
Jak to všechno začalo…
V  roce  2012  začala  obec  Zdechovice  se  stavebními  pracemi 
na obnovení technologických sítí (kanalizace, elektrický rozvod, 
rozvody plynu) v bezprostředním okolí budovy zdejšího zámku. 
Jelikož zámek a přilehlý park se zcela logicky nachází v archeo-
logické  zóně,  výkopové  práce  provázel,  jak  je  obvyklé  archeo-
logický dozor. Na území zámeckého parku jsme při provádění 
výkopů  a  sond  podle  očekávání  spíše  narazili  na  pozůstatky 
z doby celkem neslavné a nedávné (vojenský a různý odpadní 
materiál). Ovšem na čestném nádvoří zámku nás všechny čekalo 
obrovské archeologické překvapení, a to doslova! Bez nadsázky 
můžeme říct, že po prvních nálezech začalo být jasné, že se bude 
jednat o archeologické žně. O tom, co odborníci z Muzea východ-
ních Čech v Hradci Králové, kteří výzkum v průběhu jara a léta 
roku 2013 prováděli a později analyzovali, na nádvoří zámku 
objevili, se dočtete na informační tabuli u jižního vstupu na čest-
né nádvoří zámku nebo v tomto leporelu. Předem však můžeme 
říct,  že Zdechovice  se v  roce 2013 staly  jednou z  významných 
archeologických lokalit z období rozhraní raného a vrcholného 
středověku na území České republiky.

K nejstarší historii obce 
Malebná obec Zdechovice leží pod Železnými horami na pomezí 
východních a středních Čech. Je obklopena horušickým polesím, 
rybníky, úrodnými poli a loukami. Na návrší při západním okraji 
obce stojí kostel sv. Petra a Pavla, který je v písemných pramenech 
připomínán k roku 1352, přičemž historický průzkum datoval jeho 
základy až k roku 1150.  Zároveň se jedná o první zmínku o obci. 
Její bohatou a nevšední minulost dnes odkrývají také archeologic-
ké výzkumy. Stáří obce nejméně do 13. století posunul již v roce 
2012 menší archeologický výzkum, který zachytil část středověké-
ho sídliště položeného v dnešním areálu základní školy poblíž 
kostela. O poznání větší výzkum proběhl v roce 2013 v souvislosti 
s výstavbou kanalizace v areálu klasicistního zámku, který tvoří 
nepřehlédnutelnou dominantu obce. Jeho čestné nádvoří protnuly 
dva vzájemně se křížící výkopy, které odkryly rozsáhlé kostrové 
pohřebiště, vodní příkop tvrze a barokní most. 

Kostrové pohřebiště 
Archeologům muzea východních Čech v Hradci Králové se na čest-
ném nádvoří podařilo prozkoumat a zdokumentovat celkem 105 
velice dobře dochovaných kostrových hrobů. Ty se nacházely již 
v hloubce 60  cm od současného povrchu. V centrální části nádvoří 
byli zemřelí uloženi ve 3-4 vrstvách nad sebou, takže nejnižší hro-
by ležely v hloubce 120-130 cm. Směrem k jižní bráně spočívaly 
lidské ostatky pouze v jedné vrstvě a směrem ven z nádvoří jejich 
počet klesal. Mimo něj už žádné hroby nalezeny nebyly.   
  

Všichni zemřelí byli na pohřebišti uloženi v natažené poloze na zá-
dech, hlavou k západu. Jednotlivé hroby se často vzájemně porušo-
valy o čem mimo jiné svědčí i nálezy shluků kostí v neanatomické 
poloze. S jistotou šlo o starší hroby, porušené při opětovném po-
hřbívání. Mezi pohřbenými se nacházeli dospělí i děti. Dětské po-
hřby se soustřeďovaly v jižní části odkrytého pohřebiště. Většina 
zemřelých byla pohřbena bez milodarů či osobní výbavy. Ze zásypu 
hrobů se podařilo získat množství druhotně přemístěných úlom-
ků keramických nádob nejčastěji datovaných do 12. - 13. století. 
V tomto ohledu představuje výjimku hrob č. 45. Pohřeb byl poru-
šen mladším zásahem. Dochovala se pouze pánev, dolní končeti-
ny, část levé ruky a prsty pravé ruky pohřbené osoby. Na jednom 
z prstů byl navlečen bronzový prsten a pod nimi na pánvi spočívala 
stříbrná mince, která byla určena jako střední brakteát českého 
krále Přemysla Otakara II. (1253–1278). Přestože se celá dlaň ne-
dochovala, je jasné, že platidlo bylo vloženo do ruky zemřelého zá-
měrně a sloužilo jako tzv. „obol mrtvých“. Neúplný antropologický 
materiál, především chybějící lebka, nedovoluje s jistotou určit po-
hlaví zemřelého. Poměrně drobná pánev a kosti dlouhých končetin 
však naznačují, že by pohřeb mohl patřit ženě v dospělém věku. 
Brakteát mohl být vyražen v pražské mincovně přibližně v letech 
1265–1267. Tradice obolu mrtvých sahá až do antiky, jako „pohan-
ský přežitek“ se objevuje v 10. – 13. století a ve vrcholném stře-
dověku je tento zvyk již doložen jen vzácně. Známe jej například 
z pohřebiště v Pardubičkách, Vrbně, Boleradicích, v Budči, Žatci či 
Vraclavi. Za zásypu porušených hrobů pochází další prsten a čtyři 
záušnice. Záušnice jsou drátěné neuzavřené kroužky obvykle za-
končené esovitou kličkou, které sloužily jako ozdoba účesu. Tento 
lidový šperk se objevuje na pohřebištích už koncem 9. století,  jeho 
obliba vyvrcholila ve 12. století a doznívá ve století třináctém, kam 
datujeme i nálezy ze Zdechovic. Hned tři z nich byly vyhotoveny 
z mosazi, poslední záušnice je odlita z bronzu a její povrch nese 
stopy po plátování stříbrem.       

Především proto, že hroby byly uloženy do mokrého písku, který 
je pro dochování organických předmětů zpravidla nevhodný, pova-
žují odborníci za mimořádný odkryv dřevených částí rakví. Rozbor 
odebraných vzorků dřev prokázal, že k jejich výrobě bylo nejčastěji Zdechovice,
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Zpracování 
nálezů 
Archeologické nálezy byly 
převezeny do Muzea východ-
ních Čech v Hradci Králové. 
Kde proběhla jejich konzer-
vace, kresebná, fotografic-
ká dokumentace a odborné 
vyhodnocení. Početný fond 
kosterního materiálu byl 
antropologicky zhodnocen. 
U jednotlivých koster byl sle-
dován jejich zdravotní stav, 
opotřebení zubů a kloubů, 
určeno bylo pohlaví a věk 
pohřbených. Celá kolekce 
nálezů je uložena pod přírůstkovým číslem 56/2013 a 106/2013 
ve sbírkách Muzea východních Čech v Hradci Králové.

V budoucnu se možná s některými artefakty z tohoto archeologic-
kého výzkumu setkáme v malé ucelené expozici přímo zde, ve Zde-
chovicích. 

použito jedlové a dubové dřevo, méně často pak borovice a olše. 
Jiné hrobové jámy byla obloženy kameny, jedno z těl bylo dokonce 
kameny zatíženo. U většiny pohřbů se ovšem rakve ani obložení 
nepodařilo zachytit. Je tedy možné, že zemřelí byly do hrobu vklá-
dání například pouze zabalení do látky. Pozoruhodný je nález ma-
sivních opracovaných kamenů překrývajících některé pohřby. Další 
velké kamenné plotny byly objeveny v druhotné poloze,  přesto se 
domníváme, že původně mohlo jít rovněž o náhrobky.

Pohřebiště se 105 odborně odkrytými hroby ze 12. – 13. stole-
tí je největším svého druhu ve východních Čechách. Vzhledem 
k rozsahu výzkumu omezeného na trasy kanalizací a s přihlédnu-
tím k velikosti nádvoří je možné důvodně předpokládat, že se pod 
jeho povrchem nachází něco mezi sedmi až devíti sty hroby. Dosud 
neobjasněna zůstává souvislost pohřebiště s případnou církevní 
stavbou, tedy kostelem či kaplí. Při archeologickém výzkumu tako-

vá stavba nebyla obje-
vena. Kostel sv. Petra 
a Pavla je sice nepo-
chybně románského 
původu, ale od areálu 
zámku leží téměř půl 
kilometru. Sousední 
zámecká kaple vznik-
la až v novověku. Vel-
mi brzy po ukončení 
používání pohřebiště, 
tedy zřejmě na konci 
13. století, byla v jeho 
nejtěsnější blízkosti 
vystavěna tvrz. Její 
vodní příkop pohře-
biště na severní stra-
ně porušil. Samotné 
šlechtické sídlo je při-

pomínáno k roku 1373 a dnes je bývalá tvrz začleněna do budovy 
zámku. Vodní příkop o šířce nejméně 10  m, byl pravděpodobně 
v 18. století zmenšen a do jeho dochované zhruba 3 m široké části, 
byl umístěn kamenný pilíř mostu. 

Vysokým počtem hrobů, množstvím dochovaných dřev i výskytem 
náhrobních kamenů a dalších nálezů se pohřebiště ve Zdechovi-
cích řadí k nejvýznamnějším archeologickým lokalitám z rozhraní 
raného a vrcholného středověku na území České republiky. 

Mgr. Pavel Horník
Mgr. Radek Bláha
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
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