
265

VÝZKUM HRADIŠTĚ NA JÁNU V NETOLICÍCH V KRAJINNÝCH, 
ANTROPOLOGICKÝCH, GENETICKÝCH A ARTEFAKTUÁLNÍCH 
SOUVISLOSTECH: ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2011

JaROMÍR BENEŠ – MaRTIN PTÁK – MILuŠE DOBISÍKOVÁ 
– HaNa HOJEROVÁ – PETRa HOuFKOVÁ – PaVLa KuTÍLKOVÁ 

– MaREK PaRKMaN – TEREZa ŠÁLKOVÁ – EMaNuEL ŽĎÁRSKÝ

Úvod

Hradiště Na Jánu nad Netolicemi je jednou z nejvýznamnějších lokalit raného středověku již-
ních Čech. Již řadu let zde probíhá rozsáhlý archeologický výzkum, jehož průběžné výsledky 
byly naposledy shrnuty na stránkách tohoto časopisu (Beneš – Parkman – Pták – Šálková 2010). 
Vývoj archeoparku, který na hradišti postupně vzniká (Beneš 2005; týž 2008), podpořila přímá 
rekonstrukce prozkoumané části základů kostela sv. Jana Křtitele (Beneš – Bumerl – Hojerová – 
Pták – Šálková v tisku).

Na netolickém hradišti od roku 2007 probíhají letní archeologické školy, výzkum se stal rovněž 
součástí praxí studentů archeologického ústavu Filozoické fakulty Jihočeské univerzity, kteří 
se, stejně jako studenti Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie Přírodovědecké fakulty téže 
univerzity, podílejí i na dalším zpracování získaného materiálu. S tím souvisí také tématické 
zaměření výzkumu nejen na prostor objeveného kostela sv. Jana Křtitele, ale i na krajinný rámec, 
do kterého byl útvar hradiště zasazen. Od roku 2008 zde rovněž probíhá antropologický a gene-
tický výzkum (Beneš – Žďárský 2011), jehož cílem je poznání fyzických, populačních a genetických 
vlastností žijících starousedlíků i jedinců, jejichž ostatky byly odkryty na zkoumaném pohřebišti.

V posledních letech jsme přikročili ke zpracování rozrůstajícího se množství artefaktů, ze-
jména keramiky a kovových nálezů. Nelze opomenout ani důležitou stránku podpory rozvoje 
archeoparku Netolice, který v posledních sezónách dostal výrazný impulz díky studentské dob-
rovolnické aktivitě (Beneš – Bumerl – Hojerová – Pták – Šálková v tisku).

 

Odkryvy na akropoli (obr. 1–3)

Hlavní terénní práce na akropoli byly soustředěny v prostoru sondy 10 (Beneš – Parkman – Pták – 
Šálková 2010), kde bylo terénním odkryvem zachyceno pohřebiště a základ kostela (k jeho zániku 
na konci 18. století, zachyceném v písemných pramenech srov. Starý 2008). V sezóně 2011 výzkum 
v sondě 10 pokračoval, hlavní úsilí se soustředilo na nedokopané sektory a, B, C a jižní polovinu 
sektoru D. Terénní situace se tu totiž ukázala jako velmi složitá, práce pokračovaly s důrazem 
na zachycení sebemenších stratigraických detailů. Stejně jako v minulých sezónách bylo dbáno 
na přesné zaměření zásadních (především kovových) artefaktů. Část situací byla naneštěstí po-
rušena kořenovým systémem mocného jasanu, jehož pařez byl odstraněn v sezóně 2010.
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Obr. 1. Netolice. Zdivo kostela sv. Jana během archeologického výzkumu v roce 2011. Sonda 10, pohled 

od severu. Foto M. Pták.

Abb. 1. Netolice. Das Mauerwerk der St. Johannes-Kirche während der archäologischen untersuchung des 

Jahres 2011. Sondage Nr. 10, Blick von Norden. Foto M. Pták.

Obr. 2. Netolice. Zdivo kostela sv. Jana během archeologického výzkumu v roce 2011, sonda 10, pohled 

od východu. Foto M. Pták.

Abb. 2. Netolice. Das Mauerwerk der St. Johannes-Kirche während der archäologischen untersuchung des 

Jahres 2011. Sondage Nr. 10, Blick von Osten. Foto M. Pták.
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Během sezóny 2011 bylo v prostoru sondy 10 zkoumáno dalších 37 pohřbů v různé komplet-
nosti a stavu zachování. V několika případech se jednalo o hroby prokazatelně mlado- až pozdně 
hradištní, o čemž svědčila výbava, částečně dochovaný kamenný obklad a orientace pohřbů hla-
vou k západu. Vně kostela bylo prozkoumáno množství pohřbů, zjevně vrcholně středověkých 
nebo mladších, jejichž vkopové jámy se vzájemně porušovaly, časté byly též pohřby dětské.

V interiéru kostela se podařilo opakovaně zachytit základový vkop kamenné zdi, který poru-
šoval některé raně středověké hroby. Zkoumána byla také kamenná destrukce, která byla stra-
tigraicky prokazatelně starší než hroby a nasedala na skalnaté podloží. Jako klíčová pro další 
interpretaci se projevila spálená dřevěná konstrukce, která též předcházela pohřbívání v tomto 
prostoru. Odebrané vzorky konstrukce neobsahují dostatečné množství zachovalých letokruhů 
pro dendrochronologické datování. Relevantní výsledek by mohla poskytnout budoucí radio-
karbonová datace. Podrobný rozbor situace bude možný až po zpracování terénní dokumentace 
a rozboru nálezů získaných z jednotlivých situací.

Obr. 3. Netolice. Jihozápadní nároží kostela sv. Jana během archeologického výzkumu v roce 2011. Foto 

M. Pták, T. Šálková a J. Bumerl.

Abb. 3. Netolice. Die südwestliche Ecke der St. Johannes-Kirche während der archäologischen untersuchung 

des Jahres 2011. Foto M. Pták, T. Šálková und J. Bumerl.
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Testovací sondáže na severním předhradí (obr. 4)

V roce 2011 byla provedena první testovací sondáž na domnělém předhradí netolického hradiště, 
jehož existence a rozsah je zatím pouze v rovině úvah a předpokladů. J. N. Woldřich registroval 
na hradišti pouze jeden val, který dodnes chrání plochu akropole na východní straně. Později 
B. Dubský uvažoval na základě morfologie terénu o dvou na sebe navazujících předhradích (Dub-
ský 1949, 624–625; k tomu také Parkman 2003b, 145 s lit.). Dosud tedy o předhradí netolického 
hradiště postrádáme jakékoliv spolehlivé informace. V prostoru předpokládaného předhradí, 
těsně přiléhajícím k východnímu valu akropole, byl zatím proveden pouze geofyzikální průzkum, 
který odhalil anomálie několikanásobného pásu opevnění (Beneš – Parkman – Pták – Šálková 
2010, obr. 3). Otázky rozsahu, charakteru a intenzity osídlení východně od tohoto opevnění a také 
případná existence dalších linií opevnění dosud čekají na zodpovězení.

První dílčí odpovědi měly přinést testovací sondáže z roku 2011. Sondy S12 – S14 byly po-
loženy v severozápadní části předpokládaného předhradí, v dolních partiích svahu při okraji 
srázu, který prudce spadá k pravému břehu říčky Rapačov. Jejich umístění nebylo vedeno sna-
hou o zachycení archeologických situací a objektů, ale bylo zvoleno tak, aby přineslo základní 
informace o přítomnosti osídlení a jeho stáří, způsobu využívání prostoru předpokládaného 
předhradí v době po zániku hradiště a s tím do značné míry spojenou otázku akumulace se-
dimentů a nárůstu terénu.

Všechny tři testovací sondy, každá o rozměrech 2 × 2 m, byly odebírány po mechanických vrst-

Obr. 4. Netolice. Shluk kamenů v testovací sondě S12 na předhradí. Foto M. Parkman.

Abb. 4. Netolice. Die Sondage Nr. 12 im Bereich der Vorburg. Foto M. Parkman.
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vách mocných 10 cm. V současné době jsou zpracovávány všechny nálezy, kterých bylo v sondách 
S12 – S14 získáno několik tisíc. Jedná se především o zlomky keramiky, kousky mazanice, zvířecí 
kosti a také drobné kovové předměty. Vzhledem k tomu, že tento prostor byl intenzivně využíván 
po celý vrcholný středověk a novověk jako pole, louky a sady, očekáváme, jak se tento fakt projeví 
v podrobné analýze archeologických nálezů.

Další testovací sondáž spojená s geofyzikálním průzkumem předpokládaného předhradí bude 
probíhat po zpracování a vyhodnocení výzkumné sezóny 2011.

Antropologie a archeogenetika: program porovnávání proilů živých starousedlíků s pohřebištěm

antropologický materiál z netolického pohřebiště je postupně předáván k antropologickému 
zpracování do antropologického oddělení Národního muzea v Praze, kde probíhá základní an-
tropologické zhodnocení souboru. Pro zpracování jsou používány především metodiky popsané 
v publikaci „antropologie. Příručka pro studium kostry“ (Stloukal ed. 1999), doplněné shrnutím 
metod pro určení pohlaví podle J. Brůžka (2002), a odhadem věku podle A. Schmitta (2005) 
a D. L. Osbourna (Osbourne – Simmons – Nawrocki 2004). Výška individuálních koster je pak 
počítána podle T. Sjøvolda (1990). Pro účely této průběžné zprávy uvedeme v následujícím textu 
některé poznatky, které zkoumaný soubor orientačně charakterizují.

Dosud antropologicky zkoumaný kosterní materiál pochází z horních vrstev pohřebiště, jedná 
se většinou o druhotně dislokované kosti. Nález neanatomicky uložených kostí takového množ-
ství, navíc z valné části poškozených a zlomkovitých, v podstatě neumožňuje určit ani přibližný 
počet osob, které byly v tomto prostoru pohřbeny. Za zmínku však stojí nález četných kostí osob 
s nedokončeným růstem, a to od novorozenců až po dospívající, tj. kategorii juvenis. Dětské 
kosterní pozůstatky jsou nalézány téměř ve všech sektorech sondy 10. Například v objektech 1–4 
(sektor E) byly přítomny výlučně dětské kostičky, tedy bez příměsi kostí dospělých osob. Ve všech 
případech se jedná o novorozence nebo o děti zemřelé nedlouho po narození.

Pohřebiště, které je typicky kostelní, není dosud zdaleka celé zpracováno, proto se pokusíme 
o demograickou charakteristiku pohřebiště a o charakteristiku populace, pokud to bude vůbec 
možné, až po dokončení celého výzkumu. Naději však skýtá budoucí zpracování spodních vrstev 
pohřebiště včetně kompletnějších skeletů z méně porušených pohřbů prokazatelně středověkého 
stáří. Při zpracování jednotlivých kostí jsme zatím mohli sledovat jen znaky, pomocí kterých by 
mohly být kosti k sobě vzájemně přiřazeny, což se vzhledem k charakteru naleziště příliš nedařilo, 
a eventuální patologické změny. Z patologických nálezů jsou nejvíce zastoupeny degenerativní 
změny, které jsou obvykle přičítány opotřebení organismu v důsledku postupujícího věku. Před-
pokládáme, že tomu tak skutečně je, i když u jednotlivých kostí to nemůžeme bez souvislostí 
s ostatními částmi skeletu, které většinou chybí, jednoznačně potvrdit. Mezi lidskými kostmi 
byly nalezeny i kosti zvířecí.

Nálezová situace nedovoluje epidemiologické vyhodnocení, lze pouze některé z přítomných 
patologií kazuisticky představit. Lze zmínit poruchu osiikace lebky malého dítěte, cribra or-
bitalia, Schmorlovy uzly nebo i zubní kazy. Z traumatických změn potom zlomeninu klíční 
kosti nebo pravděpodobnou zlomeninu těla 12. hrudního obratle či lýtkové kosti. Etiologicky 
nevyjasněná pravděpodobně zůstane periostóza na bérci ženy z hrobu č. 2/2008 nebo vznik 
obratlového bloku ze sondy 10 ze sektoru E. Zhoubné nádorové onemocnění jsme zatím v Ne-
tolicích žádné neobjevili. 
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Hlavním smyslem archeogenetické části netolického projektu je výzkum současného proilu 
DNa netolických starousedlíků a program odběrů genetických vzorků z pohřebiště v prosto-
ru nově objeveného kostela. Od roku 2008 probíhají v Netolicích odběry genetických proilů 
dobrovolníků z Netolic a nejbližšího okolí, kteří mají prokazatelně obě rodové linie buď přímo 
z města Netolice, nebo ze sídel, která nejsou vzdálena více než 5 km od pomyslného středu měs-
ta. Vzorkovací program má, vedle medicínského podchycení potenciálních přenašečů geneticky 
podmíněných chorob, účel vytvořit genetický a statistický korpus dat, který ukáže převažující 
nebo typické haplotypy místních obyvatel. To může významně přispět k poznání genetických cha-
rakteristik netolické populace ve smyslu potvrzení, korigování nebo doplnění již publikovaných 
poznatků o autochtonitě a přímé biologické vazbě obyvatelstva jižních vesnických oblastí České 
republiky na glaciální a postglaciální populace (Kráčmarová – Bruchová – Černý – Brdička 2006). 
Předpokládáme, že v místní populaci bude existovat v genetických liniích velmi stará archaická 
vrstva, jejíž kořeny sahají až do dob terminální fáze doby ledové. 

V oblasti výzkumu staré DNa předpokládáme odlišnou situaci, zejména při vzorkování po-
hřbů předpokládané nobility hradiště. Existuje teoretický předpoklad, že středověké obyvatelstvo 
netolického hradiště by se mohlo poněkud z rámce místního obyvatelstva vymykat. Lokální raně 
středověká elita, případně duchovní osoby, pohřbené na netolickém hradišti, mohou odrážet širší 
populační, případně rodové vztahy. Vyloučena není ani vazba na genetické proily alochtonní 
nobility, i když tento aspekt výzkumu, velmi atraktivní pro veřejnost, bude velmi těžké sledovat. 
Jde tedy o velmi cenný materiál, a proto nelze výzkum uspěchat. Vzorky jsou odebírány přísně 
sterilně tak, aby nemohlo dojít ke znečištění kosterní DNa zvenčí. Volíme také cestu odběru 
do dvou oddělených sáčků a analýzu dvěma nezávislými pracovními skupinami. Teprve shodné 
výsledky budou akceptovány. Máme odzkoušeny i přesnější, tzv. y-STR systémy, které jsou vyla-
děny tak, aby byl případný nález příbuznosti mezi DNa kosterních ostatků a DNa starousedlíků 
průkaznější. 

V minulých letech jsme pečlivě ladili techniku zisku DNa dat z kostí méně významných raně 
středověkých jedinců. u jedné z nich jsme například zjistili přítomnost R1b a H DNa variant y 
chromozomu, resp. mitochondrií. Jako kontrolní jsme sestavili obdobnou skupinu starousedlíků 
z okolí Ronova nad Doubravou (poblíž Čáslavi). Předběžná data v tabulce naznačují, v souladu 
s očekáváním, že Netolicko má na gradientu haplotypu R1a – R1b blíže k Západoevropanům 
a Ronovsko k Východoevropanům. Data však zatím nemají statistickou (vědeckou) průkaznost 
a jsou jen orientační. 

autochtonitu a alochtonitu pohřbených jedinců na netolickém hradišti však bude vhodné 
testovat metodou analýzy stopových prvků v zubních denticích tak, jak to bylo učiněno například 
na kosterním antropologickém materiálu pohřbených jedinců kultury s lineární keramikou ve Ve-
drovicích (Zvelebil – Pettitt 2008) nebo v případě studia populace nositelů kultury se zvoncovitými 
poháry (Price – Knipper – Grupe – Smrčka 2004). 

Výzkum krajiny a odběry sedimentů v nivě potoka Rapačov

Stávající poznatky ukazují, že oblast Netolic byla osídlena od pozdního paleolitu a mezolitu 
(Parkman 2003a); zastoupena jsou všechna archeologicky výrazná období pravěku včetně neo-
litu, který je jinak v jižních Čechách zastoupen vzácněji (Parkman 2000). Snahu nalézt vhodný 
sediment v oblasti Netolicka vyvíjíme již delší dobu, v sezóně 2011 jsme však rozvinuli tento 
aspekt projektu systematičtěji.
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Výzkum akropole a průzkum archeologické-
ho potenciálu rozsáhlého předhradí raně stře-
dověkého hradu nutně vyvolal otázku, jakým 
způsobem toto staré centrum ovlivňovalo okol-
ní krajinu, a zda toto ovlivnění lze registrovat 
a interpretovat v environmentálním záznamu. 
analogie můžeme vidět např. v raně středověké 
aglomeraci Žatce (Kočár – Čech – Kozáková – 
Kočárová 2010).

Podél potoka Rapačov byly v  aluviálních 
uloženinách vykopány tři sondy o  velikosti 
1 × 2 m a celkové hloubce 1,5 m. Z každé sondy 
byly odebrány stratigraické sekvence do ple-
chových krabic (obr. 5). Odebraný sediment 
měl do 30 cm charakter novověkých náplavo-
vých vrstev, od 30 cm se začaly střídat písčito-
-jílovité vrstvy s příměsí organického materiálu 
a na bázi byl charakter sedimentu štěrkovitý 
s relativně velkými valouny. Ve vrstvách s pří-
měsí organického materiálu očekáváme zacho-
vání informací ve formě pylových zrn a mak-
rozbytků. V  environmentálním záznamu 
budeme sledovat změny přírodního prostředí 
v  nejbližším okolí tohoto centrálního místa 
a pokusíme se detekovat případné změny v ze-
mědělské produkci v zázemí hradiště a okolí 
Netolic.

Zpracování archeologického materiálu

archeologický materiál, získaný během exkavační fáze výzkumu, je možno rozčlenit na artefakty 
a bioarcheologický materiál. Jeho zpracování probíhá jak přímo v terénu, tak po dobu terénních 
kampaní na základně archeologického univerzitního týmu ve Václavské ulici v Netolicích. Jeli-
kož se množství archeologického materiálu rozrůstá, bylo rozhodnuto sjednotit evidenci nálezů 
do přehledného databázového systému. Ke konci výzkumné sezóny 2010 bylo evidováno 70 beden, 
přibližně 1300 sáčků s hmotnými nálezy, které jsou nyní uloženy v depozitářích archeologického 
ústavu Filozoické fakulty Jihočeské univerzity (dále FF Ju).

Nejčetnějším typem artefaktů je keramika, která je v tuto chvíli částečně zpracovávána formou 
bakalářské práce. Nyní jsou analyzovány keramické nálezy z prvotní fáze výzkumu z roku 2000. 
Základním východiskem pro kategorizaci keramických nálezů je systém deskripce. Jeho krajní 
póly představuje každý fragment jako samostatný jedinec na jedné straně a na straně druhé ši-
roké vymezení volných kategorií, slučujících fragmenty do vymezených celků. Systém deskripce 
je pouze individuální a převedením na alfanumerický systém na objektivitě a exaktnosti nezíská 

– z chybně popsaného souboru lze matematickými metodami získat pouze formálně, nikoli obsa-

Obr. 5. Netolice. Odběr sedimentu pro environmen-

tální analýzy v nivě Rapačova. Foto P. Houková.

Abb. 5. Netolice. Probenentnahme für archäobo-

tanische analysen aus den Sedimenten des Baches 

Rapačov. Foto P. Houková.
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hově správný výsledek (Meduna 2011). Úkolem je tedy sledovat funkční, technologické a výzdobné 
znaky raně středověké keramiky. Na jejich základě pak vytvořit podrobnou databázi a vhodnými 
analytickými prostředky zachytit případný vývoj celého souboru v prostoru západní hradby ak-
ropole hradiště Na Jánu v Netolicích. Netolická databáze vychází z velké části z práce J. Macháčka 
(2001), která byla uzpůsobena pro determinaci keramiky v oblasti jižních Čech. 

Trvalé pozornosti se těší vrůstající množství kovových nálezů. Na rozdíl od starších sezón vý-
zkumu (2000–2003) jsme v minulých několika letech důsledně používali při terénních odkryvech 
detektor kovů. V roce 2010 byla na archeologickém ústavu FF Ju obhájena magisterská práce, 
spojená s netolickým výzkumem (Kutílková 2010), která pojednávala o nálezech z kovu. Ty nám 
nastiňují obraz každodenního života obyvatel. Často nalézaným artefaktem jsou železné nože, 
jež jsou hojně objevovány v podobě úlomků i celých čepelí. Běžně užívaným předmětem bylo 
i vědro na vodu, byť z netolického hradiště máme zatím jediný doklad jeho užití, a to v podobě 
nálezu ataše vědra. 

Zajímavé jsou doklady metalurgie na akropoli, reprezentované slitky neželezných kovů (Ku-
tílková 2010, 87–88). Kovové nálezy na netolickém hradišti naznačují, že v době života hradu zde 
byla provozována určitá škála činností, jejich poznání je však zatím spíše fragmentární. 

Jednoznačné doklady zemědělské činnosti v podobě zemědělských nástrojů se na hradišti ne-
nalezly. Pozoruhodné jsou však nálezy velkých pérových nůžek, jež mohly být užívány k stříhání 
ovcí, ale zároveň k řadě dalších činností, takže je nelze považovat za jednoznačný doklad chovu 
ovcí. Pružinové nůžky z hrobu 22/09 (Beneš – Parkman – Pták – Šálková 2010) jsou význačné 
svojí přítomností v hrobě, kde mohly označovat společenskou pozici zemřelého (např. v církevní 
hierarchii), k čemuž nacházíme analogii na příkladu hrobu biskupa Jana II. na Pražském hradě 
(Bravermanová 2004).

Za nepřímý doklad zemědělské činnosti v blízkém okolí hradiště lze považovat nález podkovy 
datovaný podle stranové asymetrie ozubu (Novotný 1979) předběžně do 11. – 12. století. Pro tuto 
dataci by svědčila jednak skutečnost, že až do 13. století se podkovávaly převážně jen koně určení 
pro těžkou potažní práci, nikoliv koně jízdní (Hošek 2003, 129; Beranová – Kubačák 2010, 243), 
a jednak fakt, že na podkovu určenou pro koně pracujícího v tahu jsou kladeny jiné nároky, než 
na podkovu koně jízdního, což se až do současnosti odráží v morfologii podkov (Král 1950). Nej-
početnějším kovovým artefaktem jsou kované hřeby, část z nich (zejména v prostoru pohřebiště) 
lze vysokou pravděpodobností spojovat s konstrukcemi rakví. 

Projekt archeoparku a prezentace (obr. 6–9)

Dílčí výsledky výzkumu a zajímavosti jsou průběžně publikovány a odborníci i veřejnost jsou 
informováni na konferencích a přednáškách i v  literatuře (Beneš 2005; Beneš – Parkman – 
Pták – Šálková 2010; Pták – Beneš 2011; Beneš – Bumerl – Hojerová – Pták – Šálková v tisku). 
Již během výzkumu sondy S10 bylo rozhodnuto o prezentaci nálezu církevní architektury 
přímo v terénu. Odkryté zdivo nebylo vzhledem k možné degradaci vápenné malty vhodné 
prezentovat přímo, proto jsme se studenty archeologie FF Ju rozhodli vystavět půdorys zdiva 
na zasypané sondě. Povrch zasypané sondy S10 byl řádně udusán, aby nedocházelo k výraz-
nému sesedání zásypu a následnému rozrušení vystavěného půdorysu. Podle kresebné do-
kumentace byl vyměřen půdorys zdiva kostela a jeho povrch byl znovu udusán. Půdorys byl 
na sucho vystavěn z kamenů, které byly shromážděny při exkavaci. Podle kresebné a fotogra-
ické dokumentace jsme se pokusili imitovat tzv. jádrové zdivo. Náročná byla výstavba nároží, 
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Obr. 6. Netolice. usazení kamenného náhrobku na ,,původní“ místo. Foto a. Žemličková.

Abb. 6. Netolice. Die ablagerung eines Grabsteins an die „ursprüngliche“ Stelle. Foto a. Žemličková.

Obr. 7. Netolice. Výstavba půdorysu zdiva na zasypané sondě 10. Foto M. Pták.

Abb. 7. Netolice. Der Bau des Mauerwerkgrundrisses im Bereich der Sondage Nr. 10. Foto M. Pták.
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Obr. 8. Netolice. Dokončená prezentace výsledků archeologického výzkumu v prostoru sondy 10. Foto M. Pták.

Abb. 8. Netolice. Schlusspräsentation der Ergebnisse der archäologischen Forschung im Bereich der Sondage 

Nr. 10. Foto M. Pták.

Obr. 9. Netolice. Návrh na zastřešení budoucího výzkumu v ploše kostela. Podle Šlechta – Doležel – Zich 2010.

Abb. 9. Netolice. Ein Vorschlag zur Überdachung für die küntigen archäologischen untersuchungen an der 

Stelle der Kirche. Nach Šlechta – Doležel – Zich 2010.



275

u kterého lze očekávat vyšší stupeň degradace díky klimatickým podmínkám i případnému 
narušování návštěvníky. 

Dalším úkolem byla rekonstrukce situace odkryté v interiéru zkoumaného kostela. V sektorech 
a a B byly zkoumány dva raně středověké hroby kryté mohutnými kameny. Ty jsme se rozhodli vrátit 
na původní místo a situaci upravit tak, aby vypadala jako původní nálezová situace. Náhrobky byly 
při odkryvu v roce 2009 vyzvednuty pomocí těžké techniky. Nyní byly přesunuty pomocí dřevěných 
válečků a sochorů, čímž jsme se pokusili nedestruktivně ověřit možnosti přesunu náhrobních ka-
menů na pohřebiště (obr. 6). u jednoho náhrobku byl z kamenů doskládán kamenný obklad podle 
terénní dokumentace. Rohy sondy byly vykolíkovány, obvod vyznačen páskou a u sondy instalována 
informační tabule. Takto provedenou rekonstrukci chápeme jako dočasnou, neboť je pravděpodobné, 
že prostor kostela a pohřebiště ještě dozná zásadních změn. Odkryté zdivo však bylo tímto způsobem 
rychle a efektivně prezentováno bez jakéhokoliv inančního zatížení. V nynější horší inanční situaci 
je nutné pokračovat ve výzkumu hradiště a výstavbě archeoparku především na základě dobrovol-
nosti, perspektivou je vážný zájem studentů archeologie FF Ju, kteří zde provádí víkendová setkaní, 
během kterých se snaží archeopark oživit a udržovat (např. popsaná výstavba půdorysu, odstranění 
náletových dřevin, likvidace odpadků) a zároveň informovat a zapojit místní obyvatelstvo. Důleži-
tým faktorem je též prospekce archeologických nalezišť v okolní krajině a jejich ochrana. 

V roce 2010 vznikla v ateliéru stavitele P. Šlechty, který je hlavním projektantem stavební části 
archeoparku, studie výzkumné a prezentační haly (obr. 9), která má v budoucích letech překrýt 
plochu zaniklého kostela (Šlechta – Doležel – Zich 2010). Cílem tohoto projektu je vytvořit tech-
nické podmínky, abychom mohli i přes nepříznivé počasí detailně zkoumat další části zaniklé 
církevní stavby, ale hlavně cenné pohřebiště. Hala je technicky navržena jako dočasná konstrukce, 
která bude po prozkoumání odstraněna a prostor prezentován výše popsaným způsobem, zpřes-
něným o další výsledky archeologického výzkumu.

Závěr

Výzkum raně středověkého hradiště Na Jánu a jeho krajinného kontextu přinesl v roce 2011 sérii 
nových poznatků. Pomocí testovacích sondáží na severním předhradí a sond v aluviu říčky Ra-
pačov bylo systematicky rozšířeno bádání o hradišti mimo prostor akropole. Významný pokrok 
byl učiněn v sondě 10, kde byly dokopány hlavní sektory, související s vnitřkem a bezprostředním 
okolí kostela. V roce 2011 bylo prozkoumáno a vyzdviženo dalších 37 pohřbů. Stejně jako v mi-
nulých sezónách pokračovaly odběry staré DNa z pohřebiště. Toto vzorkování vhodně doplňuje 
hlavní genetický program studia současné populace netolických starousedlíků, což vytváří solidní 
základnu pro důležitý pokrok v této oblasti.
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Jaromír Beneš – Martin Pták – Miluše Dobisíková – Hana Hojerová – Petra Houková – Pavla 
Kutílková – Marek Parkman – Tereza Šálková – Emanuel Žďárský: Die archäologischen 
Forschungen auf dem Burgwall „Na Jánu“ in Netolice in Verbindung mit landschatsökologischen, 
anthropologischen und genetischen Untersuchungen: ein Vorbericht aus dem Jahr 2011.

Der Burgwall „Na Jánu“ in Netolice zählt zu den bedeutendsten frühmittelalterlichen Geländedenkmälern 

Südböhmens. Schon mehrere Jahre laufen dort umfangreiche archäologische Forschungen, deren vorläuige 

Ergebnisse zum letzten Mal in dieser Zeitschrit zusammengefasst wurden (Beneš – Parkman – Pták – Šálko-

vá 2010). Im Jahr 2011 wurde die Sondage Nr. 10, in der schon früher Hinweise auf den Standort einer Kirche 

angetrofen worden waren, weiter untersucht. Es kamen 37 Gräber und das Steinfundament der frühmi-

ttelalterlichen Kirche zutage, darüber hinaus eine verkohlte Holzkonstruktion, die älter war als die Gräber.

Im Prager Nationalmuseum wurden die anthropologischen untersuchungen an den Skeletten fortgesetzt, 

ebenso die Probenentnahmen für genetische analysen. Die Resultate werden mit den genetischen Proben 

von den heutigen Bewohnern verglichen. Darüber hinaus wurden Sedimente aus dem Bach Rapačov archäo-

botanisch untersucht. Die Bearbeitung der Keramik und der Metallartefakte wurde fortgesetzt.

auch im Projekt des Freilichtmuseums wurden neue Ideen entwickelt, vor allem von den Studenten des 

archäologischen Instituts der Südböhmischen universität.

 Deutsch von O. Chvojka


