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Vnitřní část Českého krasu nebyla k dlouhodobějšímu pravěkému zeměděl-
skému osídlení příliš vhodná kvůli poměrně neúrodným štěrkovitým tera-
sám Berounky bez zdrojů vody a výrazně členitému terénu. Z těchto dů-
vodů zde evidujeme minimum prehistorických osad. Trvalejší osídlení se 
v nejbližším okolí rozkládá až na tetínské ostrožně (od neolitu do raného 
středověku), v okolí Korna (od doby bronzové do doby laténské) a mezi 
Litní a Bělčí (od neolitu až do raného středověku). Naproti tomu zdejší kra-
sové dutiny byly pro okolní obyvatelstvo velmi přitažlivé, jak dosvědčují 
četné doklady přítomnosti člověka v neolitu (5500–4300 př. n. l.), eneo-
litu (4300–2200 př. n. l.), době bronzové (2200–800 př. n. l.), době halštat-
ské (800–450 př. n. l.), době laténské (450–35/25 př. n. l.), době římské 
(35/25 př. n. l. až 380/400 n. l.) a v raném středověku (6. až 12. století). 
Z tohoto důvodu se zaměříme nejdříve na ně. Návštěvy paleolitických lovců 
a sběračů ve zdejších jeskyních byly zhodnoceny v předešlé kapitole, proto 
jim již nebudeme věnovat pozornost.

Archeologicky významné jeskyně okolí Srbska lze rozdělit do tří mikro-
regionů s několika zbylými solitéry. Nejpočetnější skupina krasových dutin 
s bohatými archeologickými nálezy se nachází ve strmých levobřežních ska-
lách Na Bříči (Barrandova jeskyně, Galerie, Nová/Hájkova jeskyně a další). Na 
protilehlém břehu řeky je doplňuje Traťová jeskyně.

Vchodová partie Barrandovy jeskyně byla od svého prvního uveřejnění 
v roce 1909 postupně prokopávána. Nejrozsáhlejší výzkumy ve vchodové partii 

Hlavní vchod Barrandovy jeskyně leží v horní 
části strmé rokle. Archeologické nálezy ob-
sahovala pouze vstupní část jeskyně, vchod 
o výšce 2,5 metru a šířce 1 metr a navazující 
vstupní chodba esovitého půdorysu o výšce 
2,5–3,5 metru a šířce okolo 0,7 metru. Zají-
mavé je, že ve vstupu do jeskyně jsou po stra-
nách vyvrtané otvory, naznačující, že jeskyně 
někdy v minulosti zřejmě byla nebo měla být 
uzavřena nějakou mříží. (MM)
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prováděli v letech 1942–1943 V. Homola, F. Prošek a Z. Hokr. Archeologické 
nálezy se dochovaly, i když téměř bez dokumentace. Oběma neolitickým kul-
turám (kultuře s lineární keramikou a kultuře s vypíchanou keramikou) ná-
leží několik střepů, dva štípané nástroje a jedno kostěné šídlo. Ve vchodové 
partii byla rovněž prozkoumána silná sídlištní vrstva s ohništěm z mladší 
a pozdní doby bronzové. Z této vrstvy a vnitřku jeskyně byly předány do sbí-
rek NM přes dvě desítky zlomků keramiky a bronzový pásek svinutý do spi-
rálky (zřejmě prsten). Četný osteologický materiál, obsahující podle Z. Hokra 
především krávu a zajíce, dále jelena, prase, psa, jezevce, kunu a drobné hlo-
davce, se nedochoval. Podle popisu kulturní vrstvy však byly návštěvy a po-
byty lidí v této době mnohem intenzivnější, než naznačují dochované nálezy. 
Nejmladší artefakty dokládají lidskou přítomnost ještě v raném středověku.

Archeologicky velice zajímavou a významnou jeskyní je nedaleká 
Galerie. V jeskyni byly prováděny výzkumy hlavně během 20. let 20. století 
(F. C. Friedrich, A. Stocký, J. Petrbok a J. Axamit). Dochované zbytky výplní 
následně zničily amatérské výkopy. Nejvíce artefaktů i poznatků máme z nej-
větší III. dutiny. Nálezy byly uloženy ve třech vrstvách oddělených sterilními 
horizonty. Svrchní vrstva žluté hlíny (vrstva b) s ohništěm obloženým kameny 
a „udusanou“ podlahou s četnými nálezy patřila kultuře s vypíchanou kerami-
kou (cca 4950–4500 př. n. l.). Soubor ve sbírkách NM obsahuje přes 40 zlomků 
keramiky v naprosté většině zdobené vpichy, štípané nástroje, dlátkovitě při-
broušený zlomek zvířecí kosti, říční škebli a celou plochou kopytovitou se-
keru. Při výzkumu v roce 1939 byly údajně odkryty v této vrstvě v dutině VI 
lidské kosterní pozůstatky. Rovněž J. Petrbok zmiňuje ve stejné vrstvě na ji-
ném místě zlomky lidské lebky. Oba nálezy by mohly svědčit o využívání jes-
kyně jako pohřebního prostoru.

Nejbohatší nálezy skrývala vrstva s červenohnědou hlínou (vrstva d), která 
obsahovala velké množství keramiky z mladšího a pozdního stupně kultury 
s lineární keramikou (cca 5500–4950 př. n. l.). Celkem se dochovaly větší části 
tří nádob (polokulovitá miska zdobená vně i uvnitř liniemi s důlky, menší 
kulovitá nádoba zdobená po celém těle vícenásobnými liniemi s důlky 
a větší kulovitá nádoba zdobená po celém těle klikatými liniemi lemovanými 
oboustranně vpichy), přes 100 keramických zlomků zdobených rytou lineární 
výzdobou, plastickými páskami, plastickými pupky a nehtováním, kostěná tru-
bička (snad z náhrdelníku), kostěný hrot a další nálezy. Nejstarší doklady skrý-
vala vrstva f. Obsahovala dodnes nedochované zlomky nádob ze staršího ob-
dobí kultury s lineární keramikou. Překvapivě nebyly v jeskyni doloženy lidské 

Jeskyně Galerie, nacházející se v prudkém 
skalnatém srázu kaňonu Berounky, předsta-
vuje komplex šesti mělkých dutin a výklenků 
o celkové délce podzemních prostor zhruba 
56 metrů. Obloukovité vstupy sousedících 
dutin se otvírají k jihu v úseku dlouhém cel-
kem 14 metrů. Část z nich je otevřena na 
nevelkou plošinu a z jedné dutiny pokračuje 
větvící se chodba hlouběji do skalního ma-
sivu. Prostor pod jeskyní byl ovlivněn lámá-
ním vápence v době stavby regulace řeky, 
takže jak přesně vypadal původní přístup 
k jeskyni zdola, nevíme. Fotografie ukazuje 
pohled z největšího portálu směrem do údolí 
řeky. (MM)



77

Od prvních zemědělců až do raného středověku 

aktivity v mladších obdobích pravěku a z vícekrát zmiňovaných chudých ene-
olitických nálezů se dodnes nedochovalo nic.

Výzkumy nám tak dokládají pobyty lidí kultury s lineární keramikou a ná-
sledně lidí kultury s vypíchanou keramikou. Pak z neznámého důvodu zájem pra-
věkých lidí o tuto jeskyni upadá. Samozřejmě nemůžeme vyloučit příležitostné 
návštěvy, které zde nezanechaly výraznější stopy. Keramické nálezy z jeskyně 
Galerie také sehrály významnou úlohu při sestavování vnitřní chronologie kul-
tury s lineární keramikou v českých zemích B. Soudským v 50. letech 20. století.

V horní části Hájkovy rokle zeje nápadný portál Nové (Hájkovy) jeskyně. 
Jeskyni v roce 1930 prozkoumal L. Hájek. Výzkum byl veden na svou dobu 
velice pečlivě. Na rozdíl od všech ostatních jeskynních výzkumů v Českém 
krasu před druhou světovou válkou tak byla provedena poměrně detailní doku-
mentace všech zkoumaných prostor a vrstev. Celkem bylo rozlišeno 15 vrstev 
o celkové mocnosti 1,5–1,8 metru ve skalním převisu před vchodem, v před-
síni a v hlavní síni. Nejstarší doklady pobytu náleží kultuře s lineární kerami-
kou: střepy, zlomky kostí (včetně opálených žabích kůstek) a kamenné ná-
stroje v popelovité vrstvě v hlavní síni a několik ohnišť s dalšími artefakty po 
celé jeskyni. Z keramických zlomků se podařilo zrekonstruovat kulovitou ná-
dobu zdobenou plastickými volutami a pupky, kulovitou nádobu zdobenou ry-
tými přesekávanými volutami a polokulovitou nezdobenou misku. Vedle toho 
byly zjištěny přes dvě desítky zlomků keramiky z kulovitých a polokulovitých 
nádob zdobených rytými liniemi (často přesekávanými nebo důlkovanými), 
plastickými páskami, plastickými pupíky a smolným nátěrem.

Mladší kultuře s vypíchanou keramikou náležela uhlíkatá vrstva s ohniš-
těm, keramickými zlomky a rozštípanými lidskými kostmi v hlavní síni. Další 
artefakty byly zjištěny i v ostatních částech jeskyně. Dnes již nedochované 
lidské kosti náležely podle L. Hájka dospělému jedinci, malému dítěti a novo-
rozenci. Přes dvě desítky keramických zlomků jsou zdobeny pásy dvojvpichu, 
plastickými pupky a přesekáváním na okraji. Z neolitických vrstev pocházely 

Kulovité nádoby kultury s lineární keramikou 
z jeskyní v okolí Srbska. Nálezy pocházejí 
zleva doprava z jeskyní Hlohová, Koda, Gale-
rie a Nová. Národní muzeum, Archeologická 
sbírka, inv. č. H1-49305, H1-40707,  
H1-27449, H1-41056. (MM)
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zvířecí kosti z ovce, vepře, srnce, lišky, zajíce, jezevce, divoké kočky, tchoře, 
bobra, drobných hlodavců, ptáků a žáby, dále zlomek mlýnu, část sekeromlatu, 
celá kopytovitá sekerka, několik štípaných artefaktů, tři kostěná šídla a jedno 
kostěné dláto. Mladší období – časný až starý eneolit (4300–3900 př. n. l.), 
pozdní doba halštatská (6. a 5. století př. n. l.) a raný středověk – jsou vždy za-
stoupena již jen několika keramickými střepy. Byly publikovány úvahy o mož-
ném kultovním významu jeskyně. V době zimního slunovratu totiž slunce pro-
svěcuje úzkým paprskem při stropu až do hlavní síně.

Již jen stručně zmiňme další dutiny v této části území s méně významnými 
archeologickými doklady pobytu člověka. Z nápadného převisu Abri v Červených 
stěnách pochází zlomek keramiky kultury s lineární keramikou a několik střepů 
rámcově zařaditelných od doby bronzové do doby halštatské. Další lokality se 
nacházejí v úseku mezi jeskyněmi Galerie a Hájkova. Dva mělké výklenky zvané 
Malá jeskyně prokopal J. Petrbok. V hloubce půl metru odkryl celý dvouuchý hr-
nec lengyelské kultury (4500–4300 př. n. l.) ze samotného konce neolitu. Jeskyni 
později nazvanou Hlohová prokopal v roce 1932 L. Hájek. Vedle jednotlivých neo-
litických střepů, kostěného šídla a štípaných nástrojů v ní objevil části několika 
nádob obou neolitických kultur a část hrnce z konce neolitu nebo začátku ene-
olitu. Artefakty kultury s vypíchanou keramikou se rozkládaly v zadní části jes-
kyně kolem okrouhlého ohniště obloženého několika kameny.

Patrovou jeskyni potkal kvůli nápadným vchodům a bohatým nálezům po-
dobně smutný osud jako další jeskyně Českého krasu. Během 20. a 30. let 
20. století byla z větší části prokopána s minimem dokumentace a značná 
část nálezů i dokumentace se posléze ztratila. Podle publikovaných infor-
mací patřilo nejvíce artefaktů kultuře s lineární keramikou. Pobyty člověka 
v mladších epochách už jsou doloženy jen sporadicky, i když se dochovala 
celá kamenná sekerka z eneolitu a jeden střep z doby laténské. V soused-
ství Patrové jeskyně našel začátkem 20. let 20. století F. C. Friedrich malou 
jeskyni o délce zhruba 16 metrů, později nazvanou Úzká. V dalších letech 

Nová (Hájkova) jeskyně má nápadný portál 
(cca 3 × 3 metry) s plošinkou před portálem, 
která je kryta převisem. Samotná jeskyně je 
ale nevelká, za první malou předsíní (délka 
2 metry a šířka 3,7 metru) a zúžením vstu-
pujeme do nepravidelné síně (délka 4 me-
try a šířka 3,5–4 metry), ze které pokračují 
krátké, neprůlezné chodby. (MM)
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zde sondoval J. Petrbok. Opět zde byly zjištěny popelovité vrstvy (asi ohni-
ště) s nálezy kultury s lineární a vypíchanou keramikou, z kterých zůstalo ve 
sbírkách NM jen velmi málo nálezů. Doklady lidské aktivity z mladších epoch 
chybí. V Traťové jeskyni, která leží na pravém břehu Berounky, našli jeskyňáři 
v 70. letech 20. století pod ústím komína několik pravěkých střepů datova-
ných jen rámcově do eneolitu až doby halštatské.

Další skupina krasových dutin s četnými stopami po přítomnosti člověka 
se nachází v Kodském polesí. Nejvýznamnější z nich je jeskyně Martina. Vchod 
do jeskyně Martina představuje mělký ukloněný propad, který pokračuje do 
rozsáhlého systému chodeb o dnešní celkové délce 457 metrů. Archeologický 
výzkum se zaměřil pouze na tuto vstupní část jeskyně. Slavomil Vencl zde 
v letech 1975–1982 provedl multidisciplinární výzkum jeskynního portálu při-
nášející velké množství kvalitních poznatků k lidskému osídlení i vývoji pří-
rodního prostředí v holocénu (výzkum V. Ložka a I. Horáčka). Objevené arte-
fakty však nedokazují lidskou činnost přímo v jeskyni, ale pouze v prostoru 
před ní a ve vstupním portálu. Nejstarší stopy pravěkého zemědělského osíd-
lení náleží kultuře s lineární keramikou. Přibližně 80 zlomků keramiky pochá-
zelo ze zhruba 15 kulovitých hrnců a polokulovitých misek s rytou lineární 
výzdobou a nehtovanou výzdobou doplněnou pupky. Dále zde bylo vyzved-
nuto několik štípaných a broušených nástrojů a kostěné šídlo. Pozůstatky 
patrně pocházejí z krátkého časového úseku. Zlomek náramku ze schránky 
mořského mlže rodu Spondylus a pět drobných provrtaných závěsků z ten-
kostěnných mlžů mohlo původně souviset s roztroušenými dětskými kostmi, 
které patrně tvořily dětský pohřeb, jenž byl postdepozičními procesy rozvle-
čen na velké ploše. Kultuře s vypíchanou keramikou patřila desítka kera-
mických střepů. Do časného eneolitu patří nejméně osm desítek keramic-
kých zlomků. Nejnápadnější složku tohoto souboru představují zlomky dvou 

V boku Hájkovy rokle se otevírají nápadné 
vstupy řady menších jeskyní. Mnohé z nich 
jsou významnými archeologickými lokalitami. 
Zhruba ve středu snímku jsou dobře patrné 
vchody Patrové jeskyně. Na plošině nad ní byl 
nalezen paleolitický pěstní klín. Hájkova jes-
kyně leží mimo záběr vpravo. (MM)
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džbánků s hezkou rytou výzdobou na výduti. Několik stovek střepů pocházelo 
ze střední doby bronzové (1600–1300 př. n. l.). Z nich se podařilo rekonstruo-
vat amforovitou nádobu s baňatou výdutí zdobenou rytými pásky s vpichy 
a pupky a části několika velkých zásobnic. Všechny získané nálezy ukazují 
na silnou lidskou aktivitu v nejbližším okolí vchodu do jeskyně hned v ně-
kolika pravěkých obdobích. Největším překvapením jsou stopy činnosti ze 
střední doby bronzové, ze které máme zatím zachyceno v dutinách Českého 
krasu minimum nálezů.

Významná jeskyně Koda byla z větší části prokopána J. Axamitem,  
J. Böhmem, J. A. Jírou a J. Petrbokem v letech 1923–1925. A jako v jiných 
případech opět s nedostatečnou dokumentací. Značná část nálezů (něko-
lik tisíc střepů, množství kamenných nástrojů a hojné zvířecí kosti) se na-
chází v depozitáři Archeologického ústavu AV ČR a nebyla doposud zpraco-
vána. Dochované zbytky dokumentace, literatura a nálezy předané do sbírek 
NM dovolují zrekonstruovat přibližný obraz lidských aktivit. Neolitické ob-
dobí je zastoupeno slabou kulturní vrstvou s ohništěm a nálezy keramických 
zlomků a štípané industrie z konce kultury s lineární keramikou a nemnohými 
předměty kultury s vypíchanou keramikou. Z časného eneolitu pochází z pro-
storu vchodu ohniště se střepy a broušenými i štípanými kamennými nástroji. 
Mladší pravěk je zastoupen mladší a pozdní dobou bronzovou spolu s hal-
štatským i laténským obdobím. Při revizi části nálezů z jeskyně Koda identi-
fikoval S. Vencl v 70. letech 20. století velice neobvyklou keramiku, kterou ná-
sledně publikoval. Zjištěné keramické střepy mají pod okrajem propíchnuté 
malé otvory nebo malé, hluboké důlky. Keramika má nejbližší paralely na na-
lezišti ze starší až střední doby bronzové Lago di Ledro na jižním úbočí Alp. 
Artefakty jednoznačně dokládají dálkové kontakty v době bronzové! Poznání 
jejich přesných příčin však není v možnostech archeologie.

Závrt s mastným flekem ležící v Kodě v prostoru nad Kruhovým lomem 
poskytl poměrně bohaté nálezy keramiky, zejména zásobnic, ze střední doby 
hradištní. Starší nález jeskyňářů publikoval S. Vencl v roce 2015. 

V nedalekém prudkém skalnatém svahu Kodské rokle se otevírají vchody 
jeskyně Ve Stráni. Do té doby, než ji v 80. letech prozkoumal V. Matoušek, ji tvo-
řily tři samostatné jeskyňky. Dnes se skládá z dlouhé svažité chodby a kratší 
paralelní chodby, které vyúsťují na povrch třemi vchody, z nichž dva jsou v nižší 
skalní stěně. Ve vchodu 1 a 2 a za vchodem 2 byla odkryta tři neolitická ohni-
ště s nepočetnými zlomky keramiky, kamennými nástroji a zvířecími kostmi 
kultury s lineární i vypíchanou keramikou. Ze samotného konce neolitu z len-
gyelské kultury se nám dochovaly dva střepy svědčící o příležitostné návštěvě. 
Mladší a pozdní době bronzové náleží tři ohniště ve vchodu 1 s třemi desít-
kami keramických zlomků. Tomuto období pravděpodobně přísluší i sklad de-
víti opracovaných i neopracovaných jeleních parohů. Stopy prehistorických ak-
tivit zde končí na konci doby halštatské, jak dokazují dva keramické zlomky.

Velice zajímavý nález přinesla drobná jeskyňka zvaná Uzávěrová, která se 
rozkládá na úpatí strmých skalek v závěru Císařské rokle. Jeskyňáři při jejím 
průzkumu v letech 1974–1975, v pozdější fázi za přítomnosti S. Vencla, našli 
lidskou lebku a kosti bez archeologického materiálu. Nalezené kosti svědčí 
o pohřbu, ukrytí těla, popřípadě o rituální aktivitě v nezjištěné době. Kostra 
podle antropologického posudku nesla stopy násilných zásahů.

Třetí skupinu krasových dutin s prehistorickými lidskými aktivitami nachá-
zíme zhruba kilometr jihovýchodně od Srbska při dně kaňonu na obou březích 
Berounky. Začněme na pravém břehu řeky, kde se těsně u železniční tratě za-
hlubují do skal dvě jeskyně – Kostelík a Se Sondou. Prvně jmenovaná o dnešní 
délce 85 metrů byla prokopána s negativním výsledkem na sklonku 19. sto-
letí. Ve sbírkách FF UK v Praze jsou však bez bližších nálezových okolností 

Hrnec lengyelské kultury z Malé jeskyně  
v oblasti Na Bříči. Národní muzeum,  
Archeologická sbírka, inv. č. H1-88440. (DSt)
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uloženy čtyři keramické zlomky z mladší až pozdní doby bronzové a doby hal-
štatské. V menší jeskyni Se Sondou prováděli v roce 1948 sondáže F. Prošek 
a V. Ložek. Nálezy se nedochovaly. Podle sdělení V. Ložka zde byla objevena 
téměř celá zásobnice z mladší nebo pozdní doby bronzové a halštatské ke-
ramické zlomky.

V prostoru Petzoldova lomu na opačném břehu řeky se nacházely neda-
leko od sebe dvě jeskyně – Propadlá a Sloupová. Prvně jmenovaná se docho-
vala na okraji lomu, má propadlý strop a zůstaly z ní dva skalní mosty. Je vy-
plněna sutí ze zřícených stropů. V letech 1948–1949 v ní a podél skalní stěny 
před jejím vchodem sondovali F. Prošek, V. Ložek a Z. Hokr. Malý soubor kera-
mických střepů z tohoto výzkumu se později dostal do berounského muzea. 
Podle revize nálezů M. Slabinou náleží kultuře s lineární keramikou, mladší 
době bronzové, době halštatské a laténské. Významnější archeologické ná-
lezy pocházejí ze Sloupové jeskyně, zničené těžbou v Petzoldově lomu. Hlavní 
síň měla rozměry cca 13 × 5 metrů a výšku až 6 metrů. Jeskyně byla zkou-
mána V. Homolou a J. Petrbokem počátkem 40. let. V roce 1945 začala být 
jeskyně odtěžována Petzoldovým lomem, což vedlo k záchrannému výzkumu 
jejích zbytků v roce 1946. Kromě dříve zmíněné paleolitické nálezové vrstvy 
zde byla prozkoumána nejméně čtyři ohniště. Z nálezů se dochovaly necelé 
dvě desítky střepů, několik štípaných artefaktů a především kostěná lžička. 
Vše náleží kultuře s lineární keramikou.

Mimo výše popsané tři skupiny nám z archeologických lokalit zbyly již 
jen jeskyně Nad vodopády v údolí Bubovického potoka a významná jes-
kyně Nad Kačákem v údolí Kačáku. Dutina Nad vodopády se nachází přímo 
u Bubovických vodopádů a byla sondována v roce 1945. Nálezy a dokumen-
tace se bohužel nezachovaly. Údajně zde byla objevena keramika kultury s li-
neární keramikou a z mladší doby bronzové.

Z výše uvedených Petrbokových výzkumů v jeskyni Nad Kačákem se 
do Národního muzea kromě paleolitických artefaktů a kostí zvířat dostaly 

Jednu z nejznámějších speleoarcheologic-
kých lokalit Českého krasu představuje jes-
kyně Koda, otevírající se nápadným portá-
lem ve strmém svahu Kodské rokle. Je to vo-
dorovná tunelovitá chodba dlouhá 17 metrů, 
široká do 3,5 metru a vysoká až 3 metry. Na 
stěně jeskyně vpravo jsou na snímku vidět 
čísla rozměření jeskyně z doby archeologic-
kých výzkumů. (MM)
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nálezy z neolitu, eneolitu, doby bronzové a raného středověku, bohužel však 
bez jakékoliv dokumentace. Neolitické kultuře s lineární keramikou náleží 
přes 60 keramických zlomků kulovitých a polokulovitých nádob zdobených 
rytou lineární výzdobou, plastickými páskami i pupky a nehtováním. Necelá 
desítka keramických zlomků zdobených z valné části charakteristickými 
vpichy přísluší do mladší neolitické kultury s vypíchanou keramikou. Pouze 
obecně do neolitu patří dvě kostěná šídla, kostěná tyčinka, čtyři broušené 
kamenné nástroje (dva kopytovité klíny a dvě ploché kopytovité sekery) 
a několik štípaných nástrojů. Většina neolitických nálezů měla být podle 
Petrbokových poznámek objevena cca 9 až 13 metrů od vchodu, kde se také 
mělo rozprostírat mohutné ohniště. Pobyt v následujícím období eneolitu, 
kdy jsou doklady ze všech dutin Českého krasu velmi vzácné, dokládá několik 
keramických fragmentů z časného až staršího eneolitu (4300–3500 př. n. l.) 
a snad i z kultury se šňůrovou keramikou (2800–2400 př. n. l.). Další výrazný 
horizont pochází z mladší a pozdní doby bronzové. Do Národního muzea 
se z Petrbokových výzkumů dostalo přes 140 zlomků keramiky s drsně-
ným, hlazeným a tuhovaným povrchem, které opět postrádají bližší nálezové 

Pazourkový hrot šípu (délka 45 mm) ze sedla 
nad Kodskou roklí nedaleko Kodské vyvěra-
čky. Národní muzeum, Archeologická sbírka, 
inv. č. H1p-1/2020 (př. č.). (KŽ)

Vchody jeskyně Ve stráni se nacházejí ve str-
mém skalnatém srázu Kodské stěny. Uvnitř 
jeskyně překvapí vysoké prostory. (MM)
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okolnosti. Slabé stopy přítomnosti člověka v jeskyni máme doloženy i z ra-
ného středověku.

Předchozí exkurz nám ukázal doklady pobytu našich předků z různých ob-
dobí zemědělského pravěku v dutinách u Srbska. Jeskyně jsou jak v tomto re-
gionu, tak i v celém Českém krasu intenzivně využívány po celý neolit a čás-
tečně i v časném eneolitu. Ve zbytku eneolitu až po střední dobu bronzovou 
je zájem o jeskynní prostory minimální. Od mladší doby bronzové až po dobu 
halštatskou máme opětovné doklady o hojných návštěvách podzemních du-
tin, aby byly v následujících epochách – v době laténské, římské a době stě-
hování národů – téměř úplně opomíjeny. Nelehkou otázkou, za jakým úče-
lem byly jeskyně navštěvovány a obývány, se zabývají archeologové více než 
150 let, a přesto se jim ji dodnes nepodařilo uspokojivě odpovědět. Je to způ-
sobeno dvěma důležitými faktory: omezenou výpovědní možností archeo-
logických pramenů a zcela jistě širokou škálou důvodů, které k návštěvám 
a využívání skalních dutin vedly. My tak pouze naznačíme některé možnosti, 
i když u většiny archeologicky doložených sídelních aktivit nám zůstane je-
jich původní účel skryt.

Zcela jistě můžeme odmítnout poněkud romantické představy o dlouho-
dobějším pobytu uprchlíků, vyhnanců, trestanců či jinak vyloučených jedinců 
z lidské společnosti. Všechny jeskyně v Českém krasu, tedy i ty v okolí Srbska, 
leží poblíž zemědělských osad v prostoru, jenž byl bezprostředně využíván 
a kde by nejspíše nebyla trpěna dlouhodobější přítomnost jednotlivce nebo 
skupinky výše popsaných individuí. Člověka také často napadne jako důvod 
jejich návštěv přenocování nebo úkryt při nepříznivém počasí pro poutníka, 
pastevce či lovce. Tyto krátkodobé pobyty lze u některých větších vodorov-
ných dutin s dobrým přístupem předpokládat. Bohužel po nich ale zůstanou 
jen minimální stopy – ohniště, zvířecí kosti jako zbytek potravy nebo drobný 

Letecký pohled směrem k jihovýchodu na 
hlavní část hradiště Kozel u Hostimi. Hradiště 
leží na plošině kryté říční terasou na soutoku 
Berounky a Kačáku. Linie opevnění, která pů-
vodně oddělovala přední část plošiny, běžela 
napříč velkým obdělávaným polem a dnes 
je rozorána. Další linie opevnění se skrývá 
v pásu křovin na spodním okraji snímku. Fo-
tografie zachycuje dvě části hradiště bližší 
výběžku plošiny nad soutokem. Celkový roz-
sah hradiště a průběh opevnění jsou znázor-
něny na dalším obrázku. (JJ)
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ztracený nástroj. Zcela jistě sebou ovšem při těchto návštěvách pravěcí lidé 
nenosili těžké a křehké keramické nádoby. To nám ukazuje například i nej-
známější pravěký „cestovatel“ Ötzi z Alp s výbavou v podobě batohu, luku, 
toulce s šípy a sekery.

V jeskyních přitom běžně nacházíme pozůstatky většího množství kera-
mických nádob. K jejich zvláštnímu významu se výstižně vyjádřil V. Matoušek 
v monografii o Tetínu: 

Všechny [nádoby] musel někdo přenést často i několik kilometrů z do-
movského sídla a v závěru s nimi šplhat do prudkých strání nebo do-
konce do skal. To svědčí o promyšleném, záměrném a pravděpodobně 
i dlouhodobém a opakovaném využívání jeskyní. Nést nůž, sekeru, 
oštěp, textilní nebo kožený vak nemusí být na dlouhé cestě ani v obtíž-
ném terénu složité. Ale putovat s křehkou a těžkou keramickou nádo-
bou jen proto, abyste ji nakonec uložili v jeskyni, kde se velmi snadno 
rozbije, k tomu už musíte mít pádný důvod.

Jedním z pádných důvodů byly zcela jistě nejrůznější náboženské akti-
vity. Podle archeologických dokladů v dobře prozkoumaných dutinách zá-
padní Evropy (např. Lichtensteinhöhle v Harzu) sloužily některé jeskyně v době 
bronzové, ale i jindy k náboženským účelům (zahrnujeme do nich i pohřební 
aktivity). Ostatně náboženské využívání jeskyní je dodnes běžné v řadě zemí 
jihovýchodní Asie. Z Českého krasu sem náleží vertikální puklina s lidskými 
ostatky na Bacíně a pravděpodobně Sisyfova propast u Tobolského vrchu. 
V okolí Srbska mohla tento účel v určitých obdobích plnit Barrandova jeskyně 
(dno Heimovy propasti ale bohužel dosud archeologicky zkoumáno nebylo) 

Digitální model terénního reliéfu hradiště Ko-
zel u Hostimi s vyznačením opevnění (plná 
čára) a plochy hradiště (přerušovaná čára). 
Na obrázku je patrná morfologická stopa 
staré cesty vedoucí strmými svahy od býva-
lého zahradnictví V Kozle do prvního před-
hradí hradiště. Zda tam taková cesta byla již 
v době existence hradiště, nevíme, je to ale 
možné. Někdy se této cestě neformálně říká 
Římská cesta. DMR 5. generace; zdroj výško-
pisu © Český úřad zeměměřický a katastrální, 
www.cuzk.cz.
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a Martina s rozsáhlejšími podzemními komplexy, kde mohla například probí-
hat komunikace s určitými typy chtonických božstev nebo meditace či navo-
zování transcedentálních vztahů.

Zajímavý fenomén v tomto ohledu představují jeskyně v oblasti Na Bříči, 
kde byly téměř všechny využitelné dutiny navštěvovány v mladším období 
kultury s lineární keramikou a o něco méně v kultuře s vypíchanou keramikou. 
Zdejší dutiny jsou poměrně obtížně dostupné buď strmým výstupem z údolí 
Berounky, nebo sestupem z teras u Chlumu. Také leží v poměrně velké vzdá-
lenosti od soudobých zemědělských sídlišť, pomineme-li nedalekou krátko-
dobou osadu. Četná ohniště s desítkami keramických nádob a broušenými, 
štípanými či kostěnými nástroji naznačují dlouhodobější lidskou aktivitu. 
Samotné obtížně dostupné místo zároveň dokládá setkávání jedinců, kteří si 
zřejmě nepřáli být nikým rušeni. Tyto schůzky se podle množství nálezů pra-
videlně opakovaly. Někdy také docházelo k manipulaci s lidskými ostatky, jak 
dokazují nálezy v Galerii a Nové (Hájkově) jeskyni. Celý tento prostor tak mohl 
v této době představovat sakrální areál se specifickými rituály přístupný je-
nom určitým jedincům. Jeho bližší poznání nám však výpověď archeologic-
kých pramenů neumožňuje.

Blízkost osídlení snad dovoluje předpokládat u některých jeskyň naopak 
spíše profánní důvody pobytu. Ve zkoumaném území by se mohlo jednat 
o dutiny Se Sondou a Kostelík. Nachází se u Berounky poblíž výšinného 
sídliště z mladší či pozdní doby bronzové a doby halštatské a obsahovaly 
stejně staré nálezy. Obyvatelům této polohy nebo blízkého sídelního areálu 
u Korna tak mohly sloužit jako dočasný úkryt nebo skladiště při rybolovu či 
dalších činnostech odehrávajících se u řeky. Rovněž dobře přístupná a vy-
užitelná jeskyně Koda ležící v blízkosti významného zdroje vody mohla být 
docela často navštěvována ze zcela prozaických důvodů. Profánní důvod 
návštěvy pravděpodobně dokládá i devět jeleních parohů patrně z mladší 
doby bronzové z jeskyně Ve Stráni v Kodské rokli. Její prostory snad poslou-
žily jako skladiště a možná i dočasný úkryt pro někoho, kdo v okolních le-
sích sbíral shozené parohy.

Rozhodně se nám na shora uvedených řádkách nepodařilo vyřešit dů-
vody lidských návštěv podzemních prostor. Snad jsme ovšem alespoň na-
značili, že se jedná o velkou škálu možných příčin a důvodů, které archeolo-
gie jen velmi těžko postihuje.

Jak již bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, výrazně členitý reliéf středu 
Českého krasu nepředstavuje vhodné podmínky pro pravěké zemědělce. V zá-
jmové oblasti tak evidujeme jen několik možných zemědělských sídlišť. Krátce 
po druhé světové válce objevil F. Prošek v mělkém sedle nedaleko Kodské vy-
věračky kromě mezolitické štípané industrie i dva střepy, pazourkovou šipku 
a srpovou čepel kultury s lineární keramikou. Získaný soubor je velmi malý 
a má nízkou vypovídací hodnotu. Nelze tedy rozhodnout, jestli představuje 
doklad klasické zemědělské osady, nebo mimosídlištní aktivity neznámého 
účelu. Koncem 60. let našli manželé Jeřábkovi na vysoké terase na levém 
břehu Berounky kousek od Chlumu dvě desítky střepů a dva štípané nástroje 
kultury s lineární keramikou. Poloha by snad mohla svědčit o nějakém krát-
kodobějším sídlišti prvních zemědělců. Dále v 70. letech sebral P. Břicháček 
na terase na levém břehu Berounky jižně od Srbska několik pravěkých střepů. 
Pravděpodobně také představují doklad krátké sídelní aktivity, jejich časové 
zařazení ale není možné.

Členitý terén s ostrožnami nebo strmými kopci využívali ale naši předci 
s oblibou pro stavbu hradišť a výšinných sídlišť – z tohoto důvodu je jimi 
protkáno celé území Českého krasu. Jmenujme jen nejvýznamnější: Hostim, 
Choteč, Karlík, Kosoř, Kotýz, Svatý Jan pod Skalou a Tetín. V blízkosti Srbska 

Pro poznání hradiště Kozel u Hostimi mají 
velký význam nové detektorové průzkumy, 
které, pokud jsou odborně vedeny, přinášejí 
důležité informace k dějinám osídlení. Během 
průzkumů bylo vyzvednuto několik spon, pin-
zeta z konce doby římské nebo počátku stě-
hování národů, a především pozlacená stří-
brná lunula (předmět měsíčkovitého tvaru) 
z 5. století pocházející z pochvy spathy – 
dvojsečného meče bez záštity. Na fotografii je 
lícová a rubová strana artefaktu, jehož šířka 
je zhruba 3 cm. Podle N. Profantové, 2018.
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leží hned dvě – hradiště Hostim a výšinné sídliště nad Císařskou roklí u Korna, 
fakticky ale jen pár set metrů od okraje zástavby obce Srbsko.

S výšinným sídlištěm u Korna se pojí jeden velký omyl archeologie na 
Berounsku. Lokalitu na nepravidelné ostrožně nad soutokem Císařského po-
toka a Berounky objevil začátkem 60. let 20. století Václav Patera. Josefu 
Maličkému se zde v 60. letech podařilo získat několik stovek keramických 
zlomků a železářskou strusku. Polohu poté publikoval jako keltské oppidum 
o rozloze 20–25 hektarů! V odborné veřejnosti se však tato interpretace 
neujala. Koncem 90. let podrobili polohu novému průzkumu a keramický ma-
teriál revidovali Irena Benková a Václav Čtverák. Předpokládané valy správně 
identifikovali jako novověké úpravy polí a teras. Poměrně početný keramický 
materiál datovali do pozdní doby halštatské a v malé míře do mladší až pozdní 
doby bronzové. Podle jejich poznatků lze lokalitu interpretovat jako výšinné 
sídliště z dvou výše uvedených epoch.

Při naší revizi v terénu však byla na nejzazším výběžku ostrožny z pří-
stupné jihovýchodní strany identifikována nápadná terénní vlna. Začíná na 
prudkém srázu k Berounce, běží na jihozápad a končí zhruba po 80 metrech 
v místech, kde výběžek ostrožny navazuje na rovinatý terén. Zde mohla být 
zničena polními pracemi, které jsou zde všude doložené (viz výše). Její prů-
běh lze rozpoznat i na digitálním modelu reliéfu. Kdyby terénní vlna skutečně 
představovala poslední pozůstatek pravěké hradby, tak by zjištěné hradiště 
mělo trojúhelníkovitý tvar o rozměrech zhruba 130 × 60 metrů a přibližné 
rozloze půl hektaru. Od západu a severu by bylo chráněno strmými svahy 
Císařské rokle a Berounky a od jihu a jihovýchodu hradbou. Tento předpoklad 
však může ověřit jedině budoucí archeologický výzkum. Poloha je významná 
velmi hojnou železářskou struskou, která by si do budoucna zasloužila velkou 
pozornost. V případě její souvislosti se zdejším pozdně halštatským osídle-
ním by to byl po strusce z Chrustenic teprve druhý důkaz o výrobě železa na 
Berounsku v době halštatské!

Na ostrožně nad soutokem Berounky a Kačáku se nachází dlouho známé 
trojdílné hradiště Kozel u Hostimi. Od 2. poloviny 19. století do konce 20. sto-
letí bylo mnohokrát navštíveno a popsáno v literatuře. Jediný standardní ar-
cheologický výzkum provedl M. Šolle již v roce 1944, kdy byl prozkoumán 

střední val. V posledních letech provádí na hradišti de-
tektorové průzkumy Naďa Profantová. Začněme popi-
sem jednotlivých částí a opevnění. Na výběžku ostrožny 
nad soutokem se rozkládá akropole. Má nepravidelný 
pětiúhelníkový půdorys o rozměrech cca 240 × 230 me-
trů a ploše 4,4 hektary, na západní straně poškozený lo-
mem a na východě a jihu chráněný strmými svahy. Od 
předhradí ji odděluje nikdy nezkoumaný rozoraný val 
o délce cca 200 metrů. Z něho pochází velké množství 
„strusky“, o které bylo vysloveno mnoho hypotéz – po-
žár dřevěné konstrukce valu nebo zabudování železář-
ských pecí do svahu valu po zániku opevnění. Podrobný 
výzkum je bohužel znemožněn rozoráním valu a vyve-
zením strusky z polí do přilehlých svahů.

První předhradí má nepravidelný tvar o rozměrech 
cca 350 × 180 metrů a rozloze 4,5 hektaru. Na severu 
a jihu je odděleno od druhého předhradí a akropole příč-
nými valy, na východě a západě má strmé svahy a na 
jihozápadě se do něj z boku zahlubuje mělké údolíčko. 
Příčný val oddělující obě předhradí se dodnes projevuje 
jako výrazná terénní vlna o délce přibližně 400 metrů. 

Dvě avarská kování z hradiště Kozel u Hostimi 
z nedávných výzkumů N. Profantové. (NP)

Pravěká struska s otisky dřevěného uhlí z po-
lohy nad Císařskou roklí. (MM)
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Od prvních zemědělců až do raného středověku 

V roce 1944 byl zkoumán sondou o rozměrech 9,5 × 2 metry. Skládal se z ka-
menné destrukce o šířce 8 metrů, zuhelnatělých břeven a velké kůlové jámy 
zapuštěné do podloží. Původní hradba byla pravděpodobně tvořena dřevěnou 
komorovou nebo roštovou konstrukcí zpevněnou z vnější strany kamennou 
plentou se svisle zapuštěnými kůly. Podle nálezů patří do raného středověku.

Druhé předhradí má obdélníkovitý tvar o rozměrech cca 600 × 300 me-
trů a rozloze 17 hektarů. Předhradí se skládá z vyšší severní části a nižší te-
rasovité jihozápadní části. Na západě, jihozápadě a východě je vymezeno 
prudkými svahy. Na severu ho vymezuje příčný val, který má na obou kon-
cích ramena stáčející se k jihu. Jeho délka činí zhruba 650 metrů. V jeho vý-
chodní polovině z něj zůstala jen nevýrazná terénní vlna. V západní polovině 
byl téměř úplně zničen orbou. Ani před touto a ani před ostatními příčnými 
hradbami nebyl zjištěn příkop. Podle analogií na jiných hradištích ho však 
můžeme u všech tří opevnění předpokládat.

Ze sběrů a výzkumu na ploše hradiště byla získána poměrně početná ko-
lekce nálezů dovolující rekonstruovat dějiny osídlení. Několik zlomků nazna-
čuje, že někdy v průběhu eneolitu až doby bronzové mohlo existovat na špičce 
ostrožny výšinné sídliště. Další soubor keramických zlomků náleží do pozdní 
doby halštatské. Podle analogií u jiných opevněných sídel mohlo tehdy vznik-
nout i nejstarší opevnění. Z konce doby římské až počátku stěhování národů 
pochází z akropole četné zlomky keramiky a jeden železný nůž. V této době 
sloužilo hradiště asi jako výšinné sídliště, neboť Germáni se stavbě opevnění 
vyhýbali. Nejvíce nálezů patří do raného středověku – zhruba do 8. až 9. sto-
letí. V této době můžeme předpokládat stavbu dvou vnějších linií opevnění 
a možná i vnitřní hradby oddělující akropoli, i když toto opevnění mohlo mít 
staršího předchůdce.

Pokud spojíme nedávné poznatky z detektorových průzkumů z Hostimi 
a dalších lokalit se staršími nálezy, dostaneme překvapivě nový obraz osídlení 
Berounska ve 4. a 5. století. Koncem 4. století začíná neklidné období stěhování 

Digitální model terénního reliéfu výšinného 
sídliště nad Císařskou roklí u Korna s vyzna-
čenou hlavní osídlenou plochou (šrafování) 
a možným opevněním (přerušovaná čára). Di-
gitální modely reliéfu mají velký význam ne-
jen pro archeologii, ale i pro geomorfologii. 
Dole při ústí Císařské rokle naznačuje morfo-
logie existenci plochého výplavového kuželu, 
složeného zřejmě hlavně z pěnovce. DMR 
5. generace; zdroj výškopisu © Český úřad 
zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz.
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národů. Do nedávna se zdálo, že ger-
mánští osadníci Berounsko v této 
době opustili a to až na výjimky zů-
stávalo liduprázdné. Ovšem bohatý 
hrob z Berouna z 2. poloviny 4. sto-
letí, pohřebiště na Tetíně ze 4. až 
5. století, osídlení hostimského hra-
diště, dvě nádoby a spona pravděpo-
dobně z hrobů z 5. století z Králova 
Dvora a Litně, dvě přezky z Korna 
a Karlštejna z 5. století a depot že-
lezných předmětů z Let nám jedno-
značně dokazují, že Berounsko dál 
představovalo významnou sídelní ko-
moru s doklady přítomnosti vysokých 

elit. To se týká především berounského hrobu a pozlacené lunuly z hostim-
ského hradiště. V této neklidné době byla také často vyhledávána starší pra-
věká hradiště, která zřejmě poskytovala při nenadálých vojenských přepadech 
a střetech významnou ochranu. Tuto úlohu v regionu plnilo vedle tetínského 
hradiště i námi pojednávané hradiště hostimské.

Během detektorových průzkumů a povrchových sběrů bylo na hradišti 
Kozel nalezeno i šest avarských kování z mužských opasků nebo koňských 
postrojů převážně z 2. poloviny 8. století. Naznačuje nám to, že hradiště do-
sáhlo svého maximálního rozvoje zřejmě již během tohoto časového úseku 
raného středověku. K lepšímu pochopení jeho tehdejší funkce nám může po-
moci i situace v blízkém okolí. Větší množství avarských kování nebo arte-
faktů bylo nalezeno na nedalekém pravěkém hradišti ve Svatém Janu pod 
Skalou, výšinném sídlišti nebo hradišti Mořinka, hradišti Kosoř a k tomu ještě 
na hradišti Kotýz u Tmaně. Tato velká koncentrace výšinných lokalit, která 
nemá zázemí v zemědělském osídlení, dovoluje vyslovit hypotézu, že hradiště 
a kopce skryté v lesnatém a členitém terénu Českého krasu mohla v neklid-
ných dobách sloužit jako útočiště pro obyvatelstvo z přilehlé pražsko-slán-
ské oblasti a Hořovické kotliny.

V 8. století písemné prameny o Čechách naneštěstí téměř úplně mlčí. 
Koncem 90. let 20. století však bylo při detektorovém průzkumu málo zná-
mého hradiště Kal ve východních Čechách nalezeno velké množství avarských 
kování a avarských trojbokých šipek, které dovoluje vyslovit pravděpodobnou 
hypotézu, že hradiště bylo obléháno a dobyto Avary. Množství avarských před-
mětů i hrotů šípů rozesetých po celých Čechách navozuje dojem, že tyto ná-
jezdy byly asi trvalejšího rázu a po delší časové období. Hostimské hradiště 
mohlo v těchto dobách sloužit jako dlouhodobější opevněné sídlo, jak do-
kládají početné keramické nálezy. Podle špatně datovatelných keramických 
zlomků se zdá, že fungovalo ještě po určitou část 9. století a pak z nezná-
mých příčin zaniká. V literatuře se objevují hypotézy, které jeho konec dávají 
do souvislosti s přemyslovskou expanzí z pražské oblasti na konci 9. století 
a s vybudováním sousedního Tetína. Na základě současného stavu znalostí 
o obou hradištích se však k této otázce nelze seriózně vyjádřit.

Na závěr si můžeme dovolit shrnout výše uvedené odstavce do konstato-
vání, že okolí obce Srbsko má díky svému bohatému paleolitickému osídlení, 
četným krasovým dutinám s početnými doklady přítomnosti člověka v země-
dělském pravěku i osídleným výšinným lokalitám podstatný význam pro po-
znání určitých témat pravěku celých Čech!

Mimořádný nálezový celek, kostrový hrob 
germánského bojovníka s velmi bohatou vý-
bavou, byl nalezen při stavbě základu jed-
noho z pilířů dálničního mostu v Berouně-
-Závodí v roce 1978. Časově spadá na ko-
nec 4. století našeho letopočtu. Na snímku je 
rekonstrukce hrobu, kterou  lze spatřit v ar-
cheologické expozici Západočeského muzea 
v Plzni. Výzkum provedl P. Břicháček. Jedná 
se o jeden z nejpozoruhodnějších archeolo-
gických nálezů v těsném sousedství popiso-
vané oblasti. (KŽ)
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