Vykopávky v Úhercích
Posledních patnáct let devatenáctého století bylo pro obec Úherce obdobím významných
archeologických nálezů, na kterých se podíleli a Úherce navštěvovali významné archeologické osobnosti
té doby a to:
Josef Ladislav Píč, spoluzakladatel české archeologie, kustod prehistorické sbírky tehdejšího Musea
království Českého, dnešního Národního muzea.
a Josef Smolík, správce a od roku 1909 ředitel numismatické sbírky Národního muzea, jednatel
Archeologického sboru, redaktor časopisu Památky archeologické.
Jednalo se o dvě lokality a to v roce 1886 byl odkryt hrob výše společensky postavené ženy v lokalitě
Na Hrádku jižně od obce v severní části pozemků přiléhajících k bývalé cihelně, datovaný do doby
stěhování národů. V roce 1893 pak narazili dělníci při stavbě silnice do Kokovic na východ od obce
v lokalitě Za Brankou (v blízkosti nynějšího hřbitova) na rozsáhlé pohřebiště datované do raného
středověku tzv. hradištního období. Předměty nalezené při obou vykopávkách jsou součástí
archeologické sbírky Národní muzea v Praze a databáze archeologické sbírky je inventarizuje jako dva
oddělené soubory pod lokacemi „Úherce (u Loun?)“ a „Úherce (u Loun)-parcela č. 690“.
Objev hrobu v úherecké lokalitě Na hrádku popisuje J. Smolík v časopise Památky archeologické z roku
1886 [1,2]. V článcích se podrobně popisuje místo a historie objevu a i role dělníka Václava Suka,
správce Františka Moteyla, děkana Františka Daneše a zejména majitelky cihelny a dotčeného pozemku
Rosalie Poprové následujícím způsobem.
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Nejcennějšími nálezy z hrobu jsou dvě velké stříbrné spony (obr. 1) a zlaté návěsky úhereckého typu
(obr. 2) datované do 5. století doby tzv. stěhování národů. Celkový přehled nálezů prezentuje Bedřich
Svoboda ve své knize [5] viz obr. 3. Většina předmětů z úhereckého pokladu z vlastnictví Národního
muzea (databáze archeologické sbírky, lokalita „Úherce (u Loun?)“: 38 položek) se stala součástí
výstavy Hroby barbarů. Svět živých a mrtvých doby stěhování národů otevřené v Muzeu hlavního
města Prahy v roce 2015 (obr. 1 a 2).
Publikace současné doby o archeologii doby stěhování národů pohlížejí na nález kostrového hrobu
v cihelně v Úhercích takto:
Jistě nejvýznamnějším nálezem z úhereckého hrobu je stříbrná, litá varianta spony typu Wiesbaden,
zdobená vrubořezem v nydamském stylu. Její nejbližší analogií je spona z pokladu ve Świelinu, ležícího
území dębczyńské kulturní skupiny v Pomořansku. Velmi zajímavý je rovněž náhrdelník složený ze
stříbrných kruhových či terčovitých závěsků, které jsou tvořené k sobě připevněnými kličkami
z perličkového drátu, a dále tří- až pětilaločnaté hrozníčkovité zlaté návěsky, doplněné jedním, patrně
obdélným“.[6]
Vinařickou skupinu jako samostatnou a svéráznou kulturní entitu definoval Bedřich Svoboda ve svém
monumentálním díle „Čechy v době stěhování národů“ na základě poznatků pocházejících zcela
výhradně z pohřebišť 5. století jako byly eponymní Vinařice, dále Praha-Kobylisy, Praha-Veleslavín,
Praha-Podbaba, Praha-Libeň, Praha- Michle, Praha-Radotín, Kolín Plynárna, Bříza, Měcholupy,
Úherce a další lokality…..Charakteristickým rysem je synkretická povaha hmotných pramenů
z pohřebišť z této oblasti, které vykazují jak římský tak i barbarský vliv“ [7].
Jak uvádí ve své knize Eduard Droberjar [8], v hrobech nalezená šatová spínadla – spony jsou
nejpříznačnějšími šperky té doby, podle nichž mohou badatelé usuzovat na sociální a kulturní postavení
zemřelých. U hrobů z Měcholup a Úherců na Lounsku tak dospívá k názoru: „Podle množství a
charakteru milodarů můžeme soudit, že pohřbené ženy hrály ve společnosti na území Čech první
poloviny 5. století významnou roli. Nelze vyloučit, že byly přímo spjaty s nějakými místními vládci či
velmoži“ [8].

Obrázek 1 Stříbrné spony

Obrázek 2 Zlaté návěsky typu Úherce
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Obrázek 3 Přehled nálezů z hrobu v Úhercích [5]
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Podrobnosti o objevu pohřebiště datovaného do doby tzv. hradištního období v lokalitě Za brankou při
silnici do Kokovic pojednávají v publikacích z r. 1893-4 J. L. Píč a F. Kučera [3,4]. J. L. Píč popisuje
místo a historii objevu, nalezené hroby, předměty v nich a role zúčastněných osob včetně úhereckého
statkáře pana Josefa Macka při vykopávkách:

F. Kučera popisuje svoji účast na vykopávkách následujícím způsobem:

sbita.
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Mezi nejzajímavější nalezené předměty je uváděn bronzový prsten (obr. 4) a zejména denár Vladislava
II, podle kterého je datování nálezů dáváno do 11. století. Předměty z pohřebiště Za brankou tvoří
16 položek databáze archeologické sbírky Národního muzea v Praze.

Obrázek 4 Bronzový prsten

Promítneme-li představu o lokalitách vykopávek na základě popisů a náčrtu v uvedených publikacích
do současné mapy Úherců, dostaneme obrázek 5 na následující straně.
S využitím volně dostupných internetových a knižních zdrojů, pomoci knihovny Archeologického ústavu AV
ČR v. v. i a svých fotografií z výstavy Hroby barbarů zkompiloval
Zbyněk Plzák
V Praze, 25. dubna 2016
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Obrázek 5 Mapa současných Úherců s pravděpodobným umístěním lokalit vykopávek v létech 1886 a 1893
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