing by I. Štefan and unknown author (pot from H27); photograph by H. Toušková.
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Obr. 43. Budeč - Na Týnici. Inventář hrobů. Kreslil I. Štefan, foto H. Toušková. — Fig. 43. Budeč - Na Týnici. Grave inventory. Drawing by I. Štefan, photograph
by H. Toušková.
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Obr. 44. Budeč - Na Týnici. Inventář hrobů; A – bronzové esovité záušnice nalezené u lebky č. 2 v objektu 5/5. Kreslil I. Štefan. — Fig. 44. Budeč - Na Týnici.
Grave inventory; A – bronze S-shaped temple rings found by skull no. 2 in Structure 5/5. Drawing by I. Štefan.
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padech vyráběny speciálně k tomu určené nádoby
(srov. např. Bartošková 2007, 706; pro polské prostře-
dí Trzeciecki 2005).

Nože byly zachyceny celkem v osmi hrobech (tzn. 9 %
ze všech hodnotitelných hrobů), rozložených ve všech
částech pohřebiště mimo východní skupinu (srov. obr.
10b). Obdobně jako na většině současných lokalit,
nepozorujeme žádnou vazbu mezi věkovou či pohlavní
charakteristikou zemřelých a přítomností, ba dokonce
ani velikostí, nože (srov. tab. 10). Tři předměty (z H2,
H46 a H52) byly R. Pleinerem (1993) podrobeny meta-
lografické analýze, z níž vyplynulo, že máme co do čině-
ní s předměty výborné kvality, zhotovené náročnou
technikou sváření železných a ocelových komponent
(viz kap. 9. Popis hrobů). Pozoruhodný je především nůž
z dětského H2 vyhotovený vizuálně působivou techni-
kou tzv. pruhovaného svářkového damasku. Všechny
posuzované výrobky jsou střední velikosti a byly patr-
ně primárně určeny ke každodenním praktickým čin-
nostem.

Ocílka pochází z H22 ve střední skupině, který
náležel staršímu muži (obr. 42) a H94 v severní skupi-
ně, kde doprovázela narušený skelet pohlavně neurči-
telného jedince ve věku 40–60 let ve skrčené poloze
(obr. 43). První ze zemřelých byl vybaven i křesacími
kaménky uloženými spolu s dalšími předměty (snad
v textilním nebo koženém váčku) nedaleko lebky. Jeho
ocílka náleží k trojúhelníkovému typu s esovitým
ukončením ramen, druhou ocílku z H94, jejíž ramena
byla zakončena očky, nelze přesně rekonstruovat. 

Výskyt ocílek, či celých souprav určených k rozdělá-
vání ohně, je v Čechách charakteristický pro středo-
hradištní období a zřejmě v průběhu 1. poloviny 10.
století tyto předměty z hrobových výbav mizí (Krump-
hanzlová 1974, 73–74).

7.5.6. „Neartefakty“

Skořápky vajec byly identifikovány ve třech hro-
bech.58 V H25 byly nalezeny uvnitř hrnce přistaveného
k nohám ženě, která zemřela jako těhotná, nebo ne-
dlouho po porodu. V H59 odpočívala žena, kterou pro-
vázelo dítě zesnulé asi v pátém měsíci života. Skořápky
vajec spočívaly bez obalu rovněž u nohou zemřelé.
V H27, který náleží malému, relativně bohatě vybave-
nému dítěti, byly pozůstatky vajec údajně identifiková-
ny teprve při proplavování vzorků zásypu a souvislost
s pohřbem zde tak nemůže být zaručena.

Určení skutečné míry uplatňování tohoto pozoru-
hodného zvyku je přímo závislé na lokálních půdních
podmínkách, zachování hrobu a v neposlední míře 
na kvalitě výzkumu. Vkládání vajec k zemřelému je
v Čechách bezpečně zachyceno již na pohřebištích
konce 9. – počátku 10. století a mizí snad v průběhu
11. století. V jisté míře zřejmě prostupuje celou raně
středověkou společností (Smetánka 2003, 17–24).
Přesto z něj nelze vyvozovat jakékoliv podstatnější
chronologické závěry. Symbolický význam vejce zřejmě
odkazuje k jeho biologické podstatě. V živé kultuře 
se zpravidla asociuje se znovuzrozením či očištěním
(Smetánka 2003, 17–24; etnografický diskurz Večerko-
vá 1997).

Kančí zub (kel?) a grandle. Kančí zub byl údajně
nalezen v mužském H22. Předmět je dnes nezvěstný,
a proto nelze správnost předběžné zoologické atribuce
posoudit. Pravděpodobnost záměrného uložení zvyšuje
kontakt s dalšími předměty, které snad byly uloženy
v textilním nebo koženém obalu u ramene zemřelého. 

Zuby a kosti divokých zvířat jsou v představách řady
tradičních společností obdařeny silou a vitalitou svých
původců (např. Hansmann — Kriss-Rettenbeck 1966).
Zúžení významového pole konkrétního nálezu však
budeme sotva kdy schopni. V našem prostředí patří
tyto předměty k výjimečně identifikovaným. Zmiňme
pouze dva: zub bobra (původně považovaný za kančí
kel) potažený stříbrnou trubičkou z H49 na Staré Kou-
řimi (Šolle 1966, 259; za informaci o novém určení
děkuji M. Lutovskému) či obdobně upravený kus slo-
noviny z kolínského hrobu (Lutovský 1994). Podobným
směrem bychom se zřejmě ubírali i při hledání mimo-
estetického významu grandle, která byla součástí
náhrdelníku v H65 (viz kap. 7.5.2). 

Kravský nebo volský roh spočíval v těsné blízkosti
pravé nohy starší ženy v H54, což svědčí pro jeho
záměrné uložení (srov. obr. 35).59 V takovém případě by
šlo v českém prostředí o naprosto ojedinělý druh „milo-
daru“, pro který budeme o to obtížněji hledat hodno-
věrné vysvětlení.60 Podle laskavého posouzení R. Kyse-
lého jde v každém případě o samotný roh, nikoliv
o rohovinový toulec, užívaný v řadě kultur k ritualizo-
vané konzumaci posilujících nápojů. 
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Č. hrobu Celk. délka Délka čepele Metalografické hodnocení Antropologické určení Obr.

2 13,3 cm 11 cm výborný výrobek (vz. 681) infans III (10–11 let) 42

35 nezvěstný žena, maturus -

46 5,7 cm + x výborný výrobek (vz. 675) žena, maturus II 43

52 10,2 cm + x výborný výrobek (vz. 674) infans II (1,5–2 roky) 43

87 fragment spíše žena, maturus II 43

102 14,4 cm 11,8 cm muž, maturus II 44

112 13 cm + x 12,1 cm infans II (cca 4 roky) 44

113 14,5 cm 10 cm infans III (12–13 let) 44

Tab. 10. Charakteristika nožů nalezených
v hrobech. Metalografické hodnocení podle
Pleiner 1993 (vz. – číslo vzorku). — Tab. 10.
Description of knives found in graves. Metallo-
graphic evaluation according to Pleiner 1993
(vz. – sample no.).

58 Zachovány jsou pouze skořápky z H59.

59 Předmět nebyl autorovi zpracování k dispozici, může se však
skrývat v nezpracovaném fondu zvířecích kostí. Podle zachova-
ných fotografií byl nalezen na výškové úrovni kostry. 

60 S obdobnými představami snad mohou souviset čelní kosti
juvenilního skotu s rohy, které v pěti hrobech nekropole v Uher-
ském Hradišti - Horních Kotvicích identifikovala K. Marešová
(1983, 43–49). Tyto nálezy ovšem mohou sotva sloužit jako
důkaz totemistických představ u západních Slovanů.



7.5.7. Poškozené a funkčně 
nespecifikovatelné předměty

Vedle výše zmíněných předmětů pochází z pohřebiš-
tě několik dalších položek, jejichž stav zachování či
nespecifický tvar znemožňuje jejich přesvědčivé zařaze-
ní k některé z předchozích skupin.

Zmiňme nejprve ty, které byly vyrobeny z barevných
kovů. Na hrudi staršího neurčitelného jedince v H63 by-
la podle nálezového deníku objevena polovina rolničky.
Předmět je dnes bohužel nezvěstný. Několik drobných
zaoblených bronzových plíšků bez patrné výzdoby
pochází i z H27 (přesná poloha nálezu nebyla zazname-
nána). Na místě je zřejmě úvaha o rolničce anebo jed-
noduchém gombíku. Dva ploché, pravděpodobně bron-
zové, fragmenty, z nichž jeden nese drobný kruhový
punc z mužského H102 (obr. 44: H102: 5), nelze rekon-
struovat.

Z H16, H27 a H36 pochází fragmenty plochých že-
lezných kování (obr. 42), u nichž bohužel ani v jediném
případě nelze zaručit původní souvislost s pohřbem.61

Naši pozornost budí především předmět z H27, který
nachází svůj protějšek v kování nalezeném z zásypu
obj. 5/5 (srov. obr. 22: 10). Se značnou opatrností
snad můžeme uvažovat o jednoduchých pásových ná-
končích.

Určení ostatních předmětů již bohužel zřejmě zůstane
otevřené. Lze toho litovat zejména u poměrně početné
kolekce z mužského H102.

7.5.8. Keramika v zásypech hrobů

Tvarové spektrum keramiky vyzvednuté ze zásypů
hrobů se v překvapivé míře shoduje s charakteristikami
souboru z ostatních nálezových kontextů (srov. graf 5
a graf 3; detailní popis tab. 11). Zastoupení chrono-
logicky signifikantních okrajů, které již spojujeme
s mladohradištní produkcí, je minimální. Límcovitý
okraj reprezentující její nástup byl vyzvednut pouze ze
zásypu H78, kalichovité okraje pak obsahoval zásyp
H15, H37 a H117 (obr. 45). U H15 však snižuje jistotu
souvislosti s pohřbem jeho značné narušení. Ze sáčku
obsahujícím údajně materiál ze zásypu H80 pochází
okraj zduřelé profilace, který podle dnešních znalostí
můžeme datovat nejdříve do druhé poloviny 11. století
(k datování uvedených typů viz kap. 5.2.1.3). S ohle-
dem na povrchové uložení hrobu (srov. obr. 37) se s nej-
větší pravděpodobností jedná o mladší intruzi. 

Původ naprosté většiny keramických zlomků naleze-
ných v zásypech hrobů je tedy možné spojovat s před-
cházejícím osídlením, které se uzavírá nejpozději na
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61 V H16 byl předmět nalezen asi 10 cm nad pravým kolenem;
kování z H36 bylo nalezeno u lebky, pohřeb byl však natolik
narušen, že předmět mohl být sekundárně přemístěn z jiného
místa; v H27 nebyla poloha předmětu zaznamenána.

Graf 5. Poměr zastoupení jednotlivých skupin okrajů v zásypech hrobů (srov.
obr. 13). — Graph 5. Representation ratio of individual groups of rims in
grave pit fills (compare Fig. 13).
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Obr. 45. Budeč - Na Týnici. Výběr keramiky ze
zásypů hrobů. 1 – H5; 2 – H15; 3 – H37; 4 –
H46; 5 – H52; 6 – H64; 7 – H80; 8 – H114; 9,
10 – H117. Kreslila A. Štefanová. — Fig. 45.
Budeč - Na Týnici. Selection of ceramics from
grave fills. 1 – H5; 2 – H15; 3 – H37; 4 – H46;
5 – H52; 6 – H64; 7 – H80; 8 – H114; 9, 10 –
H117. Drawing by A. Štefanová.
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Číslo hrobu Počet zlomků Celková váha (g)
Počet zdobených výdutí 

Typ okraje / keramická třída Obr.a druh výzdoby
2 1 5 1 – HP 45:1
3 13 90 4 – HV, PJL VIII:1/2a
5 8 55
9 15 125 4 – HV, HP VI:3/3a

10 13 140 4 – HV, NV VIII:8/3
12 12 120 3 – HV+HP IX:4/3
14 10 100 3 – HV, HP, HV+HP VI:9/3
15 20 160 4 – HVP+HV, HP, JV+JNV+JV, HV IV:7/3, I:1/2a 45:2
21 4 90 1 – HP+HP
22 17 135 3 – HV, HP VIII:1/2a, VIII:1/3
27 14 180 4 – HV
28 2 15 VI:2/3
31 5 45 1 – HP
32 1 10 1 – HP
33 1 5 VI:12/3a
35 15 115 7 – HV, HP VI:12/3a, V:2/3a
37 29 235 8 – HV, HP, JV+JL IV:2/1a, I:5/2, II:1/1, IX:4/1, 45:3
39 1 15
40 1 5
41 2 5 1 – HP
42 3 20 2 – HV, HP
44 1 5
45 24 245 9 – HPV; HV, JV+PJL VI:1/2, IX:1/2
46 29 230 7 – HV, HP, JL, VI:8/3 45:4
47 38 355 4 – JV+JL, JV I:1/1, VI:2/2, VI:3/2, V:2/2, IX:3/1
48 20 220 2 – HV, HVP+HVP
49 12 120 6 – HV, HP VI:2/6
50 9 45
51 3 10 1 – HV
52 14 100 2 – HV, HP V:1/2, I:1/1, VIII:3/1
53 1 5

54 43 265 7 – HV
VII:3/2, I:1/2, I:1/2,, VIII:2/1, VI:1/2
VII:2/3, VI:2/2, IX:3/3, VI:2/2

55 2 20 1 – D
56 4 10 1 – HV
59 8 35 4 – HV VI:11/4
60 2 15 2 – HV
63 13 75 4 – PV, HP
64 48 305 11 – HV, HP, HVP, JL+JV VI:11/3, VI:9/2, VI:4/3, VI:14/3 45:6
65 9 75 3 – HV, PP+HVP VI:6/3
69 20 135 4 – HV, PP+HVP, HVP VI:4/1
70 5 25 2 – HVP, HV
71 2 15 1 – HV
72 15 90 4 – HV, HV+JL import? 19:4
73 20 240 6 – HP, HV
75 6 45
76 40 310 6 – HV+HP, JV, DR VI:2/3, II:1/6
77 33 160 5 – HV, HP, D
78 80 600 10 – HV+HV, HV, HV+PP III:2/3, VI:14/1a, V:3/3, VIII:8/2, IX:2/2
79 25 190 3 – JV, HV VI:9/1
80 4 30 3 – HV, D X:1/3 45:7
81 12 55 1 – HV+HP
82 5 45 VI:2/2, IX:9/1a
83 27 260 I:1/2, V:1/3
84 3 25
85 15 150 2 – HV VIII:1/2
86 3 20 1 – HV VI:9/3
87 24 120 4 – HV V:I/2a
90 26 165 4 – HP, JV+JV IX:3/3, V:1/3, VIII:1/3
92 10 105 4 – HV+HP, HV V:1/3, II:2/2, VI:3/1a
93 3 10
98 1 10 1 – PJL

101 1 5 1 – HV
102 2 10 1 – HV+HP

104–107 5 55 1 – HP
108 3 15 1 – HV
109 6 50 2 – HV VII:2/1a
110 2 40
112 29 190 7 – HP, HV
113 2 10 1 – HV
114 25 225 5 – HV VI:10/3 45:8
116 16 155 3 – HV VIII:1/3, VIII:1/3, VI:14/3, II:2/3
117 4 55 1 – JL+JL IV:2/1, XI:2/1a 45:10

Tab. 11. Kódovaný popis keramiky ze zásypů hrobů. Výzdoba: HP – hřebenový pás, HV – hřebenová vlnice, HVP – hřebenový vpich, JL – jednoduchá linie, PJL –
pás jednoduchých linií, JV – jednoduchá vlnice, NJV – nepravidelná jednoduchá vlnice, NV – nehtové vrypy, D – drobné důlky; k identifikaci typu okraje viz obr.
13 (za lomítkem uvedena keramická třída). Rastrem zvýrazněny hroby obsahující keramiku s kalichovitými okraji. — Tab. 11. Coded description of ceramics from
grave fill. Decoration: HP – ridge band, HV – ridge wavy line, HVP – ridge puncture, JL – simple line, PJL – band of simple lines, JV – simple wavy line, NJV – 
irregular simple wavy line, NV – ungual nicks, D – small depressions; for the identification of rim types see Fig. 13 (ceramic class given after slash). Highlighted
graves containing ceramics with cup-shaped rims.



počátku 10. století. Ve třech případech se do hrobo-
vých jam za neznámých okolností dostávají i mladší
okraje, které můžeme podle současné chronologie klást
nejdříve do doby kolem třetiny 10. století.

7.6. Kdy se na Týnici pohřbívalo? 

Termín post quem pro počátek pohřbívání nabízí ke-
ramika spojená s předcházejícími sídelními aktivitami.
Její časové ukotvení se ovšem prozatím pohybuje v širo-
kém intervalu 2. poloviny 9. až počátku 10. století a mů-
že tak nabídnout jen velmi rámcovou představu.

Podstatně hodnotnější výpověď skládají chronologie
jednotlivých artefaktů, které vstoupily do hrobových
jam. V rámci šperků registrujeme v zásadě dvě skupi-
ny. Pravá, reprezentovaná především náušnicemi
s hrozníčkem, spirálovitým ukončením a uzlíky a olivo-
vitými korálky, se jasně hlásí k tzv. velkomoravskému
horizontu, který je v českém prostředí tradičně řazen
do 2. poloviny (či spíše sklonku) 9. – 1. poloviny 10.
století (souhrnně naposl. Smetánka 2003, 38–53).
K těmto předmětům můžeme řadit i záušnice s očky,
jejichž těžiště se zřejmě nachází v 1. polovině 10. stole-
tí. Jak přesvědčivě dokládá tab. 9, vyskytují se tyto
předměty v několika hrobech na budečských pohřebiš-
tích současně a jejich jemnější chronologické členění je
tedy nemožné. Druhou skupinu představují drobné
esovité záušnice nalezené ve třech hrobech, jejichž
nástup klademe nejdříve na počátek 10. a jejich vyzní-
vání na jeho sklonek či na počátek 11. století.62

Obě skupiny šperků se však setkávají již na hřbito-
vě u rotundy sv. Petra, který je zřejmě okolo poloviny
10. století překryt rozšířením stávající hradby akropo-
le (srov. Šolle 1990; Váňa 1995; Bartošková 2003a).

Cennou indicií je výskyt kalichovitých okrajů v zásy-
pech H15, H37 a H117. Podle dnešní chronologie by
tedy alespoň poslední dva zmíněné (H15 byl značně
narušen) neměly vzniknout dříve, než okolo třetiny 10.
století.

Dílčí, ovšem důležité, je i radiokarbonové datování
H102, situovaného v západní části severní skupiny
pohřebiště, který jistě nebyl uložen později než na
konci 10. století. 

Počátky pohřbívání Na Týnici spadají nejdříve na
přelom 9. a 10., nejpozději do poloviny 10. století. Jeho
závěr klademe nejdále na přelom 10. a 11. století.
Jakékoliv úvahy o vnitřní chronologii pohřebiště a vzá-
jemném vztahu jednotlivých částí jsou bohužel proza-

tím bezpředmětné a stejnou nejistotou trpí i odhad
skutečné velikosti pohřbívající komunity. Pro předsta-
vu uveďme dvě extrémní varianty, které počítají s prů-
měrným věkem okolo 27 let. Při třicetiletém provozu
lokality by ji využívala skupina čítající nejméně 110
osob, sto let trvající pohřbívání dovoluje na základě
119 zkoumaných pohřbů uvažovat přibližně o třiceti
současně žijících jedincích.

7.7. Pátrání po identitě – komparativní pohled 
na nekropoli

Konstatováním základních jevů a jejich vzájemných
vazeb pravděpodobně dospíváme k hranicím výpověd-
ních možností týnického pohřebiště jako takového.
Jednotlivé aspekty pohřbívání mohou získat alespoň
přibližné souřadnice na pomyslné sociální mapě rodí-
cího se českého státu teprve v komparaci s prostorově
a časově blízkými nekropolemi. Určující význam při-
rozeně připisujeme srovnání s rámcově současnými
pohřebišti vázanými na budečské hradiště (souhrnně
Bartošková — Štefan 2006, 735–739). Již sám fakt 
existence několika samostatných pohřebních areálů
zřejmě reflektuje vnitřní bariéry v rámci budečského
společenství.

Na přelomu 9. a 10. století zakládá kníže Spytihněv
na akropoli hradiště – pravděpodobně v rámci knížecí-
ho dvorce vymezeného palisádou – rotundu sv. Petra,
u níž se záhy začíná pohřbívat (obr. 1: 2). Hřbitov však
již někdy okolo poloviny 10. století přestává plnit svou
funkci a je částečně překryt rozšířením hradby akropo-
le. Celkem 56 prozkoumaných hrobů (Šolle 1990; Váňa
1995, 77–94)63 zřejmě tvoří podstatnou část jeho pů-
vodní velikosti, z čehož usuzujeme, že rotunda byla pri-
márně chápána jako soukromá kaple knížete a jeho
nejbližší družiny, zřejmě ve smyslu karolínské a oton-
ské „Hofkapelle“ (např. Binding 1996, 65 n.). Interiér
stavby bohužel zničily mladší zásahy, můžeme ovšem
předpokládat, že pohřeb v něm byl vyhrazen především
členům vládnoucí dynastie (Schulze-Dörrlamm 1993).
Z jasného sociálního a religiózního kontextu kostelního
hřbitova usuzujeme na následující: 1) zde pohřbení
lidé náleží ke špičkám tehdejší české společnosti disponu-
jící bezpochyby značným majetkem; omezení pohřební
výbavy tedy nevyvěrá z omezenosti jejich prostředků;
2) „sociální tělo“ zemřelých má zřejmě v době úmrtí
vysoce pozitivní index (tzn. nevzbuzuje obavy, nevyvo-
lává důvody k manifestaci marginality; srov. Meyer-
Orlac 1990; 3) jejich pohřbu již zřejmě asistuje kněz;
podoba ceremoniálu tedy není v rozporu s nároky
dobového křesťanství.

Běžným doprovodem českých center 2. poloviny 9.
a 10. století byly poměrně rozsáhlé pohřební areály,
složené z větších či menších skupin hrobů, situované
extra muros. Známe je z okolí nedalekého Pražského
hradu (např. Smetánka — Hrdlička — Blajerová 1974;
Tomková 2005a), Levého Hradce (Sláma 1977, 134–149;
Borkovský 1965) nebo Libice nad Cidlinou (Mařík 2005).
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62 Jen na okraj konstatujme Na Týnici nepřítomnost jantarových
perel a vědérek. Jantar, který se v českém prostředí začíná
uplatňovat okolo počátku 10. století (Krumphanzlová 1974,
66–67), se přitom vyskytuje jak u rotundy sv. Petra (pouze
H27), tak ve větší míře na pohřebišti v Zákolanech (Šolle 1982;
1990). Z jeho absence však nelze vyvozovat žádné chronologic-
ké závěry. V hrobových výbavách Na Týnici rovněž absentují
vědra. V kombinační tabulce sestavené pro české prostředí 
B. Sasse (1982, Abb. 5) se vědra setkávají se záušnicemi (které
lze považovat za progresivní typ šperku) pouze pětkrát, zatímco
kombinaci keramické nádoby a záušnice eviduje autorka ve 41
hrobových celcích (ve stejném smyslu již Krumphanzlová 1974,
77). Přestože existují i jiná vysvětlení (viz dále), může nepřítom-
nost věder podporovat spíše mladší datování nekropole.

63 Kosterní pozůstatky bohužel dosud nebyly podrobeny antropo-
logickému rozboru. Část hrobů byla značně porušena, pracovat
lze tedy jen se 46 pohřby.



Profesní a sociální identita zde pohřbených lidí však
mohla být značně rozrůzněná a sahat od prominent-
ních příslušníků širší knížecí družiny přes specializo-
vané řemeslníky až k nesvobodnému personálu ozna-
čovanému zpravidla v pramenech jako familia (písemné
prameny pro české prostředí shromáždil Sláma 1986,
30–31). Neadekvátní způsob výzkumu, nebo jeho neu-
zavřené vyhodnocení, ovšem bohužel u většiny z těch-
to lokalit prozatím při analýze jednotlivých aspektů
pohřebního ritu neumožňuje aplikaci statistické kom-
parace.

Vedle týnického pohřebiště reprezentuje tuto kate-
gorii v okolí Budče pouze pohřební areál, situovaný asi
300 m severně od prvního předhradí, na místě bývalé-
ho cukrovaru v Zákolanech (obr. 1: 5). Nálezové celky
známe jen v 16 případech (Šolle 1982; Sláma 1977,
178), ze starších nedokumentovaných akcí nicméně
pochází předměty, které dovolují uvažovat přinejmen-
ším o stovce narušených hrobů (Sláma 1977, 174–178).
Vymezení postavení zemřelých se může odvíjet jen
z charakteru pohřebního inventáře. Vzhledem k pří-
tomnosti řady náročných šperků velkomoravského typ-
u u žen a ostruh ve dvou mužských hrobech (srov. tab.
12) lze obecně uvažovat o lidech s vysokým sociálním
statusem, kteří ale zároveň neměli nárok na pohřeb
u rotundy sv. Petra.64

Posledním referenčním prostředím jsou nevelká pohře-
biště bez sakrální stavby, situovaná ve volné krajině, která
připisujeme venkovským komunitám. Z okolí Budče jsou
to především – z velké části prozkoumané – nekropole
v nedalekém Brandýsku a Želenicích.65 Hypoteticky zde lze
předpokládat širší uplatnění tradičních pohřebních zvyků
a omezený přístup k exkluzivním výrobkům.

Pokusme se nyní do těchto souvislostí postupně za-
řadit jednotlivé znaky týnického pohřebiště.

Struktura pohřebiště a úprava hrobů 

Rozvolněná půdorysná osnova a koncentrace hrobů
do menších skupin není na českých pohřebištích 2.
pol. 9. a 10. století ničím neobvyklým (Krumphanzlová
1966, 309 n.), nicméně míra půdorysné desintegrace
Na Týnici překračuje obvyklou míru a jen těžko pro ni
můžeme nabídnout uspokojivé vysvětlení. Tímto jevem
však nejsou postiženy všechny části pohřebiště stejně.
Nejmarkantněji se projevuje v rámci severní skupiny,
zatímco střední část s většinou Z–V orientovaných
hrobů se jeví jako relativně standardní a odpovídá kla-
dení do krátkých nepravidelných řad, které známe
např. ze Zákolan (Šolle 1982, obr. 3), Lumbeho zahra-
dy a Jízdárny na Pražském Hradě (srov. Smetánka —
Hrdlička — Blajerová 1974, příloha; Tomková /ed./
2006, obr. 2/3) či ze žalovského pohřebiště vázaného
na Levý Hradec (srov. Borkovský 1965, obr. 11).66 Ze
známých lokalit se situaci Na Týnici nejvíce blíží
pohřební areál v Kaníně II vzdálený 0,5 km od libické-
ho hradiště (srov. Mařík 2005, obr. 6). Uspořádání
hrobů na současných venkovských pohřebištích je
podstatně pravidelnější.67 Radiální anebo podélné kla-
dení nejstarších hrobů u rotundy sv. Petra bezpochyby
souvisí s přítomností sakrální stavby (srov. Šolle 1990,
obr. 17; Váňa 1995, obr. 57).

Existence oddělených skupin v rámci jednoho areá-
lu bývá obvykle zdůvodňována manifestací příbuzen-
ských či sociálních vazeb, resp. vzájemnou distinkcí
(např. Steuer 1982, 405 n.; Parker-Pearson 1999,
11–17). Toto konstatování lze v obecné rovině vztáh-
nout i na týnické pohřebiště. Při konkretizaci povahy
těchto vazeb nicméně budeme muset zřejmě vyčkat na
pomoc přírodních věd.
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64 Nelze pochopitelně vyloučit, že vznik některých hrobů stavbě
kostela předcházel. 

65 Brandýsek – asi 5 km od Budče, datování cca 2. pol. 9. – konec
10. století, Kytlicová 1968; Želenice – asi 6,5 km od Budče, da-
tování cca 2. pol. 9. – konec 11. stol., Sláma 1977.

66 Podobnou strukturu mají i dvě nově prozkoumané skupiny
hrobů v poloze Panenská u Levého Hradce (za dosud nepubli-
kované informace děkuji K. Tomkové) a JZ od tetínského hra-
diště (za dosud nepublikované informace děkuji D. Stolzovi).

67 Srov. Brandýsek (Kytlicová 1968), Želenice (Sláma 1977, Abb. 44)
nebo Praha - Motol (Kovářík 1991, obr. 1).

Kategorie Specifikace
Rotunda Zákolany Na Týnici Brandýsek Želenice

sv. Petra (46) (16+x) (93) (52) (105)

„exkluzivní“ hrozníčkovitá náušnice 2 9 1 - -
šperk bubínkovitá náušnice - 3 - - -

košíčkovitá náušnice - 1 - - -

náušnice s uzlíky (stříbrná) 4 - - - -

záušnice esovitá/s očkem 
36 8 8 2 6(stříbro/zlacená)

gombík 3 3 - - -

stříbrný nákrčník 1 - - - -

kaptorga - - - 1 -

křížek s maskami 1 - - - -

celkem 47 24 9 3 6

„běžný“ šperk bronzové náušnice či záušnice 4 2 15 18 11

výstroj jezdce hrobů s ostruhou 2 2 - 2 -

nože hrobů s nožem 8 6 8 7 17

nádoby keramické - 26 5 9 33

vědra - 8 - 2 6

nestandardní 
- - 28 6 12(na boku, břiše, výrazné odchylky orientace)

Tab. 12. Komparace zastoupení vybraných
předmětů a nestandardních pohřbů (k loka-
litám viz graf 6), kde není uvedeno jinak
vyjadřuje číslo absolutní počet předmětů na
lokalitě; číslo v závorce udává počet hodnoti-
telných hrobů. — Tab. 12. Comparison of the
representation of selected objects and non-
standard burials (see Graph 6 for sites);
unless specified otherwise, the number
expresses the absolute number of objects at
the site; the number in parentheses states the
total number of assessable graves.



Celkový objem hrobových jam a náročnost vnitřních
konstrukcí jsou spolu s výbavou hrobu jediným arche-
ologickým měřítkem pozornosti věnované zemřelým
v rámci jedné lokality. Tyto dva parametry ovšem Na
Týnici nevykazují žádnou provázanost. Nadměrnou
(ale mělkou) hrobovou jámu a současně bohatý inven-
tář měl pouze dětský H3. V nečetných hrobech s výraz-
ným kamenným obložením inventář většinou zcela
absentuje, což je v souladu s obecným trendem (Sasse
1982, 126). Obecně můžeme konstatovat, že velikost
i úprava hrobových jam v podstatě odpovídá obrazu,
který známe z jiných soudobých pohřebišť. Na Týnici
však chybí nadměrné a komorové hroby, které se
v několika případech vyskytují u rotundy sv. Petra
(srov. Váňa 1995, obr. 60–63), či v Lumbeho zahradě
u Pražského hradu (Smetánka — Hrdlička — Blajerová
1974, obr. 9).

Výbava

Je známou skutečností, že zvyk ukládání rozsáhlých
souborů předmětů spolu se zemřelým, nezapustil
v prostředí špiček raného českého státu hlubší kořeny.
Neodmyslitelná manifestace sociální identity zemřelé-
ho a jeho pozůstalých v rámci pohřebního obřadu tak
zřejmě již záhy nabývá jiných forem, a to nejspíše zbož-
ných darů ve prospěch církevních institucí (pro západ-
ní prostředí komplexně Innes 2000, 34–40). Sociálně-
indikační význam pohřební výbava definitivně ztrácí
nejpozději na sklonku 10. století, jak téměř učebnico-
vě dokládá např. blízký hřbitov kolem kostela Panny
Marie na akropoli Budče (Šolle 1991). Perioda, v níž lze
s hrobovou výbavou pracovat alespoň jako s dílčím
odrazem sociálních nerovností, je tedy v českém pro-
středí velmi krátká, a co hůř, nemá jasně dané hranice,
což komplikuje, či přímo vyvrací, smysluplnost přísně
statistických přístupů. Jednoduše řečeno: pokud by
většina týnických hrobů hypoteticky vznikla před polo-
vinou 10. století, pravděpodobně bychom zde registro-
vali podstatně barvitější artefaktuální obraz než v jeho
druhé polovině. 

Zbraně v hrobech jsou na pohřebištích svázaných
s českými centry prakticky výjimkou a rovněž počet
pohřbů s ostruhami je např. ve srovnání s velkomorav-
ským prostředím zcela zanedbatelný (srov. tab. 12).68

Nepřítomnost těchto předmětů Na Týnici tedy může
posloužit nejvýše jako indicie doplňující celkový obraz.
Z hrotu šípu nalezeného v neznámé poloze v H8 nelze
v tomto smyslu vyvozovat žádné závěry.

Výmluvnější je výpověď ženských hrobů. Na pohře-
bištích konce 9. a 1. poloviny 10. století svázaných
s hlavními centry (Pražským hradem, Levým Hradcem
či Libicí) ve větší míře registrujme technologicky nároč-
né šperky vyrobené zpravidla ze stříbra (a výjimečně
i zlata), vycházející z velkomoravských tradic, které na
venkovských nekropolích zpravidla chybí (statisticky
Sasse 1982, 144). Ani v nejvyšším prostředí však zjev-
ně nefungovala přímá úměra mezi reálnými majetkový-

mi možnostmi zesnulého a početností, ba dokonce ani
samotnou přítomností archeologicky identifikované
výbavy (srov. graf 6). Velkomoravský šperk je někdy od
konce 1. poloviny 10. století postupně vytlačován jed-
noduchými záušnicemi zakončenými očkem nebo
esem, které se vzájemně odlišují již jen druhem použi-
tého kovu. Stříbrné, či dokonce zlaté exempláře, se
opět ve větší míře vážou na hradiště (srov. tab. 12).
Skleněný šperk prostupuje – jak se zdá – celým spekt-
rem raně středověké společnosti, i když početnější ko-
liery opět častěji krášlily ženy spojené s centry moci.

Jakkoliv jsou naše úvahy zatíženy řadou proměn-
ných, připisujeme nepřítomnosti exkluzivních šperků
na týnickém pohřebišti klíčový význam pro jeho sociální
atribuci. Navzdory bezprostřednímu sousedství Budče
odpovídají ozdoby ze ženských hrobů – s výjimkou H3
– standardu známému z venkovských lokalit (srov.
tab. 12).

Odlišné kvalitativní vlastnosti běžných kovových
předmětů denní potřeby (nejčastěji nožů), které jsou
identifikovány prostřednictvím množících se metalo-
grafických analýz, mají stále dosti nejasné sociální
souřadnice. Tři nože z hrobů Na Týnici podrobené
hodnocení sice vykazují výborné technologické vlast-
nosti (jeden z nich byl zhotoven technikou tzv. pruhova-
ného svářkového damasku), stále bohužel postrádáme
rozsáhlejší referenční soubor z venkovských lokalit,
který by podpořil, nebo naopak popřel, předpoklad
omezeného přístupu k náročnějším produktům. Za
současného stavu vědomostí se však spíše zdá, že
nástroje komponované ze železných a ocelových dílů
byly v 10.–12. století zcela běžné (přehled dosavadních
analýz Hošek 2003, 281–285). Do souboru dvaceti
zkoumaných nožů z různých poloh Budečského hra-
diště a jeho okolí byly zapojeny již pouze dva nože ze
synchronních nekropolí (po jednom kusu od rotundy
sv. Petra a z pohřebiště v Zákolanech). V obou přípa-
dech se jedná o vizuálně efektní výrobky vynikajících
kvalit (Pleiner 1993, 78). Nože nalezené Na Týnici tedy
o těch, které doprovázely, mohou dnes sotva přinést
vyhraněnější svědectví.69
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Graf 6. Poměr hrobů obsahujících alespoň jeden předmět na pohřebištích
přímo svázaných s Budčí (rotunda sv. Petra, Zákolany, Na Týnici) a na venkov-
ských nekropolích nedaleko hradiště (Brandýsek, Želenice); číslo v závorce
udává počet hodnotitelných hrobů; A – vybavených hrobů celkem; B – vyba-
vených dětí; C – vybavených dospělých. — Graph 6. Ratio of graves con-
taining at least one object at burial grounds directly connected with Budeč
(Rotunda of St. Peter, Zákolany, Na Týnici) and at rural necropolises near the
fortified settlement (Brandýsek, Želenice); the number in parentheses indicates
the number of assessable graves; A – total number of graves with buried
articles; B – children’s graves with buried articles; C – adult graves with buried
articles.
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68 Pro Pražský hrad nejnov. Tomková 2005b, 218–221; pro Levý
Hradec Sláma 1977, 134–149; pro Libici předběžně Mařík 2005,
obr. 8.



Nádoby, sloužící zřejmě převážně jako obal potravi-
nových darů, představují v našem prostředí – až na
malé výjimky – jedinou komponentu výbavy, bezpečně
spojitelnou teprve se samotným pohřebním obřadem.
Symbolický potravinový dar mohl být pochopitelně ulo-
žen i v neidentifikovatelné celodřevěné nádobě, či zcela
bez obalu. Na Týnici se vyskytují pouze keramické
nádoby, zatímco např. v Zákolanech ale i v Brandýsku
a Želenicích evidujeme vedle hrnců i dřevěná vědra
s železným okutím (srov. tab. 12). Přestože pohřby
s bohatou výbavou provázejí podstatně častěji vědra
než keramické nádoby (srov. Sasse 1982, Abb. 5),
nejsou sama o sobě vyhraněným sociálním atributem.
Svou roli zde může sehrávat i chronologický posun
mezi Týnicí a zmíněnými lokalitami (viz kap. 7.6).

Zvyk ukládání nádob k zemřelému, a zřejmě tedy
i soubor eschatologických představ s ním spojených,
již zjevně nebyl součástí pohřebního ceremoniálu
celebrovaného knězem. Usuzujeme na to z jejich
naprosté absence na pohřebišti u rotundy a jen nepa-
trného zastoupení u většiny velkomoravských kostelů
(nejnov. např. Profantová — Kavánová 2003, 55). Starší
bádání z těchto pozorování nezřídka vyvozovalo jasné
konfesní soudy. Raně středověká skutečnost však byla
bezpochyby podstatně barvitější (k nádobám v hrobech
nově Trzeciecki 2005). Kromě pravděpodobné nepří-
tomnosti kněze a z toho plynoucí možnosti uplatnění
tradičních zvyklostí nevypovídá v tomto období nádoba
v hrobě o religiozitě zemřelého nic. Nádoba ostatně Na
Týnici doprovodila pouze pět procent zesnulých.

Nestandardní pohřby

Uložení zemřelého v natažené poloze na zádech hla-
vou k západu náleží k nevelkému počtu obecně sdíle-
ných archeologicky identifikovatelných pohřebních
zvyků raně středověkých Čech i velké části Evropy.
Přestože odchylky od tohoto úzu nalezneme v českém
i moravském prostředí téměř na každé soudobé nekro-
poli, překračuje týnické pohřebiště s téměř třetinovým
podílem takto pohřbených jedinců obvyklá měřítka
(srov. graf 7; Štefan v tisku b).70

Pohřbení zemřelého ve skrčené poloze na boku či na
břiše a pouhé uložení těla v jiných než západních azi-
mutech mohou být v zásadě dva samostatné fenomény
s odlišným motivačním pozadím.

Pohřby s odlišnou orientací, ale uložené v obvyklé
poloze na zádech, náleží na většině nekropolí k častěji
zastoupené kategorii. Třebaže je jen naprosto výjimeč-
ně doprovodil hodnotnější inventář (Sasse 1982, 124),
výskyt jednoduchých předmětů a šperků není žádnou
výjimkou. Jistou míru piety indikuje alespoň v někte-
rých případech uložení v rakvích nebo v dřevěném
obložení. Příklad hřbitova u rotundy sv. Petra či pohře-
biště v Mlékojedech v sousedství Litoměřic (Zápotocký
1965, 223) dokládá, že ve výjimečných situacích mohl
být před „ideální“ orientací upřednostněn např. pomy-
slný pohledový kontakt zemřelého se sakrální stavbou.
To ovšem jistě nebyl případ Týnice.
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Graf 7. Procentuální zastoupení nestandardních pohřbů na vybraných raně středověkých pohřebištích v Čechách (Budeč - Na Týnici až Kanín II – nekropole svá-
zané s centrálními lokalitami, ostatní – venkovská pohřebiště); číslo v závorce uvádí počet hodnotitelných hrobů. A – tělo v obvyklé poloze směřující hlavou k jiným
než západním azimutům (tzn. S, SSV–JJV, J); B – tělo na boku, s výrazně pokrčenýma nohama či na břiše. Do součtu nebyly zahrnuty pohřby narušené druhot-
nými zásahy či údajně pouze zatížené kameny. — Graph 7. Percentage representation of non-standard burials at selected Early Medieval burial grounds in Bohe-
mia (Budeč – Na Týnici to Kanín II – necropolises tied to central locations, other – rural burial grounds); number in parentheses indicates the number of asses-
sable graves. A – body in standard position with head facing elsewhere than west (i.e. N, NNE–SSE, S); B – body on side, with substantially bent legs or legs
on abdomen. Burials disturbed by secondary interference or apparently only weighed down with rocks were not included in the figures.
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69 Mimořádně náročnou – a v raném středověku zřídka aplikova-
nou – techniku svářkového tordovaného damasku však prů-
zkum na žádném z budečských nožů z hrobových, ani sídlišt-
ních situací neidentifikoval. Jeden ze tří dosud známých českých
exemplářů paradoxně pochází z venkovského pohřebiště v Laho-
vicích, kde doprovodil zemřelého někdy v 1. polovině 10. století
(Pleiner 1979).

70 Při sestavování grafu jsme byli limitováni stavem publikace
některých lokalit. Kategorie Pražský hrad - Jízdárna sčítá něko-
lik samostatných skupin: z Lumbeho zahrady (Za Jízdárnou)
mohlo být použito pouze 105 hrobů prozkoumaných do r. 1973
(Smetánka — Hrdlička — Blajerová 1974), další položky z okolí
Jízdárny obsahuje nový katalog (Tomková /ed./ 2006). Ze souč-
tů jsme eliminovali výrazně narušené hroby. K Lahovicím
Krumphanzlová 1964; k Praze - Motolu Kovářík 1991; ke Kaní-
nu II Mařík 2008; k Lochenicím Sláma 1990.



Podstatně jednotnější korelace vykazuje druhá kate-
gorie nestandardních pohřbů. U zemřelých uložených
na boku anebo na břiše registrujeme byť jednoduchý
inventář již jen naprosto výjimečně, a pokud můžeme
posoudit, byly ve většině případů ostatky ukládány
přímo do země.71

Před vstupem do kalných vod konkrétního výkladu
těchto jevů krátce pohlédněme na „zvláštní pohřby“
jako obecný kulturní fenomén. R. Meyer-Orlac ve své
pregnantní kulturně-antropologické reflexi problemati-
ky dokládá, že specifické zacházení s mrtvým tělem se
ve většině společností zpravidla vztahuje k jedincům,
situovaným v mezních pólech sociálně-religiózního pole,
tedy k osobám s extrémně pozitivním, či naopak nega-
tivním, indexem (Meyer-Orlac 1990, zvl. 3–4). 

Pozitivní konotace pohřbů na boku nebo na břiše
v našem prostředí, vedle absence výbavy a náročnější
úpravy hrobu, jednoznačně vylučuje především jejich
sociálně-topografický kontext. Na pohřebištích u kos-
telů, či ve vnitřních areálech center, je evidujeme jen
zcela výjimečně.72 Diferencovanější obraz již nabízí
pohřebiště lemující obvod hlavních hradů. Značný
význam připisujeme jejich absenci, eventuálně jen
zanedbatelnému zastoupení v Zákolanech, na sever-
ním předpolí Pražského hradu (srov. graf 5), nebo na
předpolí Levého Hradce (Borkovský 1965, 58; k novým
výzkumům ústní sdělení K. Tomkové). Tyto lokality
spojuje koncentrace exkluzivních inventářů implikující
vysoké sociální prostředí. Nekropole u velkomorav-
ských hradišť, kde honosné výbavy chybí, případně
tvoří pouze nevelký podíl, naopak provází vyšší výskyt
zvláštních uložení.73 Jedinou lokalitou, kde se oba jevy
ve větší míře stýkají, představuje kanínské pohřebiště
v sousedství libického hradiště (předběžně Mařík 2005).
Na venkovských pohřebištích zpravidla nedosahuje
jejich zastoupení ani 5 % (graf 7).74 Vyvozování daleko-
sáhlých závěrů z jednoduchých statistických součtů
nicméně relativizuje nestejná délka provozu posuzova-
ných lokalit a neschopnost pevnějšího chronologického
ukotvení většiny z neobvyklých pohřbů.

České bádání, reprezentované především fundova-
nými prácemi Z. Krumphanzlové (zejm 1961; 1964), se
při pokusech o výklad diskutovaných jevů zpravidla
uchyluje k přímým retrogresívním postupům. Zažité
interpretační schéma projektuje nestandardní formy
pohřbu do okruhu představ o strachu z „nemrtvých-
mrtvých“, škodících živým. Ten však ve větší míře
dokumentují teprve novověké písemnosti a především

etnografické sběry 19. a počátku 20. století (podrobně
Štefan v tisku b). Základním principem zaznamena-
ných „protivampyrických“ opatření byla symbolická, či
přímo „fyzická“ imobilizace zemřelého, kterou ale
u naprosté většiny nestandardních pohřbů nelze potvr-
dit, ani vyvrátit. Jak ukazuje pohled mimo rámec Evro-
py, škála motivací vedoucích k odlišné formě uložení je
podstatně širší a ne vždy byla musela být v příčinné
vazbě s eliminací škodlivého vlivu zemřelého (srov.
Meyer-Orlac 1990; Wahl 1994; k možné souvislosti
některých odlišně orientovaných pohřbů s cizinci Pol-
lex — Sikora — Alt 2005). O postfunerálním zásahu lze
Na Týnici s opatrností uvažovat jen u H25.

Specifické uložení postihuje Na Týnici i většině dalších
lokalit ostatky obou pohlaví i všech věkových kategorií,
z čehož usuzujeme, že sotva vycházelo z jednotných pří-
čin.75 Pouze obecně tedy můžeme konstatovat, že nadprů-
měrná část pohřbených na našem pohřebišti náležela
jedincům nepevně integrovaným, pohybujících se zřejmě
na okraji společenství svázaného s budečským centrem.

„Kam zmizeli muži?“ aneb fyzická antropologie v roli
korunního svědka

Jak překvapivě ukázala antropologická expertíza
P. Stránské, náležely více než tři čtvrtiny posuzovatel-
ných skeletů dospělých jedinců ženám. Pohřebiště Na
Týnici tedy vykazuje nejnižší index maskulinity ze
všech vyhodnocených pohřebišť v Čechách i na Mora-
vě (srov. tab. 13). Z tabulky ovšem zároveň vyplývá, že
výrazné demografické výkyvy na jednu, či druhou stra-
nu, patří k téměř charakteristickým rysům nekropolí
svázaných s hlavními hrady, což obecně hovoří pro slo-
žitou strukturaci a snad i direktivní segregaci obyvatel-
stva centrálních lokalit. Tento jev, který v sobě může
ukrývat různé příčiny, by si bezpochyby zasloužil
samostatnou mezioborovou studii. Na tomto místě se
soustředíme především na okruh otázek provázejících
týnické pohřebiště. 

Přestože za předpokladu fungování monogamních
vztahů nebyla skupina lidí pohřbívajících bez vnějšího
vstupu schopna další reprodukce, registrujeme zde
poměrně vysoké procento dětí. Jak tedy vysvětlit defi-
cit mužů? Pokusme se zde předestřít základní výklado-
vé varianty a zvážit míru jejich pravděpodobnosti. Každá
z nich zároveň musí brát v potaz přítomnost hromadné-
ho hrobu nejméně 30, pravděpodobně ale více mužů
v reproduktivním věku, k jehož uložení došlo nejpozději
v době provozu pohřebiště.

1) Většina mužů byla pohřbena u rotundy sv.
Petra na akropoli: I když striktně segregovaná pohře-
biště nejsou z našeho prostředí známa, existuje něko-
lik případů, kde můžeme o převážně odděleném
pohřbívání uvažovat. V českém prostředí je to přede-
vším areál v Lumbeho zahradě u Pražského hradu, kde
antropologický rozbor rovněž konstatuje citelný nedo-
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71 Pozoruhodnou výjimkou je mužský H125 s jezdeckou výstrojí
na pohřebišti Kanín II v blízkosti Libice nad Cidlinou (Mařík
2008. 

72 Zcela absentují u rotundy sv. Petra na Budči, v rámci pohřebiš-
tě na akropoli Libice n. Cidlinou (Turek 1978); na hřbitově okolo
kostela na Pohansku u Břeclavi evidujeme pouze jeden případ
(Kalousek 1971); u 6. kostela v Mikulčicích tvoří 3 % pohřbů
a koncentrují se na okraji areálu (Profantová — Kavánová 2003,
48–49) ve Starém Městě - Na Valách nedosahují ani 1 % (Hrubý
1955). Detailně Štefan v tisku b.

73 Jižní předhradí Pohanska u Břeclavi – 12 % (Vignatiová 1995);
drobná pohřebiště uvnitř opevněného areálu Pohanska – 9 %
(Dostál 1982); Mikulčice - Klášteřisko – 7 % (Klanica 1985).

74 Jedinou výjimkou jsou Žižice na Slánsku (Sláma 1977, 189–192)
zkoumané na konci 19. století, se 16 odkrytými pohřby, z nichž
čtyři byly údajně uloženy ve skrčené poloze na boku.

75 Pohlavní a věková indiference těchto zvyků je pozorována i na
merovejských pohřebištích v západním prostředí, kde se však
zvláštní pohřby vyskytují s podstatně menší intenzitou (např.
Lohrke 2004, 73–75, 163–164).



statek mužů (srov. tab. 13). Koncentrace exkluzivních
šperků však hovoří pro vysoké společenské postavení
řady zde pohřbených žen, a proto nelze vyloučit, že
jejich protějšky spočinuly již na některém z hřbitovů
u hradních kostelů, které bohužel byly dalšími aktivi-
tami téměř zničeny. Podobným způsobem se pokusila
demografickou diskrepanci mezi hřbitovem okolo kos-
tela na Pohansku u Břeclavi a skupinami hrobů ulože-
nými mezi sídlištními objekty v rámci opevněného are-
álu a na jižním předhradí vyložit E. Drozdová (2005,
124). Je ale třeba upozornit, že u některých velkomo-
ravských sakrálních staveb naopak převažovaly ženy
(4. a 11. kostel v Mikulčicích – viz tab. 13).

V případě Týnice se takové vysvětlení jeví jako velmi
málo pravděpodobné. Antropologickou charakteristiku
hřbitova u rotundy sv. Petra sice neznáme, vše ale svěd-
čí pro to, že byl vyhrazen pouze úzké skupině nejvyšší
elity, k níž ženy pohřbené Na Týnici jistě nepatřily.
Kostel Panny Marie vzniká podle všeho teprve v průbě-
hu 2. poloviny 10. století. 

2) Pohlavní segregace souvisí se systémově orga-
nizovanou výrobní specializací: V několika českých
listinách 11. a 12. století figuruje společné darování
většího množství nesvobodných žen či dívek, jejichž úko-
lem bylo pravděpodobné především zpracování příze a ná-
sledná výroba textilií. Tyto ženy byly často pevně organizo-
vány v útvarech nazývaných někdy gynecea, svázaných
s hradišti nebo dvory. Z kontextu lze usuzovat na velmi
nízké právní a sociální postavení dělnic; skoupé české
prameny však nedovolují konkretizovat otázku jejich
reprodukce, která byla jistě z ekonomického pohledu
nadmíru žádoucí. Snad ji zpravidla zajišťovali přísluš-
níci mužské čeledi, spojení s hospodářským provozem
dvora. Nejasné jsou v našem prostředí rovněž historic-
ké počátky a míra rozšíření těchto „textilních manu-
faktur“ (souhrnně s lit. Petráček 2003, 139–144).

Připustíme-li možnost, že by se v rámci systematic-
kého výzkumu nepodařilo prozkoumat hromadný hrob,
bylo by spojení pohřebiště s gyneceem, či obecně s žen-
skou dvorskou čeledí, žhavým favoritem. S tímto výkla-
dem konvenuje nevýrazný inventář většiny hrobů, ne-
pravidelné uspořádání pohřebiště i nadměrný výskyt
nestandardně pohřbených jedinců. Poslední odpočinek
příslušných mužů bychom pak pravděpodobně hledali
na samostatném pohřebišti někde v blízkosti hradiště.
Stejně jako u první možnosti se ale do tohoto výkladu
nedaří zahrnout početnou skupinu mužů uložených
v hromadném hrobě.

3) Pohřbívání v poloze Na Týnici iniciovalo nepi-
etní uložení mužů, kteří pravděpodobně zahynuli
v ozbrojeném konfliktu. V blízkosti jejich hromad-
ného hrobu pak byly postupně pohřbívány přede-
vším partnerky a děti těchto obětí: Tato výkladová
varianta v plné míře vyrovnává konstatovaný demogra-
fický deficit, poskytuje vysvětlení vyššího průměrného
věku ženské populace (Stránská 2009), přičemž zároveň
provazuje hromadný hrob a okolní pohřebiště v jeden
logický celek. Přestože archeologickými prostředky ne-
jsme schopni časovou souslednost hromadného hrobu
a okolní nekropole spolehlivě vyřešit,76 jeví se nám
tento neveselý scénář v této chvíli jako jednoznačně
nejpravděpodobnější.
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Lokalita
Celkem Index Datování 

Literaturapohřbů maskulinity (století)

Budeč - Na Týnici 119 273 10. –

Pražský hrad - Lumbeho z. 148 308 2. pol. 9–10. Blajerová 2006 

Rajhrad 683 513 9.–1. pol. 10. Hanáková — Staňa — Stloukal 1986

Pohansko - uvnitř hradiště 166 581 9.–1. pol. 10. Drozdová 2005

Josefov 179 583 9.–1. pol. 10. Hanáková — Stloukal 1966 

Pohansko - J předhradí 155 675 9.–1. pol. 10. Drozdová 2005

Mikulčice III - 4. kostel 99 710 9.–1. pol. 10. Stloukal 1969

Mikulčice - 11. kostel 77 810 9.–1. pol. 10. Stloukal 1981

Pražský hrad - Jízdárna 51 857 2. pol. 9.–10. Blajerová 2006

Mikulčice - Klášteřisko 304 962 9.–10. Stloukal — Hanáková 1985

Holubice 201 983 11. Geisler 1992

Brandýsek 54 1000 2. pol. 9.–10. Chochol — Palečková 1961

Lahvice 395 1012 2. pol. 9.–11. Chochol 1973

Velké Bílovice 73 1143 9.–1. pol. 10. Měřínský 1985

Mikulčice IV - 6. kostel 190 1153 9.–1. pol. 10. Stloukal 1964

Praha - Motol 216 1266 2. pol. 9.–11. Blajerová 1991

Mikulčice II - 3. kostel 569 1267 9.–1. pol. 10. Stloukal 1967

Mušov 261 1312 9.-11. Hanáková — Stloukal — Dobisíková 1999

Libice - kostel 500 1415 konec 9.–11. Hanáková 1969

St. Kouřim - U Libuše 154 1467 9.–10. Chochol — Blajerová — Palečková 1960

Mikulčice I - 1. a 2. kostel  252 1708 9.–1. pol. 10. Stloukal 1963

Pohansko - SV předhradí 50 1833 9.–1. pol. 10. Drozdová 2005

Pohansko - kostel 395 1859 9.–1. pol. 10. Drozdová 2005

Tab. 13. Poměr mužů a žen na antropologic-
ky vyhodnocených raně středověkých pohře-
bištích v Čechách a na Moravě (index masku-
linity vyjadřuje počet mužů na 1000 žen).
Šedě označeny nekropole svázané s centrál-
ními lokalitami, bíle venkovská pohřebiště. —
Tab. 13. Ratio of men to women at anthro-
pologically evaluated Early Medieval burial
grounds in Bohemia and Moravia (the mas-
culinity index expresses the number of men
per 1 000 women). The grey highlighted ne-
cropolises are tied to central sites; white indi-
cates rural burial grounds.

76 Ani od fyzické antropologie nelze v dohledné době očekávat jisté
ano – či ne. Skelety některých dětí na pohřebišti a některých
mužů v hromadném hrobě by za těchto okolností mohly vyka-
zovat obdobné charakteristiky (např. epigenetické znaky apod.).
Potíž však spočívá v naprosté fragmentarizaci mužských koster
z hromadného hrobu, což neumožňuje sledování koincidence
více specifických znaků v rámci celého skeletu. Srovnání gene-
tických charakteristik by muselo proběhnout na všech dět-
ských a mužských kostrách, což je za dnešního stavu jednak
neúnosně nákladné, jednak stále negarantuje jistý výsledek.



8. Závěrem – Hrob bezejmenných bojovníků,
nekropole žen a české dějiny 10. století

Je nadevší pochybnost, že určujícím handicapem
archeologie na poznávacím poli „událostních dějin“, je
její neschopnost pevněji fixovat odkrývané jevy na
časové ose. Upřímná snaha dobrat se co nejpřesnější-
ho datování tradičně spotřebovává podstatnou část sil
tohoto oboru a produkuje přitom umělý jazyk, který je
pro většinu spřízněných disciplín srozumitelný jen
s největším vypětím. Tato práce navíc není vždy koru-
nována trvalým úspěchem – archeologické datování
nerozlučně provází stín dočasnosti a nový objev již
nejednou zvrátil pevně zažitou chronologii a vložil
posuzované jevy do zcela jiných historických souvislos-
tí (z pozice mnohokrát „zrazeného“ historika naposledy
Třeštík 1999). Těmto úskalím nelze při veškerém úsilí
uniknout ani při pátrání po historických souvislostech
vzniku týnického hromadného hrobu.

Přestože Budeč náležela k nejvýznamnějším přemy-
slovským hradům, lakonické písemnictví 10. století
žádný násilný konflikt v souvislosti s ní nezmiňuje.
Akceptujeme-li rámcový odhad historika J. Žemličky
(1995, 207), podle nějž tvořilo stálou armádu středo-
českého přemyslovského knížectví počátku 10. století
asi 350–400 milites, představovala jednorázová násilná
smrt 30–60 mužů v produktivním věku bezpochyby
významnou politickou událost raných českých dějin.
Je na místě připomenout, že týnický hromadný hrob je
pravděpodobně nejrozsáhlejším archeologickým dokla-
dem raně středověkého organizovaného násilí na území
Evropy. 

Raně středověké vícenásobné pohřby obětí váleč-
ných událostí patří k překvapivě zřídka nalézaným
objektům. Z našeho prostředí uveďme nález sedmi
mužských skeletů vhozených zřejmě v 1. polovině 10.
století do studňovitého objektu v Bratislavě - Jirás-
kově ulici (Vallašek 1972); opuštěný sídlištní objekt
posloužil i k pohřbu čtyř mužů u Brankovic na Mora-
vě, kteří snad zahynuli v souvislosti se slovansko-ma-
ďarským ozbrojeným konfliktem na přelomu 9. a 10. sto-
letí (Drozdová — Parma — Unger 2005). Z Čech známe
tyto situace kromě Budče pouze ze starších výzku-
mů v Běchrarech a Psinicích na Jičínsku, jejichž jed-
noznačné hodnocení bohužel znesnadňuje absence
adekvátní dokumentace (srov. Ulrychová 2003). Nelze
vyloučit, že s násilnou událostí souvisel i pohřeb tří
současně uložených jedinců (H78–80) na pohřebišti
v Kaníně v sousedství libického hradiště (Mařík 2008,
69, 101). Pravděpodobně největší raně středověký „de-
pozit“ lidských pozůstatků v Evropě byl již koncem 17.
století odkryt nedaleko kláštera v anglickém Reptonu
v hrabství Derbyshire. Nález několika stovek koster je
spojován s vikinskými nájezdníky, kteří zde podle píse-
mných pramenů přečkali zimu 873–874. Moderní revi-
ze odkryla pozůstatky dalších 250 převážně mužských
skeletů a potvrdila původní datování. Velmi nízká čet-
nost zranění ale spojení situace s válečným konfliktem
příliš nepodporuje (Biddle — Kjølbye-Biddle 1992). U dal-
ších známých situací datovaných do raného středověku
se jedná pouze o jednotlivce, případně malé skupiny –
srov. Unger 2002, 94–100; Drozdová — Parma — Unger
2005, 173–177; Osgood 2005, 68–77). Je nelichotivou

skutečností, že směrem k současnosti počet známých
masových hrobů i množství v nich pohřebných obětí
velmi rychle narůstá (obecně Osgood 2005). 

Konkrétní formy násilí spáchaném na skupině mu-
žů uložených v obj. 5/5 osvětlí teprve připravovaná
detailní antropologická expertíza, již dnes však lze říci,
že mnohačetná zranění na celém skeletu, z nichž
některá byla jistě smrtelná, hovoří pro variantu vojen-
ského konfliktu či masakru. Při hromadném výkonu
hrdelního práva, které i v raném středověku bezpochy-
by podléhalo jasně určeným pravidlům, bychom totiž
očekávali podstatně jednostrannější stopy násilných
zásahů.77 Agrese se dotkla poměrně vyhraněné části
populace; kromě tří ženských lebek tvoří drtivou větši-
nu pohřbených nadprůměrně vysocí muži v produktiv-
ním věku s výrazně vyvinutým svalovým reliéfem, zřej-
mě tedy lidé uvyklí vládnout zbraní.

Uložení těl v bezprostředním sousedství hradiště
svědčí poměrně jednoznačně o tom, že předmětem
konfliktu bylo dobytí či přímo ovládnutí Budče. Způso-
bu a místu uložení pozůstatků obětí válečných konflik-
tů věnovalo středověké písemnictví pozornost jen zcela
okrajovou. Z dostupných zpráv ovšem jednoznačně
vyplývá, že transportu a následného standardního
pohřebního obřadu se v raném i vrcholném středověku
jak na straně poražených, tak na straně vítězů dočkali
jen nejurozenější z padlých. Drtivá většina těl obětí
byla bez jakékoliv obřadnosti uložena do hromadných
hrobů přímo na bojišti nebo v jeho těsném okolí.
Výmluvnou zprávu z českého prostředí nám v tomto
ohledu zanechal kronikář Jarloch při líčení krvavé
bitvy u moravských Loděnic roku 1185. Padlí obou
stran byli na místě po deseti i po dvaceti pochováváni
v narychlo vykopaných hrobech (Novotný 1913, 1079).
Obecně lze tedy hovořit o depersonalizaci tělesných
pozůstatků a vytvoření nediferencované identity pad-
lých, umocněné často zmiňovaným rabováním a roz-
kladnými procesy, které již zakrátko komplikovaly
identifikaci jedince. Z řady zpráv vyplývá, že souhlas
s pohřbem poražených tradičně udělovala vítězná stra-
na. Mohlo se tak stát, že k sanaci následků boje došlo
až delší dobu něm (nejúpněji Prietzel 2006, 129–150;
Unger 2002, 94–100; Ohler 2004, 295–296). Varian-
ta transportu pobitých z větší vzdálenosti se tedy
i u budečského objektu jeví jako velmi málo pravdě-
podobná. Relativně dlouhý časový odstup mezi smrtí
a uložením, zjevně prostým jakékoliv piety, staví sku-
pinu zabitých mužů mnohem spíše na stranu poraže-
ných. Před klíčovým interpretačním rozcestím však
stojíme s otázkou, zda náleželi k posádce hradiště, či
naopak k jeho dobyvatelům. Od samotného hromad-
ného hrobu nelze prozatím v tomto ohledu očekávat
odpověď. Jediným vodítkem je hypotetické ztotožnění
alespoň části populace pohřbené ve „standardních“
hrobech v okolí objektu s pozůstalými obětí konfliktu.
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77 Ve středoevropském prostředí vstupují místa výkonu hrdelního
práva a následného uložení provinilců do archeologické eviden-
ce teprve ve vrcholném středověku. O popravištích se však zmi-
ňuje již nejstarší vrstva českých legend. Několik „exekučních“
pohřebišť ze staršího období je známo pouze z anglosaského
prostředí. U velké části skeletů je doložena dekapitace (s další
lit. Hayman — Reynolds 2006).



Pravděpodobný scénář, který ale – což znovu důraz-
ně připomínáme – stojí a padá na křehkém spojení 
hromadného hrobu a pohřebiště v jeden celek, lze tedy
vyprávět asi nějak takto: V blízkém okolí hradiště, nebo
přímo na něm dochází k ozbrojenému konfliktu, pří-
padně masakru, kterému padne za oběť nejméně 60
dospělých mužů. Velikost posádek usazených na raně
středověkých hradech uvádí písemné prameny zcela
ojediněle. Šedesát Soběslavových družiníků, kteří 1161
obsadili hlavní moravský hrad Olomouc ale již kroni-
kář považoval za silnou posádku (Sláma 1986, 31–32).
V našem případě tak zřejmě byla vybita podstatná část
mužských obyvatel Budče. Zda byli tito lidé vystaveni
jednostranné neočekávané agresi, či představovali
obranyschopné soupeře, nelze v této chvíli posoudit.
Zabití nepřátel však zřejmě patřilo v 10. století k běžné
praxi, o válečných zajatcích se písemné prameny ve
větší míře zmiňují teprve v mladším období (Choc 1967,
410 n.). Tato zobecnění ovšem nelze přeceňovat; o na-
kládání s poraženou stranou jistě rozhodovaly zcela
konkrétní okolnosti. Absence stop zranění na skeletech
z pohřebiště naznačuje, že většina žen a děti se zřejmě
konfliktu přímo neúčastnila. K pohřbení obětí bylo
z neznámého důvodu přistoupeno teprve po nějakém
čase a okolo hromadného hrobu se na místě zaniklého
raně středověkého sídliště (srov. kap. 5.3) začíná po-
stupně rozrůstat pohřebiště vyhrazené snad především
jejich pozůstalým.

Sociální status zabitých mužů nejsme schopni blíže
specifikovat (ke složení raně středověkých družin 
např. Graus 1965). Několik obecných poznámek si
ale zaslouží interpretační souvislosti nekropole, která
ve srovnání se současnými lokalitami vykazuje řadu
specifických rysů (srov. kap. 7.7). Analýzy pohřebišť
obvykle pracují (protože zpravidla ani nemohou jinak)
se skrytým předpokladem minimální sociální mobility
a evidované rozdíly mají jejich autoři tendenci interpre-
tovat v relacích „času dlouhého trvání“. V případě naší
lokality však nemusí být předpokládaná marginalizace
pohřbívající skupiny nutně dána po generace děděným
socio-právním zařazením, ale jednorázovou tragickou
událostí. Pozoruhodné téma ženy v české raně středo-
věké společnosti prozatím úspěšně uniká soustředě-
nější pozornosti naší historiografie. Obecně ovšem
i v českém prostředí jistě platila principiální odvoze-
nost statusu ženy od identity jejího otce a následně
manžela (pro západní prostředí např. Goetz 1995, 201
n.). O právním postavení vdov nicméně víme poměrně
málo a např. jednotlivé germánské zákoníky nabízejí
značně rozporuplný obraz sahající od vynucené sebe-
vraždy až k relativně samostatné pozici pevně zajištěné
dědictvím. Ambivalentní postoje k „druhému“ životu
vdovy zaujímá od počátku i církevní zákonodárství (pro
slovanské prostředí již poněkud antikvovaně Saturník
1934, 61–62; pro západní Evropu Jussen 2000; Nehl-
sen-von Sryk 1999; Goetz 1995, 206–212). Lepší va-
riantu dokládají v našem prostředí 10. století např.
osudy kněžny Ludmily či Drahomíry disponujících
značným majetkem a vlastní družinou. Pokud bychom
však pro týnické pohřebiště předpokládali výše nazna-
čený scénář, mohl by násilný incident spjatý hypotetic-
ky i s politickým převratem znamenat pro pozůstalé
ženy ztrátu hmotného i právního zajištění a výrazný

propad do spodních pater sociální pyramidy, který jim
snad často zabránil i v uzavření nového sňatku a určil
jako místo posledního odpočinku okolí hromadného
hrobu. Antropologická expertíza hovoří o tom, že ales-
poň část života byly tyto osoby vystaveny značné fyzic-
ké zátěži. S marginalizací snad souvisí i vysoké zastou-
pení forem pohřbu, které mají – jak jsme ukázali výše
– jednoznačně negativní sociální konotace.

Budeč je nejpozději od počátku 10. století úzce spja-
ta s přemyslovským rodem. V písemných pramenech
ovšem vystupuje pouze v souvislosti se založením
rotundy sv. Petra Spytihněvem, k němuž došlo v roz-
mezí let 895–915, výukou mladého Václava a dočas-
ným vypuzením kněžny Drahomíry z Prahy, které je
však na Budeč lokalizováno pouze staroslověnskou
Proložní václavskou legendou a vzniklo zřejmě chybou
opisovače (písemné prameny analyzoval Sláma 1988,
13; 2005). Přestože tedy hradiště žije ještě v 11. století
intenzívním životem, výpověď písemností se uzavírá
ještě před Václavovým uchopením vlády.

Historický výklad hromadného hrobu nabídl v rámci
předběžné publikace již autor výzkumu (Krutina 1992,
575–576). Objekt datoval na přelom 9. a 10. století
a hypoteticky jej vložil do souvislostí s předpokládanou
(nikde ale přímo uváděnou) násilnou christianizací
obyvatel Budče, jejímž završením měla být zmiňovaná
stavba rotundy. J. Sláma (1996, 7) akceptoval Krutino-
vo datování, událost ale začlenil do rámce předpoklá-
dané expanze Spytihněva I., přičemž naznačil možnost,
že Budeč byla původně centrem samostatné kralup-
sko-kladenské oblasti, nezávislé na moci Přemyslovců
(v mladším textu /Sláma 2005, 61/ tuto variantu neu-
vádí). Konečně D. Třeštík (1997, 353–354) připisuje
vznik hromadného hrobu na vrub konfliktu mezi jed-
notlivými větvemi přemyslovské dynastie, který (na
základě datování předloženého I. Krutinou) rovněž řadí
na přelom 9. a 10. století. 

Současné představy o nástupu esovitých záušnic
a keramiky s kalichovitými okraji však podle našeho
názoru posouvají vročení tragické události hlouběji do
10. století, nejdříve snad někam před jeho první třeti-
nu. Jako horní hranici stanovilo radiokarbonové dato-
vání rok 990. Sám hromadný hrob v tuto chvíli žádné
upřesňující informace nepřináší; přistoupíme-li ovšem
na výše navrženou provázanost s okolním pohřebiš-
těm, které fungovalo nejpozději od poloviny 10. století,
omezuje se interval v němž mohlo k tragické události
dojít přibližně (!) do rozmezí konce první třetiny až
poloviny 10. století.

Až do tohoto okamžiku se náš pohled soustředil na
výpověď výzkumu polohy Na Týnici. Zdejší pohřební
aktivity jsou však bezpochyby především odrazem dění
na 200 m vzdáleném hradě. Pro to, že i zde dochází
někdy kolem poloviny 10. století k významným změ-
nám, svědčí výzkum v okolí rotundy sv. Petra (Šolle
1990) a řez opevněním akropole provedený asi 60 m
severně odtud (Váňa 1989). Oba autoři se bohužel
v průběhu výzkumu dopustili řady závažných pochybe-
ní, která náročnou revizí uvedla na pravou míru tepr-
ve A. Bartošková (2003a; 2004). Dřevohlinitá hradba
s čelní kamennou plentou vzniká na akropoli hradiště
v průběhu 2. poloviny 9. století. Zřejmě již v rámci
takto opevněného areálu je na přelomu 9. a 10. století
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knížetem Spytihněvem postavena rotunda sv. Petra,
kolem níž se záhy začíná pohřbívat. Z hrobového
inventáře i celkového kontextu stavby usuzujeme, že
nevelký hřbitov byl vyhrazen pouze nejvyšší složce teh-
dejší společnosti (viz výše). Výzkum 60 m od rotundy
ukázal, že přibližně kolem poloviny 10. století zaniká
první hradba požárem a na jejím místě je postavena
zcela nová fortifikace. V řezu valem v těsném soused-
ství kostela sice žádné stopy jednorázové destrukce
zachyceny nebyly, stávající hradba se však ve stejné
době dočkala výrazného rozšíření směrem ke kostelu,
které částečně překrylo přilehlý hřbitov. Okolí rotundy
sv. Petra tedy kolem poloviny 10. století zcela ztrácí
pohřební funkce a ukládání mrtvých se sem znovu
vrací až ve 12. století. Úlohu hradního hřbitova přebí-
rá okolí nevelkého kostela Panny Marie situovaného již
mimo rámec „knížecího“ dvorce. Kostel vzniká někdy ve
2. polovině 10. století (Šolle 1991). Bezpečnou synchro-
nizaci uvedených událostí bude pravděpodobně jednou
provždy relativizovat nejistá povaha archeologického
datování. Přesto však lze konstatovat, že někdy okolo
poloviny 10. století – tedy přibližně ve stejné době, kdy
vzniká hromadný hrob – dochází na akropoli hradiště
k výrazným strukturálním proměnám, které (hypote-
ticky!) iniciuje požár opevnění severně od kostela.

Není třeba příliš zdůrazňovat, že hledání živého
pozadí vzniku hromadného hrobu se velmi podobá
řešením rovnice o dvou neznámých. V českých ději-
nách 10. století můžeme nalézt třináct událostí,
u nichž s naprostou jistotou nelze vyloučit souvislost
s tímto objektem (tab. 14). Většinu z těchto konfliktů
však neumíme ani přesně lokalizovat, natož posoudit
jejich rozsah a povahu. Z „dějin násilí“ státotvorného
10. století navíc jistě známe pouze nepatrný, účelově

zaznamenaný zlomek. Ostatně, co bychom věděli např.
o tragickém konci Slavíkova rodu, nebýt mučednické
aureoly svatého Vojtěcha? Pokus o konzistentní prová-
zání tedy ani nemůže být ničím více než pouhou hypo-
tézou.

Všichni lépe informovaní autoři václavských legend
shodně uvádějí, že místem, kam byl mladý kněžic svým
otcem vyslán, aby získal základy vzdělání, byla právě
Budeč (k výuce Sláma 1997; Třeštík 1997, 364–366).
Není tedy vcelku pochyb o tom, že tento významný
hrad tvořil jednu z důležitých opor moci prvních Pře-
myslovců a Václavovi družiníci zde s vysokou pravdě-
podobností sídlili i v době, kdy již Václav usedl na kní-
žecí trůn. Událostí, která zahajuje postupnou přeměnu
nevelkého středočeského knížectví v rozsáhlý státní
útvar, je jednoznačně teprve staroboleslavská vražda
roku 935 (929). Hrůzy, které po ní následovaly, neopo-
menula zmínit žádná z václavských legend. Nechme
nejprve promluvit autora Crescente fide, který jim byl
nejblíže: „Tenkrát snad hned se chvatně rozběhli do
města Prahy, povraždili všechny jeho přátele a pro-
následovali jeho kleriky“ (str. 33–34, přel. B. Ryba).
Výmluvnější Kristián popisuje události takto: „Ale též
vrahové svatého mučedníka ani po smrti nechtějíce šet-
řiti toho, jehož k smrti byli pronásledovali, divoce se
ženou na hrad pražský a všecky přátele jeho, kteří jsou-
ce dobří k dobrému, jak věříme, přilnuli, rozličnou
a ukrutnou smrtí zahubili a dítky jejich za živa v hloubi
řeky Vltavy utopili … jejich počtu ani jmen pro množství
jejich neznáme…“ (str. 79, přel. A. Stříž). Nebývalá
eskalace násilí ze strany Boleslavových přívrženců
měla jasný cíl: šlo o to, co nejdříve a nejpevněji ucho-
pit otěže nelegitimně nabyté vlády nad středočeským
knížectvím, což provázela likvidace Václavových přívr-
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Rok Událost Pramen

895–915 Založení kostela sv. Petra na Budči Spytihněvem I. Po dobytí hradiště? Potlačení „pohanské“ vzpoury? Crescente fide, Gumpold, 2. stls.
Likvidace samostatného knížectví? Konflikt dvou větví přemyslovského rodu? václavská leg., Kristián

915–921 V uherských kronikách 13. a 14. století zmíněno v době vlády Vratislava I. Scriptores rerum hungaricarum I,
tažení Maďarů do Čech – problém věrohodnosti zpráv 161, 304

921 Zavraždění Ludmily na Tetíně. Ludmila snad původně sídlila na Budči (?) - dobývání Budče družinou Drahomíry? Fuit, Proložní o sv. Ludmile, Kristián

922 Tažení bavorského vévody Arnulfa do Čech. Detaily neznámy. MGH SS 9, 565
MGH SS 9, 771
MGH SS 17, 583

924 Nástup Václava na trůn snad doprovázen krvavými střety s přívrženci Drahomíry. Kristián

929 Jindřich I. přitáhl s celým vojskem k Praze. Arnulf zřejmě s druhým vojem z Bavorska. Václav se poddal, boje nezmiňovány. MGH SS 3, 432
Detaily neznámy. MGH SS 9, 565

MGH SS 17, 583
MGH SS 25, 626
MGH SS 30/2, 746

935 (929) Po vraždě Václava ve Staré Boleslavi táhnou Boleslavovi družiníci do Prahy, kde vraždí Václavovy spojence. Crescente fide, Gumpold,
Detaily neznámy. Likvidace Václavovy posádky i na Budči? 1. stsl. václavská, Kristián

936 Tažení saského a durynského vojska do Čech. Boleslav poráží Sasy a následně dobývá hrad „sousedního podkrále“, MGH SS 3, 438–439
který zůstává podle Widukinda pustý. Událost zpravidla lokalizována do SZ Čech.

950 Velké tažení franckých vojsk Oty I. do „středu Čech“, obležení nelokalizovaného „nového hradu“. MGH SS 3, 452
Totožnost s Budčí málo pravděpodobná. MGH SS 3, 142, 164, 400, 611

975 Výprava Oty II. Do Čech. Zmiňováno plenění, jinak bez výsledku. Detaily neznámy. MGH SS 5, 4

976 Výprava Oty II. do Čech. Jeden voj poražen u Plzně, druhý snad vstoupil hlouběji do Čech. Detaily neznámy. Thietmar V, 7

977 Výprava Oty II. do Čech ukončená příměřím. Zmiňováno plenění Detaily neznámy.  MGH SS 5, 65

1003 Vraždění Vršovců a jiných předáků Boleslavem III. Nelokalizováno. Thietmar V, 29, Kosmas I, 38

Tab. 14. Přehled vojenských střetů a násilností 10. století zmiňovaných v písemných pramenech, u nichž nelze vyloučit souvislost s budečským hromadným hro-
bem. Kurzívou uvádíme hypotetický vztah k budečskému hromadnému hrobu. Rastrem zvýrazněny vnitřní konflikty. — Tab. 14. An outline of 10th century military
clashes and violence mentioned in written sources for which a connection to the Budeč mass grave cannot be ruled out. Italics indicate a hypothetical relationship
to the Budeč mass grave. Shaded text indicates internal conflicts. For English translation of Events see Tab. 14 in the Summary.



ženců (srov. např. Třeštík 1997, 435–436). Přestože Bu-
deč v těchto souvislostech nikde zmíněna není, jen těžko
se bez jejího opanování mohl nastupující panovník dlou-
hodobě obejít. Jak nás zpravuje Widukind, již o rok
později zahajuje Boleslav expanzi mimo panství svých
předků; poráží saské vojsko a vyvrací sídlo sousedního
„podkrálíčka“ situované pravděpodobně někde v seve-
rozápadních Čechách (s lit. naposl. Sláma 2001, 538).

Připustíme-li tedy, že hromadný hrob je smutným
svědkem těchto událostí, dosáhlo násilí na Budči stej-
ného cíle jako předtím v Praze – smrti nakonec zřejmě
neunikla většina mužských obyvatel hradiště.78 Roz-
vrat centra byl dokonce tak ničivý, že nějakou dobu
nebylo nikoho, kdo by jejich ostatky pohřbil. Převáž-
nou část žen a děti sice agresoři ušetřili, tragický pře-
vrat je ale připravil o zázemí, což mohlo mít za násle-
dek výrazný pokles jejich statusu a s tím spojené vytěs-
nění na okraj společnosti. Budeč ovšem v souvislosti
s těmito událostmi nezaniká, opevnění je naopak obno-
veno a hradiště intenzívně žije ještě nejméně sto let;
zřejmě ale na poněkud odlišném sociálním půdorysu.

Řečeno slovy Dušana Třeštíka, tak nějak by si to
archeologové a historikové mohli vyprávět u společ-
ných večerních ohňů. Všechno ale mohlo být docela
jinak…

9. Popis hrobů

Verbální popis hrobů zaznamenaný v průběhu
výzkumu byl zpravidla velmi stručný. Předložený text
tedy z části vychází teprve z kresebné a fotografické
dokumentace. Partie, v nichž autor zpracování dospěl
k poněkud jiným závěrům než autor výzkumu, jsou
psány kurzívou. 

H1, sekt. 2 (dokumentace není k dispozici)

Popis hrobu: hrob zničen orbou včetně hrobové jámy, není vylou-
čeno, že pozůstatky byly přemístěny z jiného místa

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: dítě, infans II (1–2 roky)

H2, sekt. 2 (obr. 30)

Popis hrobu: hlavou k Z, v natažené poloze na zádech, ruce slo-
ženy v klíně; železný nůž u pravé stehenní kosti (1), max. zachy-
cená hloubka hr. jámy 15 cm

Výbava: 1) nůž železný s řapem, celková d. 13, 3 cm; max. š. 1, 
8 cm; d. čepele 11 cm; podle metalografického hodnocení (Pleiner
1993, 78, tab. 20) čepel svařena na sraz ze tří komponentů: želez-
ného hřbetu a dvou ocelových lamel na břitu, v ostří zakaleno
a popuštěno; výborný nožířský výrobek; předmět dnes nezvěstný
(obr. 42)

Antropologická charakteristika: větší dítě, infans III (10–11 let)

H3, sekt. 2 (obr. 30)

Popis hrobu: nad dětským H4, který byl umístěn koncentricky
pod ním, hlavou k Z, v natažené poloze na zádech s rukama podél
těla; u hlavy 8 stříbrných záušnic s očkem (1–8); velikost hrobové

jámy značně přesahuje velikost těla, max. zachycená hloubka hr.
jámy 10 cm

Výbava: 1–8 – identické stříbrné záušnice s očkem (2 kusy mají
ulomená očka), ø 1,1 cm; ø přes očko 1,3 cm; síla drátu 0,15 cm;
očko mírně roztepáno – š. max. 0,2 cm (obr. 42)

Antropologická charakteristika: malé dítě, infans II (okolo 6 let)

H4, sekt. 2 (k dispozici jen foto viz obr. 30)

Popis hrobu: v malé hrobové jámě umístěné koncentricky pod H3;
zachovány jen fragmenty dětské kostry, max. zachycená hloubka
hr. jámy 25 cm

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: novorozenec, infans I (do 6
měsíců)

H5, sekt. 4 (dokumentace nezachována)

Popis hrobu: podle antropologického posudku dva jedinci, kostry
ve velmi torzovitém stavu, autor výzkumu uvažoval o přemístění
koster z jiného místa

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: A – neurčitelný jedinec, matu-
rus (40–60 let); B – spíše muž, maturus II (50–60 let)

H6, sekt. 4 (obr. 30)

Popis hrobu: hlavou k Z, lebka zničena, v natažené pouze na
zádech s rukama složenýma v klíně; v neznámé poloze bronzová
náušnice (1) a minimálně 9 skleněných korálků (2–10); max.
zachycená hloubka hr. jámy 32 cm

Výbava: 1) jednoduchá bronzová náušnice s uzlíčkem na dolním
oblouku a na konci jednoho z ramen, ø 1,8 x 1,5 cm; síla drátu
0,1 cm; koliér sestával nejméně z 9 skleněných korálků: 2) olivo-
vitý čtyřdílný, zelený; 3) olivovitý čtyřdílný, zelený, část ulomena;
4) olivovitý čtyřdílný, světle zelený, na jednom konci svisle odříz-
nutý; 5) kulovitý, tmavě modrý; 6) soudkovitý, tmavě modrý;
7) dvojkónický, hnědý; 8) dvojkónický, hnědý, značně poškozený;
9) kónický s patrným spirálovitým navíjením skelné hmoty;
10) kulovitý hnědý, značně rozlámaný; 11) dvojkónický šedohně-
dý (obr. 42)

Antropologická charakteristika: větší dítě, infans III (11–15 let,
11–12 let – kostní věk, 14–15 let – zubní věk); příměs: 1) zl. levé
poloviny maxily a obě tibie dítěte, infans II (5–6 let); 2) pravá ulna
a pravý humerus malého dítěte

H7, sekt. 4 (obr. 30)

Popis hrobu: hlavou k Z, v natažené poloze na zádech, levá ruka
zřejmě složena v klíně, primární poloha pravé ruky nejistá; kost-
ra značně porušena orbou; hrobová jáma nezachována

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: dospělá žena, maturus I (40–50
let); příměs: 1) zl. pravé kosti pánevní a prstový článek nohy
dosp. jedince; 2) zl. lebky, žeber, levá k. klíční, pravá tibie, malé-
ho dítěte (infans II)

H8, sekt. 4 (obr. 30)

Popis hrobu: hlavou k Z, v natažené poloze na zádech s rukama
podél těla, v hrobě železná šipka (1), její poloha v hrobě neznámá;
max. zachycená hloubka hr. jámy 15 cm

Výbava: 1) železná rombická šipka s trnem, v. 5, 8 cm; š. 1,7 cm;
tl. 0, 3 cm

Antropologická charakteristika: muž, maturus II (50–60 let)

H9, sekt. 5 (obr. 30)

Popis hrobu: hlavou k Z, v natažené poloze na zádech s rukama
podél těla, kostra poničena orbou; uložen v kamenné suti, přede-
vším křemeny, pískovce a opuka, v deníku bez milodarů, k dispo-
zici sáček s korálkem lokalizovaným do H 9 (1), max. zachycená
hloubka hr. jámy 11 cm
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78 V zájmu vyváženého výkladu však musíme uvážit skutečnost,
že cíleným vybitím budečské posádky by se nastupující Bole-
slav na počátku své vlády připravil o nezanedbatelnou část
armády (v intencích výše uvedeného odhadu J. Žemličky by šlo
až o šestinu branné moci středočeského knížectví).



Výbava: 1) skleněný korálek kulovitý, tyrkysové barvy

Antropologická charakteristika: pohlaví neurčeno, maturus I
(40–60 let)

H10, sekt. 5 (obr. 30)

Popis hrobu: hlavou k V, v natažené poloze na zádech s rukama
podél těla, řada kostí sekundárně přemístěna; hrobová jáma
dobře patrná; max. zachycená hloubka hr. jámy 12 cm

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: dítě, infans III (8–9 let)

H14, sekt. 3B (obr. 30)

Popis hrobu: pravděpodobně hlavou k JJZ, špatně zachovaná
kostra; špatně patrná mělká hrobová jáma se zbytky dřevěné kon-
strukce (rakev?)

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: novorozenec, infans I (5–6
měsíců)

H15, sekt. 6 (obr. 30)

Popis hrobu: velmi špatně zachovalá kostra dospělého jedince,
zřejmě hlavou k Z na zádech; z hrobové jámy zachován jen jižní
okraj; max. zachycená hloubka hr. jámy 4 cm

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: k antropologickému zpracování
předáni čtyři jedinci: A – větší dítě, infans II–III; B – pozůstatky
dospělého, neurčitelného jedince, adultus–maturus; C – dítě,
infans II (1–6 let); D – blíže neurčitelný jedinec, adultus–maturus
(20–60 let)

H16, sekt. 6 (obr. 30)

Popis hrobu: hlavou Z, v natažené poloze na zádech s rukama
podél těla; Z část hrobové jámy a lebka zničeny orbou, v deníku:
„pod pravým kolenem (10 cm nad kostí) železný předmět (1)“;
max. zachycená hloubka hr. jámy 10 cm

Výbava: 1) fragment plochého železného kování s kruhovým otvo-
rem, zachované rozměry 4 x 3,1 cm; max. tl. 0,5 mm; ø otvoru
1,1 cm (obr. 42)

Antropologická charakteristika: větší dítě, infans III (6–7 let);
příměs: zl. kostí postkr. skeletu dosp. jedince

H17, sekt. 6 (obr. 30)

Popis hrobu: hlavou k JJZ, v natažené poloze na zádech patrně
s rukama podél těla, špatně zachovaná kostra, max. zachycená
hloubka hr. jámy 10 cm 

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: pozůstatky malého dítěte, infans II
(1,5 roku)

H18, sekt. 6 (obr. 31)

Popis hrobu: hlavou k Z, na zádech, špatně zachovaná kostra,
max. zachycená hloubka hr. jámy 13 cm

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: novorozenec, infans I (0–6 mě-
síců); příměs: zlomky lebky a pánve nedosp. jedince

H19, sekt. 6 (obr. 31)

Popis hrobu: hlavou v V, na zádech, pravá ruka v klíně, levá podél
těla, spodní část nohou chybí, mírně přemístěny zřejmě i stehenní
kosti; max. zachycená hloubka hr. jámy cca 20 cm

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: větší dítě, infans III (8–9 let)

H20, sekt. 6 (obr. 31)

Popis hrobu: hlavou k Z, uložen těsně při jižním okraji obj. 5/V,
hrobová jáma slabě překrývala JV roh obj. 5; původně uložen na

zádech s rukama podél těla, vlivem sesedání zásypu se mírně oto-
čil k S; max. zachycená hloubka hr. jámy cca 20 cm 

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: spíše žena, adultus II–maturus I
(30–50 let)

H21, sekt. 5 (obr. 31)

Popis hrobu: porušuje H31; pravděpodobně primárně hlavou k Z;
hrob porušen, kostra přemístěna (jednotlivé části skeletu navrše-
ny nad sebe, částečně v antropologické poloze – sekundární
pohřeb?), hlava ležela v Z části malé hr. jámy (40 x 30 cm); max.
zachycená hloubka 15 cm

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: malé dítě, infans II (okolo 1
roku)

H22, sekt. 5C (obr. 31)

Popis hrobu: hlavou k SV, v natažené poloze na zádech, s levou
rukou podél těla a pravou v pánvi, pravá noha až o 20 cm prosed-
la do zásypu obj. 5/5, mezi hlavou a levým ramenem: ocílka (1),
železná přezka (2), křesací kaménky (3); dvě drobné železné tyčin-
ky (4) a kančí zub (5) – nezvěstný, původně snad ve váčku, u ste-
henní kosti kost ovce nebo kozy; max. zachycená hloubka hr.
jámy cca 20 cm 

Výbava: 1) železná ocílka trojúhelníkového tvaru s mírně dovnitř
zesílenou spodní bází a esovitě ukončeným ramenem, druhé
rameno ulomeno; š. 9,4 cm; v. 4 cm; tl. 0,5 cm; 2) železná kruho-
vá přezka s trnem, ø 2,9 cm; d. trnu 3,6 cm; 3) tři křesací kamén-
ky z křemene, na jednom zbytky koroze; 4) dvě drobné železné
tyčinky (obr. 42)

Antropologická charakteristika: muž, maturus II (50–60 let)

H23, sekt. 3B (obr. 31)

Popis hrobu: hlavou k JZ, špatně zachovaná kostra (lebeční kosti
+ dlouhé), zachovány zbytky dřevěného obložení hrobu, bez milo-
darů; max. zachycená hloubka hr. jámy 15 cm

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: pozůstatky dítěte, infans II

H24, sekt. 1A (obr. 31)

Popis hrobu: hlavou k Z, v natažené poloze na zádech s rukama
podél těla, zachovány zbytky dřevěného obložení, za hlavou buliž-
ník, velký buližník spočívající na chodidlech a holenních kostech
byl pravděpodobně původně situován v západní stěně hrobu; roz-
měrná hrobová jáma (230 x 80 cm), max. zachycená hloubka 38 cm

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: žena, maturus I (40–50 let)

H25, sekt. 1A (obr. 31)

Popis hrobu: hlavou k Z, kostra z neznámých důvodů kosti znač-
ně rozházeny (postfunerální zásah delší dobu po smrti?); mezi
kostmi a pánví zbytky kostry novorozence, u nohou nádoba (1),
v ní údajně uloženo vejce; hrob po všech stranách nepravidelně
obložen asi deseti menšími buližníkovými kameny, zachyceny
zbytky dřeva a mazanice; max. zachycená hloubka hr. jámy 55 cm 

Výbava: 1) nízký vejčitý hrnec s jednoduše vyhnutým, na horní
plošce hráněným okrajem zdobený nepravidelnou hřebenovou
vlnicí; na nepravidelné vnitřní i vnější straně těla výrazně patrné
stopy po lepení; hnědý; hmota silně promíšena drobnými zrnky
slídy (třída 5); v. 17,5 cm; ø okraje 16 cm (obr. 8: 1)

Antropologická charakteristika: A – spíše žena, adultus II
(30–40 let); B – novorozenec, infans I

H26, sekt. 1A (obr. 32)

Popis hrobu: hlavou k JZZ, uložen na levém boku, pravá ruka
podél těla, levá pokrčena před trupem s dlaní na břiše, nohy
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mírně pokrčeny; před trupem a za nohama dohromady tři menší
kameny; max. zachycená hloubka hr. jámy 24 cm

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: spíše muž, maturus II (nad
50 let)

H27, sekt. 3B (obr. 32)

Popis hrobu: porušuje roh H30; hlavou k JZ, v natažené poloze
na zádech, kostra porušena, poloha rukou nejistá, pravá holenní
kost pokrčena v pravém úhlu k levému koleni – může být výsled-
kem postdepozičních procesů; v SZ rohu hr. jámy uložen v zásy-
pu asi 20 cm nad kostrou dnem vzhůru celý hrnec (1); železný
plochý pásek – lokalizace neznáma (2); u lebky korálky – nejméně
9 malých a 5 velkých (3–13), na lebeční kosti (strana neuvedena)
otisk bronzového předmětu – několik fragmentů zachováno (14);
„proplavováním vzorků z hrobů získány kosti, skořápky a korál-
ky“; zachycená hloubka hr. jámy téměř 100 cm 

Výbava: 1) hrnec – nezvěstný, zachována pouze kresba: malý
soudkovitý hrnec s jednoduchým, ven vyhnutým okrajem
s náznakem vytažení dolní hrany, v podhrdlí hřebenová vlnice
a dva vodorovné hřebenové pásy, v.: 8, 6 cm; ø okraje: 8, 5 cm;
2) dnes jeden větší a několik malých fragmentů plochého obdélné-
ho železného předmětu na jednom konci mírně ohnutého, podle
fotografie před konzervací delší obdélný kovový pásek, funkční
určení nejasné rekonstruované rozm. 1,4 x 5,8 cm, s.: 1,5 mm;
3–13) koliér ze skleněných korálků: 3) značně poškozený melou-
novitý neurčitelné barvy; 4) značně poškozený kónický; 5) značně
poškozený soudkovitý neurčitelné barvy; 6) tři stříbřité perleťové
korálky s lomy na koncích pocházející snad z jednoho segmento-
vaného; 7, 8) dva miniaturní černé čočkovité; 9, 10) dva minia-
turní čočkovité se zlatavým povrchem; 11) drobné fragmenty
podélně členěného korálku (melounovitý, příp. olivovitý); 12, 13)
neurčitelné fragmenty korálků; 14) několik drobných tenkých
zaoblených fragmentů z bronzového plechu, makroskopicky bez
výzdoby – rolnička, gombík? (obr. 42)

Antropologická charakteristika: malé dítě, infans II (okolo 1,5
roku); příměs: drobné kosti ruky dosp. jedince

H28, sekt. 3B (obr. 32)

Popis hrobu: hlavou k Z, kostra položena na zádech, poloha
rukou nejasná, nohy mírně pokrčeny; kostra špatně zachována,
zachycená hloubka hr. jámy 30 cm

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: malé dítě, infans II (6–8 mě-
síců)

H29, sekt. 3B (obr. 32)

Popis hrobu: hrob porušen H30; hlavou k V, v natažené poloze na
zádech s rukama pravděpodobně podél těla, kostra zachována
špatně, část levé ruky porušena H30, zachycená hloubka hr. jámy
5 cm

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: malé dítě, infans II (6–12 měsíců)

H30, sekt. 3B (obr. 32)

Popis hrobu: porušuje H29 a je porušen H27; hlavou k JZ,
v natažené poloze na zádech s rukama podél těla, u kostry nale-
zena jedna miniaturní hrozníčkovitá náušnice – lokalizace v rámci
hrobu neznámá (1), není vyloučeno, že sem sekundárně vstoupila
z H29; na kolenou zemřelé spočíval kámen (ø cca 15 cm), kromě
něj žádné stopy po obložení; v zásypu hrobu kosti z H29 (přemís-
těná pánevní kost a obratle); max. zachycená hloubka hr. jámy
65 cm

Výbava: miniaturní jednostranná náušnice s trojbokým hrozníč-
kem a jednoduše ukončeným obloukem; ø oblouku 0,6 cm; v. hroz-
níčku 0,3 cm (obr. 8: 4; 42)

Antropologická charakteristika: žena, maturus I (40–50 let)

H31, sekt. 5 (obr. 32)

Popis hrobu: v prostoru nohou překryt H21, který však kostru
neporušil; hlavou k Z, na zádech s rukama podél těla, z nezná-
mých důvodů zcela chybí pravá žebra; hrobová jáma pravidelná;
zásyp: písek jemný žlutý s černými otisky výdřevy poměrně dobře
zachovány, max. zachycená hloubka hr. jámy cca 40 cm

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: dospělý, blíže neurčitelný jedi-
nec, maturus (40–60 let);

příměs: zub a čl. prstu nedospělého jedince

Hrob č. 32/84, sekt. 10A (obr. 32)

Popis hrobu: hlavou k Z, v natažené poloze na zádech s rukama
podél těla; v rozměrné hrobové jámě (70 x 140 cm; délka těla cca
90 cm), max. zachycená hloubka 30 cm

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: pozůstatky malého dítěte,
infans II (2–3 roky)

Hrob č. 33/84, sekt. 9A (obr. 32)

Popis hrobu: hlavou k JZ, v natažené poloze na zádech, hlava oto-
čena nalevo; na lebce spočívá masivní plochá břidlicová deska,
která ji rozdrtila, břidlice podobných rozměrů i na holenních kos-
tech a chodidlech, které však zůstaly neporušeny; podle způsobu
dekompozice kostry pohřeb původně v duté schránce, kameny
zřejmě původně stály v užších stranách hrobu; max. zachycená
hloubka hr. jámy 31 cm

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: žena, maturus II (50–60 let)

Hrob č. 34/84, sekt. 9B (obr. 33)

Popis hrobu: hlavou k Z, v natažené poloze na zádech, s rukama
patrně podél těla, dobře zachována jen dolní část kostry, horní
část značně poškozena orbou, hrobová jáma zachována pouze ve
V části; antropologický rozbor navíc identifikoval kosti dítěte; max.
zachycená hloubka hr. jámy 12 cm

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: A – dospělý, blíže neurčitelný
jedinec, maturus (40–60 let); B – dítě, infans II

Hrob č. 35/84, sekt. 9C (obr. 33)

Popis hrobu: hlavou k Z, v natažené poloze na zádech, levá ruka
složena v pánvi, pravá natažena pod pánví, levá polovina pánve
otočena dovnitř, na pravém předloktí železný nůž (1); uprostřed
V strany hrobu menší buližník; max. zachycená hloubka hr. jámy
16 cm

Výbava: nůž nezvěstný

Antropologická charakteristika: žena, maturus (40–60 let)

Hrob č. 36/84, sekt. 9C (obr. 33)

Popis hrobu: hlavou k Z, velmi špatně zachovaný, jen natažené
nohy od kolen dolů, 2 lebeční kůstky, zlomek žebra a zlomek
loketní kosti, nedaleko lebky nalezeno železné kování (1); max.
zachycená hloubka hr. jámy 5 cm

Výbava: 1) ploché železné kování s oválným otvorem uprostřed,
interpretace nejasná, rozměry: 5 cm x 1,7 cm, max. tl. 0,4 cm 
(obr. 42)

Antropologická charakteristika: dítě, infans III (7–9 let); příměs:
zl. lebky a žebra dosp. jedince

Hrob č. 37/84, sekt. 9F–10A (obr. 33)

Popis hrobu: hlavou k JZ, kostra zachována ve fragmentech, patr-
ně v natažené poloze na zádech s rukama podél těla, nad kostrou
zachována 10–15 cm široká a 180 cm dlouhá dřevěná deska,
v obou kratších stranách hrobové jámy větší a menší kámen; max.
zachycená hloubka hr. jámy 15 cm
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Antropologická charakteristika: žena, maturus I (40–50 let); pří-
měs: zl. postkr. skeletu malého dítěte (inf. I–II)

Hrob č. 38/84, sekt. 9A (obr. 33)

Popis hrobu: těsně sousedí s výše uloženým H43 (stratigrafický
vztah nejistý); hlavou k Z, kostra zachována fragmentárně, hrobo-
vá jáma jen částečně, za hlavou nevelký kámen, v hrobě stříbrný
drátek – v rámci hrobu nelokalizován (1); max. zachycená hloubka
hr. jámy 12 cm

Výbava: 1) pravděpodobně stříbrný, do elipsy svinutý tenký drá-
tek – náušnice?, ø 0,9 x 0,5, s. drátu 0,05 cm (obr. 43)

Antropologická charakteristika: dítě, infans II (1–2 roky)

Hrob č. 39/84, kontr. blok 9A–9B (obr. 33)

Popis hrobu: hlavou k Z, zřejmě v natažené poloze, kosti nohou
pravděpodobně posunuty orbou, hrobová jáma téměř nezachová-
na, max. zachycená hloubka 9 cm

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: malé dítě, infans II (1,5–2 roky);
zásyp: tenkostěnná mozkovna zl. lebky, pravého radia a femuru
dosp. jedince

Hrob č. 40/84, sekt. 9B (obr. 33)

Popis hrobu: hlavou k Z, v natažené poloze na zádech s rukama
podél těla, kostra a hr. jáma dobře zachovány, v hrobě 2 fragmen-
ty kovového drátku – lokalizace v rámci hrobu neznámá (1); max.
zachycená hloubka hr. jámy 20 cm

Výbava: dva miniaturní, mírně zaoblené zlomky velmi tenkého
drátku – kov neurčen, tl. 0,03 cm – zbytky náušnice? (obr. 43)

Antropologická charakteristika: malé dítě, infans II (okolo 2 let)

Hrob č. 41/84, sekt. 9C (obr. 33)

Popis hrobu: hlavou k Z, v natažené poloze na zádech s rukama
(zachována jen pravá) podél těla, levý femur mírně přemístěn,
max. zachycená hloubka hr. jámy 13 cm

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: žena, adultus II (25–40 let); pří-
měs: zlomky kostí několika nedospělých a dospělých jedinců 

Hrob č. 42/84, sekt. 9 (dokumentace není k dispozici)

Popis hrobu: nelokalizováno; velmi špatně zachovalý hrob, jedno-
tlivé kosti přeházeny orbou; hlavou pravděpodobně k Z, zřejmě
v poloze na zádech; hrobová jáma nezachována

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: dospělý, blíže neurčitelný jedi-
nec, maturus I (40–50 let)

Hrob č. 43/84, kontr. blok 9–11 (obr. 34)

Popis hrobu: nad H38 (stratigrafický vztah nejistý), velmi špatně
zachovaný jedinec; jen nohy v anatomické poloze, hlavou pravdě-
podobně k JZ; hrobová jáma nezachována

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: dospělý, blíže neurčitelný jedi-
nec, adultus II–maturus I (30–50 let)

Hrob č. 44/84, sekt 11 (obr. 34)

Popis hrobu: pravděpodobně hlavou k Z, v natažené poloze na
zádech, za lebkou několik menších kamenů; kostra značně poru-
šena; hrobová jáma zachována především ve V části, max. zachy-
cená hloubka 10 cm

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: malé dítě, infans II (1,5–2 roky);
příměs: pravý humerus dítěte (infans II, okolo 1 roku); zl. pánve
dosp. jedince

Hrob č. 45/84, sekt 11 (obr. 34)

Popis hrobu: hrobová jáma (cca 160 x 60 cm) bez kosterního
nálezu orient. JZZ–SVV, v SV rohu hr. jámy dva menší kameny,

na J straně porušuje sídlištní objekt č. 102 (kruhová jamka); max.
zachycená hloubka hr. jámy 20 cm

Výbava: ne

Hrob č. 46/84, sekt 11B (obr. 34)

Popis hrobu: u H51 (statigrafický vztah nejasný), pravděpodobně
na zádech, hlavou k JZ, silně narušen orbou – řada kostí v nea-
natomické poloze; obrys hrobové jámy zachován pouze na V a J
straně, v hrobě nůž – jeho polohu v hrobě autor výzkumu neuvádí
(1); max. zachycená hloubka 10 cm

Výbava: 1) fragment střední části čepele nože, max. zachovalá d.
5,7 cm, š. 1,1–1,5 cm. Podle metalografického hodnocení R. Plei-
nera (1993, 77, tab. 20) byla čepel tordována z ocelového pásku
a k ní byl šikmo přivařen ocelový břit (svářkový damask není po
výbrusu dokazatelný), který byl mírně zakalen nebo popuštěn;
výborný výrobek (obr. 43)

Antropologická charakteristika: žena, maturus II (50–60 let)

Hrob č. 47/84, sekt. 10A (obr. 34)

Popis hrobu: nad H50 a H52; hlavou k Z, v natažené poloze na
zádech, kostra zachována fragmentárně, kosti nohou od kolen
dolů chyběly; max. zachycená hloubka cca 15 cm

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: malé dítě, infans II (okolo 5 let);
příměs: zl. lebky dítěte (infans II); zl. žebra a drobné kosti nohy
dosp. jedince

Hrob č. 48/84, sekt. 10A (obr. 34)

Popis hrobu: hlavou k JZ, v natažené poloze na zádech, kostra ve
fragmentárním stavu; především na V a S straně hrob obložen
masivními plochými kusy břidlice; max. zachycená hloubka hr.
jámy cca 15 cm

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: malé dítě, infans II (okolo 6
měsíců)

Hrob č. 49/84, sekt. 10A (obr. 35)

Popis hrobu: hlavou k JZ, v natažené poloze na zádech, ruce zřej-
mě v klíně; podél delších stran kostry zachovány zbytky dřevěné-
ho obložení (přítomnost dřevěné desky pod kostrou není uvedena);
mezi ním a okrajem hrobové jámy svisle postaveny masivní ploché
kameny (především břidlice, ale také opuka, pískovec a žula),
které v hlavách a nohou překrývaly pohřeb i shora; max. zachyce-
ná hloubka hr. jámy cca 25 cm

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: větší dítě, infans III (9–11 let)

Hrob č. 50/84, sekt. 10A (obr. 34)

Popis hrobu: pod H47, nad H 52; je pravděpodobné, že tělo bylo
uloženo do relativně hlubokého opuštěného sídlištního objektu
(příp. atypicky velké hrobové jámy) kruhového půdorysu, jehož J
okraj byl identifikován v s. 3B (obj. č. 6 – viz obr. 5: F), vyznačení
J hranice hrobové jámy v prezentované kresbě hrobu by v tom pří-
padě byla chybné; hlavou k JZ, tělo v na břiše, obličejem k J, levá
ruka zcela pokrčena v lokti, pravá zřejmě omylem odebrána při
výzkumu, nohy překříženy přes sebe; lebka H52 cca 10 cm napra-
vo pod pánví H50; tělo uloženo v hloubce cca 60 cm

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: žena, adultus I (20–35 let); pří-
měs: zlomky kostí dítěte (infans II)

Hrob č. 51/84, sekt. 11B (obr. 35)

Popis hrobu: pod H46; hlavou k Z, z kostry zachovány pouze
nohy v natažené poloze; hrobová jáma patrná jen u nohou, max.
zachycená hloubka 10 cm

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: spíše žena, maturus II (50–60 let)
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Hrob č. 52/84, sekt. 10A (obr. 34)

Popis hrobu: pod H47 a H50, je možné, že hrob byl zahlouben do
opuštěného sídlištního objektu (srov. H50); hlavou k JZ, kostra
značně porušena; u levého spánku bronzová náušnice (1);
v oblasti nohou železný nůž (2); na JV straně obdélné jámy 
pískovcový kámen; max. zachycená hloubka hr. jámy cca 70 cm

Výbava: 1) bronzová náušnice se spirálovitým ukončením, ø kru-
hu 2,3 x 2 cm, v. spirály 1,1 cm, tl. drátu 0,1 cm (obr. 43); 2) frag-
ment zahnuté čepele železného nože, zachovaná d. 10,2 cm; max.
š. 2 cm, tl. neznámá; podle metalografického hodnocení (Pleiner
1993, 77, tab. 13) na železnou čepel šikmo navařeno velice tenké
ocelové ostří; výborný výrobek; předmět nezvěstný (obr. 43)

Antropologická charakteristika: malé dítě, infans II (1,5–2 roky);
příměs: drobné kosti ruky a nohy dosp. jedince

Hrob č. 53/84, sekt. 1E (obr. 35)

Popis hrobu: hlavou k Z, kostra ve značně fragmentárním stavu,
na prsou 4 skleněné korálky (1–4); max. zachycená hloubka hr.
jámy cca 10 cm

Výbava: 1–3) tři stlačené kulovité, světle hnědé korálky (popras-
kané, barva patrně není původní); 4) dva poškozené fragmenty
vyššího korálku – kulovitého?, barva stejná jako u předchozích
(obr. 43)

Antropologická charakteristika: malé dítě, infans II (18–24
měsíců)

Hrob č. 54/84, sekt. 10A (obr. 35)

Popis hrobu: hlavou k JZ, v natažené poloze na zádech s rukama
podél těla, chodidla u sebe, v kolenou mírně rozkročen, u pravého
chodidla na úrovni kostry zvířecí roh, jehož uložení v této poloze
lze pokládat za záměrné (1); rozměrná hr. jáma (cca 215 x 100 cm;
d. těla cca 165 cm; max. zachycená hloubka cca 40 cm

Výbava: 1) roh krávy či tura, dnes nezvěstný

Antropologická charakteristika: pravděpodobně žena, maturus II
(50–60 let)

Hrob č. 55/85, sekt. 10 (obr. 35)

Popis hrobu: hlavou k SZ, kostra položena na levém boku, vměst-
nána do relativně malé jámy, nohy v kolenou pokrčeny, pravá
ruka ohnuta v lokti s dlaní před obličejem, levá ruka za zády; max.
zachycená hloubka hr. jámy cca 25 cm

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: žena, maturus I (40–50 let)

Hrob č. 56/85, sekt. 10 (obr. 35)

Popis hrobu: hlavou k Z, v poloze na zádech, ruce pravděpodob-
ně podél těla, nohy nataženy, lebka otočena k J; max. zachycená
hloubka hr. jámy cca 15 cm

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: malé dítě, infans II (okolo 2 let)

Hrob č. 57/85, kontr. blok sekt. 4 a 9 (dokumentace
není k dispozici)

Popis hrobu: hromádka kostí v neanatomické poloze, bez hrobo-
vé jámy

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: malé dítě, infans II (okolo 2,5 let);
příměs: několik zl. kostí dosp. jedince

Hrob č. 58/85, kontr. blok sekt. 4 a 9 (dokumentace
není k dispozici)

Popis hrobu: nad H59 v neanatomické poloze, u nohou silně
poškozeno, antropologická expertíza identifikovala kosti dvou
jedinců

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: A – větší dítě, infans III (okolo
7 let); B – dospělý, neurčitelný jedinec, adultus–maturus (může
příslušet k H59)

Hrob č. 59/85, kontr. blok s. 4 a 9 (obr. 35)

Popis hrobu: pod H58, hlavou k Z, v poloze na zádech, ruce podél
těla; u nohou lebka a část skeletu novorozence (H59B); na levé
straně mezi žebry železná tyčinka (1); mezi žebry a pravým loktem
skleněný korálek (2); pod lebkou stříbrná esovitá záušnice (3)
a pravděpodobně fragmenty další (4); pod levou stranou lebky
čtyři fragmenty bronzového kroužku (5) u nohou skořápky vajec
(6); relativně rozměrná hrobová jáma ve V části porušila starší
kruhový sídlištní objekt; max. zachycená hloubka hr. jámy 20 cm

Výbava: 1) korodovaná železná tyčinka, rozměry (před konzerva-
cí): d. 4,5 cm, max. tl. 0,4 cm; 2) čtyřdílný segmentovaný korálek
pokrytý stříbřitou perleťovou fólií; 3) stříbrná esovitá záušnice
s částečně odlomeným esovitým ukončením, ø 1,2 x 1,7 cm 
(v součtu ø 15 cm), tl. 0,1 cm; 4) dva drobné zlomky zřejmě další
záušnice, tl. 0,1 cm; 5) dva větší a dva menší fragmenty vzájemně
nespojitelného deformovaného pravděpodobně bronzového krouž-
ku, max. tl. před konzervací 0,3 cm; 6) skořápky vajec (obr. 43)

Antropologická charakteristika: A – žena, maturus I (40–50 let);
B – novorozenec, (okolo 5. měsíce)

Hrob č. 60/85, kontr. blok sekt. 4 a 9 (obr. 36)

Popis hrobu: hlavou pravděpodobně k Z, v natažené poloze na
zádech, hr. jáma zachována jen do výše kolen, nohy zachovány,
zbytek jen torzovitě – část páteře (zachyceno v anatomické poloze),
zbytek byl zřejmě přemístěn orbou, max. zachycená hloubka hr.
jámy 10 cm

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: dospělý, neurčitelný jedinec,
adultus II–maturus I (30–50 let); příměs: řezák většího dítěte
(infans III, okolo 9 let)

Hrob č. 61/85, sekt. 13C (obr. 36)

Popis hrobu: hlavou k SV, pravděpodobně v natažené poloze na
zádech; kostra silně porušena orbou, zachovala se porušená
pánev a částečně páteř a žebra, torza kostí ruky a lopatka; hr.
jáma se nezachovala

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: žena, maturus I (40–50 let)

Hrob č. 62/85, sekt. 13C (obr. 36)

Popis hrobu: hlavou k Z, v natažené poloze na zádech, kostra
zachována torzovitě, nohy silně rozkročeny v kolenou, chodidla
však u sebe; hr. jáma zachována jen velmi torzovitě, max. zachy-
cená hloubka cca 5 cm

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: novorozenec, infans I (0–5 mě-
síců)

Hrob č. 63/85, sekt. 13C (obr. 36)

Popis hrobu: hlavou k Z, v poloze na zádech, s rukama pravděpo-
dobně podél těla; kostra zachována špatně, kromě části levé ruky
končetiny zcela chybí; kolem kostry podle deníku nalezeny tři
železné předměty (1–3); a na hrudi údajně půl rolničky (4); max.
zachycená hloubka hr. jámy cca 15 cm

Výbava: 1–4) předměty nezvěstné

Antropologická charakteristika: dospělý, neurčitelný jedinec, ma-
turus (40–60 let)

Hrob č. 64/85, sekt. 13C (obr. 36)

Popis hrobu: položen těsně nad H66 (nelze vyloučit dvojhrob); hla-
vou k JJZ, v natažené poloze na zádech, ruce podél těla, nohy
natažené, dolní končetiny od kolen dolů zřejmě odebrány orbou
(uložen excentricky do hr. jámy H66, takže z ní spodní část nohou
vyčnívala); hr. jáma vykopána do písku nebo rozpadlého pískovce,
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obložena ze Z strany kameny (které pravděpodobně náležely
k H66)

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: žena, adultus I (okolo 20 let);
příměs: zl. žeber, drobné kosti ruky i nohy, obě čéšky, zl. dlou-
hých končetinových kostí dosp. jedince

Hrob č. 65/85, sekt. 13C (obr. 36)

Popis hrobu: hlavou k Z, v natažené poloze na zádech v rukama
volně podél těla, levá noha mírně pokrčená; v hrobové jámě ne pří-
liš pečlivě vykopané v polorozpadlé pískovcové skále; pod hrudní-
kem fragment bronzového kroužku (1); kolem hlavy náhrdelník
sestávající minimálně z devíti skleněných korálků (2–10)
a z provrtané grandle (11); max. zachycená hloubka hr. jámy
40 cm

Výbava: 1) bronzový kroužek, ø 1,2 cm, max. tl. 0,2 cm; skleně-
né korálky: 2) olivovitý čtyřdílný se stříbrným perleťovým povr-
chem, mírně poškozený s patrnou bronzovou trubičkou v jádru;
3) kulovitý skleněný s poškozeným hnědočerným povrchem; 4) seg-
mentovaný dvoudílný se stříbrným perleťovým povrchem; 5, 6)
kónický s velmi poškozeným hnědým povrchem; 7) polovina mírně
kónického se silně poškozeným hnědým povrchem; 8) grandle (horní
špičák jelena) s průvrtem; 9, 10) fragmenty značně poškozených
korálků neurčitelného tvaru; 11) polovina kroužkovitého korálku
s poškozeným povrchem (obr. 43)

Antropologická charakteristika: spíše muž, maturus II (nad 50
let), podle charakteru výbavy však snad spíše žena

Hrob č. 66/85, sekt. 13C (obr. 36)

Popis hrobu: pod H64, hlavou k JJZ, v malé hrobové jámě, hla-
vou opřen o stěnu hr. jámy v téměř sedící poloze, mírně překlopen
na levý bok, nohy pokrčeny v kolenou, ruce v klíně; pečlivě vyko-
paná, ale vůči tělu krátká hr. jáma; za hlavou několik kamenů
(získané zřejmě při kopání hr. jámy); max. zachycená hloubka hr.
jámy 45 cm

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: větší dítě, infans III (okolo
13 let)

Hrob č. 67/85, sekt. 13C (obr. 36)

Popis hrobu: hlavou k JV, ve skrčené poloze na levém boku,
pravá noha skrčena až k trupu, levá v kyčli méně, levá ruka mezi
koleny, pravá před trupem; v okrouhlé mělké hrobové jámě, od
Z je údajně obložen kameny (na fotografii ani kresbě nejsou patr-
né); zelené zbarvení oxidy mědi na vnitřní straně horní čelisti, na
obou ramenech mandibuly, na atlasu a dvou krčních obratlích
(1); max. zachycená hloubka hr. jámy 20 cm

Výbava: 1) předměty archeologicky neidentifikovány, zbarvení
může svědčit pro bronzové záušnice či náušnice

Antropologická charakteristika: větší dítě, infans III (10–11 let)

Hrob č. 68/85, sekt. 13D (obr. 36)

Popis hrobu: hlavou k Z, na zádech s rukama podél těla; lebka
značně porušena orbou, kosti nohou úplně odebrány, zbytek
kostry relativně dobře zachován; v místech pasu železná přezka
(1); hr. jáma nezachována

Výbava: 1) železná přezka se čtvercovým rámečkem a trnem, 2,5
x 2,3 cm, d. trnu 2,1 cm (obr. 43)

Antropologická charakteristika: dospělý, blíže neurčitelný jedi-
nec, maturus I–II (40–55 let)

Hrob č. 69/85, sekt. 13C (obr. 37)

Popis hrobu: hlavou k JJZ, v natažené poloze na zádech, ruce
podél těla; hr. jáma vyhloubena v rozpadlé pískovcové skále, max.
zachycená hloubka 20 cm

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: dospělý, blíže neurčitelný jedi-
nec, spíše žena; znaky na lebce jsou spíše mužské, pánevní znaky
a charakteristiky postkraniálního skeletu ale ukazují spíše na
ženu; maturus II (nad 50 let)

Hrob č. 70/85, sekt. 14 (obr. 37)

Popis hrobu: pravděpodobně hlavou k Z, velmi špatně zach. kost-
ra, jen několik kostí v anatomické poloze, ostatní na hromádce
těsně pod ornicí; max. zachycená hloubka hr. jámy 4 cm

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: novorozenec, infans I (0–6 m.)

Hrob č. 71/85, sekt. 15 (obr. 37)

Popis hrobu: hlavou k Z, uložen na pravém boku, nohy silně skr-
čeny, kostra značně porušena, z horní části těla pouze levá ruka
a žebra, lebka chybí, levá ruka podél těla, loket ohnut v pravém
úhlu; hrobová jáma nerozeznatelná, vykopána do ornice a částeč-
ně do rozpadlé pískovcové skály

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: žena, maturus II (nad 50 let)

Hrob č. 72/85, sekt. 15 (obr. 37)

Popis hrobu: hlavou k Z, v natažené poloze na zádech, ruce
pravděpodobně podél těla, kostra velmi špatně zachována, lebka
zcela chybí; hrobová jáma zahloubena cca 10 cm do pískovcové
skály

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: dospělý, blíže neurčitelný jedi-
nec, maturus I–II (40–60 let)

Hrob č. 73/85, sekt. 15 (obr. 37)

Popis hrobu: hlavou k J, v natažené poloze na zádech s rukama
podél těla, holenní kosti a chodidla napřímená, těsně u sebe, kostra
dobře zachována; hr. jáma zahloubena cca 25 cm do pískovcové
skály a suti; mezi žebry na levé straně (na plánu původně neozna-
čeno) železná tyčinka (1)

Výbava: 1) železná tyčinka rozlomená na 2 kusy: d. dohromady
4,8 cm, tl. 0,02 cm (obr. 43)

Antropologická charakteristika: dospívající žena, juvenis (okolo
20 let)

Hrob č. 74/85, sekt. 16 (obr. 37)

Popis hrobu: hlavou k V, na zádech, levá noha v koleni pokrčená;
hr. jáma se nezachovala; žebra a obratle přeházeny; údajně za-
hlouben do sídlištních objektů

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: novorozenec, infans I (0–6 m.)

Hrob č. 75/85, sekt. 13C (obr. 37)

Popis hrobu: v rohu překryt H76; hlavou k V, kostra na zádech,
mírně převrácena na levý bok, nohy jsou na levém boku mírně
pokrčeny v kolenou, lebka na levé skráni, levá ruka ohnuta v lokti
dlaní v klíně, pravá skrčena na hrudi s prsty u krku; v JV rohu
hr. jámy, na pravé skráni dvě pravděpodobně bronzové náušnice
(1–2); hr. jáma vysekána 20 cm do skály

Výbava: 1) jednoduchá bronzová náušnice ø 1,7 cm, tl. 0,1 cm;
2) podobná ø 1,3 cm, tl. 0,1 cm (obr. 43)

Antropologická charakteristika: větší dítě, infans III (10–12 let)

Hrob č. 76/85, sekt. 13C (obr. 37)

Popis hrobu: rohem porušuje H75, hlavou k JJZ, v natažené polo-
ze na zádech, ruce podél těla, pravá paže v klíně; na J od hlavy
nalezena lidská čelist (při antropologickém zpracování neidentifiko-
vána); hrobová jáma pečlivě vyhloubena max. 27 cm do částečně
rozpadlé pískovcové skály, dobře zachovány zbytky dřevěného
prkna (zřejmě pod kostrou)

119–212Štefan — Krutina, Raně středověké sídliště, hromadný hrob a pohřebiště na Budči

PAMÁTKY ARCHEOLOGICKÉ C, 2009198



Výbava: ne

Antropologická charakteristika: dospívající muž, juvenis (17–
19 let)

Hrob č. 77/85, sekt. 13C (obr. 37)

Popis hrobu: hlavou k Z, v natažené poloze na zádech, pravá ruka
podél těla, levá složena v klíně; hrobová jáma zahloubena do 
pískovcové skály, výplň černá, tmavší než u jiných hrobů; max.
zachycená hloubka hr. jámy 35 cm

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: dospělý, blíže neurčitelný jedi-
nec, spíše žena, maturus I–II (40–60 let)

Hrob č. 78/85, sekt. 13C (obr. 38)

Popis hrobu: křížem položen přes H81, hlavou k JZ, v natažené
poloze na zádech, ruce podél těla, na hrudníku železná tyčinka
(1), u pravého chodila hrnec (2), na levé straně u foramen mag-
num zelené zbarvení oxidy mědi – snad původně náušnice nebo
záušnice, za hlavou zuby (neidentifikovány); hr. jáma dobře zacho-
vaná, několik menších kamenů za hlavou; max. zachycená hloubka
hr. jámy 20 cm

Výbava: 1) železná tyčinka: d. 3,1 cm, max. tl. 0,3 cm; 2)
nízký vejčitý hrnec s mírně odsazeným nízkým hrdlem se svis-
le seříznutým, mírně na vnější i vnitřní straně prožlabeným
okrajem a dovnitř vypouklým dnem, na největší výduti zdoben
dvěma jednoduchými, místy nepravidelnými vlnicemi; od nej-
větší výduti vzhůru na vnitřní straně patrné stopy obtáčení;
krupičkovitý šedohnědý povrch (třída 2), v něm uloženy zvíře-
cí kosti, v. 15,5 cm, ø okraje 18 cm (obr. 43; 8: 2)

Antropologická charakteristika: spíše žena, adultus I (20–
30 let)

Hrob č. 79/85, sekt. 16 (obr. 37)

Popis hrobu: hlavou k V, zřejmě v natažené poloze na zádech
s rukama podél těla, kostra velmi špatně zachována, nohy zcela
chybí; kolem lebky 5 esovitých záušnic (1–5) a čtyři zlomky želez-
ných předmětů (6–8), přímo na hrudi střepy; hr. jáma byla
zahloubena do pískovcové kamenité výplně sídlištního objektu –
téměř zničena orbou; pod kostrou zbytky dřeva; max. zachycená
hloubka hr. jámy 2 cm

Výbava: bronzové esovité záušnice (1–5): 1) ø 1,5 x 1,2 mm, tl.
drátu 0,2 cm; 2) ø 1,5 x 1,5 cm, tl. 0,2 cm; 3) ø 1,5 x 1,2 mm, tl.
0,2 mm; 4) ø 1,4 x 1,2 mm; 5) s ulomeným es. ukončením ø 1,1 x
1 cm, tl. 0,15 cm; 6) dva nespojité zlomky železné roztepané tyčin-
ky ukončené na jedné straně očkem a na druhé straně ohnuté
(ulomeno); 7, 8) dva drobné fragmenty železných tyčinek neurčité
funkce (obr. 43)

Antropologická charakteristika: spíše žena (podle lebky), adul-
tus I (20–30 let)

Hrob č. 80/85, sekt. 16 (obr. 37)

Popis hrobu: silně rozoraná kostra v neanatomické poloze, prav-
děpodobně hlavou k Z, jedinec byl pohřben do zásypu sídlištního
objektu 13

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: malé dítě, infans II (okolo 4 let)

Hrob č. 81/85, sekt. 13 (obr. 38)

Popis hrobu: pod H78 (kostra zcela neporušena), hlavou k JV, na
levém boku v malé hr. jámě, nohy skrčeny, pravá ruka skrčena
v lokti s dlaní pod trupem, levá natažená pod tělem; kostra dobře
zachována; hrobová jáma zahloubená do skalnatého podloží max.
40 cm

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: muž, adultus II–maturus I (35–
50 let)

Hrob č. 82/85, sekt. 13E (dokumentace není k dispozici)

Popis hrobu: hlavou k Z, skelet velmi špatně zachovalý, pouze na
několika místech v anatomické poloze; hrobová jáma nezachycena

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: novorozenec, infans I (0–6 m.)

Hrob č. 83/85, sekt. 16 (obr. 38)

Popis hrobu: hlavou k SV, v natažené poloze na zádech, pravá
ruka podél těla, levá v klíně; nad pravým kolenem v popelovité
výplni izolovaná ataše vědra, která zřejmě pochází ze starších 
sídlištních objektů (1); max. zachycená hloubka hr. jámy 20 cm,
v západní stěně hr. jámy několik kamenů (snad součástí podloží) 

Výbava: 1) železná ataše vědra v tvaru vlaštovčího ocasu (obr. 22: 31)

Antropologická charakteristika: spíše muž, adultus I (20–30 let)

Hrob č. 84/85, sekt. 16 (obr. 38)

Popis hrobu: hlavou k SV, trup na zádech, nohy na levou stranu,
silně pokrčeny k tělu, pravá ruka v klíně, z levé ruky pouze hume-
rus; v částečně zachovalé malé hrobové jámě; max. zachycená
hloubka hr. jámy 20 cm

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: dítě, infans II (okolo 5 let)

Hrob č. 85/85, sekt. 16 (obr. 38)

Popis hrobu: hlavou k Z, pravděpodobně v natažené poloze na
zádech, většina kostí v neanatomické poloze; na J straně značně
porušené mělké hrobové jámy zbytky kamenného obložení (?)

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: malé dítě, infans II (4–5 let)

Hrob č. 86/86, sekt. 17 (obr. 38)

Popis hrobu: hlavou k V, v natažené poloze na zádech; kostra
velmi silně narušena; hrobová jáma téměř nezachována (zachycená
hloubka max. 10 cm)

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: spíše žena, maturus II (50–60 let)

Hrob č. 87/86, sekt. 17 (obr. 39)

Popis hrobu: narušil H93, hlavou k JJZ, v natažené poloze na
zádech, ruce podél těla, kostra dobře zachována, místy porušena
orbou; u pravého chodidla hrnec (1), pod levým ramenem železný
plochý předmět (2); hr. jáma zahloubená do písčito-kamenitého
podloží, max. zachycená hloubka 16 cm

Výbava: 1) zachována jen fotografie: nevelký vejčitý hrnec zdobe-
ný na plecích dvěma liniemi hřebenové vlnice, jednoduchý okraj
s mírně vytaženou dolní hranou; 2) několik rozpadlých nekonzer-
vovaných zbytků plochého železného předmětu, pravděpodobně
nože (obr. 43)

Antropologická charakteristika: spíše žena, maturus II (nad 50 let)

Hrob č. 88/86, sekt 17 (obr. 39)

Popis hrobu: hlavou k Z, kostra uložena do malé hrobové jámy,
horní část těla spočívá na hrudi s rukama skrčenýma před tru-
pem, pánev na pravém boku, lebka na pravém spánku, nohy ostře
skrčeny v kolenou v pravém úhlu k trupu; hr. jáma zahloubena
max. 40 cm do kamenitého podloží

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: žena, maturus II (nad 50 let)

Hrob č. 89/86, sekt. 17 (obr. 39)

Popis hrobu: hlavou k JJZ, v natažené poloze a zádech, ruce
podél těla; max. zachycená hloubka hr. jámy 22 cm

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: spíše žena, maturus I (40–50 let)
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Hrob č. 90/86, sekt. 17 (obr. 39)

Popis hrobu: hlavou k J, v natažené poloze na zádech s rukama
podél těla; max. zachycená hloubka hr. jámy 37 cm

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: novorozenec, infans I (0–1 m.)

Hrob č. 91/86, sekt. 17 (obr. 39)

Popis hrobu: hlavou k Z, v natažené poloze na zádech s rukama
podél těla; max. zachycená hloubka hr. jámy cca 18 cm

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: žena, adultus II–maturus I
(30–50 let)

Hrob č. 92/87, sekt. 18 (obr. 39)

Popis hrobu: hlavou k JZ, v natažené poloze na zádech, ruce
podél těla, nohy mírně pokrčeny doleva; max. zachycená hloubka
hr. jámy cca 41 cm

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: žena, maturus I (40–50 let)

Hrob č. 93/87, sekt. 19 (obr. 39)

Popis hrobu: narušen H87; hlavou k JZ, v natažené poloze na
zádech s rukama podél těla, kostra porušena orbou; max. zachy-
cená hloubka hr. jámy 4 cm

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: dospívající jedinec (spíše žena),
juvenis (16–17 let)

Hrob č. 94/87, sekt. 19 (obr. 39)

Popis hrobu: pravděpodobně hlavou k Z, zachovány pouze frag-
menty pánve a část kostí dolních končetin, kostra zřejmě původně
na pravém boku se skrčenýma nohama; v okolí pasu rozlámaná
ocílka (1); max. zachycená hloubka hr. jámy 12 cm

Výbava: 1) rozlámaná železná ocílka s mírně prohnutou bází
a rameny zakončenými očkem: max. d. 9,7 cm; tl. 0,3 cm (obr. 43)

Antropologická charakteristika: neurčitelný jedinec, maturus
(40–60 let)

Hrob č. 95/87, sekt. 19 (obr. 39)

Popis hrobu: hlavou k Z v natažené poloze na zádech s rukama
podél těla, trup mírně vytočen doleva; hr. jáma zahloubena do
kamenito-písčitého podloží, max. zachycená hloubka 10 cm

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: spíše žena, maturus (40–60 let)

Hrob č. 96/87, sekt. 19 (obr. 39)

Popis hrobu: z kostry zachována jen pravá noha, kostra pravdě-
podobně hlavou k JZ v natažené poloze na zádech; hr. jáma neza-
chována

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: neurčitelný jedinec, maturus
(40–60 let)

Hrob č. 97/87, sekt. 19 (obr. 40)

Popis hrobu: in situ zachována pouze část levé ruky, kostra prav-
děpodobně hlavou k JZ; hr. jáma zachována jen z malé části

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: neurčitelný jedinec, maturus
(40–60 let)

Hrob č. 98/87, sekt. 19 (obr. 40)

Popis hrobu: hlavou k JJZ, trup na levém boku, nohy mírně
pokrčeny v kolenou, levá ruka natažena těsně před tělem, pravá

zřejmě spočívala natažená na těle, za hlavou tři menší kameny,
pravděpodobně z obložení hrobu (břidlice a buližník); max. zachy-
cená hloubka hr. jámy 18 cm

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: muž, maturus I (40–50 let),
postižený srůstem obratlů a kyčelního kloubu

Hrob č. 99/87, sekt. 19 (obr. 40)

Popis hrobu: hlavou k JJZ, v natažené poloze na zádech s ruka-
ma podél těla; max. zachycená hloubka hr. jámy 11 cm

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: dospívající jedinec, juvenis (okolo
17 let)

Hrob č. 100/87, sekt. (obr. 40)

Popis hrobu: hlavou k SV, trup spočívá na břiše, pravá ruka
mírně pokrčená za zády, levá ruka pokrčená s dlaní na břiše,
nohy skrčeny na levém boku; nohy a lebka poničeny orbou; max.
zachycená hloubka hr. jámy 15 cm

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: neurčitelný jedinec, maturus
(40–60 let)

Hrob č. 101/87, sekt. 19 (obr. 40)

Popis hrobu: hlavou k Z, v natažené poloze na zádech s rukama
podél těla; max. zachycená hloubka hr. jámy 33 cm

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: žena, adultus II (30–40 let)

Hrob č. 102/88, sekt. 21 (obr. 40)

Popis hrobu: hlavou k JJZ, v natažené poloze na zádech, ruce slo-
ženy v klíně, pod levým loktem železná dýka (1), dvě železné tyčin-
ky (2) a bronzová přezka (3) s jazykovitým trnem (?) (4) a zlomky
bronz. šupin (5), úštěp křemene (6); několik úlomků železných
předmětů neznámé funkce (7–9); max. zachycená hloubka hr.
jámy 15 cm

Výbava: 1) železný nůž s částečně ulomeným řapem: celková d.
14,4 cm, d. čepele 11,8 cm, tl. čepele 0,3 cm, š. čepele 2,1 cm;
2) 2 železné tyčinky čtvercového průřezu: d. 3,6 cm a 3,1 cm,
max. tl. 0,3 cm; 3) bronzová přezka s obdélníkovým rámečkem: 
2 x 2,5 cm, max. tl. 0,2 cm; 4) širší, mírně zahnutý jazykovitý
bronzový předmět (pravděpodobně trn přezky): d. 2,6 cm, max. 
tl. 0,3 cm; 5) rozlámané šupiny br. plechu – na jedné z nich je
patrný drobný kruhový punc; 6) úštěp křemene – křesací kamé-
nek (?); 7–9) tři fragmenty železných předmětů neznámé funkce
(obr. 44)

Antropologická charakteristika: muž, maturus II (nad 50 let)

Hrob č. 103/88, sekt. 21 (obr. 40)

Popis hrobu: hlavou k V, kostra značně porušena orbou; uložení
některých kostí naznačuje polohu na pravém boku s pokrčenýma
nohama (není však jisté); v neznámé poloze: 3 skleněné korálky
(1–3); max. zachycená hloubka hr. jámy 5 cm

Výbava: 1, 2) dva čtyřdílné olivovité korálky průsvitné, světle zele-
né; 3) třídílný olivovitý korálek stejné barvy (obr. 44)

Antropologická charakteristika: malé dítě, infans II (okolo 
1 roku)

Hrob č. 104/88, sekt. 21 (obr. 40)

Popis hrobu: zničil H105 a H107, hlavou k Z, na levém boku
s ostře pokrčenýma nohama přitaženýma k trupu, ruce patrně
podél trupu, hlava vyvrácena, spočívá na týlním otvoru, mandibula
přemístěna pod lebkou

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: větší dítě, infans II–III (6–7 let)
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Hrob č. 105/88, sekt. 21 (obr. 40)

Popis hrobu: hrob zcela porušen H104, zřejmě porušil H107,
kosti rozházeny okolo pohřbu 104; dolní čelist na jedné straně
zelená (stopy koroze?); max. zachycená hloubka hr. jámy 44 cm

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: novorozenec nebo plod v prena-
tálním vývojovém stadiu, infans I (9.–10. lun. m.)

Hrob č. 106/88, sekt. 21 (obr. 40)

Popis hrobu: hlavou k J, kromě části lebky zachováno jen něko-
lik kostí v neanatomické poloze, mezi lidskými kostmi a zřejmě
i pod jsou zvířecí kosti, max. zachycená hloubka hr. jámy 5 cm;
podle autora výzkumu „částečně porušen velkou zásobní jamou
plnou střepů, zvířecích kostí a kamenů“ – vzhledem ke gracilitě
kostry a nepatrnému zahloubení ale mohl být stejně dobře porušen
orbou

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: plod, infans I (9.–10. lun. m.)

Hrob č. 107/88, sekt. 21 (obr. 40)

Popis hrobu: zničen H104 a zřejmě i H105, pouze rozházené kosti
v neanatomické poloze; max. zachycená hloubka hr. jámy 44 cm

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: plod v prenatálním vývojovém
stadiu, infans I (9.–10. lun. m.)

Hrob č. 108/88, sekt. 21 (obr. 40)

Popis hrobu: hlavou k JZ, kostra z větší části porušena, na
původním místě jen lebka, jedna noha a několik žeber, za hlavou
dva kameny (zřejmě z obložení); max. zachycená hloubka hr. jámy
19 cm

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: novorozenec, infans I (9.–10.
lun. m.)

Hrob č. 109/88, sekt. 23 (obr. 41)

Popis hrobu: hlavou k JZ, v natažené poloze na zádech s rukama
podél těla; na dně zbytky dřeva; v rohu hr. jámy opukový kámen;
max. zachycená hloubka hr. jámy 10 cm

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: větší dítě, infans III (8–9 let)

Hrob č. 110/88, sekt. 22 (obr. 41)

Popis hrobu: podle autora výzkumu porušen H111, spíše jej ale
narušuje; hlavou k Z, trup otočen na břicho, lebka na pravém
spánku, pravá ruka pokrčena s dlaní před tváří (pravá snad také),
pánev na pravém boku, nohy silně pokrčeny v kolenou; max.
zachycená hloubka hr. jámy 15 cm

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: větší dítě, infans III (11–14 let)

Hrob č. 111/88, sekt. 22 (obr. 41)

Popis hrobu: podle autora výzkumu porušuje H110, spíše je jím
ale narušen; hlavou k V, v natažené poloze na zádech, levá ruka
podél těla, pravá v klíně, nohy nataženy; hr. jáma částečně naru-
šila mělčí H110; max. zachycená hloubka hr. jámy 25 cm

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: dospívající jedinec (spíše žena),
juvenis (okolo 15 let)

Hrob č. 112/88, sekt. 23 (obr. 41)

Popis hrobu: hlavou k Z, na zádech s rukama podél těla, nohy
nataženy (levé předloktí a levá noha od kolen dolů nezachová-
ny); výrazné obložení hrobu menšími i velkými pískovci ze

všech stran, u pánve nůž (1); max. zachycená hloubka hr.
jámy 20 cm

Výbava: 1) železný nůž rozlomený na dva kusy s ulomeným
nezvěstným řapem a pravděpodobně zbytky dřevěné pochvy na ko-
rodovaném povrchu: celková d. 13 cm, d. čepele 12,1 cm, š. 1,2 cm,
tl. cca 0,4 cm (obr. 44)

Antropologická charakteristika: malé dítě, infans II (okolo 4 let)

Hrob č. 113/88, sekt. 23 (obr. 41)

Popis hrobu: hlavou k Z, v natažené poloze na zádech s rukama
podél těla; pod levou rukou železný nůž (1); hluboká hrobová jáma
dobře zachována, okolo horní poloviny těla výrazné kamenné
obložení stěn z pískovce, břidlice a vápence, u dolní poloviny
zachyceno dřevěné obložení, hr. jáma vyhloubena do rozpadlé 
pískovcové skály, max. zachycená hloubka 40 cm

Výbava: 1) železný nůž s řapem se zbytky dřevěné pochvy na
korodovaném povrchu: celková d. 14,5 cm, d. čepele 10 cm, tl.
před konzervací 0,4 cm (obr. 44)

Antropologická charakteristika: větší dítě, infans III (12–13 let)

Hrob č. 114/88, sekt. 25 (obr. 41)

Popis hrobu: hlavou k JZ, v natažené poloze na zádech
s rukama podél těla, dolní část těla značně porušena orbou 
(z pravé nohy pouze stehenní kost, z levé jen hlavice stehenní
kosti) – dno hrobové jámy nerovné – u nohou výrazně mělčí,
pravá strana kostry prosedla do staršího sídlištního objektu;
u nohou poškozený hrnec (1); max. zachycená hloubka hr.
jámy 10 cm

Výbava: 1) značně poškozený, avšak rekonstruovatelný soud-
kovitý hrnec s narušeným povrchem zdobený hřebenovým
pásem na hrdle a hřebenovou vlnicí a pásem na výduti; okraj
svisle seříznutý s vytaženou horní hranou; keramická hmota
obsahuje příměs drobného písku, bez slídy (třída 3); v. 15 cm,
ø okraje 11 cm (obr. 44)

Antropologická charakteristika: žena, maturus I (40–50 let)

Hrob č. 115/88, sekt. 23 (obr. 41)

Popis hrobu: hlavou k Z, v natažené poloze na zádech s rukama
podél těla, kostra sevřena v dobře zachované úzké dřevěné
schránce – dobře zachovaná prkenná rakev bez identifikovaného
víka a dna, za hlavou patrné provázání prken, rozměrná a hlubo-
ká hr. jáma (240 x 100 x 60 cm) značně přesahuje rozměry rakve;
(teprve při antropologickém zpracování zachyceno) několik frag-
mentů velmi drobné lebky a postkraniálního skeletu (v rámci
hrobu nelokalizováno)

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: A – žena, adultus II (30–40 let);
B – plod, prenatální stadium, infans I (9.–10. lun. m.)

Hrob č. 116/88, sekt. 25 (obr. 41)

Popis hrobu: hlavou k SZ, v natažené poloze na zádech s rukama
podél těla; hr. jáma vykopána do břidlicovo-jílovitého podloží,
max. zachycená hloubka 42 cm

Výbava: ne

Antropologická charakteristika: větší dítě, zubní věk, infans III
(okolo 8 let), kostní věk infans III (okolo 12 let)

Hrob č. 117/88, sekt. 26 (obr. 41)

Popis hrobu: hlavou k Z, v natažené poloze na zádech s rukama
podél těla; u lebky jedna bronzová esovitá záušnice (1) a fragment
druhé (2); max. zachycená hloubka hr. jámy cca 15 cm

Výbava: 1) bronzová esovitá záušnice ø 1,8 x 1,4 cm (v součtu
ø 1,6 cm); 2) drobný neidentifikovatelný fragment bronzového
předmětu – zřejmě druhá záušnice (obr. 44)

Antropologická charakteristika: malé dítě, infans II (okolo 
5 let)
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Exkurz 1

Radiokarbonové datování hromadného hrobu
a pohřebiště Na Týnici

Potřeba pevnějšího chronologického ukotvení fune-
rálních aktivit vedla k výběru tří vzorků, které byly
v Poznań Radiocarbon Laboratory (www.radiocarbon.pl)
podrobeny měření rozpadu radioaktivního uhlíku.79

Z hromadného hrobu to jsou dva levé mužské femury
z vrstvy 2, zastupující tedy s jistotou dva jedince (vz. 1
a 2), ze západní části pohřebiště jsme zvolili dobře
zachovaný femur z mužského H102 (vz. 3). Jestliže
budeme za směrodatná považovat pouze kalibrovaná
data s 95% pravděpodobností, neposkytlo měření
žádný posun ve zpřesnění dolní hranice datování
pohřbů (graf 8). Horní hranice datování všech vzorků
ale ukazuje, že k úmrtí zkoumaných jedinců došlo ve
všech případech nejpozději před rokem 1000.

1. Budeč - Na Týnici, hromadný hrob – levý femur 1

nekalibrované: 1170 W 30 BP

kalibrované: 68,2% pravděpodobnost: 
780 AD (68,2%) 900 AD

95,4% pravděpodobnost:
770 AD (95,4%) 970 AD

2. Budeč - Na Týnici, hromadný hrob – levý femur 2

nekalibrobvané: 1130 W 30 BP

kalibrované: 68,2% pravděpodobnost:
885 AD (14,6%) 905 AD
910 AD (53,6%) 970 AD

95,4% pravděpodobnost:
780 AD (1,0%) 790 AD
810 AD (94,5%) 990 AD

3. Budeč - Na Týnici, H102 – levý femur

nekalibrované: 1125 W 30 BP

kalibrované: 68,2% pravděpodobnost:
890 AD (12,7%) 905 AD
910 AD (55,5%) 975 AD

95,4% pravděpodobnost:
810 AD (3,0%) 850 AD
860 AD (92,4%) 1000 AD

Exkurz 2

Pravěké osídlení lokality

Při zpracování raně středověké keramiky bylo identifi-
kováno 22 keramických zlomků pravěkého stáří rozptý-
lených prakticky ve všech částech zkoumaného prostoru
(sekt. 1A, 1B, 25, 2, 3B, 10C, 13A, 13C, 23, 25). Všech-
ny pocházejí z nespecifikovaných vrstev nad úrovní pod-
loží. O primárním uložení lze s výhradami uvažovat
pouze u tří fragmentů nalezených v sekt. 3B, kde je na
půdorysném plánu zmiňována „pravěká vrstva“ (srov.
obr. 5: F). Počet keramických fragmentů je však v pomě-
ru k rozsahu zkoumané plochy mimořádně nízký, což
komplikuje jakoukoliv specifikaci charakteru osídlení.

Možnosti průkazného chronologického zařazení výraz-
ně limituje silná eroze povrchu většiny střepů a jejich
fragmentárnost. Podle laskavého posouzení dr. M. Dobe-
še, Mgr. P. Limburského, dr. V. Mouchy a dr. M. Zápotoc-
kého lze velmi hypoteticky uvažovat o jejich zařazení do
mladší či pozdní doby bronzové; u některých exemplářů
nelze vyloučit ani eneolitické stáří. V této souvislosti je
třeba zmínit existenci nedalekého knovízského opevně-
ného sídliště v místech pozdější raně středověké akro-
pole Budče (Váňa 1989; 1995, 13, 71).

Exkurz 3

Dendrologická analýza fragmentů dřevěných
hrobových konstrukcí a uhlíků ze sídlištních
situací (Jan Novák)

Metodika

Studovaný xylotomický a antrakologický materiál
pochází z výzkumu polohy Na Týnici. Odebrané vzorky
dřev byly uloženy v 9 papírových sáčcích, kde každý sáček
odpovídal jednomu hrobu. Dřeva byla analyzována
z hrobů H2, H14, H23, H25, H38, H49, H76, H79 a H92. 

Vzorky dřev byly analyzovány80 dle běžně užívané
metodiky (Schweingruber 1978). Jednotlivé zlomky
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Graf 8. Kalibrační křivka tří vzorků z Budče - Na Týnici. — Graph 8. Calibration curve of three samples from Budeč - Na Týnici.

79 Radiokarbonová analýza byla financována účelovým doktorand-
ským stipendiem FF UK v Praze.

80 Analýzy byly provedeny za podpory grantu MSM 6007665801:
LAPE, Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Uni-
versita, Branišovská 31, CZ 370 05 České Budějovice; prou-
rou@gmail.com



byly lámány a prohlíženy stereomikroskopem o zvětše-
ní 40x na příčném lomu. Dále byl pomocí žiletky vytvo-
řen podélný nebo tangenciální lom, který byl prohlížen
mikroskopem při zvětšení do 250x. Z každé rakve byly
vybrány a určeny 4 větší fragmenty dřeva.

Druhou část analyzovaného materiálu tvořily uhlíky
pocházející ze 14 raně středověkých objektů předpolí
budečského hradiště. I když se uhlíky jednotlivých
vzorků velikostně lišily, nejčastěji byly zastoupeny
uhlíky o rozměrech 10–20 mm. Jejich stav byl z hledis-
ka zachovalosti dobrý. 

Xylotomická analýza 

Xylotomickou analýzou bylo studováno devět vzorků
odebraných z hrobů a celkově bylo provedeno 36 urče-
ní. Bylo zjištěno, že jednotlivé vzorky obsahovaly vždy
jen jeden druh dřeviny. To může potvrzovat předpo-
klad, že konstrukce byly vyrobeny jen z jednoho druhu
dřeva. 

Sedm hrobových konstrukcí (H2, H14, H23, H25,
H49, H76, H79) bylo vyrobeno ze dřeva jedle bělokoré
(Abies alba) a dvě (H38, H92) byly zhotoveny z borovi-
ce lesní (Pinus sylvestris). 

Antrakologická analýza

Spolu s analýzou dřeva hrobových konstrukcí byly
z raně středověkých sídlištních objektů předpolí bu-
dečského hradiště analyzovány i uhlíky. Jednalo se
o uhlíky separované během výzkumu ze sídlištních
objektů a malé množství uhlíků bylo separováno ze
sedimentu hrobů při analýze dřev (hrob H38 a H92).
Bylo provedeno 147 určení ze 16 vzorků. Celkově bylo
zjištěno 7 taxonů. Spolu s uhlíky byly v kontextech 98
(H69) a 66 (H63) nalezeny i spálené kosti.

Dominantou antrakologického souboru byl dub (Quer-
cus sp.). V souboru byl zjištěn v 81 určeních (absolutní
četnost 55,1 %; frekvence v kontextech 78,5 %). Dru-
hou nejhojněji zastoupenou dřevinou byla borovice
lesní (Pinus sylvestris), která byla zjištěna ve 46 urče-
ních, tj. absolutní četnost 31,3 %, ale její frekvence
v kontextech analyzovaného souboru je 64,3 %. Z dal-
ších dřevin byla zjištěna líska obecná (Corylus avella-
na, 3 určení, absolutní četnost 5,4 %, frekvence v kon-
textech analyzovaného souboru 21,4 %); jedle bělokorá
(Abies alba; 2 určení; absolutní četnost 4,1 %; frekven-
ce ve vzorcích 14,3 %); bříza (Betula sp., 1 určení;
absolutní četnost 1,4 %; frekvence ve vzorcích 7,1 %);
vrba (Salix sp., 1 určení; absolutní četnost 1,4 %; frek-
vence ve vzorcích 7,1 %) a buk lesní (Fagus sylvatica,
1 určení; absolutní četnost 1,4 %; frekvence ve vzor-
cích 7,1 %): graf 9; tab. 15.

Diskuze

Nevelká mocnost nadloží a půdní podmínky předpo-
lí budečského hradiště nepříznivě ovlivnily zachování
dřeva. Pozůstatky vnitřních dřevěných konstrukcí
hrobů jsou předpokládány nejméně u 27 hrobů. 

I když počet dochovaných a určených fragmentů
dřev hrobových konstrukcí z předpolí budečského hra-
diště je relativně malý, ukazuje nám zajímavou druho-
vou skladbu. Použito bylo především dřevo jedle bělo-
koré (77,8 %) a v menší míře i borovice lesní (22,2 %).
Dřevo jehličnanů (především jedle bělokoré) je oproti
listnatým dřevinám výrazně lépe štípatelné a proto bylo
velmi pravděpodobně selektivně vybrané i k výrobě
rakví nebo jiných hrobových konstrukcí. Obdobně vyso-
ké zastoupení jedle bělokoré (Abies alba) jsem analyzoval
i u raně středověkých hrobových konstrukcí ve Vrbně
u Mělníka a Třeboradicích (Novák 2008). 

Téměř výhradně byla jedle bělokorá (Abies alba)
použita na raně středověkém pohřebišti v Rajhradu
a Rajhradicích. Tato pohřebiště jsou poměrně vzdálená
od rekonstruovaného výskytu jedle a předpokládá se
její transport až z Drahanské vrchoviny (Staňa 2006).
Jedle bělokorá (Abies alba) byla zjištěna i v hrobových
konstrukcích na raně středověkých pohřebištích (např.
v Mikulčicích a Velkých Bílovicích), které jsou velmi
vzdálené od rekonstruované hranice jejího výskytu.
Převažující zastoupení zde ale měl dub (Quercus sp.),
pocházející velmi pravděpodobně z lokálních zdrojů
(Měřínský 1985).

Přítomnost jedle bělokoré (Abies alba), borovice lesní
(Pinus sylvestris) a také smrku ztepilého (Picea abies)
byla prokázána i na pohřebišti v Lumbeho zahradě na
Pražském hradě (Březinová — Turek 1999). Na venkov-
ském pohřebišti v Brandýsku, které je od budečského
hradiště vzdálené asi 6 km, bylo ovšem užito ke stej-
ným účelům výhradně dřeva borovice lesní (Kytlicová
1968). 
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Graf 9. Procentuální zastoupení uhlíků dřevin v analyzovaném souboru. —
Graph 9. Percentage representation of wood cinders in the analyzed assem-
blage.

Salix
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55.1 %

Hrob H2 H14 H23 H25 H38 H49 H76 H79 H92

Abies alba 4 4 4 4 4 4 4

Pinus sylvestris 4 4

Tab. 15. Druhová skladba a počty určení dochovaných dřevěných fragmen-
tů hrobových konstrukcí. — Tab. 15. Species composition and numbers of
determined preserved wooden fragments of grave constructions.



Spolu s určením druhové skladby dřev byly z raně
středověkých objektů budečského hradiště analyzovány
i uhlíky. Zaznamenaná druhová skladba uhlíků odpoví-
dá palivovému dříví neselektivně sbíranému v blízkém
okolí. Velikost a tvar území, ze kterého pocházelo palivo-
vé dříví, bývá někdy vymezováno 1 hodinou chůze od
sídliště (Beneš — Zvelebil 1999). Tento předpoklad je
pouze hypotetický a nelze jej zobecňovat. Plocha území
se bezpochyby lišila v závislosti na lokálních podmín-
kách jednotlivých sídlišť (např. geomorfologie, velikost
sídliště, délka a hustota osídlení). Antrakologický soubor
rekonstruuje v okolí budečského hradiště mozaiku svět-
lých a rozvolněných dubohabřin, acidofilních borových
doubrav s přítomností jedle a křoviny. Lze předpokládat
i hojné zastoupení antropogenně ovlivněného bezlesí.
Dominantní zastoupení v souboru měl dub (Quercus sp.,
55,1 %). Dub je světlomilná dřevina a výrazný nárůst
jeho zastoupení bývá v lesích střední Evropy pokládán
za důsledek dlouhodobého procesu rozvolňování lesů
(Bradshaw 2004). Z dalších světlomilných dřevin byla
zaznamenána borovice lesní (Pinus sylvestris), bříza
(Betula sp.), líska (Corylus sp.) a vrba (Salix sp.). Jedle
bělokorá (Abies alba) byla v antrakologickém souboru za-
stoupena 4,1 % a borovice lesní (Pinus sylvestris) 31,3 %.
Poměrně nízké zastoupení jedle bělokoré (Abies alba)
v antrakologickém souboru potvrzuje selektivní výběr
jedlového dřeva pro výrobu hrobových konstrukcí.

Mapa potenciální přirozené vegetace ČR (Neuhäu-
slová 2001) v okolí zaznamenává výskyt acidofilních
bikových a borových doubrav svazu Genisto germani-
cae - Quercion (Luzulo albidae - Quercetum petraeae)
a dubohabřiny svazu Carpinion (asociace Melampyro
nemorosi - Carpinetum), což víceméně odpovídá zachy-
cené dřevinné skladbě. Jedle bělokorá bývá uváděna
jako běžný druh acidofilních doubrav asociace Luzulo
albidae - Quercetum petraeae (Moravec 1998).

Obdobnou situaci zachycují i další antrakologické
analýzy v širším okolí sídliště (např. Beneš 2006). Jedle
bělokorá (Abies alba) byla v okolních lesích běžně 
přítomna, ale její postavení nebylo dominantní. Její
zastoupení se v uhlících archeologických lokalit v blíz-
kém okolí pohybovalo do 5 %.

Výskyt jedle bělokoré (Abies alba) v rámci poměrně
rozvolněné vegetace v blízkém okolí budečského hradiš-
tě je rekonstruován i pylovou analýzou z několika vzor-
ků odebraných z této lokality (Břízová — Bartošková
1994). Poměrně blízko budečského hradiště se nachází
lokalita Břve, kde P. Pokorný poměrně nedávno provedl
pylový profil (Pokorný — van der Knaap 2009). Na
základě pylového spektra je zde v raném středověku
možné rekonstruovat pestrou mozaiku světlých lesů,
porostlin a antropogenně ovlivněného bezlesí. Na pest-
rou vegetační mozaiku upozorňuje hojné zastoupení
pylu světlomilných dřevin, jako např. dubu (Quercus
sp.), borovice (Pinus sp.), břízy (Betula sp.), lísky obecné
(Corylus avellana), řada primárních a sekundárních
antropogenních indikátorů a bylin (např. Triticum-type,
Secale cereale, Cannabis sativa, Chenopodiaceae, Plan-
tago lanceolata, Plantago media). V tomto období je zde
také zaznamenáno hojné zastoupení pylu jedle běloko-
ré (Abies alba). Expanzi jedle bělokoré s nástupem stře-
dověku komentuje i J. Málek (1983), který ji spojuje
s vyšší disturbancí lesních biotopů.

Obdobnou situaci v období raného středověku za-
chycuje také pylová analýza profilu z 20 km vzdálené
lokality Zahájí, nedaleko obce Mšené - lázně (Pokorný
2005). Pylové spektrum upozorňuje na poměrně hojný
výskyt dubu (Quercus sp.), břízy (Betula sp.), borovice
(Pinus sp.), buku lesního (Fagus sylvatica), jedle bělo-
koré (Abies alba), habru obecného (Carpinus betulus.),
lísky obecné (Corylus avellana), ale i antropogenních
indikátorů (např. Secale cereale, Cannabis sativa, Plan-
tago lanceolata, Artemisia sp.) a mikrouhlíků. Zastou-
pení pylu jedle bělokoré (Abies alba) je zde nižší než na
lokalitě Břve.

Summary

Introduction
Despite the fact that Early Medieval written sources devoted

a great deal of attention to military events, archaeology and phy-
sical anthropology have surprisingly little direct evidence of mili-
tary activities from this period. The most extensive evidence of
organized violence in Europe known today is likely the mass grave
of 33–60 individuals discovered at the “Na Týnici” site located in
the immediate vicinity of the Budeč fortified settlement in Central
Bohemia (Fig. 1, 2, 6).

The Budeč fortified settlement, which was built sometime
during the second half of the 9th century, was one of the main
strongholds of the early Přemyslid dynasty. We know from the
oldest Bohemian hagiographic literature that Duke Spytihněv
founded the Church of St. Peter here at the turn of the 10th cen-
tury and that Duke Wenceslas received a basic education here
some years later. The fortified settlement was abandoned in the
second half of the 11th century. 

The Archaeological Institute in Prague conducted systematic
archaeological research at Budeč in 1972–1991. Under the direc-
tion of several authors, this research focused primarily on the
burial grounds and, to a lesser extent, on the first settlement
foregrounds (the latest summary Bartošková — Štefan 2006). The
“Na Týnici” site, located approximately 150 m SE of the settlement
fortifications, was researched by Ivan Krutina in the years
1983–88 (Fig. 7). Ivo Štefan is the author of the submitted rese-
arch compilation and evaluation. 

The research showed that the Early Medieval history of the site
is relatively complicated. The mass grave, which is located appro-
ximately in the middle of the studied area, is surrounded by rela-
tively extensive burial grounds from about the same period and
with numerous distinctive characteristics; both the mass grave
and the burial grounds were preceded by a smaller Early Medie-
val settlement. The individual forms of human activity were ana-
lyzed separately in the study. 

Early Medieval settlement
Evidence from the settlement is concentrated on an area of

about 40 x 50 m (Fig. 12). The separate analyses allowed two or,
more likely, three concentrations of recessed settlement structu-
res (two pit-houses are documented) and the presence of ceramics
to be identified in this area (Fig. 6). These concentrations can hy-
pothetically be identified as independent homesteads. A detailed
analysis of the large assemblage of ceramic fragments (67.6 kg)
allows the assumption to be made that the smaller settlement was
built sometime during the second half of the 9th century, i.e. in
approximately the same period that a large, heavily-populated
castle complex protected by massive fortifications was built in
Budeč. For unknown reasons, life at the settlement ended after
only several decades of its existence – probably around the begin-
ning of the 10th century. This smaller settlement on top of a pro-
montory lacking a substantial source of water was therefore in all
likelihood closely connected to the needs of the neighbouring 
fortified settlement in the initial phase of its growth. 

Unfortunately, the determination of the social-professional
profile of settlement residents is limited by the absence of suffici-
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ent numbers of specific structures and artefacts. None of the
smaller numbers of archaeologically documentable craft activities
is substantiated to an extent that would enable a determination of
the activities of settlement residents (we know of only several sim-
ple bone tools); there is also a lack of convincing evidence of the
presence of elite or armed sectors of society.

Mass grave
The mass grave was located in a pit that was dug, on a secon-

dary basis, into the backfill of a deserted pit-house (Structure
5/5) situated approximately in the middle of the settlement
grounds (Fig. 24–26). Judging from the inclination of the backfill
layer, a certain amount of time must have passed between the
demise of the pit-house and the creation of the pit for the mass
grave. The pit contained a large number of human body parts that
were not laid to rest in a pious fashion. The bodies were already
in an advanced stage of decomposition by the time they were buri-
ed in the pit; forensic anthropology allows us to preliminarily con-
sider a period of at least two months up to several years between
the time of death and burial. In addition to ceramics, eight S-sha-
ped temple rings were found in situ near a separate female skull;
these rings can be dated in Central Bohemia to the 10th or first
half of the 11th century (Fig. 26: E; 44: A). 

According to the anthropological analysis conducted by M. Bla-
jerová (1992), the remains of at least 33, and at most 60, indivi-
duals were deposited in the pit; the true number is probably clo-
ser to the higher estimate. The assemblage contains no bones of
children and contain only three female skulls. The vast majority
of the bones of the deceased men belong to the “adultus” age
group (20–40 years of age). There is a predominance of robust
individuals of above-average to tall height with massive muscle
relief – probably individuals accustomed to handling weapons.
A substantial number of the individuals died a verifiably violent
death, most likely in battle. At this time it is possible only to men-
tion slash and crush wounds on various parts of 17 skulls, seve-
ral decapitations identified on cervical vertebrae, and numerous
slash, crush and stab wounds on other parts of skeletons (a detai-
led analysis of wounds is currently being conducted). 

The highly probable time interval for the origin of the mass
grave derived from both an analysis of the archaeological materi-
al and the results of radiocarbon dating (see Excursus 1) point to
the period between the beginning of the 10th century and the 990s.
However, the current dating of the origin of ceramics with cup-
shaped rims found in the mass grave (Fig. 13: IV) and the begin-
ning of the use of the S-shaped temple rings mentioned above
pushes the lower border of this time span up to the first third of
the 10th century. The narrower interval must naturally be regar-
ded with a certain amount of reserve.

Early Medieval burial grounds
Relatively extensive Early Medieval burial grounds, the largest

in the Budeč area, were located near the mass grave. Several
cases of graves superimposed with settlement structures indicate
that the burial grounds were created after the demise of the sett-
lement. A total of 114 graves containing the remains of at least
119 individuals were documented during the research. The evalu-
ation of the site is based on the anthropological analysis conduc-
ted by Petra Stránská (see Stránská 2009 – the following article).

The burial grounds did not have a regular structure, and the
graves formed a number of separate groups (compare Fig. 9; Tab.
6). The original borders of the necropolis were probably recorded
on the west, southwest and perhaps even north and east sides.
Nevertheless, the actual number of graves was certainly higher
(graves outside of the trench, shallow graves could have been
destroyed by ploughing). Nearly a third of the deceased were not
buried in the manner typical for Bohemian burial grounds in the
Early Medieval period (bodies in a hunched position on their side,
prone, or with the head facing in a direction other than west –
compare Fig. 10b). The skeleton of a woman in grave no. 50 was
probably buried in the settlement pit. We can assume that at least
27 of the graves involved a wooden construction (see Excursus 3
by J. Novák); stone was rarely used to prepare the graves. The

items deposited in the graves were of a relatively poor nature and
mostly consisted of articles of daily use such as knives, ceramic
vessels, simple bronze jewellery and glass (Fig. 42–44; Fig. 10b).
The grave with the richest deposited items was child grave no. 3,
with eight silver temple rings with an eyelet. The dating of the
burial is based on the dating of the preceding settlement activity,
from an analysis of the items deposited in the grave and on radi-
ocarbon analysis of the bones from grave no. 102 (see Excursus 1).
According to the Great Moravia-type jewellery, the beginning of
burials date, at the earliest, to the turn of the 10th century and, at
the latest, to the period around the middle of the 10th century. The
burials end, at the latest, at the beginning of the 11th century. The
internal chronology of the burial grounds cannot be determined.

By means of a detailed comparative analysis with other Early
Medieval burial grounds, the author of the work attempted to defi-
ne the social identities of the buried individuals in the local soci-
ety at that time. The site exhibits several extraordinary characte-
ristics in comparison with period burial grounds tied to Bohemi-
an centres: 1) the organization of the burial grounds and the ori-
entation of graves is considerably chaotic; 2) the grave furnishings
are very poor and their quantitative and qualitative characteristics
are closer to rural burial grounds (Graph 6; Tab. 12); 3) there is
an exceptionally high number of individuals buried in non-stan-
dard positions (compare Fig. 10b; Graph 7). These forms of burial
have an unambiguously negative social connotation; 4) the site
shows the lowest known index of masculinity of all Early Medie-
val burial grounds in Bohemia and Moravia (34 adult women, 9
men, 15 unidentifiable adults, 61 children – compare Tab. 6, 13).

The interpretive key to other observations is most likely this
substantial predominance of women over men. After considering
the other variants we believe, along with P. Stránská (Stránská
2009 – see the following study) that the most likely hypothesis is
that the women and children buried in the necropolis are mainly
the surviving family members of the men buried in the mass
grave. Also supporting this hypothesis is the length of time cove-
red by the burials, which didn’t cover longer than one or two gene-
rations. This alternative must still be verified with new analyses
(genetic, epigenetic characteristics). We can assume that women
in Early Medieval society derived their status from the standing of
their father or husband. The poor grave furnishings and the fre-
quent non-standard burial methods can be connected with the
loss of the economic and legal support of women following the
death of the husbands, and the subsequent societal marginali-
zation. 

An attempt at historical interpretation
Despite the fact that Budeč was one of the most important Pře-

myslid castles, concise 10th century written sources do not menti-
on any violent conflicts connected with this complex. If we accept
the general estimate of historian J. Žemlička, according to whom
the regular army of the Central Bohemian Přemyslid principality
at the beginning of the 10th century had only 350–400 soldiers, the
simultaneous violent death of 30–60 men in a productive age
would undoubtedly represent an important political event in early
Bohemian history. The burial of the bodies in the immediate vici-
nity of the fortified settlement testifies rather clearly to the fact
that the subject of the conflict was related to seizing, or gaining
control over, the stronghold. 

Due to the broad dating interval, the search for the cause
behind the origin of the mass grave will probably always remain
on a hypothetical level. We are able to point out thirteen events in
10th century Bohemian history for which a connection to this
mass grave cannot be ruled out with absolute certainty (Tab. 14).

The proposed solution is based on the fragile linking of the
archaeological chronology of individual events. If we accept that
the burial of bodies in the mass grave actually initiated further
burials at the site, the tragic events must have occurred around
the first third of the 10th century at the earliest, by the middle of
this same century at the latest. If we assume that the men from
the mass grave and the women and children from the nearby buri-
al grounds belong together, we would then expect that the men
were mainly troops from the stronghold. We can speculate that
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the majority of the Budeč garrison was killed off. Substantial
changes determined by systematic archaeological research can
also be generally established in the same period at the nearby
Budeč acropolis (a fire and the subsequent rebuilding of the forti-
fications, the end of burials at the Rotunda of Sts. Peter and Paul).
All relevant hagiographic works of the 10th century mention an
unusual amount of violence throughout the land following the
murder of Duke Wenceslas in Stará Boleslav in 935; this violence
was wreaked by supporters of his brother Boleslav (who then
became duke) wanting to liquidate political opposition. It follows
from the context that Budeč was an important base of Wence-
slas’s power prior to the events in Stará Boleslav. The most like-
ly interpretation today is that the Budeč massacre is linked to
the dynastic battle in the initial stages of the Bohemian state.
However, it cannot be ruled out that the mass grave resulted
from historical events that were not recorded in written sources
at all. 

The mass grave in Budeč is probably the largest currently
known example of Early Medieval mass violence in Europe. In
our territory we are aware only of a find of seven male skeletons
from Jiráskova St. in Bratislava (first half of the 10th century –
Vallašek 1972), and four men from Brankovice na Moravě, who
may have died in connection with the Slavic-Hungarian armed
conflict at the turn of the 10th century (Drozdová — Parma —
Unger 2005). Besides Budeč, we are aware of these situations in
Bohemia only through old, undocumented research in Běchary
and Psinice in the Jičín region (Ulrychová 2003). Probably the 
largest Early Medieval “deposit” of human remains in Europe was
uncovered back at the end of the 17th century near the mon-
astery in the English village of Repton in Derbyshire. The find
of several hundred skeletons is connected with the presence of
Viking raiders in 873–874. A modern re-examination has con-
firmed the original dating. Nevertheless, the very low frequency
of injuries does not strongly support the connection of the situ-
ation with a military conflict (Biddle — Kjølbye-Biddle 1992).
Other known situations in Europe dating to the Early Medieval
period involve only individuals or small groups. That the num-
ber and size of known mass graves connected with more recent
times continues to rapidly grow is certainly an unflattering
trend (Osgood 2005 in general). 

Excursus 1
Radiocarbon dating of the Na Týnici mass grave and burial
grounds 

The need for more precise chronological dating of burial activi-
ties led to the selection of three samples that were then measured
for the radioactive decay of cinders at the Poznań Radiocarbon
Laboratory (www.radiocarbon.pl). Two samples were left male
femurs from Layer 2 of the mass grave (sample 1 and 2), as these
represented two distinct individuals with absolute certainty. The
third sample was a well-preserved femur from male H102 (sample
3) from the western part of the burial grounds. If we consider only
calibrated data with a 95% probability as authoritative, the mea-
surements did not provide a more precise specification of the
lower limit of the dates of burial. However, the upper limit of the
dating of all of the samples indicates that the death of all the stu-
died individuals occurred by the year 1000 at the latest (Graph 8).

Excursus 2
Prehistoric settlement of the site

During the processing of Early Medieval ceramics, 22 ceramic
fragments of a prehistoric age were found scattered in the layer
above the subsoil in practically all parts of the researched area.
The possibility of conclusive chronological dating is significantly
limited by strong erosion of the surface of the majority of the pot-
sherds and their fragmented condition. Their dating to the Late
Bronze Age can be considered on a highly hypothetical basis; Ene-
olithic age cannot be ruled out for several of the specimens. In this
context it is necessary to mention the existence of a fortified Kno-
víz culture settlement located near the later Early Medieval Budeč
acropolis.

Excursus 3
Dendrological analysis of fragments of wooden grave 
constructions and cinders from settlement structures 
(Jan Novák) 

An interior wooden construction is assumed in at least 27 of
the excavated graves; fragments of wood identifiable by xylotomic
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Year Event Origin

895–915 The founding of the Church of St. Peter in Budeč by Spytihněv I. Following the seizing of the fortified settlement? Suppression Crescente fide, Gumpold, 2. stls.
of the “pagan” insurrection? Liquidation of an independent principality? A conflict between two Přemyslid family factions? václavská leg., Kristián

915–921 A military campaign of Hungarians into Bohemia during the reign of Vratislav I is mentioned in 13th–14th century Scriptores Rerum Hungaricarum I,
Hungarian chronicles – a problem with the credibility of the reports. 161, 304

921 The murder of Ludmila at Tetín. Ludmila perhaps originally resided at Budeč (?) – the conquest of Budeč by Drahomíra’s entourage? Fuit, Proložní o sv. Ludmile, Kristián

922 Bavarian Duke Arnulf’s military campaign in Bohemia. Details unknown. MGH SS 9, 565
MGH SS 9, 771
MGH SS 17, 583

924 Wenceslas’s ascent to the throne accompanied perhaps by a bloody clash with Drahomíra’s supporters. Kristián

929 Henry I approached Prague with a full army. Arnulf apparently moved in with a second army from Bavaria. MGH SS 3, 432
Wenceslas surrendered; no battles mentioned. Details unknown. MGH SS 9, 565

MGH SS 17, 583
MGH SS 25, 626
MGH SS 30/2, 746

935 (929) Following the murder of Wenceslas in Stará Boleslav, Boleslav’s supporters pushed toward Prague, where they murdered Crescente fide, Gumpold,
Wenceslas’s allies. Details unknown. Liquidation of Wenceslas’s troops at Budeč as well? 1. stsl. václavská, Kristián

936 Saxon and Thuringian armies moved into Bohemia. Boleslav defeats the Saxons and then conquers the castle of a “neigh- MGH SS 3, 438–439
bouring underking,” which remains abandoned according to Widukind. The event is usually placed in northwest Bohemia.

950 The great campaign of the Frankish army of Otto I into central Bohemia, siege of an unspecified “new castle.” MGH SS 3, 452
Small likelihood that this could be Budeč. MGH SS 3, 142, 164, 400, 611

975 Campaign of Otto II into Bohemia. Sacking mentioned, otherwise without results. Details unknown. MGH SS 5, 4

976 Campaign of Otto II into Bohemia. One regiment defeated at Plzeň, the second perhaps forged deeper into Bohemia. Thietmar V, 7
Details unknown.

977 Campaign of Otto II into Bohemia ends with a truce. Sacking mentioned. Details unknown. MGH SS 5, 65

1003 Murder of the Vršovec family and other leaders by Boleslav III. Location not specified. Thietmar V, 29, Kosmas I, 38

Tab. 14. (English translation of Events). An outline of 10th century military clashes and violence mentioned in written sources for which a connection to the Budeč mass grave
cannot be ruled out. Italics indicate a hypothetical relationship to the Budeč mass grave. Shaded text indicates internal conflicts.



analysis were collected from nine graves. However, it is not pos-
sible to judge whether the wood was from actual coffins in all
cases or if the bodies were lined with wood at the site. The wood
from seven of the grave structures was silver fir (Abies alba) and
the two other samples were from Scots pine (Pinus sylvestris). The
wood from coniferous trees (mainly fir) is much easier to cut than
deciduous wood and it is possible to assume a selective choice of
wood for the production of the wooden grave constructions. 

In addition to the identification of the wood species, cinders
from the Early Medieval settlement structures dated to the second
half of the 9th century (the beginning of the Budeč fortified settle-
ment) were also analysed. The recorded species composition of
cinders likely match firewood collected on a non-selective basis in
the surrounding area. On the basis of an anthracological analy-
sis, it is possible to reconstruct in the area around the site
a mosaic of light and open canopy oak-hornbeam stands and aci-
dophilic pine-oak stands with the presence of fir, scrub and
a heavy representation of anthropogenically influenced clearings
(compare Graph 9). Oak had a predominant standing in the
assemblage (Quercus sp., 55.1 %). Fir was present in the surroun-
ding forests, but did not have a dominant standing. The represen-
tation of fir in the cinders from the archaeological sites in the sur-
rounding area was around 5 %.

English by David J. Gaul

Prameny

CDB
Codex diplomaticus et epistolaris Bohemiae I.–V.
Friedrich, G. et al. (Edd.) Pragae. 1904–1907 etc. I.–V.

Crescente fide
Králík, O. (ed.) 1968: 
Nejstarší legendy přemyslovských Čech. Praha, 30–36.

Fuit in provincia Boemorum
Králík, O. (ed.) 1968:
Nejstarší legendy přemyslovských Čech. Praha, 215–216.

Gumpold, biskup mantovský, život Václava, knížete českého
Králík, O. (ed.) 1968:
Nejstarší legendy přemyslovských Čech, 37–53.

Kristián
Ludvíkovský, J. (ed.) 1978: 
Kristiánova legenda. Praha.

Kosmas
Bretholz, B. (ed.) 1923: 
Die Chronik der Böhmen des Kosmas von Prag. (MGH SRG
NS II). Berlin.

MGH SS 
Monumenta Germania historica inde ab anno Christi 500
usque ad annum 1500, Scriptores.

Proložní legenda o sv. Ludmile
Králík, O. (ed.) 1968:
Nejstarší legendy přemyslovských Čech. Praha, 217.

1. stls. václavská legenda o sv. Václavu
Králík, O. (ed.) 1968:
Nejstarší legendy přemyslovských Čech. Praha.

2. stls. václavská legenda o sv. Václavu
Králík, O. (ed.) 1968:
Nejstarší legendy přemyslovských Čech. Praha.

Scriptores Rerum Hungaricarum
Schwandtner, J. G. (ed.) 1746:
Scriptores Rerum Hungaricarum. Tom I. Vindobona.

Thietmar, Chronicon 
Jedlicki, M. Z. (ed.) 1953: 
Kronika Thietmara. Poznań. 
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