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1 ÚVOD
Téma bakalářské práce: Archeologie raně středověkých hradišť na 

Plzeňsku jsem si vybrala z důvodu zájmu o raný středověk. Cílem této 

práce  je  shromáždění  informací  o  archeologicky  zkoumaných  raně 

středověkých hradištích na Plzeňsku. Tuto oblast lze definovat různými 

způsoby,  např.  podle  přírodního  nebo  politického  rozdělení.  Kvůli 

omezenému prostoru práce jsem si vybrala politické rozdělení a zvolila si 

tři  okresy:  Plzeň  -  město,  Plzeň  -  jih  a  Plzeň  –  sever.  Na  uzemí, 

vymezeném hranicemi těchto tří okresů se nachází 11 lokalit, kterými se 

budu zabývat v této práci. Jedná se o lokality Bukovec, Dolní Hradiště, 

Hradec u Stoda, Lipno, Nadryby, Ostrov u Bezdružic, Planá nade Mží, 

Starý  Plzenec,  Šipín,  Všeruby a  Žinkovy.  Pro  potřeby této  práce  byla 

vytvořena mapa lokalit (viz obr. 1)

2 Hradiště 
V raném středověku  bylo  hradiště  důležitým centrem tehdejšího 

politického,  správního,  sakrálního  a  ekonomického  dění  pro  obyvatele 

žijící  nejen na samotném hradišti,  ale  i  v  jeho okolí.  Některá hradiště 

ovlivňovala  své  okolí  do  takové  míry,  že  nabyla  nadregionálního 

významu.  Proto  nás  vůbec  nepřekvapí,  že  jejich  vybudování  muselo 

vyžadovat  početný  řízený  pracovní  kolektiv,  který  jistě  disponoval 

značnými  technickými  znalostmi  a  zkušenostmi  (Sláma 2004,  533).  O 

těchto důležitých opěrných bodech tehdejší raně středověké společnosti 

se dozvídáme nejen z archeologických,  ale  i  z  písemných pramenů,  i 

když pouze v malé míře,  neboť historické zprávy nejčastěji  informují o 

významu a  funkci  těchto  objektů  za  určitých  významných  historických 

okolností a událostí (Sláma 1986, 9).
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2.1 Definice pojmu hraditě v odborné literatuře
Název hradiště je odvozen od názvu hrad neboli grad, přejatému 

ze staroslovanské  literatury.  Tímto  termínem  je  míněn  nejen  vlastní 

opevněný objekt,  ale v polské histografii  je takto označováno i  přilehlé 

hradské území.  Oproti  tomu latinská terminologie nám nabízí  mnohem 

více alternativ,  ale také více problémů s určením přesného překladu a 

významu,  používáním  termínů,  jako  jsou:  metropolis,  urbs,  castrum, 

castellum a oppidum. Problematickým faktem je, že všechny tyto výrazy 

mají význam hrad i město (Sláma 1986, 10-11). 

Často se stává, že autoři  kronik a legend označují v textu jedno 

hradiště  dvěma  různými  termíny,  přesto  se  můžeme pokusit  o  určení 

významu jednotlivých pojmů dle jejich důležitosti. Nejvýznamější objekty 

byly  označeny  jako  metropolis,  urbs  či  civitas  a  docházelo  i  ke 

kombinacím  jednotlivých  termínů  (civitas  metropolis,  urbs  metropolis 

atd.).  Tyto  objekty  bývaly  knížecími  sídly  či  centry  církevní  a  světské 

správy, jako  např. Praha (Sláma 1986, 10). Oproti tomu existuje relativně 

početná skupina různorodých hradišť, která  jsou označována jako urbs či 

civitas. Toto označení nesly např. přemyslovské správní hrady. Poslední 

kategorii tvoří hrady, které jsou zvány jako oppidum, castrum a castellum. 

Pod  uvedenými  termíny  můžeme  najít objekty  druhořadého  postavení 

vůči hradům správním. Takto bývají zmiňovány především ty objekty, u 

niž vystupovala do popředí funkce strážní a vojenská (Sláma 1986, 11).

Podle  J.L.  Píče (1909)  název hrad - gorod -  znamená v  pravém 

slova smyslu místo, kde se nacházel hrad (tak jako např. bojiště je místo, 

kde byl boj). Ve starých letopisech se vyskytuje tento teremín v několika 

obměnách: pod slovem gorod rozumí ruské letopisy zpravidla města, kde 
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bylo  sídlo  knížete,  zatímco  jiná  města  ve  stejném  knížectví  letopisy 

nazývají  prigorod a gorodok.  Tyto  termín  označují  zpravidla  opevněná 

místa  na hranicích.  Latinské letopisy podobně činí  rozdíly  mezi  názvy 

civitas  a  urbs,  které  tak  odpovídají  ruskému označení  gorod,  zatímco 

názvy castrum a castellum by do jisté míry mohly odpovídat termínům 

prigorod a gorodok (Píč 1909,298 – 299).

J.  Bubeník,  I.  Pleinerová  a  N.  Profantová  (1998,  129)  ve svém 

společném příspěvku používají místo termínu hradiště opevněná sídliště, 

protože  podle  jejich  názoru  má tento  termín  širší  pojem,  jenž shrnuje 

pokud  možno  všechny,  a  to  dosud  v  terénu  nerozpoznané  a 

neprozkoumané potenciální lokality.

Jaroslav  Bašta  s  Darou  Baštovou  (Bašta  –  Baštová  1988,  11) 

nazývají  hradišti  jakékoliv  výšinné  sídliště  dodnes  viditelně  opevněné 

(např.  příkopem a   uměle navršeným valem).  Výšinným sídlištěm pak 

rozumíme  osadu  dostatečně  chráněnou  svou  polohou,  tedy  přirozené 

opevněnou, která nemuselá být dále dopevňována náročnější fortifikací.

2.2 Počátky hradišť
Podle  některých  představ  vznikala  hradište  již  v  7. století.  O 

hradištích  budovaných  v  tomto  období  nemáme  žádné  archeologické 

důkazy,  známe  jen  historický  doklad  z  Fredegarovy  zprávy  o 

Wogastisburgu.  Fredegar  ho popisuje jako palisádou opevněný kopec, 

fortifikovaný za účelem jednoho válečného střetnutí (Lutovský 2006, 22) 

mezi Sámem a franckým králem Dagobertem I. V kronice moissacké je 

zmínka o hradu Canburgu, který byl oblehnut franckou výpravou v roce 

805 (Sláma 1986, 12). Tato hradiště zřejmě nemají nic moc společného s 

těmi, která jsou známa v Čechách až od 9. století . Na našem uzemí se 
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objevují sporadicky v 8. století a 1. polovině 9. století objekty, které by se 

mohly  teoreticky  zařadit  mezi  hradiště,  avšak  jsou  zde  mnohé 

pochybnosti o jejich správné dataci. Rozkvět hradišť, který máme doložen 

nejen  z  písemných  pramenů  z  10.  století,  ale  hlavně  z  pramenů 

archeologických, nastává až ve 2. polovině 9. století (Lutovský 2006, 22). 

Doba hradištní se obvykle dělí na: starší (600/650 – 800), střední (800 – 

950), mladší (950 – 1100/1200) a pozdní (1200 – 1250), kdy dochází k 

přechodu mezi raným a vrcholným středověkem.

3 Databáze
Na  základě  informací  o  jednotlivých  lokalitách,  získaných  z 

dostupné  odborné  literatury  byla  vytvořena  databáze,  která  posloužila 

jako  pomůcka  pro  další  strukturování  textu  a  rozdělení  zkoumaných 

hradišť.  Jako objekty v databázi  byla zvolena jednotlivá hradiště.  Jako 

deksriptory byly zvoleny tyto jejich vlastnosti:

− okres, kde se lokalita nachází

− nadmořská výška lokality

− rozloha opevněného areálu

− množství samostatně opevněných částí v dispozici hradiště

− počet kostelů, nacházejících se v areálu lokality

− počátek období využívání hradiště

− konec období využívání hradiště

− doložená existence osídlení lokality v eneolitu

− doložená existence osídlení lokality v době bronzové

− doložená existence osídlení lokality v době halštatské

− nejstarší doložená fáze opevnění

Po vytvoření  databáze  byla  zkoumaná hradiště  rozdělena do  tří 
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skupin. Tyto skupiny dělí  hradiště podle doloženého stáří fortifikace na 

lokality  s  opevněním doloženým až v  raném středověku;  na  lokality  s 

opevněním doloženým v pravěku nebo blíže nedatovaným; a na lokality 

bez dochovaných reliktů opevnění.

Převýšení  nad  mořskou  hladinou  poloh,  na  kterých  byla  raně 

středověká hradiště zakládána,  jeví  tendence ve vyhledávání  poměrně 

stejnorodého  převýšení.  Nadmořské  výšky  jednotlivých  hradišť  na 

Plzeňsku  se  pohybují  mezi  330  –  550  metry,  ale  nejvíce  lokalit  je 

položeno v nadmořské výšce pohybující se kolem 400 metrů nad mořem 

(viz graf 1).

Mezi sledovanými hradišti lze vypozorovat 2 skupiny lokalit, které 

jsou si  poměrně blízké svou rozlohou  (viz graf 2). První skupinou jsou 

hradiště s rozlohou opevněného areálu do 3 hektarů. Tato skupina není 

příliš  sourodá,  protože zde nacházíme jak  dvě extrémně malé  lokality 

(Nadryby a Všeruby), dále hradiště Ostrov u Bezdružic a Šipín, která se 

svou velikostí blíží 2 hektarům a Žinkovy, velké téměř 3 hektary. Druhá 

skupina  hradišť  je  již  rozlohou  podobnější,  poněvadž  jejich  areály  se 

velikostně pohybují kolem 4 hektarů, s vyjímkou obrovských lokalit Dolní 

Hradiště  a  Hradec  u  Stoda,  které  dosahují  téměř  6  hektarů.  Můžeme 

možná předpokládat,  že velikost  areálu pohybující  se kolem 4 hektarů 

byla v raném středověku shledávána za dostatečnou a snad i ideální u 

určité  skupiny lokalit.  Vícedílnou dispozici  evidujeme u většiny  větších 

hradišť, naopak malá hradiště mívají obvykle pouze jednodílnou dispozici. 

V  obou  skupinách  však  evidujeme  vyjímky  (5,5  hektarů  velké  Dolní 

Hradiště  je  pouze  jednodílné,  kdežto  u  menších  Žinkov  s  rozlohou  3 

hektary, je předhradí nejspíše přítomno). 
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Při  sledování  případného  výškového  vztahu  lokalit  vzhledem  k 

jejich  rozloze  vyšlo  najevo,  že  nadmořská  výška  lokalit  nemá  vůbec 

žádný vztah na jejich rozlohu (viz graf 3) a o velikosti opevněného areálu 

tak zřejmě musely rozhodovat zcela jiné faktory, například terénní poloha 

či význam a funkce daného hradiště.

Na  všech  sledovaných  lokalitách  bylo  prokázáno  starší  pravěké 

osídlení.  Nejčastěji  doložené  předchozí  pravěké  osídlení  bylo  z  doby 

bronzové a halštatské, u kterých je znatelný jen mizivý rozdíl (viz graf 4). 

Jedná  se  o  pravěká  období,  kdy  se  buduje  poměrně  velké  množství 

hradišť (například západočeské Okrouhlé Hradiště založené v 9. století 

před Kristem [Jiráň (ed.)  2008,  167]).  Je možné,  že se Slované kdysi 

usídlili na zbytcích starých pravěkých hradišť, na kterých byly ještě patrné 

zbytky staršího opevnění, které jim stačilo jen obnovit.  Mnohem menší 

podíl dřívějšího pravěkého osídlení připadá na období eneolitu.

Počátky slovanského osídlení většiny lokalit spadají do 9. století, 

pouze na  Ostrově  u  Bezdružic  byla  doložena přítomnost  slovanského 

osídlení již  v 7. století. Doba zániku jednotlivých hradišť na Plzeňsku je 

již rozmanitější (viz graf 5), zde již zřejmě velmi záleželo na individuálním 

vývoji  jednotlivých  hradišť  a  jejich  případném  postavení  v  rámci 

vznikajícího raně přemyslovského státu.

4 Rozdělení hradišt
 Na  základě  informací  z  odborné  literatury  a  vytvořené 

databáze jsem rozdělila zkoumaných 11 lokalit do tří skupin.

1. Lokality  s  předchozím  pravěkým  osídlením  a  fortifikací  
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z hradištního období: Hradec u Stoda, Nadryby a Starý Plzenec – 

Hůrka.

2. Lokality  s  pravěkým  a  raně  středověkým  osídlením,  jejichž  

fortifikace  pochází  z  pravěkého období  či  je  bez bližší  datace:  

Bukovec, Dolní Hradiště, Lipno, Ostrov u Bezdružic, Planá nade  

Mží, Šipín a  Žinkovy.

3. Lokality  s  pravěkým  a  raně  středověkým  osídlením 

bez dochovaných terénních reliktů viditelných na povrchu: Všeruby 

Tato poslední skupina zahrnuje pouze jednu lokalitu, u které není 

jisté zda se jedná o výšinné sídliště nebo hradiště.

4.1  Lokality  s  předchozím  pravěkým  osídlením  a  fortifikací 
z hradištního období

4.1.1 Hradec u Stoda (okr. Plzeň – jih)
Ostrožní  hradiště  se  nachází  ve  strategicky  výhodné  poloze  v 

areálu  stejnojmenné  obce  nad  soutokem  Radbuzy  a  Touškovského 

potoka, který je znám i jako Miřovický,  Lisovský, Trubický nebo Háj, 3 

kilometry západně od Stoda. Hradiště, zvané místními "Vyšehrad" leží v 

západní části obce na ostrožném výběžku náhorní planiny, která leží při 

levém břehu řeky Radbuzy a na západě se zvedá. Na jihu jsou svahy 

ostrožny strmé a spadají směrem k řece Radbuze, na severu a východě 

klesají k soutoku Radbuzy s Touškovským potokem (Justová 1979, 138). 

Hradiště leží ve výšce  380 metrech nad mořem (Bašta – Baštová 1988, 

13-14).  Jeho  dvojdílná  dispozice  o  rozloze  6,02  hektarů  je  tvořena 

východní  akropolí  (o  ploše  2,16  hektarů)  a  předhradím (o  ploše  3,86 
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hektarů). Prostor akropole a předhradí odděluje z vnější strany 8 metrů 

vysoký  a  z  vnitřní  2  metry  mohutný  val  s  vnějším příkopem (Justová 

1979, 138).

Hradiště a jeho opevnění bylo ještě v roce 1720 výrazné natolik, že 

bylo zanesno do mapy J. Ch. Müllerem i s vysvětlivkou. V tereziánském 

období se této lokalitě opět dostalo zájmu a byla zanesena do map tzv. 1. 

vojenského mapování (Justová 1979, 135).  V josefínském katastru lze 

vyčíst, že akropole byla zastavena jen z části a to chotěšovským dvorem. 

V  60.  letech  19.  století  byla  akropole  poškozena  železniční  tratí 

jihozápadní  dráhy.  Železnice  zničila  západní  polovinu  akropole  a  také 

místa, kde střední val navazoval na opevnění obvodové. Ani předhradí 

nezůstalo nedotčené,  po 1.  světové válce zde byly postaveny rodinné 

domy (Justová 1979, 138).

Dnešní podoba akropole je oproti  dřívějším dobám odlišná,avšak 

její východní cíp je bez zástavby, stejně jako louka při jižním obvodu, kde 

se nachází mohutný val, který je, jak už bylo výše řečeno, důležitý předěl 

mezi  akropolí  a  předhradím.  Předhradí  muselo  být  silně  chráněno  v 

západní části, kde byla největší možnost přístupu. Podle vzhledu terénu 

se  zdá,  že  místy  je  val  zdvojený  a  za  jižním  a  západním  valem  se 

nacházejí torsa dalšího valového útvaru. O bráně do hradiště uvažoval A. 

Knor, který ji situuje do jižní části předhradí (Justová 1979, 138-139).

Na akropoli  stál  od 11. století  kostel  sv. Vavřince (Justová 1979, 

139), který je poprvé zmíněn listinou z roku 1298, kde Václav II. potvrzuje 

donaci  kostela  klášteru  premonstátek  v  Chotěšově.  V  roce  1498  je 

zmíněna poprvé i bližší lokace. V chotěšovské kronice ze 17. století je 

kostel označován jako "prastarý, chudý, úzký a tmavý". Roku 1669 byl za 
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působení  chotěšovského  opata  M.  Norberta  zvětšen  o  polovinu  a 

opraven.  Další  opravy proběhly 60.  letech 18.  století.  V rámci  zrušení 

chotěšovského kláštera roku 1782 zanikl  kostel  sv.  Vavřince,  který  byl 

později zbořen (Justová 1976, 89).

První nález byl učiněn při opravě a rozšíření kostela sv. Vavřince v 

roce 1768 chotěšovský proboštem S. Pfeifferem. Byly nalezeny kostrové 

hroby a staré zbraně. Lze předpokládat, že se jednalo o hroby z doby 

existence hradiště (Justová 1979, 142-143). Archeologický zájem o tuto 

lokalitu projevil J. Smolík v Památkách archeologických v 80. letech 19. 

století  (Justová 1979,136),  další  zmínka pochází  od  J.  L.  Píče (1909, 

367), který se zmiňuje o nálezech bez bližší datace.

V roce 1925 ředitel  místní školy J. Rádl zachránil  během stavby 

rodinných domků na předhradí nálezy a zhotovil  první plánek (Justová 

1979,136). Nalezená keramika byla časově zařazena do období střední 

až  mladší  doby  hradištní.  Většina  zlomků,  které  šlo  určit,  pochází  z 

hrncovitých  nádob.  V  nálezech  se  nenacházejí  nezdobené  a  atypické 

zlomky keramiky, lze tudíž předpokládat, že J. Rádl tyto nálezy skartoval 

(Justová  1979,  143).  Ve  stejném  a  následujicím  roce  byl  proveden 

průzkum v důsledku ohrožení lokality V. Kleinem. Ten zhotovil plánky valů 

(ty  se  však  nezachovaly)  a  provedl  povrchový  sběr  na  předhradí. 

Keramický soubor byl datován do stejného období jako keramika získaná 

J.  Rádlem  (Justová  1979,  148).  Od  roku  1926  do  1972  bylo  během 

povrchových  sběrů  a  náhodnými  nálezy  získáno  několik  fragmentů 

keramiky datované převážně do období střední až mladší doba hradištní 

a ojedinělé nálezy ze 13. století (Justová 1979, 154-155).

V  roce  1972  byl  proveden  J.  Justovou  na  předhradí  záchranný 
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výzkum  západního  valu,  který  zasáhl  i  do  parcely  jednoho  rodiného 

domu.  Byla  položena sonda o  délce  13  metrů  a  šířce  4  metrů,  která 

proťala nejlépe zachovanou část valu a okraj vnějšího příkopu (Justová 

1979,  167-168).  Rekonstrukce  valu  byla  tvořená  5  vrstvami  kolmých 

dřevěných roštů. Vrstvy roštů byly uloženy vždy 20 – 30 centimetrů pod 

sebou  v  hloubce  od  120  –  220  centimetrech.  Ve  všech  vrstvách  se 

nalezly  i  zbytky  příčných  trámů,  které  zřejmě  sloužily  k  zajištění 

dřevěných roštů. Trámy se zachovaly ve formě zuhelnatělých zbytků, v 

otisků půdě či v negativech.

Z vnější  strany byla postavena čelní  kamená plenta,  kladená na 

sucho. Místy se dochovala do výšky 70 – 80 centimetrů. Její základ byl 

zapuštěn do země pod úroveň bermy, ležící mezi hradbou a příkopem. 

Podle  základové  rýhy  byla  čelní  plenta  zřejmě  široká  150  –  160 

centimetrů,  i  když  místy  zasahovaly  kameny  do  tělesa  valu  až  do 

vzdálenosti 2,2 metrů od líce zdi (Justová 1979, 168). V mase valu byl 

nalezen skleněný korálek (nejspíš z 9 – 11. století) a dva střepy, z mladší 

doby  bronzové  (milevečská  kultura)  a  střední  doby  hradištní  (Justová 

1979,177).

Mezi lícem a hranou příkopu se nacházela berma o šířce 2,5 metrů 

dlážděná  drobnými  kamínky.  Výzkum  naznačil,  že  hradba  nezanikla 

násilnou  činností,  ale  byla  částečně  rozebrána  kvůli  stavebnímu 

materiálu. Za důkaz můžeme považovat  nalezené pozůstatky hradební 

zdi ve splachových vrstvách příkopu, který naznačuje postupný rozklad 

fortifikace. Při výzkumu byla také zjištěna hloubka příkopu (minimálně 3 

metry), ve kterém se nalezly dva omleté středohradištní střepy (Justová 

1979,172). Pozůstatky jižní části  valu na parcele rodiného domu, které 

vznikly po odstranění bývalými majiteli,  byly během výzkumu začištěny 
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(Justová 1979,168). Tyto relikty se nacházely 3,2 metrů od jižní strany 

položené sondy.  Po začištění  byly  objeveny zuhelnatělé  zbytky  vnitřní 

konstrukce a silně vypalená hlína (Justová 1979,177). Z toho lze usoudit, 

že hradba zřejmě ve všech úsecích nezanikla stejným způsobem.

Během  výzkumu  bylo  zachyceno  v  sondě  rozhraní  dvou  úseků 

hradby,  které  bylo  rozpoznatelné  nejvíce  na  zachované  části  kamené 

plenty. Posun mezi jižní a severní částí hradby byl skoro o 10 centimetrů, 

Severní  úsek  hradby  byl  oproti  jižnímu pečlivě  zkonstruován  (Justová 

1979,171-172). Archeologicky prokázané budování opevnění v blocích na 

Hradišti u Stoda může potvrdit informace získané z písemných pramenů, 

které sdělují,  že k  budování  hradeb bylo  potřeba účasti  většího počtu 

pracovních kolektivů, které byly přidělovány k vybudování vždy určitého 

úseku  hradeb  (Sláma  1986,  15).  Podle  preciznosti  stavby  severního 

úseku, lze jen říci, že velice záleželo na tom, kdo stavbu provádí a vede. 

Hradby  tohoto  typu  -  roštové  konstrukce  s  kamenou  čelní  plentou  na 

sucho kladenou a bermou, jsou často nalézaná u mnoha významných 

slovanských hradišť z 9. - 10.století např. Budeč, Levý Hradec či Pražský 

hrad (Justová 1979, 180).

Na  základě  zachranných  výzkumů  provedených  M.  Metličkou  v 

okolí kostela sv. Jiří a v blízkosti opevnění byly identifikovány dvě fáze 

opevnění. Starší fáze opevnění zanikla zřejmě v 1. polovině 10. století. 

Linie nového opevnění byla posunuta dále, čímž se zvětšila vnitřní plocha 

hradiště (Metlička 2007, 141).

Na protilehlé straně hradiště v severní části obce poblíž dnešního 

kostela sv. Jiří se nacházelo sídliště současné s hradištěm (Justová 1979, 
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139).  Z  této  oblasti  máme  také  nálezy  keramiky,  která  byla  stejně 

datována  jako  u  samotného  hradiště,  až  na  fragmenty  střepů  ze 

středověku  a  novověku  (Justová  1979,  155-164).  Jižně  od  Hradce, 

přibližně 1,5 kilometrů se v lese nachází mohylové pohřebiště bez bližší 

datace (Justová 1979, 142), které by mohlo mít souvislost s hradištěm či 

dřívějším pravěkými aktivitami.

Na ostrožně a jejím nejbližším okolí  lze  předpokládat  osídlení  v 

mladší  době  bronzové  (přesněji  z  období  milavečské  kultury),  avšak 

drtivá většina (297) keramických fragmentů pochází z doby hradištní. Na 

základě všech získaných nálezů (převážně z povrchových sběrů)  bylo 

osídlení  lokality  datováno  do  9.  -  12.  století  (Justová  1979,  185).Na 

počátku 13. století dosáhlo hradiště zřejmě největšího plošného rozsahu 

(Metlička  2007,  143).   Důvodem  osídlení  této  oblasti  jihozápadního 

pohraničí v 9. století mohla být lokace na jedné z důležitých obchodních 

cest z Řezna do střední Čech (Justová 1979, 203). 

4.1.2 Nadryby (okr. Plzeň – sever)
Na pravém břehu řeky Berounky v nadmořské výšce 330 metrů leží 

jednodílné hradiště,  situované na výrazné skalnaté ostrožně,která byla 

vytvořena pomocí zářezu Kočnického potoka a údolím řeky. Hradiště má 

malou rozlohu, pouhého přibližně 0,4 hektaru (Bašta – Baštová 1988, 15). 

Ve vzdálenosti  přibližně 150 metrů se nachází bývalý Korečnický mlýn 

(Baštová 1987a, 131) a 0,5 kilometrů jihovýchodně stejnojmená obec.

Opevněná ostrožna se zužuje na západním konci a je oddělena od 

terénu  sedlem a  příkopem,  který  přepažuje  šíji.  Tento  příkop  má tyto 

rozměry:  šířka  1,5  –  3  metry  a  hloubka  1  –  2  metry,  doplněný  je 
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navršeným zemním valem na vnější straně. Přibližně uprostřed je příkop 

narušen asi 1,5 metrů širokým neprokopaným pruhem. V severní části je 

opevnění výraznější, oproti jihu, kde se dochovalo už jen v náznacích. V 

nejvyšší položené části ostrožny je plošina o velikosti 8 x 5 metrů, která 

byla navršena pravděpodobně materiálem z příkopu do výšky 0,5 metrů 

(Baštová 1987a, 131).

Při sondážích provedených J. Baštou a D. Baštovou v roce 1984 

byla nalezena na jižním svahu 0,5 metrů  silná vrstva mazanice,  která 

obsahovala pravěkou keramiku.  Celkem 25 fragmentů keramiky náleží 

eneolitické  chamské  kultuře  (Baštová  1987a,  131).  Při  dalších  jejich 

průzkumech a zaměřování lokality v roce 1985 a 1987  (Bašta – Baštová 

1988,  15)  zjistili,  že  z  tělesa  valu  jsou  vyplavovány  pravěké  zlomky 

keramiky.  Dále získali  větší  množství  keramiky (132 střepů),  které zde 

dokládají  osídlení v eneolitu a době hradištní,  kolem roku 800 našeho 

letopočtu (Baštová – Bašta 1989, 120).

Jak vyplývá ze sběrů a sondáží  J.  Bašty a D.  Baštové,  na této 

lokalitě  se  nacházelo  eneolitické  sídliště  chamské  kultury,  které  mělo 

dvakrát větší rozlohu než měla opevněná plocha (Baštová 1987a, 131). 

Na základě těchto faktů se lze domnívat, že opevnění pochází ze střední 

doby hradištní.  Stále  zůstává  nezodpovězená otázka,  proč  je  hradiště 

nedostavěné  (Baštová  1987a,  131).  Další  zvláštností  je  kombinace 

datace  lokality  s  její  velice  malou  rozlohou  (Baštová  1987a,  131).  Je 

možné uvážit nedůležitost hradiště ze správního hlediska, ale naskytují 

se nám i jiné možnosti interpretace  funkce tohoto hradiště, jako např. 

strážní pevnosti. Jakékoliv závěry však zatím budou pouze domněnkami, 

které nelze v současné době potvrdit, ale ani vyvrátit.
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4.1.3 Starý Plzenec – Hůrka (okr. Plzeň - jih)
Přemyslovské  správní  hradiště  zvané  Hůrka,  nacházející  se  ve 

výšce 400 metrů nad mořem (Bašta – Baštová 1988, 17), leží na úzké 

klesající ostrožně nad pravým břehem řeky Úslavy (Široký a kol. 2003, 4). 

Na západním konci ostrožny je situováno předhradí, které je ze severu a 

jihu  chráněno  strmými  svahy.  Západní  svah  se  mírně  svažuje  k  řece 

Úslavě. Východně od předhradí byla mohutnými valy vymezená plocha 

akropole. Na nejvýchodnější části ostrožny se nachází plošina, která by 

mohla být považovaná za druhé předhradí, opevněné lehkou fortifikací, 

jehož  existence  ovšem  nebyla  zcela  potrvzena  (Široký  –  Nováček  – 

Kodera 2004, 799). Mezi úpatím ostrožny a břehem Úslavy se nacházel 

samostatně opevněný areál plnící funkci podhradí. Dokladem opevnění je 

mohutný  val  na  západní  a  zčásti  i  na  jižní  straně  areálu  (Široký  – 

Nováček  –  Kodera  2004,  799).  Toto  podhradí  můžeme  pokládat  za 

nejstarší  a  pravděpodobně  je  zde  lokalizováno  trziště  doložené 

svatovojtěžskými legendami (Široký – Nováček – Kaiser 2004, 804). V 

prostoru protilehlému Hůrce na levém břehu se nacházelo sídliště, které 

je  lokalizováno v  prostoru  dnešní  městské  čtvrti  (Široký  –  Nováček  – 

Kaiser 2004, 798). Celková rozloha dodnes opevněného areálu je 4,15 

hektarů  (Bašta – Baštová 1988, 17), i  když původní rozloha mohla být 

větší.

První  písemná  zmínka  je  z  kroniky  mesreburského  biskuba 

Thietmara, kde se zmiňuje o bojích Boleslava II. s Ottou III. Roku 976 se 

bavorské  vojsko  utábořilo  pod  hradištěm  Hůrka  (Turek  1976,  10).  Ve 

svatovojtěšské legendě se můžeme dočíst líčení o návratu Vojtěcha do 

Čech roku 992, kde se biskup pohoršuje nad konáním nedělního trhu u 

plzeneckého hradiště v podhradí (Sláma 1986, 33).
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Před  rokem  1012,  na  sklonku  vlády  knížete  Jaromíra,  byla  na 

hradišti  založena  mincovna.  V  roce  1131  je  zmínka  o  plzeňském 

arcijáhenství, která vypovídá o důležitosti z církevního hlediska. Hradiště 

bylo  důležité  spravní  centrum  a  údělné  místo  pro  nevládnoucí 

Přemyslovce.  V  letech  1213  –  1216  zde  působil  Děpolt  (z  vedlejšího 

přemyslovského rodu) a od roku 1224 až do své volby " mladšího krále" 

se pobýval zde i Václav I., známý jako vévoda Plzeňský a Budyšínský 

(Turek 1976, 11). Za první doklad úpadku hradiště může být považovaná 

listina Přemysla Otakara II. roku 1266, kdy jsou darovány zdejší kostely 

klášteru v Chotěšově. Spravním sídlem je ještě označováno v roce 1288, 

ale od poloviny devadesátých let 13. století jeho funkci převzalo dnešní 

královské  město  nazývané  Nová  Plzeň  a  hradiště  později  dostává 

přívlastek Stará Plzeň (Turek 1976, 12).

Dvojdílná  dispozice  je  dělena  na  západní  předhradí,  kde  se 

nacházela dodnes stojící rotunda sv. Petra, na akropoli, kde se nácházel 

knížecí palác s dvorskou kaplí  sv. Vavřince a na východní prostranství 

(Mencl a kol. 1978, 27) s kostelem sv. Kříže a se soukromým dvorcem.

Rotunda sv. Petra je dnes jedinou dochovanou stavbou stojící na 

hradišti. Její počátky se kladou do 10. století, ale existují náznaky, že se 

jedná o sakrální stavbu z mladšího období, patrně z 12. století (Široký – 

Nováček – Kaiser 2004, 807).  Patrně se jedná o velkofarní kostel,  jak 

dokládá jeho poloha a hřbitov v jeho blízkosti (Mencl a kol.  1978, 27). 

První zmínka je z roku 1266 v listině Přemysla Otakara II, kdy společně s 

dalšími kostely darován chotěšovskému klášteru premonstrátek. Nevíme 

přesně, co se dělo s kostelem až do 15. století. Patrně pomalu chátral a 

to  způsobilo  zřícení  podstatné  části.  K  obnově  došlo  v  16.  století  a 

rotunda  sloužila  až  do  18.  století.  Během  josefínských  reforem  (roku 
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1785) byla zrušena, o tři  roky později získala rotundu vrchnost, která jí 

využívala jako skladiště střelného prachu.

Rotunda  sv.  Petra  prošla  mnoho  stavebními  úpravami.  Z 

romanského  období  se  zachovala  pouze  část  zdiva  apsidy  a  zdiva 

východní části lodi. Původní podlaha nespíš s glazovanými dlaždicemi se 

nacházela  v  hloubce  120  –  150  centimetrů  pod  dnešním  terénem. 

Bohužel se nám nedochoval žádný z původních okenních otvorů. Během 

období  renesance  bylo  vyměněno  zdivo  západní  části  lodi  a  vznikl 

dodnes dochovaný portál.  Došlo  i  ke zvýšení  podlahy v renesenční  a 

barokní době. Při barokní obnově byla zvětšena okna (Široký a kol. 2003, 

9).

Důležitou součástí akropole byl kostel sv. Vavřince, jehož počátky 

jsou kladeny do 10. století (Široky – Nováček – Kaiser 2004, 805), ale 

první  písemné zprávy o této stavbě se objevují  nejdříve ve 13.  století 

(1266).  Kromě nepřímých dokladu z počátků 12.  století  o významném 

postavení církevní správy v Plzni a z darovací listiny krále Václava I. z 

roku 1239, která se zmiňuje o rozsáhlém majetku kostela. Z této listiny je 

patrné,  že  se  jednalo  o  dvorský  kostel  krále.  Další  písemnou  zprávu 

máme až ze 17. století, kdy je kostel označován jako filiální,a víme, že byl 

několikrát opraven. V 18. století byl na kostele  údajně zavěšen zvonek, 

který zvonil na den sv. Vavřince a před vpádem cizích vojsk. Jako mnoho 

kostelů i tento byl během josefínských reforem zrušen a v roce 1818 se 

zřítil (Široký a kol. 2003, 10).

Pozůstatky stavby kostela byly odkryty během výzkumu B. Horáka 

a A. Friedla. Jaká byla jeho romanská podoba není jasné, neboť mladší 
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gotická představba tento objekt příliš pozměnila. Jedná se o jednolodní 

kostel s trojbokým neodsazeným presbytářem (Široký a kol. 2003, 12-13).

 Poslední sakrální  stavbou na ploše hradiště je kostel  sv.  Kříže. 

První  písemná  zmínka  je  z  roku  1266,  kdy  je  udáván  jako  dar 

chotěšovskému klášteru společně s ostatními kostely na Hůrce. Přesná 

lokalizace  není  známá  ani  z  dalších  dokumentů.  Poslední  doklad 

existence  kostela  pochází  z  roku  1624  v  rámci  zápisu  o  rozdělení 

kokořovského majetku, kdy je uváděn jako filiální kostel.

Podoba kostela byla rekonstruována na základě výzkumů z 1909 a 

1920.  Jedná  se  o  romanský  jednolodní  kostel  s  obdélným chórem  a 

mělkou apsidou, ke které náležela podlaha z udusaného jílu se stopami 

požáru.  V  další  stavební  fázi  byl  kostel  vybaven  tribunou  a  v  jeho 

základech byly vyhloubeny hrobky. Během této fáze byl nejspíš vylámán 

nový  vchod.  V  poslední  fázi  byla  tribuna  zbořena  a  její  pozůstatky 

překryla  nová  úrověň  podlahy.  Poblíž  kostela  nebyla  prokázána  větší 

intenzita  pohřbívání,  ale  uvnitř  kostela  byl  zachycen  významější  hrob 

(Široký a kol. 2003, 14-15).

První výzkum na Hůrce proběhl roku 1891 pod vedením J. Strnada 

společně s J. Holmanem zdůvodů porušování terénu překopáváním půdy 

kvůli vysazování stromků, při  kterém nebyl brán ohled na nálezy, mezi 

které patří i denár Jaromira a Vratislava. Dokladem výzkumu je Strnadův 

seznam nálezů v jeho zápisníku (Doubová 1976, 21). Přesná lokalizace 

výzkumu a jeho výsledky zůstávají dodnes nejasné.

Další  výzkumy probíhaly  v  letech  1906 –  1909 pod vedením B. 
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Horáka, který během prvního roku na akropoli odkryl pozůstatky základů 

kostela sv.  Vavřince a u jeho východní  strany hřbitov.  Další  hřbitov se 

nálézal na západním předhradí východně a jihovýchodně od rotundy sv. 

Petra, kde bylo odkryto celkem deset kostrových hrobů (Doubová 1976, 

21), orientovaných východ – západ, hlavou k západu. Také byl nalezen 

pískovcový náhrobní kámen (Hejna 1976, 50). Na akropoli byly otevřeny 

čtyři sondy od severu k jihu a další dvě k nim kolmé. Jedna ze sond byla 

protažená až do místa značeného jako " stará pec". V roce 1907 B. Horák 

provedl  řez východního valu akropole dvěma sondami a zjistil  podobu 

konstrukce a její složení v jihozápadní části. Na západním úpatí valu byly 

objeveny základy čtyřhrané budovy a zlomky gotických kachlů ( Doubová 

1976, 21). V posledním roce byl prokopán západní a jižní val akropole, 

který byl roštové konstrukce. Na východní části  hradiště byly objeveny 

základy kostela sv. Kříže ( Doubová 1976, 22).

V letech 1920 – 1925 byly provedeny další archeologické výzkumy 

A. Friedlem, při kterém byly na předhradí objeveny pozůstatky osídlení z 

mladšího  eneolitu  (Doubová  1990,  33).  V  prvním  roce  byly  otevřeny 

sondy v místech nebo v blízkém okolí předchozího bádání. Tento výzkum 

se hlavně zaměřil na všechny tří sakrální stavby a jejich nejbližší okolí. To 

znamená, že na akropoli byl opět odkryt kostel sv. Vavřince společně s 

hroby. Podobná situace probíhala i na na západním předhradí, kde byly 

také odkryty hroby a prokopány sídlištní objekty. Pozornosti neunikla ani 

rotunda a její interiér, ve kterém byl nalezen hrob (Doubová 1976, 22). A. 

Friedl zjistil uvnitř rotundy tři úrovně podlahy. Nejzajímavější byla nejstarší 

podlaha  s  nálezem  polévaných  dlaždic  typu  Nero  obdobných  jako  v 

kostele sv. Vavřince na Hůrce (Hejna 1976, 50). Na východní předhradí 

se zkoumal šlechtický dvorec, který se nacházel západně od kostela sv. 
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Kříže ( Doubová 1976, 22). Zajímavým nálezem je fragment keramického 

akvamanile  z  plochy  předhradí,  datovaného  do  mladší  doby  hradištní 

(Doubová 1990,  34).  Dále  byly  nalezeny zvířecí  kosti,  přesleny,  různé 

železné předměty, kostěné industrie a prejzy. Bylo nalezeno také velké 

množství keramiky datované do doby hradištní (Doubová 1990, 33-34). 

Tento  archeologický  výzkum  měl  být  proveden  za  účelem  záchrany 

hradiště Starého Plzence, když se ovšem vezme v potaz průběh výzkumu 

a provedení dokumentace nálezové situace, která má být náhradou za 

zničení památkového dědictví, tento záměr nebyl příliš dodržen.

V roce 1934 na západním předhradí byly během vysazování živého 

plotu u rotundy sv. Petra vykopány dva kostrové hroby, ležící nad sebou. 

V  nejbližším  okolí  hrobů  byl  nalezeny  pozdně  hradištní  fragmenty 

keramiky ( Doubová 1976, 23).

V rámci  generální  úpravy rotundy sv.  Petra byl  proveden revizní 

výzkum interiéru a v nejbližším okolí stavby v roce 1972 pod vedením A. 

Hejny (Justová 1976, 22). Mimo samotnou rotundu byly položeny celkem 

čtyři sondy, dvě ve směru  východ – západ a dvě ve směru jih – sever 

(Hejna 1976, 51). Výzkum pomohl k ověřením dřívějších poznatků a k 

novým  závěrům.  Rotunda  byla  postavena  na  skalnatém  podloží.  Na 

východní, severní a jižní straně byly zjištěny kostrové hroby bez milodarů, 

orientované většinou ve směru východ – západ. Hroby se nacházely v 

nadložní  vrstvě  nebo  byli  položené  na  podloží.  Některé  z  nich  byly 

dokonce i zahloubeny do skalnatého podloží (Hejna 1976, 54). Důležitým 

datovacím materiálem kromě nalezené keramiky byl  nález v jednom z 

hrobů,  bronzová  esovitá  záušnice.  Je  jediným dokladem pohřbívání  v 

době hradištní. Její tvar a velikost se řadí ke skupině datované do 12. a 



20

na počátek 13. století (Hejna 1976, 57). Keramický soubor se skládal z 

ojedinělých nálezů z 10. století, ale většina fragmentů keramiky náleží 12. 

a do počátků 13. století (Hejna 1976, 58). V malém počtu se nalezla i 

keramika z období 14. - 16. století. Posledním datovacím materiálem jsou 

úlomky polévaných reliefních dlaždic typu Nero datované nejdříve do 2. 

poloviny 11. století.

V roce 1982 A. Beneš na základě upozornění provedl průzkum na 

poli  severozápadně  od  akropole  hradiště.  Získal  keramické  fragmenty 

datované do střední až mladší doby hradištní (Beneš 1985, 171).

V roce 2002 proběhl předstihový záchraný výzkum K. Nováčka a R. 

Širokého na hradišti se zaměřením na kostel sv. Kříže a Vavřince v rámci 

konzervačního  projektu.  Proběhl  geofyzikální  průzkum  kostela  sv. 

Vavřince a jeho nejbližšího okolí za účelem potvrzení plošného rozsahu 

stavby  kostela,  zaměření  nad  úrovní  země  patrných  reliktů  stavby  a 

položení pásové sondy (o šířce 1 metr ve směru východ – západ), která 

měla  potvrdit  výsledky  předchozích  výzkumů,  případně  přinést  nové 

poznatky o podobě kostela. U kostela sv. Kříže je dřívější dokumentace 

pokládána  za  dostačující  a  pro  zjištění  informací  o  stavu  dochování 

původního  zdiva  by bylo  vhodné položit  sondu u  vnějšího  líce  apsidy 

(Kodera – Nováček – Široký 2002, 32).

Tato lokalita má prokázané pravěké osídlení z eneolitu a z 7. - 8. 

století.  Ve starší  době hradiští  je  nutné počítat  s malou nevýznamnou 

osadou vesnického rázu (Turek 1976,  9).  Dokladem tohoto osídlení  je 

mizivý podíl keramických nálezů oproti velkému nálezovému inventáři ze 

střední a mladší doby hradištní. Počátky samotného hradiště jsou kladeny 
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do 10. a 11. století.V 11. století zde byl úděl pro nevládnoucí příslušníky 

přemyslovského rodu, i když na jeho existenci nelze usuzovat z pozdní 

zprávy  tzv.  řečeného  Dalimila.  Můžeme  brát  oporou  fakt,  že  se  zde 

nacházela mincovna (Sláma 1971, 729).  Největšího rozmachu dosáhlo 

hradiště ve 12. a v první polovině 13. století. Bohužel hradiště nebylo dále 

vhodné jako správní centrum a zaniklo přenesením hlavní správy na nové 

královské město Plzeň v devadesátých letech 13.  století.  O důležitosti 

tohoto hradiště mohou vypovídat i   nálezy mincí,  např. denáry knížete 

Jaromíra  se  nacházely  pouze  na  akropoli,  kromě  jednoho  nálezu 

získaného před průčelím kostela sv.  Kříže.  Kolem kostela sv.  Vavřince 

byly objeveny denáry Vladislava I. a Soběslava I. (Turek 1976, 1212). O 

podobě sakrálních staveb na hradišti  nemáme zcela ucelený obraz.  Z 

písemných  pramenů  téměř  vůbec  neznáme  vnější  vzhled  a 

architektonický typ jednotlivých hradních kostelů, protože raně středověcí 

autoři  často  používali  latinské názvy označující  kostelní  stavby mnoha 

způsoby,  aniž  by  kladli  důraz  na  terminologii  a  spojovali  ji  s  určitým 

stavebním typem (Sláma 1986, 25). Ani archeologie vždy nepomohla k 

objasnění podoby, neboť opakované výzkumy sakrálních staveb snížily 

vypovídací  hodnotu  památek,  aniž  by  zničení  důležitých  situací  bylo 

dostatečně  kompenzováno  kvalitní  dokumentací.  Když  srovnáme 

výzkumy B. Horáka a A. Friedla, dojdeme k názoru, že A. Friedlův způsob 

provedení  má  značně  nízkou  vypovědní  hodnotu.  Za  svůj  postup  byl 

kritizován  nejen  dnešní  generací,  ale  i  svými  současníky  (  Široký  – 

Nováček – Kaiser 2004, 804-805).
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4.2 Lokality s pravěkým a raně středověkým osídlením, jejichž 
fortifikace pochází z pravěkého období či je bez bližší datace

4.2.1 Bukovec (okr. Plzeň- město)
Hradiště  se  nachází  Na  Holém  vrchu,  též  zvaném  Ovčí  vrch, 

Spálený vrch či Pustá ves, nad osadou Bukovec (Sklenář 1992, 169) na 

rozhraní Plaské a Klabavské pahorkatiny, v těsném sousedství Plzeňské 

kotliny (Beneš 1979, 5). Hradiště leží ve výšce 372 metrů nad mořem 

(Bašta  –  Baštová  1988,  12).  Dvojdílné  hradiště  ležící  nad  meandrem 

Berounky  se  dělí  na  vnitřní  hradiště  na  západní  straně,  které  je 

nepravidelného  oválného  tvaru  o  ploše  1,6  hektarů  a  předhradí  s 

výměrou 2,55 hektarů, jenž přisedá z východní strany (Beneš 1979, 5). 

Celková rozloha opevněného areálu činí 4,15 hektarů.

Vnitřní  hradiště,  přístupné  z  východní  strany,  bylo  chráněno 

mohutným  opevněním,  které  přetíná  ostrožní  hřbet  a  dosahuje  místy 

relativní výšky až 4 metry. Zbylé strany vnitřního hradiště byly chráněny 

příkrými  srázy,  které  nevykazují  pozůstatky  valového  opevnění,  avšak 

stopy  po  terasovitých  úpravách  nám  naznačují,  že  zde  se  mohlo 

nacházet nějaké ohrazení, tvořící uzavřený systém. Akropole se nejspíš 

nacházela na ploché vyvýšenině u vnitřní strany valu (Beneš 1979, 5-7).

Předhradí délky 175 metrů bylo nejspíše oproti  vnitřnímu hradišti 

méně opevněné, což nám dokládá zachovaný obloukovitý příkop o délce 

213 metrů a hloubce půl metru, na jehož vnitřní straně mohl nejspíš stát 

lehčí druh fortifikace. Nevelká hloubka příkopu naznačuje, že předhradí 

bylo postaveno asi druhotně a bylo nejspíše užíváno jen dočasně. V jižní 

části  příkop  nedosahuje k  ostrožně,  v  těcho místech  lze předpokládat 
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vstup na předhradí, ale je to pouze hypotéza, protože se nedochovaly 

relikty původního vstupu. Cesta na samotné vnitřní hradiště pokračovala 

po  jižním  okraji  předhradí  do  jihovýchodní  části,  kde  je  možné 

předpokládat jednoduchou bránu. Vzhledem k velikosti předhradí je jisté, 

že  mělo  nějakou  formu  fortifikace,  jejíž  terénní  pozůstatky  se 

nedochovaly. Můžeme zde předpokládat lehčí konstrukci, např. palisádu 

(Beneš 1979, 7).

První  zmínka o hradišti  Bukovec se objevuje v latinském kázání 

Hilaria Litoměřického (Sklenář 1992,  169) v Bartolomějském chrámu v 

Plzni  roku 1467, kdy o Bukovci  mluví  jako o místě,  kde se nacházela 

původní  Plzeň  (Beneš  1979,  7-8).  Hradiště  bylo  poté  opět  nalezeno 

hornickými prospektory hraběte Štenberka roku 1836 při hledání železné 

rudy. O rok později se odborná veřejnost začala poprvé zajímat o tuto 

lokalitu. Prvním, kdo ji popsal a dodal informace o hradišti Bukovec, byl 

profesor F. X. M. Zippe na sjezdu německých přírodovědců. První plánek 

byl zhotoven a uveřejněn v roce 1841 Preuslerem (Sklenář 1992, 169).

Většina  nalezeného  keramického  souboru  pochází  z  hradištního 

období,  avšak  archeolog  Josef  Maličký  roku  1949  osobně  nalezl 

keramické  střepy  nejen  hradištního,  ale  i  pozdněhalštatského  rázu. 

Pravěkých  nálezů  existuje  jen  menší  množství.  Zatímco  opevnění 

vnitřního hradiště pochází z pozdní doby halštatské, samotné předhradí 

nejspíše bylo připojeno až v době hradištní, neboť jeho valové opevnění 

se podobou liší  od hlavního a není příliš  typické pro fortifikační tradici 

pozdní doby halštatské (Maličký 1950, 34).

Zatím nejrozsáhlejší výzkum této lokality proběhl počátkem 90. let 
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19. století pod odborným vedením plzeňského historika J. Strnada, který 

prokopal val hradiště až na čtyřech místech na skalnatý základ a odkryl 

část plochy vlastního hradiště (Beneš 1979, 8). Z keramiky hradištního 

původu získané z vnitřní plochy se zachovala pouze malá část souboru. z 

500  kusů se  dochovalo  několik  mís  a  nádob,  jejichž  tvar  je  poměrně 

chudý. R.Turek datuje keramiku z hradiště do 7. - 8. století, nejpozději do 

9.  století,  tedy starší  fáze  střední  doby hradištní  (Doubová 1990,  29).

Kromě  nalezené  keramiky  obsahuje  nálezový  soubor  také  větší 

množství železných předměty (nože, závěs s háčkem, zlomek plechu a 

dvojkřídlé  šipky  s  tulejkou),  šídla  a  hroty  vyrobené  z  kostí  či  parohu, 

oválnou  perlu  ze  zeleného  skla  (Beneš  1979,  10),  fasetované  a 

dvojkonické  přesleny  (Doubová  1990,  29),  které  byly  vyrobené  buď  z 

keramického střepu nebo z bílého karbonského jílovce, snad získaného z 

ložiska na Bílé Hoře. Také byl nalezen polotovar přeslenu z karbonského 

lupku (Beneš 1979, 12).

Dobu osídlení na hradišti Bukovec můžeme na základě získaných 

informací  dělit  na  dvě  fáze.  První  fáze  pochází  z  období  pozdního 

halštatu,  kdy  nejspíš  vzniklo  první  opevnění,  které  poté  bylo 

pravděpodobně využito a přebudováno Slovany na sklonku 8. a 9. století. 

Hradiště  zaniká  kolem  10.  století,  v  době,  kdy  byl  postaven  poblíž 

přemyslovský správní hrad Starý Plzenec (Beneš 1979,  12).  Pro nová 

zjištění  bude  potřeba  výzkumu  nejen  na  hradišti,  ale  i  v  jeho  okolí. 

Přibližně jeden kilometr severovýchodně od hradiště Bukovec se nachází 

nedatovaná skupina mohyl, které mohou být slovanského původu. Jejich 

výzkum by mohl též případně pomoci přesněji datovat hradiště (Doubová 

1990, 29). 
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4.2.2 Dolní Hradiště (okr. Plzeň – sever)
Nad soutokem dvou vodních toků, Střely a Kralovické potoka, leží 

hradiště na ostrožně s příkrými skalnatými boky, asi  jeden kilometr od 

stejnojmenné obce (Maličký 1950, 34). Hradiště má rozlohu asi 5,5 ha a 

leží  v  nadmořské výšce 346  m.  Toto  dvojdílné  hradiště  bylo  původně 

opevněno třemi liniemi valů (Bašta – Baštová 1988, 12), z nichž západní 

dvě  jsou  zničeny  orbou  a  dochován  je  pouze  nejmohutnější  val  na 

východě poblíž konce ostrožny, ze kterého bylo dříve údajně odvezeno 

mnoho kamene. Tento val, který je také značně poškozený, by podle J. 

Maličkého mohl  být  halštaského původu,  a později   byl  přebudován v 

době hradištní (1950, 34).

Při  záchranném výzkumu,  prováděném muzeem města  Plzně,  z 

roku 1926, byly prokopány celkem čtyři kulturní jámy odkryté orbou. Dvě 

jámy byly datovány do doby hradištní  a zbylé dvě pocházejí  z pozdní 

doby halštatské (Doubová 1981, 267) a doby laténské (Maličký 1950, 34). 

První jáma obsahovala kromě kostí ze skotu, kozy a ovce i keramické 

střepy (Doubová 1981,  267),  z  kterých se podařilo  rekonstruovat  část 

pražnice,  dvě  zásobnicovité  nádoby  a  mísovitý  hrnec.  Tato  nalezená 

keramika  byla  datovaná  do  pokročilého  9,.  až  na  počátek  10.  století 

(Doubová 1990, 32). Při revizním průzkumu D. Baštové v roce 1985 byla 

objevena  na  východních  a  severních  svazích  pozdně  halštatská  a 

hradištní  keramika.  Na  okraji  pole  byla  nalezena  v  hromadě  kamení 

polovina hradištního žernovu. Podle situace vyhodnocené D. Baštovou, 

žernov pochází buď z vnitřního valu či z prostoru za ním (Baštová 1987b, 

42).

Osídlení lokality je datováno do období pozdní doby halštatské a 
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střední doby hradištní. Z kterého období pochází opevnění, je doposud 

nezodpovězenou  otázkou,  která  by  mohla  být  vyřešena  dalším 

podrobným výzkumem, který by však měl zřejmě proběhnout dříve, než 

lokalita zcela podlehne zkáze.

4.2.3 Lipno (okr. Plzeň - sever)
Hradiště "Staré Lipno" má oválný tvar a leží na ostrožně s příkrými 

srázy, které na jihu spadávají k levému břehu Mže, na západě do hluboké 

rokle a na východě k bezejmenému potoku (Šaldová 1964, 47). Dvojdílné 

hradiště se nachází ve výšce 400 metrů nad mořem a má rozlohu 4,2 

hektarů (Bašta – Baštová 1988, 14-15). Na severu, kde souvisí terén s 

lipenskou  vysočinou,  je  vstup  chráněn  vysokým  příčným  obvodovým 

valem s příkopem, který je na severovýchodě a západě dvojnásobný až 

trojnásobný, na východě je znát pouze jako terasa a na jihu je nepatrný. 

Opevnění  severního  předhradí  je  dnes  již  velice  nezřetelné  (Šaldová 

1964, 47; Šaldová 1977, 142).

Prvně se o této lokalitě zmiňuje L. Šnajdr, který zde rozpoznal dvě 

fáze osídlení. Vrchní vrstva obsahovala slovanskou keramiku a  spodní 

část  keramiku  halštatskou  –  laténskou.  Pro  tuto  dataci  se  kladně 

vyjadřujei   J.  Maličký (1950,  33).  Mimo těchto nálezů nalezl  L.  Šnajdr 

kameny na roztírání obilí a zlomky hliněných kotoučů. V roce 1881 majitel 

dvora  v  Lipně  daroval  muzeum  v  Plzni  velké  množství  keramiky  a 

bronzové kopí (Šaldová 1964, 47). O této lokalitě se zmiňuje i J. L. Píč, 

který  popisuje  nálezy  ze  spodní  vrstvy:  bronzové  bodce,  jehlice  se 

spirálovou plochou, bronzový šíp, laténská sponu (1909, 360) a nálezy 

keramiky hradištního období z vrchní vrstvy (1909, 397). Z těchto nálezů 

se zachovaly pouze dva: bronzové kopí a koflík (Šaldová 1964, 47).
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V roce 1964 lokalitu navštívila V. Šaldová, která v jeho severní části 

nalezla četné zlomky keramiky, většinou datované do pozdně hradištního 

období. Zlomky ze starší vrstvy byly datované do pozdní doby bronzové, 

přesněji  do  druhé  poloviny  HaB.  Pro  tuto  dataci  vypovídá  i  nalezený 

koflík, který má analogii na pohřebišti v Nynicích (Šaldová 1964, 49).

V roce 1983 D. Baštová společně s H. Svobodovou zjistili narušení 

lokality způsobené vybíráním kulturní vrstvy (silné kolem 0,7 metrů) pro 

záhonky mezi skupinou rekreačních chat v jihovýchodní časti hradiště. V 

narušeném  prostoru  byl  zachycen  objekt,  jehož  obsah  a  materiál  z 

kulturní  vrstvy  byl  proséván.  Nalezená  keramika  a  kameny  byly 

odkládany na hromadu. Nálezy byly datovány do pozdní doby broznové a 

hradištní (Baštová – Šaldová, 1985a, 88). V následujícím roce proběhl 

pod vedením D. Baštové a H. Svobodové záchraný výzkum lokality, při 

výkopu pro eletrický kabel k chatám v areálu hradiště. K akci došlo po 

předchozí dohodě s chataři. Výkop, který byl široký 0,5 metrů a hluboký 

do 0,6 metrů, porušil v jihovýchodní špici hradiště val a procházel 100 

metrů dlouhým úsekem v jeho areálu. Během výzkumu bylo zjištěno, že 

obvodový val byl zbudován v pravěkém období. Areál byl později  osídlen 

Slovany  ve  střední  době  hradištní  a  v  11.  -  12.  století  (Baštová  – 

Svobodová 1987, 110).

Nejnovější  výzkumy  proběhly  pod  vedením  Z.  Schejbalové  z 

plzeňské  katedry  archeologie  FF  ZČU  v  roce  2011.  Na  jaře  proběhl 

nedestruktivní výzkum lokality, pomocí povrchovým sběrů na ploše a ve 

vývratech  stromů.  Nálezy  keramiky  a  mazanice  byly  zaměřeny  GPS. 

Destruktivnímu  zachranému  výzkumu  předcházel  průzkum  jak 

geofyzikálními metodami, tak i detektory kovů (za pomoci P. Baierla a J. 

Hausera).  V  červenci  proběhl  samotný  záchraný  výzkum  na  dvou 
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porušených plochách. Na první ploše,která byla narušená od strojů lesní 

techniky,   bylo  otevřeno  celkem  5  sond  a  na  druhé  ploše  byl 

zdokumentován  objekt,  který  byl  dlouhodobě  poškozován  chataři. 

Porušené situace byly  nejen zdokumentovány,  ale  i  zaměřeny pomocí 

totální stanice. Také byly odebrány vzorky pro enviromentální analýzu. Na 

lokalitě  byly  zachyceny  dvě  sídelní  fáze:  z  mladší  až  pozdní  doby 

broznové  a  raně  středověké,  které  je  převážně  zastoupeno 

středohradištní keramikou. Dále se nalezly zvířecí kosti, velké množství 

mazanice,  přeslen  a  kostěná  jehlice,  kterou  nelze  časově  zařadit  (Z. 

Schejbalová , ústní sdělení z 1. 4. 2012).1

Na tomto hradišti  byly  podle  výsledků výše uvedených výzkumů 

zjištěny  dvě  fáze  osídlení.  Starší  fáze  byla  datována  do  pozdní  doby 

bronzové, mladší fáze spadá do raného středověku, který je zastoupen 

nálezy  především  ze  střední  doby  hradištní.  Podle  D.  Baštové  a  H. 

Svobové  jsou  evidovány  nálezy  i  z  11.  -  12.  století.  Pokud  se  týče 

zařazení  lokality  do  halštatsko  –  laténského  období,  je  to  spíše 

nepravděpodobné a  je  zakládáno na  špatném vyložení  stratigrafickým 

poměrů  a  nálezů  (Šaldová  1964,  49),  což  také  naznačuje  nejnovější 

výzkum Z. Schejbalová, která při zachranném výzkumu neobjevila žádný 

nález z tohoto období. Lokalita je ve velice vážném stavu díky chatařům a 

jejich přístupu k této památce, na tento problém poukazují výzkumy nejen 

z roku 1983 – 1984, ale i nejnovější výzkum z roku 2011.

Poblíž  lipenského  hradiště  se  nacházely  mohyly,  které  jsou  v 

dnešní době ztraceny pod hladinou hracholuské vodní nádrže. Nálezy z 

těchto  mohyl  se  nacházejí  buď  v  soukromých  sbírkách  a  nebo  jsou 

nezvěstné (Doubová 1990, 31).

1 Za sdělené informace o nejnovějším výzkumu, ketrý je ve fázi zpracování děkuji Mgr. Z. Schejbalové.
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4.2.4 Ostrov u Bezdružic (okr. Plzeň - sever)
Nad  soutokem  Úterského  a  Blažimského  potoka  v  nadmořské 

výšce 460 metrů leží na ostrožně jednodílné hradiště, s rozlohou přibližně 

2 hektary. Opevnění hradiště je tvořeno jednoduchým obvodovým valem 

s dvojitým přepažením (Bašta – Baštová 1988, 16). Podlouhlá ostrožna 

orientovaná ve směru severozápad – jihovýchod je od okolního terénu 

oddělena sedlem a úzkou šíjí, která je přepažená dvěma valy.

Vnější  obloukovitý  val,  nacházející  se  těsně  za  sedlem  šikmo 

vystupující k šíji, je dlouhý 12 metrů, široký 10 metrů a vysoký 4 metry. 

Tento val ve své konstrukci využívá přirozených skalních výstupků. Na 

jihu  od  něj  se  nachází  vnitřní  val  (který  nejspíš  také  využívá  výstupu 

skály), který je jen asi 1,5 metrů vysoký, 9 metrů dlouhý a široký 7 metrů 

(Baštová 1985a, 123). Na něho navazuje po obou stranách obvodový val, 

běžící  na západě po hraně ostrožny vypadající  jako terasa,  jenž dále 

pokračuje na jih a na jihovýchodní staně vybíhá. Nejvíc patrný je dnes na 

východním úbočí pod skalami, kde vnitřní převýšení valu dosahuje 1,2 

metrů (Baštová 1986, 15).

Tato lokalita  byla identifikována D.  Baštovou a J.  Baštou v roce 

1982, kdy v krtinách a ve vývratech nalezli úlomky mazanice. Na jižním 

svahu pod valem byla položená první sonda (0,5 x 0,5 metr), kde byly 

učiněny  sporadické  nálezy  mazanice,  6  atypických  pravěkých  střepů, 

jeden hradištní a glazovaný (Baštová 1986, 15 – 17). Z druhé sondy (1 x 

1  metr),  položené  na  jižním  svahu  nedaleko  první  sondy  (5  metrů 

západně) bylo nalezeno 7 atypických pravěkých střepů, které byly dosti 

omleté, 3 úlomky mazanice a glazované střepy rovnoměrně rozptýlené v 

kulturní vrstvě.
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V roce 1984 J. Bašta položil sondu v suťovém kuželu asi 2 metry 

od Úterského  potoka  a  40  metrů  pod  hradištěm,  kde  nalezl  omleté 

pravěké střepy, mazanici a glazovanou keramiku (Baštová 1986, 17). V 

tomto roce též prozkoumal společně s D. Baštovou dalších několik sond, 

většinou položených ve splachových vrstvách. Sondy dosahovaly různých 

rozměrů. Z těchto sond pochází velké množství mazanice, 177 zlomků 

pravěké keramiky a 23 starohradištních střepů, nejzajímavější byl zlomek 

podhrdlí zdobený kazetováním (Baštová 1987c, 144).

Osídlení  této  lokality  lze  datovat  do  tří  období:  pozdní  doby 

bronzové,  doby  halštatské  a  starší  doby  hradištní.  Dokud  nebude 

proveden  výzkum  opevnění,  nelze  říct,  zda  ve  všech  fázích  byla 

fortifikace využívána či kdy přesně vznikla (Baštová 1986, 19). Dále lze 

ještě podotknout,  že areál  hradiště je značně poškozen orbou a erozí 

Tento fakt nám dokladají pozůstatky orby na první ze tří teras a sonda 

položená J. Baštou (Baštová 1986, 17).

4.2.5 Planá nade Mží (okr. Plzeň - sever)
Hradiště též zvané Planá – Radná, nacházející se ve výšce 330 

metrů  nad  mořem,  leží  na  pravém břehu  řeky  Berounky  na  ostrožně 

zvané   "Starý  zámek"  či  "Na  zámku"  (Bašta  –  Baštová  1988,  17). 

Ostrožna je obtékána potoky Velká a Malá Radná (Šaldová 1977, 119) 

Trojdílná  dispozice  hradiště  má rozlohu 4,5  hektarů  (Bašta  –  Baštová 

1988, 17).

Úzká akropole  podlouhého tvaru  o  ploše  0,9  hektarů  (200 x  50 

metrů) je tvořena pozůstatky opevnění (patrnými na jihu jako nízký val a 

na severu jen jako terasa) a vnitřním valem, který je mohutný a uzavírá 

ostrožnu v nejužším místě  (Šaldová 1977,  119).  Tento val  o délce 40 
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metrů je vybudovaný jen z  hlíny a v jeho základech se nacházely silné 

dřevěné kmeny, jejichž zuhelnatělé pozůstatky nalezl V. Klein (Šaldová 

1977,  137).  Na  východě  se  ostrožna  trojúhelníkově  rozevírá  a  je 

uzavřena dvěma příčnými valy. Střední val vymezuje předhradí o rozloze 

1,2 hektarů, které je na obou svazích uzavřené terasovitým zbytkem valu. 

Vnější val, který je od toho středního vzdálený 200 metrů, přepažuje vrch 

a spadá po obou svazích dolů. Hradištěm prochází napříč recentní cesta, 

která je hluboko zařízlá pod úroveň terénu (Šaldová 1977, 119).

Hradiště je zmiňované již v roce 1836 M. Kalinou z Jäthensteinu, 

avšak první průzkum, jehož výsledkem byl i  plánek, provedl F. Petera-

Rohoznický,  který  asi  předpokládal,  že  tato  lokalita  je  středověkým 

hradem (Sklenář 1992, 167).

Při  úpravě  cesty  na  akropoli  bylov  roce  1931  narušeno  několik 

pravěkých  objektů,  jejich  materiál  sesbírali  dělníci  a  farář  z  nedaleké 

Plané (Šaldová 1977, 119-120).  Na jejich upozornění byl  v tomto roce 

proveden výzkum plzeňského muzea, pod vedením V. Kleina, který vše 

zaznamenal  ve zprávě vedené formou deníku.  Byly  prozkoumány dvě 

okrouhlé jámy, menší část objektu a větší část tří  chat (Šaldová 1977, 

120). V. Klein při svém pozorování zjistil, že materiál z dřívějších úprav 

cesty  byl  vyhozen  na  stranu  na  původní  povrch,  kde  vytvořil  vrstvu 

obsahující  nálezy pravěké keramiky,  mazanice a kostí  (Šaldová 1977, 

121). Pod touto vrstvou se nacházela další kulturní vrstva, ve které se 

rýsovaly půdorysy jednotlivých objektů (Šaldová 1977, 121-122).

Ve výplni  objektů  nalezl  V.  Klein  na povrchu hradištní  keramiku, 

která  byla  nejspíš  splavena  z  hořejší  části  hradiště,  ale  i  pravěkou 
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keramiku  ze  dvou  různých  období  pravěku.  Starší  keramika  z  pozdní 

doby halštatské byla využita k vyrovnání a udusání podlahy v chatách a 

ke  zpevnění  ohniště.  Pod  touto  vrchní  podlahou  se  nacházela  starší 

podlaha  z  keramiky  patřící  do  pozdní  doby  bronzové  (Šaldová  1977, 

122). Z velkého počtu nálezů keramiky (1314) je restaurováno 8 nádob. 

Keramika z doby bronzové je zastoupena ve všech objektech o celkovém 

počtu 71 zlomků (Šaldová 1977, 131), několik nálezů spadá do pozdní 

doby bronzové a některá keramika má analogie na blízkém pohřebišti v 

Nynicích  a  je  charakteristická  pro  nynickou  skupinu  ve  stupni  HaB  v 

západních  Čechách  (Šaldová  1977,  133).  Z chat  pochází  22  zlomků 

datovaných do pozdní doby halštatské (Šaldová 1977, 130), tato datace 

je potvrzena i  nálezem třmenového náramku (Šaldová 1977,  131).  Do 

hradištního období spadá 25 zlomků, které podle Z. Váni patří do střední 

doby hradištní, do 2. poloviny 9. století (Šaldová 1977, 130).

Na  této  lokalitě  se  nacházelo  sídliště  z  pozdní  doby  bronzové, 

doložené velkým počtem nálezů  z  tohoto období,  avšak  tři  zkoumané 

chaty  jsou  mladší,  nejspíš  z  pozdní  doby  halštatské.  O  této  teorii 

vypovídá  využití  keramického  inventáře  ke  zpevnění  podlah  a  ohnišť 

(Šaldová 1977, 133-134). V. Šaldová uvádí přesnou dataci této lokality do 

pozdní  doby  bronzové,  tj.  HaB  2/3  –  konec  8  století  před  naším 

letopočtem, a do pozdní doby halštatské, tj.  HaD 2/3 – 5.  století  před 

naším letopočtem (Šaldová 1977, 137). Nepomohou nám ani zprávy, že 

na  tomto  místě  údajně  stál  věžovitý  hrádek,  které  se  opírají  o  název 

polohy "Starý zámek" a o poznámku J. E. Wocela (Šaldová 1977, 137). V 

jakém  období  opevnění  vzniklo  není  jisté,  ale  podle  J.  Maličkého  je 

střední val halštatského původu a zbylé dva valy dle jeho názoru jsou z 

doby hradištní (Maličký 1950, 34).
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4.2.6 Šipín (okr. Plzeň - sever)
Na levém břehu Úterského potoka ve výšce 430 metrů nad mořem, 

leží v mírně zvlněné pahorkatině zvolna stoupající od údolí Mže na sever 

a  severozápad  k  Tepelským vrchů  (Baštová  1984,  498),  na  nápadné 

nepravé ostrožně jednodílné hradiště s rozlohou 1,5 hektarů. Hradiště je 

opevněné  obvodovým  valem,  dvěma  přepaženými  valy  a  příkopem 

(Bašta – Baštová 1988, 18).

Ostrožna  okrouhlého  tvaru  je  ze  západu  a  částečně  ze  severu 

obtékána  Úterským  potokem,  na  jihu  je  oddělena  roklí  s  občasnou 

vodotečí  a  pramennou  pánví  v  horní  části  a  na  severovýchodě  je 

podobná  menší  rokle  s  pramenem železité  kyselky.  Šíje  na  východní 

straně byla zřejmě v nejužším místě přepažena příkopem, který je dnes 

zasypaný . Za ním se nachází pozůstatky prvního přepažujícího valu s 

vnitřním převýšením 1,5 metrů a vnějším převýšením nad příkopem 3 – 4 

metry. Tento val je na východní straně zachován v délce kolem 8 metrů, 

poté se lomí k západu a pokračuje po severní hraně ostrožny v délce asi 

12 metrů k druhému příčnému valu, který se jeví jako mocná terénní vlna 

s maximálním převýšením 1,5 metrů, s šířkou 12 metrů a délkou 25 – 30 

metrů.  Mezi  valy  se  nachází  upravený  prostor  nejspíš  novověkého 

původu  o  šířce  15  –  20  metrů.  Vrcholová  plošina  je  obehnaná 

pozůstatkem obvodového valu, který se místy projevuje zbarvením půdy 

do  červena  a  výskytem  nálezů  struskovitě  vypálené  břidlice  (Baštová 

1984, 499).

Lokalita  je  poprvé  zmiňována  L.  Franzem  a  C.  Streitovou  v 

souvislosti  s  nálezem nedochavané  pravěké  keramiky  (Baštová  1984, 

498), získané při výkopu základů školy z roku 1866 (Sklenář 1992, 250). 

Škola stojí na jižním okraji ostrožny na vnitřním přepažujícím valu. Podle 
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místní pověsti leží kostel sv. Barbory na místě, kde kdysi stála pohanská 

svatyně.  Nejspíš na tomto základě a dle nalezené keramiky L.  Bittner 

považoval situaci za důkaz existence slovanského střediska na Šipíně, 

keramické střepy nalezl ve výkopu pro vodovod k hájovně datovanou do 

10. - 13. století (Baštová 1984, 498-499).

Ze sběrů A. Vešty z roku 1952 pochází keramika z mladší doby 

bronzové  a  mladšího  hradištnho  období  (Baštová  1986,  24).  Další 

datovací materiál byl získán z výzkumu roku 1982 a 1983 D. Baštovou a 

J. Baštou (Baštová 1984, 500), přesnějí ze sběrů na poli v severní části 

vnitřního areálu a ve splachových vrstvách na severním a jižním svahu 

(Baštová 1985b, 176). Celkem získali 411 zlomků, z nich 38 pravěkých 

(doba  bronzová),  368  hradištních  (9.  -  13.  století)  a  5  středověkých 

(Baštová  1984,  500),  některé  nálezy  byly  učiněny  díky  hluboké  orbě, 

která  zasáhla  několik  objektů  z  2.  poloviny  13.  století.  Při  terénním 

průzkumu v  roce  1984 J.  Bašta  nalezl  pravěkou keramiku,  která  byla 

většinou přepálená (Baštová 1986, 24).

Na základě získané keramiky ze sběrů lze lokalitu  datovat  nejspíš  do 

doby bronzové a raného středověku, přesněji do 9. až do 2. poloviny 13. 

století (Baštová 1984, 504). I když víme, že plocha hradiště byla osídlena 

již v pravěku, naše dosavadní znalosti nemohou pomoci určit  z jakého 

období pochází opevnění.

4.2.7 Žinkovy (okr. Plzeň - jih)
Na návrší nad Žinkovským rybníkem, asi 1,5 kilometrů od Žinkov, v 

jihozápadní části lesa Františkov se nachází Obrovo hradiště (Beneš – 

Šrábek 1973, 177), ležící v poloze "Na peklích". Hradiště leží ve výšce 
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549 metrů nad mořem. Tato lokalita je dvoudilné dispozice o rozloze 2,8 

hektarů. Opevněna je dvěma přepažujícími valy a obvodovým valem. V 

západní  části  se  vyskytuje  samostatně  opevněný  areál  o  ploše  0,75 

hektarů (Bašta – Baštová 1988, 20), který je interpretován jako akropole. 

Svahy hradiště příkře spadají zvlášť na západě, ale dosti strmé jsou i na 

jižní  a  severozápadní  straně.  Ze  zbylých  stran  je  hradiště  ohraničeno 

cestou a teréními stupni (Beneš – Šrábek 1973, 177).

Dataci hradiště umožnil výzkum z let 1938 – 1939 V. Čtrnácta, který 

zde objevil keramické střepy z doby bronzové a z doby hradištní. Další 

nálezy z výzkumu A. Beneše a K. Škrábka z roku 1970 potvrdily raně 

středověkou fázi osídlení tohoto hradiště (Bašta – Baštová 1988, 20). Z 

keramiky,  získané  ze  sběru  na  hradišti  byla  rekonstruovaná  nádoba, 

přesněji hrnec, který pocházel podle R. Turka z 8. - 9. století (Beneš – 

Šrábek  1973,  178).  Při  výzkumu  v  roce  1970  bylo  na  akropoli  a  na 

předhradí  objeveno několik sond, jejichž původcem byl učitel výtvarné 

výchovy J. Pomahač. V těchto starších výkopech pracovníci blovického 

muzea nalezli střepy ze střední doby hradištní, získané z profilů (Beneš – 

Šrábek 1973, 177). Při kontrolní návštěvě roku 1982 M. Husem byly opět 

nalezeny  dva  keramické  střepy  středohradištního  rázu,  které  byly 

objeveny na akropoli  v jedné sondě pocházející z amaterských výkopu 

(Hus 1985, 211).

Na základě výše uvedených informací z výzkumu můžeme lokalitu 

datovat do doby bronzové, což také dokazují nálezy nejen keramiky, ale i 

soubor bronzových kruhů z období HaB, které však nebyly nalezeny v 

areálu opevnění, ale mimo vlastní hradiště [přibližně 200 až 330 metrů od 

jeho  areálu]  (Beneš  –  Šrábek  1973,  178).  V  jakém  období  vzniklo 

opevnění není zcela jasné, ale můžeme předpokládat, že první základy 
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mohly být položeny již v době bronzové a v raném středověku mohlo pak 

starší  opevnění  být  využito  či  upraveno.  Podle  nálezů  byla  lokalita  v 

raném středověku osídlena ve střední době hradištní (9. až 10. století).

4.3  Lokality  s  pravěkým  a  raně  středověkým  osídlením 
bez dochovaných terénních reliktů viditelných na povrchu

4.3.1 Všeruby (okr. Plzeň - sever)
Severně od všerubské vodárny (300 metrů) se nachází lokalita na 

oválné ostrožně s převýšením 25 – 30 metrů nad potokem. Ostrožna je 

obtékaná ze tří stran bezejmenným přítokem Čbánského potoka (Baštová 

1984,  504-505).  Hradiště má rozlohu 0,5 hektarů a leží  ve výšce 483 

metrů nad mořem (Bašta – Baštová 1988, 20).

Vrcholová plošina ostrožny o délce 100 metrů a šířce 50 metrů je 

od okolního terénu oddělena sedlem a úzkou šíjí, za kterou se nachází 

téměř rovná plošinka o velikosti 25 x 50 metrů. Zbylá část ostrožny se 

výrazně sklání k západu (Baštová 1984, 504-505).

V  roce  1983  zde  byl  proveden  průzkum  D.  Baštovovou  a  H. 

Svobodovou (Baštová – Svobodová 1985, 202), které na severním okraji 

plošinky těsně za šíjí položily sondu o rozměru 1,4 x 0,7 metrů (Baštová 

1984, 505). Nalezly v kulturní vrstvě mazanici, zvířecí zuby a keramiku. 

Keramický  soubor  zahrnoval  celkem  54  dobře  vypálených  hradištních 

střepů  (Baštová  1984,  505-506),  které  byly  datovány  do  mladší  fáze 

střední doby hradištní (Baštová 1984, 506). D. Baštová a H. Svobodová 

zjistily,  že  na  této  lokalitě  chybí  viditelné  stopy  opevnění  (Baštová  – 

Svobodová 1985, 202). Další revizní výzkum proběhl následující rok, kdy 
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D.  Baštová  a  J.  Bašta  objevili  vyvrácený  pás  lesa,  zničený  kvůli 

červencové vichřici.  Jihovýchodním směrem byl ve vývratu odkryt  pruh 

červené  vypálené  hlíny  o  šířce  40  –  60  centimetrů,  pod  kterou  byly 

zapuštěny dvě kůlové jamky, utěsněné křemencovými oblázky (Baštová 

1987d, 229-230). Mezi nimi byl nalezen atypický omletý pravěký střep z 

blíže  neurčeného  období.  Lze  též  předpokládat  zachycení  části 

palisádového opevnění,  které přepažovalo šíji.  Ve splachové vrstvě na 

severním úbočí bylo nalezeno 8 pravěkých střepů, z nichž 2 zlomky lze 

datovat do období HaD. Dále byla objevena další keramika z hradištního 

období a 6 fragmentů keramiky středověkých nádob z 13. století (Baštová 

1987d, 230).

Tato lokalita je uváděná jako výšinné sídliště s osídlením z pozdní 

doby halštatské a střední doby hradištní,  avšak možný nález opevnění 

(palisády)  umožňuje  přemýšlet  o  teorii,  že  se  jedná  o  hradiště  bez 

viditelných pozůstatků opevnění na povrchu. Zvláštní je i jistá podoba s 

raně  středověkým  hradištěm  Nadryby,  neboť  obě  tyto  lokality  mají 

podobnou  malou  rozlohu,  tvořenou  sedlem a  šíjí.  Osídlení  je  shodně 

datováno  do  střední  doby  hradištní.  Poloha  této  lokality  v  kopcovité 

krajině málo vhodné pro zemědělství nabízí interpretaci její funkce jako 

sídla chovatelů dobytka (pastevců), jak se o takto situovaných lokalitách 

bez  doloženého  zemědělského  zázemí  někdy  uvažuje  v  odborné 

literatuře(Baštová 1984, 508).



38

5 Závěr
V rámci práce byly zpracováno 11 hradišť s doloženým osídlením z 

raného  středověku,  nalezajících  se  na  území  tří  plzeňských  okresů. 

Informace o těchto lokalitách, získané z odborné literatury, byly zaneseny 

do databáze,  ze které se posléze vycházelo při  strukturování  textu.  U 

jednotlivých  hradišť  byla  popsána  jejich  podoba,  poloha  a  stručně 

nastíněna historie výzkumů jednotlivých lokalit,  na jejichž základě byla 

nastíněna možná datace doby osídlení a využívání těchto lokalit.

Během zpracování dat byla potvrzena některá starší pozorování. U 

některých  významných  raně  středověkých  přemyslovských  správních 

center 11. a 12. století v Čechách evidujeme v nevelké vzdálenosti  od 

nich starší  hradiště,  jejichž existence končí  přibližně s dobou založení 

novější lokality (Sláma 1988, 81-82). Na zkoumaném území se jedná o 

dvojici lokalit Bukovec a Starý Plzenec. Podobnou tendenci také vykazuje 

geograficky blízká dvojice hradišť Ostrov u Bezdružic a Šipín. Ostrovské 

hradiště  zaniká  kolem poloviny  10.  století,  v  této  době  též  evidujeme 

počátky hradiště Šipín. 

Během zpracování informací o lokalitách byla též zjištěna jistá podobnost 

mezi  hradištěm  Nadryby  a  lokalitou  Všeruby,  jejíž  zařazení  mezi  hradiště 

doposud  nebylo  zcela  jistě  prokázáno.  Obě  polohy  se  vyznačují  extrémně 

malou rozlohou a jsou situovány na konci  úzké ostrožny.  Opevnění hradiště 

Nadryby přetíná šíji ostrožny. Možnost přítomnosti podobně utvářené fortifikace 

byla díky nedávným výzkumům naznačena i na lokalitě Všeruby. K potvrzení 

přítomnosti tohoto opevnění by bylo nutné provést další výzkumy. 

Množství  dobrých  informací  bypředevším  mohla  přinést  aplikace 
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nedestruktivních metod, obzvláště různých geofyzikálních metod průzkumu a 

letecké prospekce. Letecký průzkum přispěl velkou měrou k poznání podoby a 

průběhu  fortifikace  například  u  lokality   Dolní  Hradiště.  Aplikace 

nedestruktivních metod výzkumu i u dalších lokalit by mohlo pozměnit či potvrdit 

dosavadní názory na podobu a průběh jejich fortifikačních prvků, aniž by došlo 

k jejich poškození. 
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7 Resumé
This work deals with archaeology of early medieval hillforts in 

Pilsen region. Aim of this work is to gather informations about early 

medieval hillforts from older literature and to make database of said 

information. 

Next part is description of particural hillforts and presentation 

of research history of every site, including brief description of finds 

from  their  areals  and  chronological  inclusion  of  any  respective 

hillfort.

Part of  the work is self-made map of  hillforts, showing their 

geographical positions.
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8 Přílohy

Obr. 1 Mapa lokalit, vytvořená pro potřeby této práce

A -  Lokality s předchozím pravěkým osídlením a fortifikací z hradištního období
B  -   Lokality  s  pravěkým  a  raně  středověkým  osídlením,  jejichž  fortifikace 
pochází z pravěkého období či je bez blizší datace
C -   Lokalita  s  pravěkým  a  raně  středověkým osídlením  bez  dochovaných 
terénních reliktů viditelných na povrchu

1 – Hradec u Stoda; 2 – Nadryby; 3- Starý Plzenec – Hůrka; 4 – Bukovec; 5 – Dolní 
Hradiště; 6 – Lipno; 7 – Ostrov u Bezdružic;  8 – Planá nade Mží;  9 – Šipín; 10 – 
Žinkovy; 11 - Všeruby
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Graf 1 – Nadmořská výška všech lokalit

Graf 2 – Rozloha (v hektarech) všech lokalit, počet částí jejich areálů a 

počet kostelů, nalezených v jejich areálech
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Graf 3 – Grafické vyjádření vztahu jednotlivých lokalit a jejich rozlohy

Graf 4 – Procentuální zastoupení staršího pravěkého osídlení na 

zkoumaných lokalitách
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Graf 5 – Vyznačení intervalu trvání  raně středověkého osídlení 

jednotlivých lokalit

modře označen doložený počátek slovanského osídlení lokality

červeně označen předpokládaný zánik
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