PDF Compressor Pro

část iii

Dotyk člověka
Zdeňka Sůvová, Rudolf Šimek, Václav Cílek

Brdy pravěké
Informace o dávných i bližších dějinách Brd jsou často pouze útržkovité. Jednak
zdejší zalesněné kopce dlouhou dobu příliš nelákaly k osídlení, jednak řada
míst spjatých s historií teprve čeká na své objevení či bližší prozkoumání, neboť
z pochopitelných důvodů v oblasti vojenského újezdu mnoho archeologických
výzkumů neprobíhalo. A v posledních desetiletích se bohužel zdá, že množství údajů z historie tohoto zatím ještě autentického kraje zůstane už navždy
ztraceno následkem nelegálních výkopů detektorářů či krádeží drobných kamenných památek.
Od dob zakládání osad prvních usedlých zemědělců tvořily Brdy geograickou hranici oddělující střední Čechy od Čech jihozápadních. Oba vlivy pak
postupovaly podél Berounky a mísily se v oblasti Hořovicka a Berounska. Brdská
hranice působila natolik účinně, že až do zahuštění lidské populace v končinách
současného Podbrdska sledujeme víceméně samostatný vývoj v regionech v blízkosti Berounky oproti Příbramsku a Dobříšsku. Vyššího významu Brdy dosáhly
zřejmě v závěru doby bronzové v souvislosti s výstavbou opevněných hradišť;
■ Karel Hynek Mácha na Valdeku

hustější lidské osídlení se pak týká až období vrcholného středověku a souvisí
zejména s rozvojem těžby rud, železářství a dřevařské výroby.
Střední Brdy mají několik výrazných rysů, kterými se liší od většiny podobných českých oblastí. Můžeme je shrnout do těchto bodů:
1.

Střední Brdy jsou poměrně vysoké a rozsáhlé. Ve středních Čechách, ale
i např. na pohraničních horách nalezneme jen málo tak velkých a pro osídlení
nepříznivých oblastí. Je to dáno jak mimořádně chudými půdami, tak i podmáčenými polohami, které byly podle historických popisů ještě v 19. století
mnohem hojnější než dnes. Stačí si projít okolí např. Obřích hradů či Sedla
na Šumavě, aby bylo zřejmé, jak úrodná a lokálně i poměrně teplá je tato
část Šumavy oproti Středním Brdům, a to i ve výškách nad 800 m.

2. Brdy jsou ze všech stran lemovány rudnými ložisky. Nápadná a rozsáhlá jsou
ložiska kvalitních železných rud, ale v pásu mezi Bohutínem a Příbramí se
dá uvažovat například i o pravěké těžbě měděných či stříbrných rud. Dobře
doložená jsou ložiska zlata, jehož rýžovnické kopečky dodnes nalezneme
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■ Bílá křemencová
drolina a starý lom pod
vrcholem Plešivce při
pohledu z pastviny Na
Horách u Křešína.

mezi Řimbabou a soutokem bohutínské a příbramské Litavky (ta je dnes častěji nazývána Příbramským potokem),
pod Třebskem, sotva několik set metrů od dvou čtyřúhelníkových keltských svatyní, u Bělčic, kde rozsáhlá, stovkami
kopečků pokrytá oblast Hory leží nad rybníkem Hubenov, a zejména na Rožmitálsku. Zde bylo nedávným průzkumem
objeveno poměrně rozsáhlé ložisko Petráčkova Lhota u Vacíkova s více než 2 km dlouhým rýžovnickým pásmem podél
Závišínského potoka. Výskyty zlata však byly nově ověřeny rovněž ve Hvožďanech, a dokonce na lokalitě Trepanda
přímo pod hradištěm na Třemšíně. Nejvíc matoucí je otázka možné pravěké těžby mědi, jejíž zrudnění je známo
z Vrančic od Milína a z rožmitálského ostrova. Výroba bronzu na Plešivci by měla svoji logiku, protože hlavní a v pravěku jediná cínová ruda je cínovec neboli kasiterit, který obsahuje 78 % cínu, přičemž už není velký rozdíl mezi tím,
zda transportujeme cínovou rudu nebo čistý kov. Naproti tomu měděné rudy bývají nečisté a vtroušené, takže jejich
transport na větší vzdálenost je mnohem obtížnější. Vyplatí se proto spíš nosit cín k mědi, než měď k cínu.
3. Velké pravěké pevnosti Plešivce, Žďáru a Třemšína dodnes představují krajinné dominanty brdské krajiny, zatímco
na většině území Čech jejich funkci převzaly gotické či barokní kostely nebo mladší průmyslové stavby.
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Stopy dávných lovců
Z nejstaršího a nejdelšího období lidských dějin, paleolitu (počátky hominidů – 8000 let př. n. l.), nemáme z oblasti
Středních Brd známé nálezy; představu si tak můžeme udělat pomocí odhalených stop člověka z bližšího okolí. Z tohoto
hlediska byl jistě významným územím nedaleký Český kras s poněkud teplejším klimatem a hlavně s četnými úkryty. Množství kultur, rozpoznávaných podle charakteru kamenných nástrojů, vzniká a zaniká v rytmu střídajících se dob ledových
a meziledových. Paleolitické kamenné úštěpy, drasadla, jádra a další artefakty, včetně slavného pěstního klínu z Chlumu
u Srbska, nalézáme na vyšší říční terase, která leží zhruba v úrovni Tetína. Pruh nálezů se táhne od Karlštejna po Beroun
a Tmaň, dá se však očekávat i jeho pokračování podél větších říčních toků dále na Hořovicko.
K prvním dokladům člověka v regionu patří nálezy valounové industrie, připisované některými archeology homo
ergaster (česky někdy překládán jako člověk dělný) z období nejstaršího paleolitu (cca 1,7 milionu let staré), které byly
nalezeny nad Berounem, asi 2 km směrem na Prahu, při stavbě dálnice – v současnosti se však vedou spory o to, zda
tyto nálezy vůbec byly upraveny lidskou rukou, a zejména v zahraniční literatuře jsou považovány za nevěrohodné. Z nedalekých říčních teras pocházejí rovněž nálezy z období starého paleolitu. Více informací máme z mladší fáze středního
paleolitu (250 000 – 40 000 let př. n. l.), kdy se objevuje v podstatě souvislé osídlení příznivého území Českého krasu
(např. jeskyně na Tetíně, v Srbsku, na Bacíně apod.), ale i oblasti blížící se ze severozápadu k Brdské vrchovině (Chodouň,
Libomyšl, Neumětely, Praskolesy, Rpety). Ojedinělé nálezy nacházíme i na Rokycansku. S postupujícím ochlazením ubývá nálezů mladého paleolitu (40 000 – 10 000 let př. n. l.) a osídlení se soustředí zejména na Český kras, kde je kultura magdalenienu zastoupena například lokalitami na Zlatém koni, Hostimi či v Děravé jeskyni. Kamenné úštěpy kultury
aurignacienu byly objeveny i na Hořovicku, poblíž Praskoles. Přestože v Brdech nebyly zaznamenány paleolitické nálezy, je zde přítomnost protahujících lovců a sběračů pravděpodobná zejména v příznivějších obdobích meziledových dob.
■ Křemencová drolina na Plešivci tvoří značnou plochu přirozeného bezlesí, která se bělá uprostřed tmavé zeleně lesů.

Toulky mezolitických rybářů
S oteplením a zvlhčením klimatu na přelomu pleistocénu a holocénu postupně mizí stepní a tundrová fauna a rozvíjí se lesy
a na ně vázaná zvířena. Mezolit neboli střední doba kamenná (cca 8000 – 5500 let př. n. l.) se nese ve znamení mobility
lovecko-sběračských tlup, a jeho nálezy tak náleží k nejrozšířenějším evropským kulturám. Pohyblivost mezolitických
tlup dokládají i materiály dovezené na dlouhé vzdálenosti. Například na lokalitě Radotín byl nalezen materiál původem
z Franského Jury. Hojné jsou opět doklady osídlení v Českém krase (jeskyně Martina, Koda, Bacín atd.), stopy osad
nacházíme ovšem i blíže Brdům, včetně Lochovic.
V rámci Brd je úštěpem doložen pobyt mezolitiků na Plešivci, který možná už tehdy lákal lidi svým majestátním tvarem,
ale i z podhůří Jižních Brd, od Rožmitálu pod Třemšínem. Avšak vzhledem k pohyblivosti mezolitických kultur bylo jejich
působení jistě daleko širší. Na rozdíl od lidí mladšího paleolitu, lovících stáda stepních kopytníků – v oblasti Českého
krasu a Hořovicka zejména koně a soby – nebylo díky rozvoji zbraní, tj. hlavně luku se šípy, zapotřebí organizovaného
lovu ve skupinách. Lov tak mohl být záležitostí více individuální a mobilní a určitě probíhal i v brdských kopcích.
Lovná zvěř byla od stepních druhů posunuta více k druhům lesním, k jelenům, srncům a divočákům i k drobnější zvěři.
Zdokonalení nástrojů se pochopitelně týkalo i dalších oblastí; jedním z nejdůležitějších zdrojů obživy tohoto období je
ČÁST III: DOTYK ČLOVĚKA

Brdy sazba.indd 117

117

1.11.2015 22:58:02

PDF Compressor Pro

rybolov, který byl v okruhu našeho zájmu provozován především na Berounce a na Litavce. V rámci Brd můžeme předpokládat i sběr rostlinných plodů a dalšího materiálu, jenž byl podle analogií s nedávno žijícími lovci a sběrači svěřen
ženám a dětem. Vzhledem k rozsáhlým porostům lísek v období starého holocénu hrály jistě větší roli lískové oříšky, ale
i našimi současnými obyvateli prakticky nevyužívané zdroje potravy, např. kotvice nebo měkkýši.

První trvalá sídla

■ Hraběnka Colloredo-Mansfeldová

Podstatnou změnu v charakteru osídlení celé oblasti nepochybně představuje neolit (5500 – 4300 let př. n. l.), kdy kvůli nastupujícímu zemědělství začínají vznikat osady trvalejší povahy. V tomto období můžeme hledat počátky rozdělení krajiny
pod Brdy na dvě oblasti s rozdílným vývojem: řídce osídlený kraj Příbramska a Dobříšska jihovýchodně od Brd a podstatně
více obydlený region severozápadně od Brd, s častými kontakty nejenom s centrálním středočeským osídlením. Kromě
Českého krasu zde na Berounsku a Hořovicku nacházíme stopy četných osad v údolí Berounky a Litavky (kudy už tehdy
zřejmě probíhala hojně využívaná stezka na Plzeňsko); známá sídliště byla odkryta zejména mezi Žebrákem a Zdicemi.
Zachycené nálezy náleží jak kultuře s lineární keramikou, tak kultuře s vypíchávanou keramikou. V případě druhé kultury
nacházíme významné osady rovněž v Libomyšli či v Hostomicích, řada lokalit z obou kultur však byla objevena v podstatě
v celé oblasti severně od Brd. Z příbramské strany jsou sporadické nálezy známy např. z Pročevil, z Chouzavé či ze Staré
Huti; málo osídlená je i oblast západních Čech, kde kromě Plzeňské kotliny nacházíme stopy neolitického osídlení například na Lopatě (Kozelské polesí) či ve Spáleném Poříčí v podhůří Brd.
Osidlována jsou především úrodná území vhodná k obdělávání půdy (typicky světliny podél malých toků v nižších
polohách), takže ve vysokých Brdech mnoho neolitických známek pobytu očekávat nemůžeme. Spíše ojedinělé doklady
neolitických kamenných sekeromlatů a dalších nálezů přesto známe z výraznějších brdských hor a skalisek, např. z Plešivce,
Žďáru, Palcíře či Trokavecké skály; uložení neolitických kamenných nástrojů ve vyšších polohách pak známe i z bližšího
okolí, např. od Drozdova či z Velízu na Hořovicku. O těchto dokladech můžeme pouze spekulovat, vcelku nám však vyhovuje
teorie o tom, že siluety podobných krajinných dominant byly pro tehdejší obyvatele z nějakého důvodu přitažlivé a v jejich skalních štěrbinách si zřizovali jakési svatyně. Nejznámějším příkladem takové dlouhotrvající lokality zřejmě bude
nedaleký vrch Bacín v Českém krasu. Ve Středních Brdech tedy nefungovalo trvalé osídlení, doklady dočasného pobytu
či průchodu jsou však na periferii území překvapivě četné. V okrajových oblastech této zalesněné krajiny můžeme jistě
očekávat tradiční činnosti tehdejších vesničanů: lov, pastvu dobytka, sběr plodů a palivového i stavebního dříví či letniny.

Bouřlivá střední Evropa v pohybu
V následujícím období, eneolitu (4300 – 2200 let př. n. l.), se rozsah osídlení pod Brdy podstatně zmenšuje, tato skutečnost zřejmě částečně odráží i zmenšení plochy samotných osad. Významné sídelní oblasti z předchozí časové fáze však
zůstávají nadále osídleny. Dochází k vynálezu oradla a používání tažného dobytka i k rozvrstvení společnosti v mnoha
směrech: sídelní areál se vyčleňuje od pohřebního, výšinná sídliště od rovinných osad, řemeslníci a obchodníci od
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Krást na panském
se vždy schvalovalo
V širších vrstvách lidu nebývalo tehdy velkou hanbou, být pro
krádež zavřen ve vězení, jestliže to byla krádež na panském.
Původ toho byl snad nejspíše
ve starých tradičních pamětech,
jak panství arcibiskupské ošidilo obec rožmitálskou o větší díl
obecního majetku, hlavně lesy
a pozemky.

■ Skořice – obchůdky

Rudolf Richard Hofmeister,
Kořeny. Česká Třebová,
František Lukavský 1924, s. 103.

zemědělců, nepřímo doložený máme i vznik místní společenské elity. Neklidná střední Evropa je v pohybu. Zdá se, že toto
dlouhé období naší historie se i v regionu severozápadně od Brd nese v duchu střídání kultur: vliv středočeské sídelní
oblasti je narušován migrací obyvatel z Plzeňské kotliny, popř. až z Bavorska.
Jordanovská kultura počátku eneolitu je relativně často zastoupena na Hořovicku; v blízkém Žebráku však v téže době
byly zjištěny vlivy šířící se přes Plzeňsko na severovýchod (bavorská münchshöfenská kultura). Kultury následujícího starého eneolitu rovněž vykazují jisté bavorské odlesky, většinou však převládají prvky kultury nálevkovitých pohárů. V oblasti
severozápadně od Brd známe sídliště této kultury například od Zdic; zásadní lokalitou se pak jeví hradiště Španělka u Libomyšle, navazující na stejně datované sídliště u Želkovic. Jak už to bývá, náznaky původního opevnění je obtížné časově
zařadit, pokud by však pocházely z daného období, jednalo by se o jeden z nejstarších opevněných areálů střední Evropy.
Míšení kulturních vlivů i obyvatel v oblasti naznačuje i fáze středního eneolitu, zastoupené většinou kulturami chamskou nebo řivnáčskou. K nejvýznamnějším lokalitám zde řadíme výšinné sídliště na Otmíčské hoře poblíž Hořovic, kde
nacházíme obdobný problém jako v případě Španělky – známky opevnění zatím neurčeného stáří. Jiné známé výšinné
sídliště chamské kultury můžeme jmenovat z oblasti Kozelského polesí jihozápadně od vlastních Brd, konkrétně z návrší,
kde později stával hrad jménem Lopata. I toto místo si pro svoji krajinnou krásu a dlouhou historii zapamatujte, až budete
chtít prožít neobvyklý výlet.
S mladým eneolitem přichází kultura se šňůrovou keramikou, jejíž hrobová výbava byla ojediněle nalezena nejen
severozápadně od Brd (Želkovice, Praskolesy, Lochovice), ale i přímo v Brdech: na lokalitě Lhotka pod Plešivcem. Malá
početnost nálezů však naznačuje, že se daná oblast nachází na okraji tehdejší sídelní oblasti. Na Hořovicku a Berounsku
je pak tato kultura vystřídána v závěru eneolitu novou kulturou se zvoncovitými poháry.
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Jihovýchodně od Brd jsou eneolitické nálezy velmi vzácné, zastoupené například v Hutích pod Třemšínem nebo nejistým nálezem kultury se šňůrovou keramikou z Bratkovic. Konečně je třeba zmínit i pokračující praxi ukládání sekeromlatů
a podobných nástrojů, většinou blíže nedatovaných, na výrazných brdských vrcholech včetně Plešivce a Palcíře. Přestože
tedy v období eneolitu nebylo doloženo osídlení Brdské vrchoviny, jistě zde lidská přítomnost nechyběla: kromě pohřbívání a možná dalších rituálních aktivit na Plešivci i jinde můžeme předpokládat využívání lesa jako v jiných obdobích
zemědělského pravěku.

Otmíčská hora, pravěké sídliště v kvetoucí stepi

■ Prvosenka jarní (Primula veris) neboli petrklíč
je druhem listnatých lesů
i lesních lemů.

■ Jaterník podléška (Hepatica nobilis) rozkvétá od konce
zimy v nejrůznějších typech
lesů.

■ Jedovatý blatouch bahenní (Caltha palustris) zdobí na jaře
svými květy různé typy mokřadů.
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Otmíčská hora se tyčí jižně od obce Otmíče – přestože je její vrchol v nadmořské výšce pouhých 401 m, jedná se o výrazné
návrší osaměle vystupující nad okolní krajinu. Ordovické diabasy zde byly nejenom těženy ve dvou opuštěných lomech,
ale zejména vytvořily podmínky, patrně po vykácení lesa pravěkými lidmi, pro vznik teplomilné stepi, která je chráněna
v kategorii přírodní památky. Z flóry je známa výskytem například koniklece lučního (Pulsatilla pratensis) či bělozářky
liliovité (Anthericum liliago). Na step jsou vázáni i xerotermní bezobratlí, včetně obou druhů našich otakárků. Bohužel ta
část stepi, která nebyla poničena těžbou, čelí v poslední době jiné hrozbě, a to především zarůstání náletovými dřevinami,
hlavně akátem. Pro zachování tohoto vzácného biotopu je tedy určitá úroveň managementu nutná.
Lokalita je zajímavá i z archeologického hlediska, neboť posloužila jako útočiště obyvatelům rozdílných období.
Z tohoto důvodu je také stavební vývoj jednotlivých objektů poměrně složitý a pro plné pochopení situace by byl zapotřebí rozsáhlejší výzkum, který zde zatím neproběhl. Na vrchu se nachází trojdílné hradiště o celkové výměře téměř 4 ha
(cca 330 × 160 m). Akropole o rozloze zhruba 0,7 ha na vrcholové partii je obklopena hlinito-kamenitým valem s výškou
3,5–4,5 m, z vnější strany je naznačen příkop. K akropoli jsou připojena dvě předhradí, jedno ze severozápadu, druhé ze
západu a severovýchodu. Datování opevnění je vzhledem ke stavu současného poznání poměrně problematické, výsledky
nevelkých archeologických výkopů je zatím nedokázaly blíže zařadit.
Keramické nálezy a další artefakty odhalily přítomnost kultur středního eneolitu, pozdního halštatu a raného středověku. Vyloučeno není ani osídlení lokality v době bronzové. Ve středním eneolitu existovalo na akropoli výšinné sídliště
pro toto období typicky nevelkého rozsahu. Vzhledem k poměrně hustému eneolitickému osídlení celého okolí se u výše
položených sídlišť uvažuje jednak o obranné funkci, jednak o vyčlenění společenské elity od běžných vesničanů. Oba pohledy se ostatně nevylučují. Poloha na Otmíčské hoře je důležitá mimo jiné kvůli tomu, že zde, na rozdíl od jiných lokalit
v regionu, byla potvrzena chamská kultura.
Pokud nedošlo k opevnění akropole už v eneolitu, tak její fortiikace pochází pravděpodobně z pozdního halštatu, kdy
zde fungoval opevněný dvorec či malé hradiště. Zda obě předhradí pocházela už z pravěku nebo byla osídlena až později,
opět není z nálezové situace jasné. Artefakty hovoří rovněž o slovanské přítomnosti ve střední až mladší době hradištní.
Slované možná využili stávající opevnění, popř. rozšířili hradby i na obě předhradí. Vztah zdejšího sídliště k pohřebišti
severně od Otmíč, případně k nedalekému hradišti v Lochovicích zatím nebyl zjištěn.
Přestože otmíčské hradiště leží již poměrně daleko od Středních Brd, zařadili jsme jej do našeho vyprávění, a to jednak
pro krásu izolovaného kopce nápadného sedlovitého tvaru a výjimečnost vyhlídky a jednak pro jeho stáří. Otmíčská hora
je klíčem, který odemyká brdský pravěk.
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Pravěká turistika
Pojďme vyprávění o pravěkých památkách na chvíli přerušit, abychom k nim dokázali najít nějaký osobnější vztah. Téměř
určitě nejsme jen Slovany, ale směsicí mnoha starých ras; v naší krvi jistě kolují alespoň „kapičky“ krve starých lovců
i prvních zemědělců. O nějaké částečné a přerývané etnické kontinuitě se však mluví až od kultur z konce doby bronzové.
Zde již někteří archeologové, a to i přes četné evropské migrace, nalézají kořeny směřující k lidem železné doby, Keltům
a posléze i Slovanům. Chceme tím říct, že naše národní dějiny nezačínají příchodem Slovanů, ale že k nim tu větším, tu

■ Otmíčská hora (401 m n. m.), stávající přírodní památka a bývalé hradiště.
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■ Ze skalní hrany Plešivce se otevírají daleké výhledy jak
do nitra Brd, tak do kraje.
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menším dílem náleží i památky starších kultur.
Uvědomuje si to stále víc lidí, a tak po celé Evropě,
včetně sousedního Německa, kde je většina pravěkých památek podobně nenápadná jako u nás,
pozorujeme rozvoj pravěké turistiky.
Není proto divu, že anglický Stonehenge patří
mezi nejnavštěvovanější evropské památky, a něco
podobného se týká i megalitických řad a velkých
menhirů v Bretani a na dalších místech. Výhodou
těchto lokalit je to, že „jsou vidět“ a že nás jako lidi
žijící v technokratické společnosti udivuje dovednost pravěkých stavebních hutí, protože některé
stavby určitě nestavěli místní „amatéři“.
Zdá se, že i velká brdská hradiště navrhovali
tehdejší architekti putující možná podobně jako
pozdější stavitelé katedrál z jedné oblasti do druhé. Dá se to spíš vycítit než přímo poznat ze způsobu, jakým jsou vedeny brány a valy, a jak dovedně
navazují na přirozené skalky a hřbítky. Pokud si
obejdete valy třeba na Plešivci, budete překvapeni
velikostí a mohutností celé stavby, dosahující větší
rozlohy než běžné středověké město.
Pravěkou krajinu si v Brdech můžeme představit díky existenci tří velkých hradišť na významných
vrcholech – na Plešivci, Žďáru a Třemšínu – doopravdy plasticky. Les je sice jiný, ale jinak země
vypadá skoro stejně jako za prvních Keltů. Otmíčská hora sice leží na samé hranici zájmového území, ale zdejší osídlení
a možná i opevnění je staré skoro pět tisíc let, pochází tedy ze stejné doby jako velké egyptské pyramidy. Abychom se
dostali do stejné časové roviny, nemusíme jezdit do neklidné Káhiry, stačí se zastavit kousek za Hořovicemi. Naopak poslední záchvěv pravěku přerůstající do raného středověku můžeme nalézt na rozsáhlém vrchu Šance nedaleko Březnice.
Pravěká turistika v Čechách bude vždy záležitostí poučeného návštěvníka, který si bude muset o tehdejších lidech
něco přečíst, aby si vůbec mohl představit, jak tato prastará sídla vypadala a fungovala. Je zajímavé, že podobně k nim
přistupovali básníci, literáti a malíři, jako byli již zmiňovaní J. Panuška, L. Stehlík, K. Sezima, R. R. Hofmeister a další, protože tato místa v sobě skrývají nějakou jemnou, ale hlubokou inspiraci. Tato inspirační rovina pravěkých památek přitom
není nějakým českým speciikem, ale setkáme se s ní v Německu a obzvlášť silně v romantické, „grálové“ i „tolkienovské“
Anglii a v dalších zemích. Jako jeden z prvních českých umělců ji objevil malíř Josef Vojtěch Hellich (1807–1880), který
je dnes spíš známý díky portrétu Boženy Němcové, a po něm vyloženě archeologicky naladěný Mikuláš Aleš, který svůj
cyklus „Život starých Slovanů“ nakreslil již v roce 1891. Je dobré vědět, že v silném vnitřním zájmu o pravěk máme své
předchůdce, ale nic se nevyrovná skutečným cestám do české prehistorie.
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Bronz, mohyly a opevněná hradiště –
první vrchol osídlení kraje
Ve starší době bronzové (celá doba bronzová cca 2200–800 let př. n. l.) se osídlení Hořovicka a Berounska začíná zahušťovat, kdežto na jihovýchod od Brd zůstává velmi řídké. Sídla únětické kultury se nachází severozápadně (Neumětely,
Lážovice, Bezdědice, Zdice) i jižně od Brdské vrchoviny. Kromě rovinných osad zůstávají v popředí zájmu i výšinná sídliště,
časté jsou také nálezy hrobů či celých pohřebišť. Vzácně se v oblasti vyskytují také doklady věteřovské kultury (Lážovice).
Od konce tohoto období dochází k ukládání měděných a bronzových pokladů, tzv. depotů, jak se označují hromadné nálezy
kovových předmětů a polotovarů. O významu těchto souborů se toho mnoho neví, spekuluje se o uschovaných skladech
■ Vybrané důležité archeologické a historické
lokality Středních Brd a jejich okolí. U řady
lokalit nalezneme více památek a významů,
vybrány byly ty nejdůležitější.

■ Felbabka
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Proč je u potoků tolik vrb?
Na cestě z kostela rád jsem se někdy zatoulal, abych něco nového uviděl. Nedaleko „Luhu“, části to vsi
Starého Rožmitálu, zabíhajícího daleko do údolních luk, paříval košíkář proutí. Měl v břehu potoka
postavenou pec, nad ní veliký podlouhlý vanovitý kotel a v něm hromadu vrbového proutí. V peci hořel
pečlivě udržovaný oheň, v kotli vřela voda, kterou košíkář stále doléval, pára stoupala vzhůru a šířila
pronikavou vůni pařícího se proutí, které se pak po důkladném spaření dalo lehce loupati.
Rudolf Richard Hofmeister, Kořeny. Česká Třebová, František Lukavský 1924, s. 183.

■ Senoseč byla v Brdech nutná. Dlouhá lesní tráva
zvaná vlášeň se prodávala čalouníkům.
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obchodníků nebo řemeslníků, popř. o zakopaných majetcích tehdejší elity. Vzhledem k záměrnému poničení některých
nálezů (ohnutí, roztavení) se uvažuje i o rituálním „zabití“ předmětu, tedy obětině silám, které přebývají v místních horách.
Z tohoto období můžeme kromě Plešivce zmínit např. depoty z vrchu Housina či od Bavoryně.
Střední doba bronzová je charakteristická nekropolemi s velkými mohylami o průměru až desítky metrů obsahujícími
bohatě vybavené hroby tzv. mohylové kultury. Taková mohylová pole byla nalezena např. v Lochovicích, v Chodouni u Zdic,
v Háji u Hořovic (lokalita Kotopeky), případně jihozápadně od Brd v Kozelském polesí, v místech Na Hájku a Javor-Hádky.
Výbava hrobů na Hořovicku hovoří opět o kontaktu více kultur – ze středních Čech sem postupuje středodunajská mohylová
kultura, kdežto z jihozápadních Čech českofalcká mohylová kultura. Do závěru tohoto období je datován rovněž nejstarší
bronzový depot vykopaný na úpatí Plešivce.
V mladší a pozdní době bronzové dochází, poprvé od neolitu, k výraznému posunu v osídlení: osady jsou zakládány
téměř všude s výjimkou vysokých poloh Brd. Knovízská kultura tohoto období je hojněji nalézána dokonce i na Příbramsku
s centrem zřejmě ve středním Povltaví. V některých hrobech Kozelského polesí jihozápadně od Brd je zastoupena jiná
kultura tohoto období, kultura milavečská. Výraznější je i osídlení Rokycanska. Na Hořovicku opět dochází ke kontaktu
obou těchto kultur, postupujících ze středních (knovízská) a jihozápadních Čech (milavečská). V rámci tohoto období se
výrazně uplatnily i brdské vrcholy. Nejznámější je případ Plešivce, který po většinu mladší doby bronzové fungoval jako
velké metalurgické a obchodní centrum, možná i s náboženským přesahem. Menší „vesnické“ slévárny pak byly provozovány v některých osadách. Do této časové fáze je datována většina bronzových depotů, jen z Plešivce známe na 15 souborů.
V závěru knovízské kultury se vyčlenila tzv. štítarská fáze. Do tohoto období zřejmě spadá výstavba řady pravěkých
hradišť z Brdské vrchoviny – kromě výše zmíněného Plešivce se jedná o vrcholy a ostrožny Třemšína, Hradce u Dobříše
a Žďáru. Datování jednotlivých poloh je problematické, bližší informace snad přinesou nové archeologické výzkumy. Zdá
se, že brdské polohy navazovaly na systém hradišť pozdní doby bronzové širší oblasti zakládaných u důležitých komunikací, neboť severně od Brd nacházíme velmi podobné situace: na Závisti u Zbraslavi, na Tetíně, na Kotýzu nebo ve Svatém
Janu pod Skalou.
Dle rozměrů hradišť a opevnění byly nejvýznamnější z těchto opevněných poloh na Plešivci a na Závisti, regionálního
významu pak jistě dosahovaly i lokality Tetín a Žďár. Hradiště situovaná na strategických pozicích s dobrým rozhledem
do krajiny jistě nesoustřeďovala pouze sociální, ekonomický a náboženský život, ale sloužila i jako strážní a kontrolní
stanoviště. Na přelomu doby bronzové a železné tato velká hradiště na několik staletí pravděpodobně zanikají, ale jejich
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plocha byla často využívána i později v mladších fázích halštatu či jako např. na Třemšíně či Hrochově hrádku i ve středověku, kdy zde byla vystavěna středověká opevnění. V souvislosti s existencí hradišť v samém závěru této epochy se nabízí
teorie, že jejich výstavba mohla souviset s posledními snahami udržet buď pod přílivem cizinců, nebo pod tlakem cizích
elit stávající civilizaci. Prošli jsme nejedním civilizačním kolapsem a nikdy to nebyl úplný konec.

Žďár: dávné hradiště obývané tajemnými tvory
Vrch Žďár sice nepatří k nejvyšším brdským vrcholům (629 m n. m.), přesto se řadí k nejvýraznějším dominantám Brd.
Nachází se totiž v západním okraji vrchoviny, pouhé 4 km východně od Rokycan, a je snadno přístupný z více směrů. Kombinace působivých přírodních scén, panoramatických výhledů do krajiny, doteků dávné historie či lidových pověstí dělá
z místa nejen takřka ideální cíl výletů, ale vyzařuje šeptající tajemností nikdy nedořčených příběhů.
Pozůstatky rozvalených hradeb připomínají, že kdysi bylo místo opevněno. Valy zde nacházíme dva: vnitřní val
s vnitřní výškou 2–3 m ze tří stran (na čtvrté je sráz s kamenným mořem) obklopuje vrcholovou partii obdélníkového tvaru
(cca 140 × 80 m), méně výrazný vnější val odděluje předhradí a je zachovalý v délce asi 660 m. Jako u jiných brdských hradišť je
pro akropoli někdy používán termín „zahrádka“. Její plocha byla zhruba 1 ha, celková plocha hradiště pak 24 ha. O stavitelích
a obyvatelích tohoto pravěkého hradiště mnoho nevíme. Nejenom prostorové uspořádání, ale i opevnění hradiště připomíná mnohem známější Plešivec z druhého konce Brd, proto je Žďár někdy označován za dvojníka Plešivce na Rokycansku.
Archeologických nálezů je zde velmi málo, většinou pocházejí ze sběrů či
z jednorázových sondáží; komplexnější výzkum tady nikdy neprobíhal. Nejstarší
známý pozůstatek, kamenná sekerka, je datován do neolitu. To ovšem neznamená, že by kopec byl v tehdejší době osídlen – podobné nálezy byly učiněny
na více výšinných lokalitách v okolí a pocházely zřejmě od procházejících lidí.
Spekuluje se i o symbolické či náboženské úloze vysokých poloh. Několik keramických nálezů a depot bronzových předmětů (6 zlomků náramků), ale i výše
zmíněná analogie s plešiveckým hradištěm pak posouvá existenci zdejšího opevnění do pozdní doby bronzové, podobně jako u dalších pravěkých hradišť Brdské
vrchoviny. Nález železné sekerky z konce halštatu pak naznačuje pohyb lidí na
hradišti i v tomto období a ani přesah do časného laténu nemůže být vyloučen.
Co se přírodního bohatství týče, vrch se nachází v přírodním parku Trhoň
a byla na něm vyhlášena rovněž přírodní rezervace Žďár, chránící místní původní acidoilní bučiny na skalnatém podloží (kambrické slepence) a na suťových
polohách, ale i cenné lišejníky kamenného moře. Na jižní straně kopce se také
vyskytují dubohabrové porosty, a stejně jako jinde nemohou samozřejmě chybět
kulturní smrčiny. Vyhlídková skála na Žďáru je nejvyšší brdskou skalní stěnou.
Až tudy budete procházet a z korun starých stromů zaslechnete zvláštní pískání,
je docela možné, že jste právě narazili na místního kryptida: hvízdajícího hada.
A to je jen jedna z mnoha legend, které se k tomuto magickému místu vážou…

■ Valy vnitřního opevnění na Žďáru
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