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Editorial

Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou sborník RPAO 2012/I,
sestavený z příspěvků prezentovaných na semináři Rekonstrukce a
experiment v archeologii, který proběhl dne 17. – 20. 11. 2011 v Dešt-
ném v Orlických horách. Jelikož poslední ročník semináře pod ná-
zvem Rekonstrukce a experiment v archeologii obsahově navazoval
na tradici seminářů Rekonstrukce archeologických objektů (RAO)
která započala roku 1994, rozhodli jsme se pro přehlednost k původ-
nímu názvu vrátit. Tématika těchto setkání se však postupem času
rozrostla také směrem k otázce prezentace archeologické problema-
tiky veřejnosti, tudíž bylo nutné jeho název aktualizovat. Z těchto
důvodů sborník vychází pod názvem Rekonstrukce a Prezentace Ar-
cheologických Objektů, tedy RPAO. Jedná se zatím o první pokus
občanského sdružení Villa Nova Uhřínov, jakožto pořadatele semi-
náře, o publikaci výsledků těchto setkání.

Hlavním tématem konference byla, jak již bylo řečeno, proble-
matika prezentace archeologie a archeologického experimentu veřej-
nosti, v tomto ročníku především v podobě skanzenů. Tomu odpo-
vídá i složení sborníku RPAO 2012/I. Články jsou řazeny v pořadí ve
kterém zazněly na semináři, přičemž příspěvky, jež nebyly předná-
šeny, ale dorazily alespoň v písemné podobě, jsou zařazeny na konci
tohoto sborníku.

Doufáme, že si tato práce najde své čtenáře a pomůže v šíření
a sdílení zkušeností s danou problematikou nejen mezi odborníky
ale i nadšenými laiky. Do budoucna bychom byli rádi, kdyby nám
autoři zůstali nakloněni a z vydávání sborníku RPAO se stala tra-
dice. Rád bych při této příležitosti poděkoval všem autorům za jejich
spolupráci. Velký dík patří také Pavle Skalické, která přispěla řadou
podnětných připomínek. V neposlední řadě přísluší poděkování také
Mikuláši Heinrichovi, jež zajistil sazbu a grafické úpravy textu.

Tomáš Zelenka



Raně středověké hradiště Na Jánu a archeopark
v Netolicích. Výzkum kostela sv. Jana Křtitele a
jeho následná prezentace veřejnosti
Jaromír Beneš – Jiří Bumerl – Hana Hojerová – Martin PTÁK –
Tereza Šálková – kolektiv studentů AU JU

Hradiště a jeho význam

Město Netolice (okr. Prachatice) leží asi 25 kilometrů severozápadně
od Českých Budějovic (obr. 1). Hradiště se nachází na východní
straně dnešního města na ostrožně nad potokem Rapačov. Ostrožna
s akropolí hradiště se nazývá Na Jánu, podle kostela sv. Jana Křti-
tele, který byl v roce 1788 zrušen a o rok později zbořen. Starý neto-
lický hrad byl nejprve pod vlivem Kosmovy kroniky nesprávně po-
važován za součást panství východočeských Slavníkovců (více např.
LUTOVSKÝ 1995; SLÁMA 1995, 197-205; LUTOVSKÝ – PETRÁŇ
2004). Netolické hradiště lze podle výsledků dosavadního archeo-
logického výzkumu datovat minimálně do intervalu 10.–13. století
(BENEŠ a kol. 2010), tedy do období přemyslovské expanze do
jižních Čech. Hned v počátcích archeologického bádání proběhla
diskuse o lokalizaci a charakteru této památky. Zatímco M. Kolář
ji správně označil za hradiště, které lokalizoval na východní okraj
města, jeho oponent F. A. Borovský ji charakterizoval pouze jako
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Obrázek 1: Přemyslovský stát na přelomu 12. a 13. století, Netolice
označeny šipkou. Podle Žemlička 2007, 273.

Obrázek 2: Rekonstrukce raně středověké hradby s věží, pohled od
města Netolice. Foto Z. Přibyl (předchozí stránka).

pohřebiště a vlastní hradiště hledal u vesnice Hradiště severně od
Netolic (KOLÁŘ 1873, 651; BOROVSKÝ1878, 183-184). Údaje M.
Koláře i F. A. Borovského pak převzali do svých prací J. N. Wol-
dřich (1882–1884, 151) a J. L. Píč (1909, 29, 378). Podrobný popis
hradiště i nálezů přinesl koncem 40. let 20. století B. Dubský (1949,
622-627). V roce 1983 zkoumal P. Zavřel (1986) na předhradí dva
kostrové, zřejmě mladohradištní hroby. První souvislejší poznatky
o archeologických situacích v prostoru akropole hradiště však byly
získány až archeologickým výzkumem v letech 2000–2003 (HRUBÝ –
LUTOVSKÝ 2000; BENEŠ – HRUBÝ 2001; BENEŠ 2008a).

Během terénních výzkumů byly odhaleny situace pocházející z 10.–
13. století, tedy z období upevňování přemyslovské knížecí moci
v raně středověkých Čechách (BENEŠ a kol. 2010). Hradiště je čle-
něno na akropoli (přibližně 0,5 ha) a dvě předhradí. Na druhé straně
říčky Rapačov se na terase v podhradí nacházela soudobá osada. Na
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Obrázek 3: Pohled na akropoli (1), předhradí (2) a podhradní osadu
(3). Upraveno na podkladě Google Earth.

Obrázek 4: Vrstevnicový plán akropole hradiště s vyznačenou son-
dáží a výsledky nedestruktivních průzkumů. Sonda 10 je vyznačena
šipkou.
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Obrázek 5: Výstavba rekonstrukce raně středověké hradby. Foto Z.
Přibyl.

Obrázek 6: Zdivo kostela sv. Jana během archeologického výzkumu.
Foto M. Pták.
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jižní straně je val akropole porušen novověkou cestou a je možné, že
zde bývala brána. Druhá možná brána je předpokládána v severní
části opevnění akropole (podrobně např. BENEŠ - HRUBÝ 2001).
Na konci 19. století a v 1. polovině 20. století zde fungovala výletní
restaurace. Plocha akropole byla silně porušena v souvislosti s par-
kovou úpravou. Dnes značnou část akropole zabírá cvičiště Kynolo-
gického klubu Netolice, které snad bude v nejbližší době přesunuto,
a bude tak umožněn kvalitnější rozvoj archeoparku a prohloubeno
poznání vývoje hradiště. V současné době se na výzkumu netolic-
kého hradiště podílí několik institucí: Archeos Prachatice, Pracha-
tické muzeum, Archeologický ústav Filozofické fakulty Jihočeské uni-
verzity, Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie Přírodovědecké
fakulty Jihočeské univerzity a v neposlední řadě město Netolice.

Nálezy z hradiště jsou zpracovávány v rámci bakalářských a magis-
terských prací na Jihočeské univerzitě. Antropologický materiál je
zpracováván v Antropologickém oddělení Národního muzea v Praze.
V poslední výzkumné sezóně se terénní aktivita rozšířila i do pod-
hradí, kde nyní probíhá rozsáhlé geoarcheologické a paleoekologické
vzorkování okolí hradiště s cílem nalézt vhodné sedimenty, jejichž
analýza může objasnit vliv hradiště na formování bližšího i vzdále-
nějšího okolí. Pro veřejnost viditelná část našich aktivit na hradišti se
koncentruje do budování netolického archeoparku (www.archeopark-
netolice.cz). Jeho plánování začalo již na konci minulého století (BE-
NEŠ 2000, 2008a) v souvislosti s rekonstrukcí části hradby, která je
dnes nejviditelnější součástí parku. Postupem doby, především se
zapojením Jihočeské univerzity, se aktivita parku výrazně rozšířila
a je vedle archeologického výzkumu náplní letních archeologických
škol, ale i času mimo ně.

Terénní výzkum kostela sv. Jana Křtitele a jeho prezentace

Terénní výzkum v letech 2000-2003 předcházel výstavbě dřevěné pa-
lisády s věží, která se stala dominantou plánovaného archeologického
parku a také celých Netolic (obr. 4 a 5). Tento projekt města a spo-
lečnosti Archeos byl vyústěním dlouhodobého programu Historická
krajina Netolicka (BENEŠ–STEJSKAL–OURODA 1998). Terénní
výzkum v řadě sond (S1 – S3) přinesl informace o opevnění (žlaby
pro palisádu, stopy mohutné komorové konstrukce, zachování mini-
málně dvou fází raně středověké hradby) a potvrdil také přítomnost
raně středověkého i mladšího pohřebiště. V roce 2001 bylo provedeno
očištění a dokumentace porušeného valu v jižní části akropole (S4 a
S5). Archeologická činnost pokračovala nově od roku 2007, kdy byla
podniknuta první akce, na které participoval nově vzniklý Archeolo-
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Obrázek 7: Zdivo kostela po dokončení výzkumu, pohled od severu.
Foto M. Pták.

gický ústav Jihočeské univerzity. Zkoumány byly menší sondy S6 –
S9, kterými byla ověřena přítomnost a mocnost archeologických situ-
ací v různých místech akropole hradiště (obr. 3). V letech 2008-2011
byly zkoumány sondy S10 a S11. Pro další vývoj archeologického
výzkumu, ale i pro rozvoj archeoparku se ukázal být klíčový prostor
sondy S10, kde byla objevena zaniklá církevní architektura.

Sonda 10 (rozměry 6×11 m) byla v roce 2008 položena v pro-
storu určeném pro výstavbu dalšího objektu budovaného archeo-
parku, konkrétně vstupní budovy s občerstvením a zázemím. Stavba
byla projektována do místa, kde se předpokládalo, že veškeré archeo-
logické situace jsou zničeny novodobými úpravami. Již v první sezóně
se ale ukázalo, že jsou zde zachovány intaktní situace – především
kostrové hroby (část z nich prokazatelně raně středověkého stáří,
dva hroby jsou kryty hrubě tesanými náhrobníky) a zdivo zděné na
vápno. V sezonách 2009-2011 zde probíhal intenzivní výzkum (3-5
týdnů v roce), během něhož byla odkryta řada situací. Bylo získáno
množství nálezů, které budou po dokončení výzkumu podrobně zpra-
covány a publikovány. Zatím je publikována etapová shrnující zpráva
(BENEŠ a kol. 2010) a průběžně jsou publikovány nálezy, které
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Obrázek 8: Výstavba půdorysu zdiva na zasypané sondě. Foto M.
Pták.

mají nadregionální význam (např. PTÁK–BENEŠ 2011). Výzkum
pohřebiště otevřel a nastartoval řešení otázky původu středověké
populace. Hovořili tehdejší obyvatelé Netolic slovanským jazykem?
Jsou potomky příchozího obyvatelstva nebo je jejich biologický pů-
vod starší, jak ostatně naznačují soudobé archeogenetické studie?
A jaká je vývojová linie místních starousedlíků? Odpovědi na řadu
otázek nyní v Netolicích hledá genetický výzkum. Ten se odehrává
ve dvou rovinách, první je výzkum soudobé DNA místních starou-
sedlíků a druhou je zkoumání staré DNA, získané z netolického po-
hřebiště (BENEŠ – ŽDÁRSKÝ 2011). Proto velice dbáme na systém
terénního odkryvu a na práci s antropologickým materiálem.

Dochované zděné konstrukce je možné ztotožnit se zaniklým kos-
telem sv. Jana (k písemným pramenům podrobně STARÝ 2008),
což potvrzuje i přítomnost lidských skeletů, kterých bylo za sezony
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Obrázek 9: Usazení kamenného náhrobku na „původní“ místo. Foto
A. Žemličková.

2008-2011 odhaleno cca 70 (kompletních i narušených). Zdivo patří
orientované lodi kostela, zachycena byla část Z stěny, JZ nároží a J
stěny (obr. 6 a 7). Zdivo zděné na vápno nasedá na podloží, jeho šíře
místy dosahuje 160 cm. Odkrytá situace koresponduje s výsledky
nedestruktivního průzkumu plochy, kterou provedl A. Majer. Vzhle-
dem k superpozici zdiva a některých hrobů se lze zatím přiklonit
k dataci odkryté fáze kostela do horizontu 13. či 14. století. Hroby,
které jsou stratigraficky starší než odkryté zdivo, se nacházely vně
starší (zatím nenalezené) fáze kostela sv. Jana a odkrytá fáze je
později pohltila. Mladší hroby se koncentrují vně odkrytého zdiva.
Nejasný je vztah subtilnějšího zdiva, které bylo zachyceno v sektoru
F, může se jednat o nějakou mladší přístavbu, případně ohradní zeď.
Zatím je otevřená otázka datování počátků zdejšího kostela a jeho
případných stavebních fází i to, zda kamenný kostel měl předchůdce
v podobě dřevěného chrámu. S objevem pozůstatků kostela sv. Jana
Křtitele také úzce souvisí otázky datování, struktury a rozsahu zdej-
šího pohřebiště. Z dosavadních nálezů je zřejmé, že se zde pochová-
valo minimálně od přelomu 12. a 13. století, velmi pravděpodobně
však již i dříve.

Již během výzkumu sondy S10 bylo rozhodnuto o prezentaci ná-
lezu církevní architektury přímo v terénu. Odkryté zdivo nebylo
vzhledem k možné degradaci vápenné malty vhodné prezentovat
přímo a pouhá prezentace formou informační tabule nám přišla po-
někud všední. Proto jsme se studenty archeologie z Jihočeské uni-
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Obrázek 10: Dokončená prezentace výsledků archeologického vý-
zkumu v prostoru sondy 10. Foto M. Pták.

verzity, kteří výzkum prováděli, rozhodli vystavět půdorys zdiva na
zasypané sondě. Prvním úkolem bylo řádně udusat povrch zasypané
sondy S10, aby nedocházelo k výraznému sesedání zásypu a násled-
nému rozrušení vystavěného půdorysu. Podle kresebné dokumentace
byl vyměřen půdorys zdiva kostela, jehož povrch jsme znovu udusali,
a začali jsme vyskládávat na sucho tento půdorys z kamenů, které
byly shromážděny při výzkumu. Podle kresebné a fotografické doku-
mentace jsme se pokusili imitovat tzv. jádrové zdivo. Náročná byla
výstavba nároží, u kterého lze očekávat vyšší stupeň degradace díky
klimatickým podmínkám i „zvědavosti“ návštěvníků.

Dalším úkolem byla rekonstrukce situace odkryté v interiéru zkou-
maného kostela. V sektorech A a B byly zkoumány dva raně středo-
věké hroby kryté mohutnými kameny. Ty jsme se rozhodli vrátit na
původní místo a situaci upravit tak, aby vypadala, že výzkum právě
probíhá. Náhrobky byly při výzkumu v roce 2009 vyzvednuty po-
mocí těžké techniky. Nyní jsme přistoupili k jejich přesunu pomocí
dřevěných válečků a sochorů, čímž jsme se pokusili nedestruktivně
ověřit možnosti přesunu náhrobních kamenů na pohřebiště (obr. 9).
U jednoho náhrobku byl z kamenů doskládán kamenný obklad podle
dokumentace. Rohy sondy byly vykolíkovány, obvod vyznačen pás-
kou a u sondy instalována informační tabule. V roce 2009 a 2010 byla
zkoumána sonda S11 (11×6 m) v prostoru u příjezdové cesty, kde
byl původní terén silně narušen. Odhalena byla kamenná destrukce,
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Obrázek 11: Návrh na zastřešení budoucího výzkumu v ploše kostela.
Podle Šlechta – Doležel – Zich 2010.

která nasedala na skalnaté podloží. Výzkumem S11 byl připraven
prostor pro vybudování vstupního objektu archeoparku, který byl
původně projektován do prostoru S10.

V roce 2010 vznikla v ateliéru stavitele Pavla Šlechty, který je
hlavním projektantem stavební části archeoparku, studie výzkumné
a prezentační haly, která má v budoucích letech překrýt plochu za-
niklého kostela (ŠLECHTA a kol. 2010). Cílem tohoto projektu je vy-
tvořit technické podmínky pro situace, kdy bychom mohli i přes ne-
příznivé počasí detailně zkoumat další části zaniklé církevní stavby,
ale hlavně cenné pohřebiště. Hala je navržena jako dočasná kon-
strukce, která bude po prozkoumání odstraněna a prostor prezento-
ván výše popsaným způsobem, zpřesněným o další výsledky archeo-
logického výzkumu (obr. 11 a 12).

Kulturní akce na hradišti

V rámci dlouhodobě budovaného archeoparku Netolice (BENEŠ 2008
b) je nutné průběžně projekt propagovat a kulturně oživovat, byť
není ani zdaleka dokončen. Těžiště kulturní činnosti se soustřeďuje
na přelom července a srpna, kdy v Netolicích probíhá praxe studentů
Archeologického ústavu Jihočeské univerzity, a také letní archeolo-
gická škola. V rámci letní archeologické školy a za významné pomoci
města Netolice se každoročně konají odborné přednášky pro veřej-
nost v přednáškové místnosti Muzea Netolice, které se týkají jak
nových zjištění z výzkumu, tak dalších zajímavých témat souvise-
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Obrázek 12: Aktuální projekt archeoparku Netolice. Podle Šlechta –
Doležel – Zich 2010. Zatím je vystavěna pouze hradba s věží.

jících s archeologií a antropologií. Na programu je pravidelně tzv.
kostýmový den, který je zpestřením především pro děti. Při této
příležitosti se všichni studenti obléknou do historických kostýmů, a
celý den v nich provádějí archeologický výzkum a s výkladem provází
návštěvníky po výzkumu a po hradišti.

V létě 2011 se poprvé podařilo uspořádat večerní divadlo pro
místní občany. Divadelní spolek Tyl z Českých Budějovic uvedl hru
Dívčí válka od Františka Ringo Čecha, která byla odehrána na ochozu
hradby i pod ní. Ohlas ze strany místních obyvatel i návštěvníků byl
veliký a nezbývá než doufat, že se na tuto akci podaří navázat.

V nynější horší finanční situaci je nutné pokračovat ve výzkumu
hradiště a výstavbě archeoparku především na základě dobrovol-
nosti, perspektivou je vážný zájem studentů archeologie z Jihočeské
univerzity, kteří zde provádí víkendová setkaní, během kterých se
snaží archeopark oživit a udržovat (např. popsaná výstavba půdo-
rysu, odstranění náletových dřevin, likvidace odpadků), a zároveň
informovat a zapojit místní obyvatelstvo. Důležitým faktorem je též
prospekce archeologických nalezišť v okolní krajině a jejich ochrana.

Archeopark v Netolicích není (na rozdíl od jiných archeoparků)
stavbou na zelené louce, nýbrž je budován v prostoru významného
raně středověkého hradiště. Jeho rozvoj není závislý pouze na pří-
sunu financí, ale i na postupu výzkumu a důležitosti odhalených
archeologických situacích, což se ukázalo v případě výzkumu S10.
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Připravená projektová dokumentace musela být pozměněna a v ar-
cheoparku přibyla prezentace výsledků výzkumu.

Odkryté zdivo bylo rychle a efektivně vystavěno bez jakéhoko-
liv finančního zatížení (obr.10). Každoroční výzkum, který mohou
návštěvníci sledovat, prospívá k lepšímu pochopení podstaty archeo-
logie a jejích metod. Studenti archeologie jsou díky turistické atrak-
tivitě hradiště připravováni na styk s neodbornou veřejností, přede-
vším na práci s dětmi.

V Netolicích se spojují výzkumné záměry mnoha institucí, a ne-
zbývá než doufat, že v nich bude možno v dalších letech úspěšně
pokračovat. Jako jeden z největších přínosů chápeme možnost pro-
pojení stabilního výzkumu Jihočeské univerzity a prezentace arche-
ologických nálezů a rekonstrukcí přímo v terénu. V přípravě jsou
ukázky života raně středověkých obyvatel hradiště včetně ukázek ře-
mesel, a také drobná expozice zaměřená na archeologii, která bude
instalována v Muzeu O. Kudrny v Netolicích.
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