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Stálé prezentace v˘sledkÛ archeologick˘ch
v˘zkumÛ v Îatci
Petr âECH
A N O T A C E : Od roku 1991 bylo archeologick˘mi v˘zkumy v Îatci zji‰tûno pût zanikl˘ch kostelÛ z 11.–13. století. PÛdorysy tﬁí staveb byly vyznaãeny v dlaÏbû a opatﬁeny informaãními deskami v ãeském, nûmeckém a anglickém jazyce. V roce 1997 byla pﬁi
adaptaci skladu a su‰árny chmele na etnografické muzeum odkryta hrnãíﬁská pec ze 14. století, která se stala souãástí expozice.
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Není pochyb o tom, Ïe kaÏd˘ vûdní obor si svÛj
obraz na veﬁejnosti buduje „sebereprezentací“.

realizovat nûkolik pﬁípadÛ prezentace archeolo-

Autorem v‰ech fotografií je Petr âech.

gick˘ch komponent v místû nálezu.

Obr. 1. Îatec (okres Louny), Chmelaﬁské muzeum, celko-

Pomáhají mu v tom atraktivní, divácky vdûãné troj-

V roce 1997 se v Îatci konal celosvûtov˘ kon-

rozmûrné pﬁedmûty. Archeologie je v tomto ohle-

gres chmelaﬁÛ. Pﬁi této pﬁíleÏitosti byl zrekonstruo-

du ‰Èastn˘m oborem. Není snad muzea, které by

ván blok skladÛ a su‰áren chmele z konce 19. sto-

aÏ poãátku 15. století se podaﬁilo zjistit pﬁi zá-

nûjaké ty vykopávky nemûlo ve své expozici. Ved-

letí na jiÏním okraji PraÏského pﬁedmûstí mezi ná-

chranném v˘zkumu v tomto prostoru jiÏ v roce

le prezentací artefaktuálních se vyskytují expozi-

mûstím Prokopa Velkého, ulicí Prokopa Malého

1991. Byl pﬁijat návrh na odkrytí celého objektu

ce zamûﬁené kulturnû antropologicky. Archeolo-

a ulicí VolyÀsk˘ch âechÛ na etnografické Chmelaﬁ-

a jeho prezentaci v rámci Chmelaﬁského muzea.

gické nálezy umístûné v muzeu ãi jiné v˘stavní

ské muzeum. V únoru a bﬁeznu byly sledovány v˘-

Podmínkou bylo takové zpracování, které by neru‰i-

prostoﬁe postrádají kouzlo genia loci, neboli místa

kopové práce související se stavbou v pﬁízemí bu-

lo chmelaﬁskou expozici, a vzhledem k tomu, Ïe

pÛvodního uloÏení. Zachování místa nálezu, kon-

dovy na parcelním ãísle 494/2, nacházející se na

pec byla nalezena pﬁímo u vrat, v pﬁípadû vjezdu

zervace a zpﬁístupnûní je podmínûno celou ﬁadou

západním okraji bloku k ulici VolyÀsk˘ch âechÛ. Ve

umoÏÀovalo objekt pﬁekr˘t. Popisky a fotografie by-

faktorÛ, jako je místo samotné, jeho situování

v˘kopu pro kanalizaci byla zji‰tûna vrcholnû stﬁedo-

ly umístûny na úroveÀ terénu. Sklenûné vitríny s ke-

v ulici, na uzavﬁeném pozemku ãi v uzavﬁené pro-

vûká hrnãíﬁská pec. Objekt je oválného tvaru o dél-

ramick˘mi nádobami z klenby pece a dal‰ími arte-

stoﬁe. K dal‰ím faktorÛm patﬁí atraktivnost nálezu

ce 3,5 m a ‰íﬁce 2 m, s interiérem zahlouben˘m do

a moÏnosti uchování. Dá se ﬁíci, Ïe odkryté a ve-

star‰ích, ranû stﬁedovûk˘ch vrstev. Nadzemní kupo-

ﬁejnosti pﬁístupné archeologické nalezi‰tû in situ

le byla sloÏena z bûÏn˘ch keramick˘ch nádob, tedy

■ Poznámky

je na na‰em území spí‰e vzácností. V Mûstské

hrncÛ s uchy i bez nich a konvic. In situ zÛstalo za-

1 Václav MATOU·EK: Archeologické muzejní expozice

památkové rezervaci a zónû Îatec se podaﬁilo dí-

chováno jen nûkolik málo nádob a jejich absence

v âechách jako odraz koncepce studia pravûku a stﬁedo-

ky shodû okolností a vstﬁícnému pﬁístupu podni-

v interiéru pece dokládá spí‰e rozebrání pece neÏ

vûku, in: Archeologické rozhledy 52, 2000, ã. 3,

ku Chmelaﬁství druÏstvo, s. r. o., a mûsta Îatec

destrukci. PozÛstatky hrnãíren datovan˘ch do 14.

s. 453–463.

1
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v˘ pohled na stﬁedovûkou hrnãíﬁskou pec v interiéru.
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fakty jsou spolu s osvûtlením povû‰eny na vnitﬁní

kostel sv. Víta. Zji‰Èovací v˘zkum odkryl ãást pÛdo-

Obr. 2. Îatec (okres Louny), Dvoﬁákova ulice, kostel

stranû betonového vûnce do jámy, a proto jsou vi-

rysu ranû stﬁedovûkého kostela s pﬁilehl˘m pohﬁe-

sv. Víta, pÛdorys v dlaÏbû.

ditelné pouze shora. Stûny jámy nejsou nijak kon-

bi‰tûm. Neprozkoumaná ãást pÛdorysu byla ãitelná

Obr. 3. Îatec (okres Louny), námûstí Petra Chelãického,

zervovány. Prostor není vytápûn, teplota uvnitﬁ ko-

po skr˘vce naváÏek v podobû negativu zdiva vystu-

kostel neznámého zasvûcení, pÛdorys se znázornûním ná-

píruje venkovní teplotu a hlinûné stûny jámy

pujícího na povrch ulice, coÏ umoÏnilo rekonstruovat

hrobníkÛ a hrobky severnû od apsidy vyznaãené v dlaÏbû.

nedestruují. Hrnãíﬁská pec doposud nebyla nijak

cel˘ pÛdorys jednolodního kostela s pÛlkruhovou

Obr. 4. Îatec (okres Louny), mûstská památkové rezervace

prezentována, stejnû jako celé muzeum. Z toho

apsidou, dlouhého 12 m a ‰irokého 7 m. Sondy

a ãást mûstské památkové zóny na v˘seku z katastrální mapy.

dÛvodu dochází v souãasnosti k realizaci projektu

s dochovan˘mi ãástmi základového zdiva byly za-

1 – Chmelaﬁské muzeum, stﬁedovûká hrnãíﬁská pec in situ;

revitalizace celého prostoru na takzvan˘ Chrám

sypány pískem a nad nimi, na úrovni dlaÏby, byl pÛ-

2 – Dvoﬁákova ulice, kostel sv. Víta vyznaãen˘ v dlaÏbû;

chmele a piva.

dor ys sakrální stavby vyznaãen v Ïulové dlaÏbû

3 – Chelãického námûstí, kostel neznámého patrocinia vyznaãe-

tmav˘mi ãediãov˘mi kostkami.

n˘ v dlaÏbû; 4 – námûstí Jana ÎiÏky, ãást pÛdorysu minoritského

V únoru a bﬁeznu roku 1995 do‰lo k rekonstrukci
Dvoﬁákovy ulice v jihozápadní ãásti mûstské památ-

V letech 1997–1998 probûhl v rámci Progra-

kové rezervace sníÏením povrchu o asi 40–50 cm

mového projektu Ministerstva kultury âR pﬁedsti-

a vybudováním pﬁípojek kanalizace a vodovodu.

hov˘ v˘zkum ranû stﬁedovûkého pohﬁebi‰tû a sak-

V místû malého trojúhelníkového roz‰íﬁení ulice, kte-

rální stavby na námûstí Petra Chelãického na

■ Poznámky

ré v parcelaci mûsta nedávalo smysl, archeologick˘

jihozápadním okraji Ïateckého ostrohu. K objeve-

2 Jindﬁich TOMAS: K poãátkÛm mûsta Îatce, in: Od ranû

v˘zkum odkryl skupinu ranû stﬁedovûk˘ch hrobÛ.

ní etáÏovitû uloÏen˘ch hrobÛ zde do‰lo pﬁi v˘kopu

stﬁedovûké aglomerace k právnímu mûstu a mûstskému

Podle sedmi esovit˘ch záu‰nic u lebky dûtského po-

plynovodu v roce 1992. Charakter pohﬁbívání

stavu, Okresní vlastivûdné muzeum Litomûﬁice, Litomûﬁi-

hﬁbu bylo pohﬁbívání datováno do druhé poloviny

a nález stavebního ãlánku z ãerveného pískovce

ce 1999, pozn. 35, mapka na s. 276.

11. století. EtáÏovit˘ charakter nekropole naznaão-

umoÏnily do toho prostoru lokalizovat kostel

3 Petr âECH: Archeologick˘ prÛzkum pﬁi rekonstrukci ply-

3

klá‰terního kostela sv. Petra a Pavla vyznaãeného v dlaÏbû.

val, Ïe se jedná o kostelní hﬁbitov. U mûstského di-

sv. Víta, neboÈ se nepﬁedpokládalo, Ïe by se na

novodu v Îatci (PﬁedbûÏná zpráva), in: Archeologické roz-

vadla ve Dvoﬁákovû ulici byl lokalizován stﬁedovûk˘

území mûsta mohl nacházet dal‰í neznám˘ kos-

hledy 46, 1994, ã. 1, s. 65–80.
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5

Obr. 5. Îatec (okres Louny), námûstí Jana ÎiÏky, mino-

Dal‰ím programov˘m projektem ministerstva

okruhu po Ïateck˘ch kulturních památkách. Klá‰-

ritsk˘ klá‰terní kostel sv. Petra a Pavla, pÛdorys vyznaãen˘

kultury, realizovan˘m v letech 1999–2000 a 2004,

terní kostel na ÎiÏkovû námûstí pﬁedstavuje rela-

v dlaÏbû.

se stal archeologick˘ prÛzkum námûstí Jana ÎiÏky

tivnû mladou záleÏitost, dosud není osazen des-

mezi mûstsk˘m kostelem Nanebevzetí Panny Ma-

kou ani zahrnut do procházkov˘ch okruhÛ.

rie a mûstsk˘m pivovarem. Ten odkryl ãást velké

Doufejme, Ïe se tak stane v dal‰í vlnû zhotovování

tel. Po nálezu kostela ve Dvoﬁákovû ulici v roce

sakrální stavby, interpretované jako zanikl˘ kostel

informaãních desek v souvislosti s revitalizací

1995 v‰ak bylo zjevné, Ïe se na Chelãického ná-

sv. Petra a Pavla minoritského konventu. Pod klá‰-

PraÏského pﬁedmûstí. Zastávky na turistick˘ch tra-

mûstí neznámá sakrální stavba skuteãnû nachá-

terním kostelem byly odkryty zbytky star‰ího, ranû

sách v místech nálezÛ ranû stﬁedovûké sakrální ar-

zí. Archeologick˘ v˘zkum proveden˘ v rámci Pro-

románského kostela, u kterého se pﬁepokládá pat-

chitektury dokládají pﬁístup radnice k archeologií

gramového projektu Ministerstva kultur y âR

rocinium sv. Petra. V roce 2005 probûhla rekon-

zprostﬁedkované historii mûsta, která má v Îatci

odkryl v západní ãásti námûstí rozmûrn˘ ãtverco-

strukce povrchu námûstí. Novodobé naváÏky byly

své v˘znamné místo. Zakomponování nálezu stﬁe-

v˘ základov˘ vkop 8,25 x 6,6 m, ‰irok˘ 2,7 m,

strojovû odebrány za archeologického dozoru aÏ

dovûké hrnãíﬁské pece do muzejní expozice umoÏ-

ãásteãnû vyplnûn˘ zdivem, ãásteãnû zasypan˘

na dobﬁe ãitelné vrstvy vrcholného stﬁedovûku. Po-

nila náhoda, ov‰em virtuální prohlídka expozice

mal˘mi úlomky pískovce a maltovinou. Odkr ytá

té do‰lo k zaãi‰tûní plochy a pomocí fotogramu byl

s pecí dokládá povûdomí o v˘jimeãnosti a atrak-

struktura je povaÏována za základy kostelní vû-

zdokumentován povrch negativÛ zdiv a dal‰ích

tivnosti nálezu.

Ïe. Na v˘chodní stranû námûstí zÛstal zachován

zbytkÛ podlah interiéru kostela z nezdoben˘ch

jen nevelk˘ oblouk negativu základového zdiva,

ãtvercov˘ch pálen˘ch dlaÏdic. Díky tomu mohl b˘t

interpretovan˘ jako pozÛstatek apsidy. Stﬁední

rekonstruován pÛdor ys velké trojlodní sakrální

■ Poznámky

ãást námûstí byla zniãena novodob˘mi v˘kopy

stavby, jejíÏ presbytáﬁ v pozdním stﬁedovûku pﬁe-

4 Petr âECH, Katarína CHLUSTIKOVÁ: Frühmittelalterli-

a zaloÏením ka‰ny, zaniklé v blíÏe neurãeném no-

vrstvily nové mûstské parcely. ·íﬁka boãních lodí

che Sakralarchitektur in der Siedlungsagglomeration von

vovûku. Po ukonãení v˘zkumu byly sondy zasypá-

pﬁesahovala 4 m a stﬁední lodi 8 m, celková vnûj-

Saaz/Îatec, in: Lumír POLÁâEK, Jana MA¤ÍKOVÁ (eds.),

ny pískem. PÛvodnû plánovaná rekonstrukce ná-

‰í ‰íﬁe stavby ãinila 24 m. Délku stavby nebylo

Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und his-

mûstí probûhla v roce 2006 na základû návrhu

moÏné zjistit. Odkryté ãásti kostela poté zakryl pí-

torische Quelle, Internationale Tagungen in Mikulãice VIII.

architektonického ateliéru Huml & Vaníãek, vy-

sek a drobná kamenitá drÈ. Zji‰tûn˘ pÛdorys byl

– Spisy Archeologického ústavu AV âR Brno 41, Archeo-

cházejícího z geodetick˘ch zamûﬁení z doby v˘zku-

opût schematicky vyznaãen v dlaÏbû podle geode-

logick˘ ústav AV âR Brno, v. v. i., v tisku.

mu. DlaÏba z ﬁíãních valounÛ schematicky zobra-

tického zamûﬁení zbytkÛ kostela.

5 BlíÏe http://www.virtualtravel.cz/chmelarske-muzeum-

4

zuje pÛdor ys jednolodního kostela s vûÏí

PÛdorysy kostelÛ sv. Víta a neznámého patroci-

a pÛlkruhovou apsidou, dlouh˘ 17 m a ‰irok˘

nia na Chelãického námûstí doplnily litinové desky

8,5 m, severnû od apsidy náhrobníky a pÛdor ys

s nápisy v ãeském, nûmeckém a anglickém jazy-

hrobky zdûné románsk˘m kvádﬁíkov˘m zdivem.

ce. V polovinû 90. let byl kostel sv. Víta zahrnut do

V dlaÏbû lze nalézt z mosazi zhotovené ranû

procházkové trasy – stﬁedního okruhu – s obrazo-

stﬁedovûké denár y, nalezené v hrobech jako

v˘m a textov˘m prÛvodcem. Kostel na Chelãické-

oboly mr tv˘ch.

ho námûstí je souãástí velkého procházkového

200

5

zatec/expozice-i.html
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