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17. Konference environmentální archeologie 

 

17. ročník již tradiční Konference environmentální archeologie se uskuteční ve dnech 26.–27. 

ledna 2023 v Brně, v přednáškovém sále Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty 

Masarykovy univerzity (Joštova 202/13, budova M, přístup přes budovu K2 – Komenského 

náměstí 2). 

Konferenčními jazyky tohoto ročníku jsou čeština, slovenština, polština a angličtina. 

Tématem tohoto ročníku konference je environmentální výzkum a archeometrie 

na záchranných archeologických výzkumech. První sekce konference (čtvrtek 26. ledna 2023) 

bude věnována metodickým a principiálním otázkám souvisejícím s aplikací přírodovědných 

analýz v prostředí záchranných archeologických výzkumů. Zejména nás budou zajímat otázky 

směřující ke smyslu provádění těchto analýz v prostředí ZAV, jejich potenciál, co se možných 

výzkumných otázek týká, a samozřejmě také pestrá paleta jednotlivých analýz z oblasti 

zoologie, botaniky, antropologie, geologie, chemie, fyziky, geografie a dalších přírodovědných 

oborů.  

Další sekci konference (pátek 27. ledna 2023) bude věnována prezentaci konkrétních výsledků 

aplikace environmentálních a archeometrických analýz na jednotlivých záchranných 

archeologických výzkumech. Přednášky budou seřazeny chronologicky, podle období, kterých 

se týkají. Příspěvky jsou věnovány prezentaci výsledků výzkumů v rámci jednotlivých disciplín 

a metod, jako je například geoarcheologie, archeobotanika, zooarcheologie, geofyzika, 

geochemie, datovací metody nebo materiálové analýzy. Na závěr konference proběhne 

stručná prezentace posterů a navazující plodná diskuze nad přednesenými příspěvky i obecně 

nad tématem aplikace environmentálních a archeometrických metod v prostředí záchranných 

archaeologických výzkumů. 

Konference bude doplněna společenským setkáním ve čtvrtek 26. ledna 2023 ve večerních 

hodinách v Pivovarském domě Poupě a dále exkurzí po brněnských muzeích, galeriích 

a lokalitách, která je v plánu na sobotu 28. ledna 2023. V rámci této exkurze navštívíme Pavilon 

Anthropos Moravského zemského muzea, záchranný archeologický výzkum společnosti 

Archaia Brno a Moravskou galerii. 

Přejeme vám příjemný pobyt v Brně! 
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17th Conference of Environmental Archaeology 

 
The 17th year of the traditional annual Conference of Environmental Archaeology will take 
place on 26-27 January 2023 in Brno, in the lecture hall of the Institute of Archaeology and 
Museology, Faculty of Arts, Masaryk University (Joštova 202/13, building M, access via building 
K2 – Komenského náměstí 2). 
 
The conference languages of this year are Czech, Slovak, Polish and English.  
 
The theme of this year's conference is “Environmental research and archaeometry within the 
rescue archaeological excavations”. We would like to dedicate the first section of the 
conference (Thursday, January, 26) to methodological and principial issues related to the 
application of natural science analyses connected to the rescue archaeological excavations. 
We will be particularly interested in questions related to the purpose of performing this kind 
of analyses within the rescue archaeological excavations, their potential in terms of possible 
research questions, and of course, also a wide range of individual analyses from the fields of 
zoology, botany, anthropology, geology, chemistry, physics, geography and other natural 
sciences disciplines will be presented. 
 
The next section of the conference (Friday, January 27) will be dedicated to the presentation 
of specific results of the application of environmental and archaeometric analyses on 
individual rescue archaeological excavations. The particular presentations will be ordered in 
the chronological order according to a period they deal with. Lectures will be devoted to 
individual disciplines and methods of the archaeological science, such as geoarchaeology, 
archaeobotany, zooarchaeology, geophysics, geochemistry, dating methods or material 
analyses.  At the end of the conference, there will be a brief poster session and a subsequent 
fruitful discussion on the presented contributions and, in general, on the topic of the 
application of environmental and archeometric methods within the rescue archaeology. 
 
The conference will be supplemented by a social meeting on Thursday, January 26 in the 
evening in the Poupě Brewery House and by an excursion to museums, galleries and 
archaeological sites in Brno, which is planned for Saturday, January 28, 2023. In a frame of this 
excursion, we will visit the Anthropos Pavilion of the Moravian Museum, a rescue 
archaeological excavation of the Archaia Company in Brno and Moravian Gallery. 
 
We wish you a pleasant sojourn in Brno! 
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Konferenční exkurze 

 

Konferenční exkurze proběhne v sobotu 28. ledna 2023. Sraz je v 10:00 hodin v Pavilonu Anthropos 

Moravského zemského muzea (Pisárecká 273/5, Brno-Pisárky, zastávka tramvaje číslo 1 – Pisárky). 

S odborným výkladem autorky Martiny Galetové si projdeme výstavu „Nejstarší šperky a ozdoby těla“, 

dále bude možné vidět stálou expozici věnovanou vývoji člověka a paleolitu a mezolitu Moravy 

a Slezska a také výstavu věnovanou výsledkům letecké archeologie v posledních letech – Archeologie 

z nebe. Následovat bude přesun na oběd, návštěva záchranného výzkumu společnosti Archaia Brno 

a následná prohlídka města. Exkurzi uzavře prohlídka výstavy Valoch a Valoch s odborným výkladem 

v Moravské galerii. Exkurze je pro účastníky konference zdarma. 

 

Conference Excursion 

 

The conference excursion will take place on Saturday, January 28, 2023. The meeting is at 10:00 a.m. 

in the Anthropos Pavilion of the Moravian Regional Museum (Pisárecká 273/5, Brno-Pisárky, tram stop 

number 1 – Pisárky). Guided by the curator Martina Galetová, we will visit the exhibition "The oldest 

jewelry and body ornaments", it will also be possible to visit a permanent exhibition dedicated to the 

human evolution and the Palaeolithic and Mesolithic of Moravia and Silesia, as well as an exhibition 

dedicated to the recent results of aerial archaeology titled “Archeology from the Sky”. This will be 

followed by a lunch, a visit to the rescue archaeological excavation of the Archaia Brno and 

a subsequent guided tour in the city centre. The excursion will conclude with a guided visit of the Valoch 

and Valoch exhibition in Moravian Gallery. The excursion is free for conference participants. 

 

Konferenční exkurze je pořádána s podporou následujících organizací: 

The conference excursion is organised with the support of following organisations: 

Moravské zemské muzeum / Moravian Museum 

 

Archaia Brno, zapsaný ústav / Archaia Brno, registered institute  

 

Moravská galerie / Moravian Gallery 
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Praktické informace 

 

Ubytování 

Ubytování v Brně si každý z přespolních účastníků konference zajišťuje sám. Doporučit můžeme 

například portál https://www.booking.com/, kde je dostatečná nabídka ubytování v různých cenových 

kategoriích. 

 

Doprava 

Hlavní program konference se koná ve velké přednáškové místnosti Ústavu archeologie a muzeologie 

Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, který se nachází v budově M na adrese Joštova 202/13 

v centru Brna. Přístup do budovy je z Komenského náměstí (kolem sochy T. G. Masaryka) přes budovu 

K2 – Komenského náměstí 2. Poté je potřeba projít přes dvůr a za druhým dvorem se nachází budova 

Ústavu archeologie a muzeologie (ÚAM). Cesta do přednáškového sálu bude vyznačena směrovkami. 

Příjezd doporučujeme veřejnou dopravou. V blízkosti ÚAM se nachází hojně obsluhované zastávky 

Česká a Komenského náměstí. V případě příjezdu vlastním autem doporučujeme zaparkovat 

na některém z parkovišť na okraji Brna a dále pokračovat veřejnou dopravou. V MHD je možné platit 

platebními kartami, případně pomocí SMS. Placené parkoviště v docházkové vzdálenosti od ÚAM se 

nachází například v parkovacím domě na Kounicově ulici vedle hotelu Continental.  

 

Stravování 

V chodbě vedle přednáškového sálu bude v přestávkách na kávu a v pátek ráno k dispozici sladké i slané 

občerstvení. Obědy a večeře (včetně čtvrteční večerní společenské akce v Pivovarském domě Poupě) si 

hradí každý z účastníků konference sám. V docházkové vzdálenosti doporučujeme například následující 

restaurace: 

Pivovarský dům Poupě: https://www.pivovar-poupe.cz/ 

Restaurace U Tomana: https://utomana.cz/cz/ 

Pivnice U Čápa: https://www.pivnice-ucapa.cz/ 

 Restaurace U Mamlasů: https://www.facebook.com/umamlasu/ 

Restaurace Zlatá loď: https://www.zlatalod.com/ 

 

Internet 

V budově M, ve které sídlí ÚAM, je k dispozici připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi sítě Eduroam: 

https://it.muni.cz/sluzby/wifi 

 

    

 

https://www.booking.com/
https://www.pivovar-poupe.cz/
https://utomana.cz/cz/
https://www.pivnice-ucapa.cz/
https://www.facebook.com/umamlasu/
https://www.zlatalod.com/
https://it.muni.cz/sluzby/wifi
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Practical information 
 
 

Accommodation 

Accommodation in Brno is booked individually by each of the non-local participants of the conference. 
We can recommend, for example, the portal https://www.booking.com, where you can find a sufficient 
offer of accommodation in various price categories. 

 

Transportation 

The main programme of the conference takes place in the large lecture room of the Institute of 
Archeology and Museology of the Faculty of Arts, Masaryk University, which is located in the building M 
at Joštova Street 202/13 in the center of Brno. Access to the building is from the Komenského Square 
(behind the statue of T. G. Masaryk) through building K2 – Komenského Square 2. Then you need to 
walk through the courtyard and behind the second courtyard, there is the building M of the Institute 
of Archeology and Museology (ÚAM). The way to the lecture hall will be marked with signs. 
 
We recommend arriving by public transport. The Česká and Komenského náměstí (square) stops are 
located near the ÚAM. If you arrive by car, we recommend parking in one of the parking lots on the 
outskirts of Brno and continuing by public transport. In public transport, it is possible to pay by a credit 
card or by SMS. Paid parking within walking distance of the ÚAM can be found, for example, in a parking 
house on Kounicová Street next to the Hotel Continental. 
 
 

Food and catering 

Sweet and salty snacks will be available in the corridor next to the lecture hall during coffee breaks and 
on Friday morning. Lunches and dinners (including the Thursday evening social event in the Poupě 
Brewery House) are paid for by each of the conference participants themselves. For lunch or dinner, 
we recommend the following restaurants within walking distance: 

Poupě Brewery House: https://www.pivovar-poupe.cz/en 

U Tomana Restaurant: https://utomana.cz/en/ 

Brasserie U Čápa: https://www.pivnice-ucapa.cz/en/ 

U Mamalasů Restaurant: https://www.facebook.com/umamlasu/ 

Zlatá Loď Restaurant: https://www.zlatalod.com/ 

 

Internet 

Internet access is available in the M building (a seat of the ÚAM Institute) via Eduroam Wi-Fi: 
https://it.muni.cz/en/services/wireless-wi-fi-connection  

 

 

https://www.booking.com/
https://www.pivovar-poupe.cz/en
https://utomana.cz/en/
https://www.pivnice-ucapa.cz/en/
https://www.facebook.com/umamlasu/
https://www.zlatalod.com/
https://it.muni.cz/en/services/wireless-wi-fi-connection
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Mapa místa konání konference a doprovodného programu 

Map of the conference venue 

 

  

 

 

1 – Budova/Building M (ÚAM), místo konání konference/main conference venue, 2 – 
Pivovarský dům Poupě/Poupě Brewery House, místo konání čtvrtečního společenského 
setkání/ venue of the social event on Thursday, 3 – Pavilon Anthropos/Pavilion Anthropos, 
místo setkání na sobotní exkurzi/meeting point to the excursion on Saturday. 
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 17. Konference environmentální archeologie 2023, Brno 

17th Conference of Environmental Archaeology 2023, Brno 

 

Program konference / Conference Programme 

 

Čtvrtek, 26. ledna 2023 / Thursday, January 26, 2023 

12:00-13:00: Registrace účastníků / Registration of conference participants 

13:00-13:15: Zahájení konference, uvítání účastníků (Jiří Macháček, Lenka Lisá), technické záležitosti 

(Ondřej Mlejnek) 

13:15-13:45: První úvodní přednáška (key-note speech of the first block): Jaroslav Peška: Záchranné 

archeologické výzkumy a environmentální výzkum 

13:45-14:05: Petr Kočár: Všechno, co jste chtěli vědět o archeobotanice a antrakologii (ale báli jste se 

zeptat) 

14:05-14:25: Libor Petr: Pylová analýza archeologických situací 

14:25-14:45: Vojtěch Abrahám, Matěj Man, Martin Theuerkauf, Petr Pokorný, Přemysl Bobek, Jan 

Novák: Spatial explicit, quantitative reconstruction of past vegetation based on pollen or charcoal 

data as a tool for autecology of trees 

14:45-15:05: přestávka na kávu / coffee break  

15:05-15:25: Tomáš Kolář, Michal Rybníček: Dendrochronologické datování archeologických dřev 

15:25-15:45: Ivo Světlík, Kateřina Pachnerová Brabcová: O radiouhlíkovém datování 

15:45-16:05: Miriam Nývltová Fišáková: Osteologická analýza zvířecích kostí ze záchranných 

archeologických výzkumů 

16:05-16:25: Tomáš Tencer, Peter Milo, Jan Apač Havelka, Anna Mária Rekemová, David Šálka, Michal 
Vágner: Application of the archaeological prospection in the Czech Republic and Slovakia 

16:25-16:45: přestávka na kávu / coffee break 

16:45-17:05: Lenka Lisá: Mikromorfologie v archeologickém kontextu – efektivní metoda detekce 

formačních procesů 

17:05-17:25: Martin Janovský, Jan Horák: Geochemistry in archaeological research – experience 
in using XRF 

17:25-17:45: Zuzana Borzová, Ján Štubňa, Ondrej Žaár: Možnosti a výsledky moderného prístupu pri 

analýze a spracování pohrebiska Maďarov z 10. storočia v Lužiankach (s dôrazom na analýzu 

sklenených korálikov z detského hrobu 

17:45-18:05: Miriam Nývltová Fišáková, Hana Dehnerová a Pavel Šlézar: Zvířecí osteologický materiál 
ze záchranného výzkumu v Olomouci 
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18:05-18:15: Ukončení čtvrteční části konference, technické informace, přesun na společenský večer 

k Poupěti 

19:00-23:00: Společenský večer v Pivovarském domě Poupě / Social event in the Poupě Brewery House 

 

Pátek, 27. ledna 2023 / Friday, January 27, 2023 

8:30-9:00 občerstvení s kávou / breakfast with coffee 

9:00-9:30: Druhá úvodní přednáška (key-note speech of the second block): Jaromír Beneš: Dvě 

archeologie v jedné zemi. Environmentální archeologie v době třetí oborové revoluce a v podmínkách 

záchranných výzkumů 

9:30-9:50: Zdeňka Nerudová: Revize a rekonstrukce lokalizace paleolitických a paleontologických 
nálezů a pleistocenních profilů v Brně 

9:50-10:10: Ondřej Mlejnek, Lenka Lisá, Mária Hajnalová, Piotr Moska, Ákos Pető: Our Arrival to 
Central Europe (OACE) – Projekt interdisciplinárního výzkumu paleolitické lokality Želeč 1 

10:10-10:30: Tomasz Kalicki, Piotr Biesaga: Human Impact Reflected in the Nida River Valley (Polish 
Uplands) 

10:30-10:50: přestávka na kávu / coffee break 

10:50-11:10: Pavel Hušták, Petr Kočár, Romana Kočárová, Libor Petr, Sandra Sázelová, Ivo Světlík, Bára 
Strouhalová, Hynek Švácha, Jan Zavřel: Nejstarší nález konopí na území ČR v kontextu dřevěné studny 
z pozdní doby halštatské (k. ú. Sadská, okr. Nymburk) 

11:10-11:30: Tomasz Kalicki, Krzysztof Żurek: Lusatian objects in the settlement network (NE Poland) 

in the perspective of physico-geographical geosystems 

11:30-11:45: Ondřej Mlejnek: Představení novinek z časopisu IANSA 

11:45-13:15: přestávka na oběd / lunch break 

13:15-13:35: Jan Novák, Martin Prach: Interpretace antrakologických záznamů z archeologického 
naleziště Roztoky u Prahy a jeho okolí 

13:35-13:55: Nevenka Atanasoska, Jan Tříska, Jan Bednář, Josef Vilímek, Kristýna Budilová, Jaromír 

Kovárník, Veronika Komárková, Antonín Majer, Lukáš Kučera, Radomír Tichý, Jaromír Beneš: Analysis 

of organic residues on pottery from the Early Medieval necropolis of Holohlavy 

13:55-14:15: Kristýna Kuklová: Paleoparazitologická analýza vzorků z hrobů na mladohradištním 

hřbitově u rotundy na Vídeňské ulici v Brně 

14:15-14:35: Paweł Przepióra, Grzegorz Pabian, Tomasz Kalicki: Traces of Historical Copper Mining and 

Metallurgy as a Potential for Geoarchaeological Research in the Vicinity of Miedzianka (Holy Cross 

Mts., Poland) 

14:35-14:55: Hana Grison, Ondřej Merta: Metoda magnetického mapování k detekci rozsahu 
středověké hutní činnosti v Moravském krasu 

14:55-15:15: přestávka na kávu / coffee break 
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15:15-15:35: Petr Hrubý, Petr Kočár, Libor Petr, Tomáš Kyncl, Karel Malý, Jaroslav Kapusta, Jakub 
Těsnohlídek: Environmentální část ZAV středověké stříbrné hutě u Havlíčkova Brodu 

15:35-15:55: Tomasz Kalicki, Piotr Kusztal, Paweł Rutkiewicz: Transformation of Sandy Areas 

in Industrial Regions of Southern Poland during the Last Centuries 

15:55-16:15: Libor Petr, Aleš Hoch, Hynek Zbranek: Vznik středověkých měst v palynologickém 

záznamu 

16:15-16:35: Martin Miňo, Ivan Jarolímek, Jozef Šibík, Mária Šibíková, Barbora Styková, Mojmír Choma, 
Katarína Šimunková, Michaela Latková, Ivo Světlík, Katarína Pachnerová Brabcová, Markéta Petrová: Čo 
hovorí odpad o vzniku Banskobystrickej radnice? 

16:35-16:55: Lenka Lisá: Využití mikromorfologie při studiu podlahových horizontů středověkých 

domů 

16:55-17:15: přestávka na kávu / coffee break 

17:15-17:35: posterová sekce / poster session 

Marcin Frączek, Adam Wawrusiewicz, Michał Przeździecki, Tomasz Kalicki, Elżbieta Jaskulska, Iga 
Szwed, Krzysztof Żurek, Karolina Fularczyk, Sławomir Chwałek, Klaudia Belkiewicz, Rafał Fetner: 
Natural and Anthropogenic Factors Causing Devastation of Aeolian Complexes on the Example of the 
Grądy-Woniecko Archaeological Site (NE Poland) 

Zdeňka Sůvová, Petr Kočár, Tomasz Cymbalak: Archeozoologické a archeobotanické nálezy z novověké 
jímky na Národní třídě (Praha) 

Milan Kuchařík: Medieval Prague suburb in Jaroměř (Náchod district) in the light of archaeological and 

archaeobotanical research 

Vilém Bartůněk: Microsampling and microanalysis in archaeometry 

Pavel Kubálek: Záchranný archeologický výzkum v jeskyni Martině v Českém krasu 

17:35-17:55: závěrečná diskuze / closing discussion 

17:55-18:00: Poděkování účastníkům, ukončení konference. 

 

Sobota, 28. ledna 2023 

 

Archeologická exkurze po Brně / Archaeological excursion in Brno 

10:00-12:00: Pavilon Anthropos (výstavy Nejstarší šperky a ozdoby těla a Archeologie z nebe, stálá 

expozice) / Pavilion Anthropos expositions 

12:00-13:30: přestávka na oběd / lunch break 

13:30-14:30: Návštěva archeologické lokality zkoumané společností Archaia Brno / Rescue excavation 

of the Archaia Brno Institute 

14:30-16:00: Prohlídka centra Brna / Guided tour of Brno centre 

16:00-17:00: Moravská galerie (výstava Valoch a Valoch, stálá expozice) / Moravian Gallery 

expositions 
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17. Konference environmentální archeologie v Brně 

 

17th Conference of the Environmental Archaeology in Brno 

 

 

KNIHA ABSTRAKTŮ 
 

BOOK OF ABSTRACTS 
 

 

Abstrakty konferenčních příspěvků a posterů jsou řazeny v abecedním pořadí podle příjmení 

prvního z autorů. 

Abstracts of conference presentations and posters are ordered in the alphabetical order 

according to the surname of the first author. 
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SPATIAL EXPLICIT, QUANTITATIVE RECONSTRUCTION OF PAST 

VEGETATION BASED ON POLLEN OR CHARCOAL DATA AS A TOOL FOR 

AUTECOLOGY OF TREES 

Vojtěch Abraham1 – Matěj Man2 – Martin Theuerkauf 3,4 – Petr Pokorný 5,6 – Přemysl Bobek 2 

– Jan Novák1 

 

1Department of Botany, Faculty of Science, Charles University, Benátská 2, Prague, 12800, Czech 

Republic 

2Institute of Botany of the Czech Academy of Sciences, Zámek 1, Průhonice, 25243, Czech Republic 

3Working Group on Peatland Studies and Palaeoecology, Institute of Botany and Landscape Ecology, 

University of Greifswald, Domstraße 11, 17489, Greifswald, Germany 

4Partner in the Greifswald Mire Centre, Ellernholzstr. 1/3, 17489, Greifswald, Germany 

5Center for Theoretical Study, Charles University and the Czech Academy of Sciences, Jilská 1, 

Prague, 110 00, Czech Republic 

6Nuclear Physics Institute, Czech Academy of Sciences, Husinec - Řež 130, 250 68, Řež, Czech 

Republic 

 

Key words: pedoanthracology, archaeoanthracology, EDA Extended Downscaling Approach, 

vegetation dynamics, palaeoecology, land-use history 

 

Abstract: The determination of autecological preferences based on long-term vegetation 

dynamics is hampered by the lack of realistic estimates for past occurrence and abundance 

patterns. Palaeoecological record has still rather character of points than spatially continuous 

maps. To infer long-term autecological preferences of trees from reconstructed vegetation, we 

compared reconstructions based on independent input data. 

We employed to the regional training set of 60 sites the Extended Downscaling Approach 

(EDA) using nine topographic factors clustered in 8 habitat classes, data on pollen productivity 

estimates, fossil pollen, charcoal sequences from soil and archaeological contexts. Based on 

abundances and habitat preferences from the last 9 millennia, we calculated the autecological 

preferences of tree taxa, using multivariate statistics. 

The significant spatiotemporal patterns between soil-charcoal and pollen-based EDA validated 

the reconstruction, the use of both records in the EDA, and the EDA model itself. One of the 

topographic indices - vertical distance to channel network - evidenced the following: the closest 

taxon to the groundwater is Picea; Abies, Betula, Pinus, Quercus have intermediate distances; 

Fagus grows far from the channel network and Corylus even further. 

The EDA model linked past forest composition to realistic topography. Such a spatially explicit 

reconstruction produced by our new algorithm allows inferring the relationship between past 

plant communities and environmental variables. The long-term preferences of tree species to 

habitat characteristics match their current autecological demands. This might a breakthrough in 

quantitative plant paleoecology. 
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Figure 1: Workflow of our approach. 
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Abstract: The analysis of organic remains on pottery is currently an important source of data 

on nutrition and other aspects of daily life. There is plenty of data in the historical literature 

about the diet in the Middle Ages. It is generally known that cereal porridge was frequently 

consumed meal. Prepared in several different ways and with different ingredients, it had cereals 

as its base, with millet predominating among the peasants. In this study, we would like to test 

this assumption. To gain knowledge about nutrition in the Early Middle Ages, we performed 

analyses of the organic residue from a group of twenty vessels from a burial site discovered in 

2017 near the present-day village of Holohlavy in the Czech Republic. Several types of analyses 

were applied to the samples taken from the vessels from a burial context. The most effective 

technique was gas chromatography/mass spectrometry, which revealed the presence of miliacin 

in some of the vessels examined. Miliacin is a typical marker for millet - most commonly found 

compound in the caryopses of this cereal. Starch and phytolith analysis confirmed the 

information on the mixing of the porridge with flours made of various plants. The phosphate 

analysis and the presence of a compound with exact mass of m/z 662.4482 (C49H58O), but 

unknown structure yet, confirmed that the vessels were used before being placed in graves as 

goods. In addition to this, the presence of cholesterol was confirmed in a few samples, 
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indicating the addition of fat or meat in meals. The closed shape of vessels indicates, with high 

probability, that they may have been used for preparation of porridges. The burial site 

investigated during the rescue excavations due to the construction of D11 highway is currently 

one of the largest early mediaeval cemeteries discovered, and the assemblage of vessels is the 

largest set ever to be analysed in the Czech Republic. 
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Abstract: Obtaining samples may complicate terrain surveys in archeology and related 

sciences. There are limits for sample volumes and masses, and also possible toxicity or 

radioactivity, so the resulting legal status of the samples may be problematic. In this 

contribution, we show possibilities of application and also limitations of microsampling by 

surface sampling of target objects, which may be both environmental and artificial.  The method 

deals with application of various types of adhesive tapes and underlays and following analyses 

of the obtained samples. Obviously, predominant methods used for following examination of 

the microsamples are microscopical methods. Therefore, the tested methods were both optical 

and electron microscopy. Both portable and stationary methods of optical microscopy were 

evaluated. Next, scanning electron microscopy was used. Advantage is possibility to use 

advanced interconnected methods e.g., energy-dispersive X-ray spectroscopy usable for 

localizing of specific 2D surface charts of elemental compositions, responding to the surface 

structure in original sample. As for spectroscopic methods, linked with optical microscopy, 

Raman spectroscopy was employed and evaluated. Employed analytical methods produce 

results according to type of a sample and experimental setup, the results seem to have potential 

to yield valuable data. Therefore, the microsampling on adhesive tape is functioning with some 

limits and can be a possible alternative for researchers working in terrain. 
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Abstract: We carried out the first stage of rescue archaeological excavation before the 

construction of the depot for a company Juta, a. s., in Jaroměř in Na Kameni Street between 

July and August 2021. The excavation continued with other parts of the site in 2022. The area 

is located in the deserted Prague suburb of the city of Jaroměř near the church of St. Mary, right 

in front of the Prague Gate. The excavated settlement is dated according to preliminary dating 

to the period between the 12th and the 15th century. The remains of the Augustinian (Augustinian 

Canons) monastery from the 14th century, which was supposed to have disappeared in 1421, 

were also partially excavated. 

For us, however, the period of the turn of the 12th and the 13th century is crucial, from which 

a set of six samples from different layers from two pits were taken in order to carry out 

an archaeobotanical analysis that could help to answer a function of these features. The first 

sampled feature is a deep pit (nr. 5064) of rectangular shape with a dimension of 6 x 5 m and 

a depth of approx. 3 m with preserved burnt walls up to a height of 1 m from the bottom. This 

feature contained at least three furnaces located on different levels. Stairs were found in the SW 

wall of the feature. The second feature (nr. 5060) is approx. 2 m away from the first one and 

apart of ceramics a denarius was found here, probably of Konrád II. Ota (reigned in 1182 and 

1189-1191). Several other residential/production buildings were explored and a number of 

small metal finds (coins, earrings, etc.) were obtained. 

Macroremain analysis documented species of mainly cultivated crops – cereals and legumes. 

There is quite a nice representation of wild species in charred form. Taxa of anthropogenic 

forestlessness (weeds, ruminant species, grassland species) were significantly predominant. 

Only marginally shrub formation species were detected. Very unusual is a preservation of 

mineralized seeds of Lithospermum arvense in a number of thousands of seeds. Several grains 

of sprouted wheat, rye and barley are also present in the samples. One layer contained clay 

formations, which were identified by their shape and size as grain fillings. There is also a large 

amount of charcoal which has not yet been analyzed. 

According to the composition of the samples from Jaroměř, the infill of the features is not 

necessarily related to its original use, as it is a mixture of a large number of types of seeds, 

slags, ceramics and bones. Rather, it is a mixture that entered the features through runoff from 

the surroundings during their demise, which however, did not last for a long time. The site can 

be interpreted on the basis of archaeological and archaeobotanical findings as a cultural 

landscape on the edge of a settlement with agricultural and craft operations, i.e., a suburb of 

an emerging new urban formation on the site of the Early Medieval settlement at the turn of the 

Early and High Middle Ages. 

mailto:beda@labrys.cz
mailto:mrkvickova@labrys.cz
mailto:kucharik@labrys.cz
mailto:kusikova@labrys.cz


19 
 

DVĚ ARCHEOLOGIE V JEDNÉ ZEMI. ENVIRONMENTÁLNÍ ARCHEOLOGIE 
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Abstrakt: Archeologie jako vědecký obor byl formován v době svého vzniku v 19. století 

dějinami umění, které daly vzniknout artefaktuální archeologii. Souběžně se vyvíjel 

i přírodovědecký směr, který byl integrální součástí geologie. Přijetí principů stratigrafie a její 

aplikace na dějiny lidstva vtisklo archeologii přírodovědecký charakter. Ten nezmizel ani 

v době nadvlády nacionálně etnologických proudů v první polovině 20. století, naopak výrazně 

posílil v době nástupu radiokarbonové metody jako procesuální směr. V 21. století v době 

expanze genetických a bioarcheologických metodologií se archeologie jednoznačně mění 

v disciplínu sice přírodovědeckého charakteru, ale s ústřední humanitní teorií, včetně „velké“ 

teorie antropocénu. Tento zdánlivý rozpor dvou archeologií je zásadní i pro získávání 

vědeckých dat v době současné třetí oborové revoluce. Archeologie je životně závislá 

na způsobu, jakým ke „svědkům v zemi“ přistoupíme. Akademický archeologický výzkum má 

v tomto jasno: na přesně definované otázky se zvolí vhodné metody. V podmínkách 

extenzivního záchranného výzkumu budeme buď očekávat, že v sítu obecně nastavené 

metodologie informace a data o minulosti „nějak“ uváznou nebo budeme chápat záchrannou 

terénní akci jako neopakovatelnou příležitost. Pro druhou, environmentální archeologii, jsou 

ale zásadní její „obtížně pozorovatelné“ materiální projevy. Na rozdíl od artefaktů jsou ekofakty 

nenápadné (s výjimkou kostí a makrouhlíků) nebo prostým okem téměř neviditelné 

(mikroarcheobotanika, sedimentární aDNA). To by měli archeologové, působící v záchranné 

sféře do budoucna zásadním způsobem reflektovat. 
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Abstrakt: V katastri obce Lužianky, v okrese Nitra, bol v rokoch 2017–2018 spoločnosťou 

PAMARCH realizovaný záchranný archeologický výskum. V rámci neho boli na skúmanej 

ploche zachránené aj štyri hroby, ktoré patria do severnej periférie výskytu typických 

maďarských hrobov, resp. nekropol 10. storočia. Hroby obsahovali bohatý archeologický 

materiál, prevažne kovové šperky a súčasti odevu, kovové súčasti konského postroja, ako aj set 

sklenených korálikov, či organický materiál v podobe ľudských kostier, kostí zvierat a zvyšky 

driev. Tamojší hrobový materiál predstavuje typickú ukážku bohatej a veľmi špecifickej 

materiálnej kultúry Maďarov vo včasnom stredoveku v oblasti Karpatskej kotliny. 

Do posledných rokov boli tieto pohrebiská a hroby skúmané klasickými archeologickými 

metódami. Až v ostatnom období sa začal klásť dôraz na interdisciplinárne spracovanie tohoto 

druhu archeologických nálezov s využitím archeometrie. 

V našom príspevku sa pokúsime ozrejmiť možnosti a výsledky moderného prístupu pri analýze 

a spracovaní pohrebísk Maďarov v Karpatskej kotline s využitím moderných prírodovedných 

a technických metód na príklade pohrebiska v Lužiankach. Zmienené budú metódy a výsledky 

všetkých analýz, ktoré boli uskutočnené na materiáli z tohoto pohrebiska: archeozoologické 

a archeobotanické analýzy, ako aj analýza kovových artefaktov.  

Hlavným zámerom príspevku je podrobná analýza a vyhodnotenie setu sklených korálikov 

v počte 31 kusov, ktoré boli nájdené v detskom hrobe. 

Pre štúdium korálikov boli využité analytické postupy, ktoré sa bežne používajú na štúdium 

drahých kameňov a drahých kovov. Pre chemické zloženie ako kovových, tak aj nekovových 

artefaktov bola využitá röntgenová fluorescenčná spektroskopia. Na identifikáciu nekovových 

artefaktov so zdobiacou funkciou bola použitá aj Ramanova spektroskopia. Pomocou UV-VIS-

NIR spektroskopie boli identifikované chromofory (katióny kovov), ktoré sa podieľajú 

na vzniku výslednej modrej a bordovej farby sklenených korálikov. Na sledovanie vonkajších 

a vnútorných štruktúr a charakteristík bola použitá trinokulárna gemologická lupa.   

Výsledky vyššie zmienených analýz sa pokúsime transformovať aj do interpretačnej roviny 

v širšom kontexte problematiky Maďarov v 10. storočí.  
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Abstract: Grądy-Woniecko (Podlachian Voivodeship) is located in the NE part of Poland in the 

Wizna Basin, the most southern part of the Biebrza Basin. Relief of this region formed during 

the Middle Polish (Saalian) Glaciation (Warta stage) and Vistulian Glaciation. It is an erosional 

or melt-out depression with wide bottom. The study from 2022 includes the Grądy-Woniecko 

archeological site (on-site study) in the context of burial customs and destructive aeolian 

activity. 

The pace of lateral migration of the Narew River likely increased in the Late Boreal and the 

Early Atlantic period, a phase of intensifying fluvial activity. Consequently, extensive areas of 

point bar depositions (dated to approx. 8.6±1.3 ka) were formed and can be found under the 

central part of the present-day dune field, separated from the aeolian sands with buried soil 

(Wawrusiewicz et al. 2017). At least a part of the dune surface was still active or resumed 

activity in the NE part during the Atlantic climatic optimum. It was a period of deposition of 

subsequent aeolian layers that covered fluvial sands and formed this portion of the dune field. 

The chronology of these sand facies, located below the level which comprised the artifacts, was 

established using the OSL method at 6.2±0.9 ka (Wawrusiewicz et al. 2017). At that time, the 

river probably flowed directly next to the northern side of the dune and undercut the whole 

complex. Exposure of aeolian sands on the erosional bank of the meander of the Narew River 

might have constituted one of the natural causes of why this part of the dune was dislocated.  

The sandy island near the confluence of the Narew and Biebrza Rivers might have meant 

something more to the last hunter-gatherers, which is implied by the remains associated with 

indications of ritual practices, such as burials, dispersed remains of cremated bones, deposits of 

flint artifacts, or residues of psychoactive substances identified on the walls of pottery vessels. 

However, only at the end of 2021, the increased deflation of the dune field led to the discovery 

of traces of a vast cemetery (Figure 1). One of the more distinct clusters of bone remains was 

included in rescue excavations, which resulted in the recognition of two assemblages containing 

cremated human remains richly stained with ochre. Well-preserved bone fragments of five 

individuals were sampled for strontium isotope ratio analysis. This analysis allowed to 

determine the area from which they obtained food. The results indicate that they exploited 

primarily riverside areas, less often the surrounding plateaus/uplands. 
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Figure 1. Light exposure analysis of hematite mixed with sediment in Grave 2. 

 

 

 
Figure 2. Geological cross-sections S-N (A) comparition with GPR profiles (B) 

 

 

In the light of the latest GPR studies from 2022 carried out on the dune, a series of anomalies 

are revealed, which, compared to the geological cross-section from 2016, can be associated 

with buried soils and with the remains of point bars located under the aeolian sands (Figure 2). 
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Abstrakt: Metody environmentálního magnetismu jsou v posledních třiceti letech hojně 

využívány k rekonstrukci paleoklimatických změn, pochopení procesů v našem  životním 

prostředí a začínají se úspěšně prosazovat i v oblastech s archeologickým využitím. Pomocí 

magnetických charakteristik půd byla zkoumána řada lokalit po celém světě a metoda se začíná 

aplikovat jako efektivní monitorovací metoda znečištění průmyslovou výrobou. Asi 

nejrozšířenější technikou je metoda magnetického mapování, která slouží k rychlé detekci 

magnetických částic v půdách pomocí měření fyzikální veličiny, tzv. magnetické susceptibility. 

Výhodou je, že lze susceptibilitu rychle a velmi citlivě změřit i v terénu (in situ). Určujeme tzv. 

objemově specifickou magnetickou susceptibilitu „kappa“ (κ), které je bezrozměrná. Aby bylo 

možno provést porovnání susceptibility půd o odlišné hustotě, z různých lokalit, stanovuje se 

tzv. hmotnostně specifická magnetická susceptibilita „chí“ (χ), vyjadřuje se v jednotkách m3/kg. 

V archeologii je také využívána především jako rychlá proxy metoda, kterou lze detekovat 

místa ovlivněná vysokou teplotou. Dále lze dobře identifikovat místa, kde minulá přítomnost 

člověka již není na první pohled patrna, protože došlo k rozložení např. dřevěných staveb, kostí, 

lidských i zvířecích exkrementů. Jejich přítomnost je totiž trvale zapsána v půdě, v podobě 

malých, tzv. superparamagnetických částic, které se nově vytvořily půdotvornými procesy. Tyto 

malé částice označujeme jako pedogenní; mají vysokou frekvenčně závislou magnetickou 

susceptibilitu. 

V oblasti střední části Moravského krasu byla metoda magnetického mapování použita 

k posouzení rozsahu zasažení minulou hutní výrobou v půdách s lesním porostem a k ověření 

tvaru konkrétních magnetických anomálií, které byly často spojeny s milíři. Magnetická 

susceptibilita odráží koncentraci převážně oxidů železa, obsažených v odpadu z hutní výroby. 

Metoda magnetického mapování se ukázala být velmi vhodnou i na odhad velikosti milířů  

(obrázek 1). Studie ukázala, že ve střední části Moravského krasu jsou hutní pozůstatky z raně 

středověkých hutních dílen kumulovány v hloubce 15-20 cm, proto je vhodné doplňovat 

povrchová měření magnetické susceptibility i vertikálními profily (obrázek 2), u nichž umíme 

stanovit magnetickou susceptibilitu do hloubky 40 cm. Tato metoda je výhodná především 

v tom, že můžeme téměř nedestruktivně získat velkou databázi půdních profilů, u kterých je 

stabilně zaznamenána hloubková informace, kterou lze podrobněji analyzovat v laboratoři. 

Magnetická laboratorní měření bývají často doplněna např. O analýzy koncentrace prvkového 

složení, kterými lze stanovit míru kontaminace  půdy, a tak mít výsledky v souladu 

s legislativou potřebnou např. k ochraně životního prostředí. U takových studií se zkoumají 

korelační vztahy mezi koncentracemi těžkých kovů a magnetickou susceptibilitou. Pokud jsou 

tyto vztahy signifikantní, lze magnetickou susceptibilitu efektivně využít jako proxy parametr 

k rychlému odhadu znečištění dané lokality. 
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Obrázek 1. 3D zobrazení magnetického mapování milířové plošiny o rozměru 20 x 20 m. 

Z výsledků měření magnetické susceptibility lze odhadnout průměr milíře na 15 m a v JV části 

byly detekovány pozůstatky po bývalé hutní činnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2. Ukázka hloubkového rozložení magnetické susceptibility měřené in situ přístrojem 

SM 400 (ZH Instruments) na milířové plošině u Doubské cesty nám umožnilo získat představu 

o mocnosti půdní vrstvy, která byla zasažena působením ohně a zároveň lze posoudit míru 

kumulace částic způsobených bývalou hutní výrobou. V tomto případě je to do hloubky 15 cm 

(profil vlevo, modrá křivka) a do hloubky 6 cm (profil vpravo, červená křivka). 
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Abstrakt: Záchranným archeologickým výzkumem na obchvatu Havlíčkova Brodu roku 2020 

byly v nivě potoka odkryty jedinečně dochované pozůstatky středověkého stříbrného mlýna 

a hutě, kterou lze hlavně podle dendrochronologie datovat do poslední třetiny 13. století. 

Součástí objevu je i evropsky ojedinělý fragment vodního kola – korečníku, které mělo průměr 

5 m. Vzniku úpravny a hutě předcházelo ve 20.–40. letech 13. století mýcení lesa, jehož přímé 

archeologické relikty byly v aluviu rovněž dochovány. S pomocí geochemie soustředěné 

na těžké prvky v půdě i ve všudypřítomném metalurgickém odpadu – struskách, a samozřejmě 

s pomocí archeobotaniky i palynologie, lze dobře studovat ekologický stav území v době 

existence tohoto metalurgického provozu. Palynologický záznam ukazuje původní les s lokální 

dominancí jedle s příměsí smrku v nivě potoka, postupné odlesnění a přeměnu v zemědělskou 

krajinu a výraznou ruderalizaci vegetace v okolí metalurgického areálu. Ten reprezentuje 

technologický vrchol hutní produkce kovů v přemyslovské éře, zároveň je však ukázkou 

lokálních devastací krajiny v době prudkého rozvoje vrcholně středověké společnosti 

a ekonomiky. 
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Abstrakt: Na jaře roku 2019 provedla společnost Pueblo záchranný archeologický výzkum 

v Poděbradské ulici v k. ú. Sadská. Zkoumaná plocha o velikosti 0,6 ha se nacházela JZ 

od centra města v nadmořské výšce 188 m n. m. Výzkum odhalil 254 sídlištních objektů (mj. 

dva relikty polozemnic). Celkem se podařilo identifikovat sedm ucelených půdorysů 

nadzemních staveb, které se prostorově respektují. V centrální části zkoumaného areálu zcela 

chybí nálezy archeologických objektů. Tento prostor měl zřejmě funkci veřejného, komunitního 

prostoru. Sídelní areál na základě keramických nálezů a radiokarbonové analýzy 14 C datujeme 

do halštatu D2/3 konkrétně do intervalů 546 BC (73.2 %) až 431 BC a 530 BC (73.2 %) až 415 

BC. 

Lokalita má specifické geologické podloží, pod spraší (cca 0,3 – 1 m), se nacházel zvodnělý 

písek. Díky tomu se dochovaly ve dvou zásobních jamách zbytky proutěných výpletů. Největší 

objev však představoval nález dochované dubové srubové studny. Po skrývce ornice byl patrný 

oválný objekt o rozměru 3,5 m x 4,5 m. Při jeho odkryvu se ukázalo, že se jedná o intenzivní 

komunikační plochu, v jejímž centru se nacházela studna s výdřevou o rozměrech 

1,2 m x 0,8 m, dochovaná hloubka studny činila 0,8 m.  

Palynologický, antrakologický a xylotomický záznam z výplně studny ukazuje relativně 

odlesněnou, extenzivně využívanou krajinu. V antrakologickém záznamu převažuje dub 

a borovice. V souboru nezuhelnatělého dřeva dub a taxon topol/vrba a v palynologické 

evidenci jsou nejčastější jehličnany (borovice, jedle, ale i smrk) s menším podílem dubu a buku. 

Archeobotanická analýza suchých sídlištních objektů potvrdila přítomnost polních plodin 

mladšího pravěku: dvouzrnky, jednozrnky, ječmene, prosa, pšenice obecné z luštěnin: hrachu, 

vikve seté a čočkové. Zaznamenán byl nejstarší doklad konopí setého v ČR i semena vzácně 

dokládaného lnu setého, široký sortiment planého sbíraného ovoce (jahodník obecný, hrušeň 

polnička, střemcha hroznovitá, trnka obecná, ostružiník ježiník, ostružiník křovitý), léčivých 

drog (např. řepík, máta, bez chebdí, lilek potměchuť, blín černý), ale i potenciálně užitkových 

druhů (např. řepeň durkoman).  

Byl získán i významný soubor kostěných nálezů (1395 ks). Byly doloženy také tři fragmenty 

dětské lebky, a to ze střední části výplně konstrukce studny. Nejčetněji byl zastoupen tur 

domácí, dále prase domácí, kůň a ovce/koza. Nalezeny byly také kosti psa domácího, jelena, 

pratura/zubra, lišky a zajíce.  

Z kamenné industrie tvoří významný podíl rul či svorových rul, většinou dvojslídných (52 ks). 

Jejich hojný výskyt patrně souvisí s využitím ve formě zrnotěrek (obilných drtidel). 

Pravděpodobněji tyto horniny pocházejí z balvanité frakce náplavů vodních toků z okolí 

Sadské. Tělesy rul protéká jak řeka Labe, tak její levostranný přítok Výrovka (Vavřinecký 

potok).      

Mikromorfologická analýza napomohla detailnímu poznání formačních procesů výplně studny.  
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Abstract: The presentation is focused on our several-year experience with application of 

geochemistry, and especially XRF spectrometry, in archaeological context of both rescue and 

research excavations. The presentation consists of presenting examples of interesting value for 

archaeologists, and of recommendations for archaeologists how to plan such research in the 

way to avoid potential problems. 

We have performed such research on several places, and some of them are of good quality to 

be shown as the examples. First is Tell Burna (Izrael) – e.g. Janovský et al. 2022, where we 

encountered good interaction between XRF data interpretation and accompanying 

archaeological excavation – both of the works were done simultaneously and XRF sampling 

was focused on archaeologically interesting and / or problematic parts of the site, whereas XRF 

helped to interpret some of the situations like redistribution and reuse of the material from 

building and place where the metal smelting took place, due to Cu detection. Alternatively, XRF 

has proven useful for tracing the original location of metal artefacts stolen by looters. 

Another example is the spatially extensive sampling of contemporary soils in the Neolithic long 

barrows and adjacent settlement areas. The aim was to describe whether these barrows were 

founded in a settlement-influenced landscape. Of the 1085 soil samples, there was a significant 

difference in P, Ca, Cu, Mn, Sr and Zn content between the barrows and the prehistoric 

settlement. Thus, we know for sure that the barrows were not settlement influenced. 

The third example consists of two deserted medieval villages presenting two different ways of 

sampling: dense horizontal 2D grid sampling the topsoil (case Lovětín – Horák et al. 2018) and 

not that dense 2D grid of dug probes with vertical sampling in well described soil profiles (case 

Spindelbach – Horák and Klír 2017). Both researches were focused on the structure of medieval 

fields and possible detection and spatial distribution of human impact on soils. The Lovětín 

case clearly showed that the number of samples and dense sampling can be of very good value. 

The Spindelbach case showed the advantages of vertical sampling where the geochemical 

characteristics of both topsoil and geological bedrock can be distinguished. Both researches 

were also example of decision, how to sample in case of huge interest areas (both sites several 

hectares). 

The second part of the presentation is focused on general assessment of good and problematic 

parts of such work and application. It focuses on problematics of the XRF application – 

although its usage in archaeological research and community grows, it is not without problems 

when good data and publishable studies are to be produced. It also focuses on the issue of the 

sampling design (horizontal grids, linear transects, verticality, number of samples, controls etc.) 
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and data analysis (statistics) – e.g., Ravansari et al. 2020. Also, the important question of 

assessing when to apply such research and when to avoid it is discussed, as it is one of the most 

crucial aspects. 

We would also like to remember here our great colleague, Ladislav Šmejda, who participated 

on some of the researches and was one of the main personas of the Tell Burna research. Ladislav 

have passed away on 27 November 2022 at the age of 47. Ladislav, thank You for all the great 

stuff we enjoyed with You. 
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Figure 1. Tell Burna viewed from Nahal Guvrin. 
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Abstract: During the Atlantic a maximum Holocene afforestation occurred in Central Europe 
and the first deforestation was human-induced by introducing Neolithic farming. During the 
first half of the 4th millennium BC the first farmers related with the Funnel Beaker culture 
(=TRB) appeared in Mozgawa and loess uplands.  

On the sandy alluvia of the Nida River near Mozgawa, three alluvial cones of silty sediments 
were deposited, which raised the level of the floodplain by 5 to 8 m. The alluvial fans reflect 
deforestation in the loess uplands of the Neolithic, Roman Period and Middle Ages (Kalicki, 
Biesaga 2022). 

The alluvial plain formed by the Nida River, probably with the several cut-and-fill sediment 
bodies of different ages, represents changes of river pattern during the Late Glacial and 
Holocene. This complexity is evidenced by oxbow lakes preserved within the fluvial archive. 
There are at least two generations: an older one, preserved in the form of linear elongated 
swamps, with fairly straightforward courses, that may suggest an anastomosing channel 
pattern of the Nida River; and a younger one in the form of palaeomeanders preserved along 
the modern riverbed. The alluvia are clearly facies differentiated.  

Organic sediments covered with overbank deposits occurred in the Babia Dupa 3 profile near 
Wiślica. The organic layers are probably palaeochannel fills, with a buried soil from 763–994 
cal yr AD at the top. The overbank sediments generally have a fining-upward sequence, with 
two members that were accumulated during different phases of accretion. This indicates that 
this accumulation can be connected with a meandering river regime (the final stage of 
evolution of the Nida River). The presence of a buried soil also indicates changes in fluvial 
activity and in the rate of overbank accumulation during the last millennium (Kalicki et al. 
2018). 
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Figure 1. Location of geological boreholes and section across the valley bottom of the Nida 

River on Digital Elevation Model (DEM). Radiocarbon dates: 1 - new, 2 - from Szwarczewski 

(2009), 3 - from Moskal del Hoyo, 4 - cross section line, 5 - alluvial fan by Szwarczewski 

(2009), 6 - alluvial fan by authors, 7 – riverbeds. 
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Key words: environment transformation, sandy areas, upland river valleys, industrial regions, 

last centuries 

Abstract: The study area covers reaches of the Czarna Konecka (Holy Cross Mts. Region) and 

Mała Panew (Upper Silesia) river valleys in Polish Uplands. They are located in the glaciated 

area or in the marginal zone in the immediate foreground of the Central Polish (Odra) ice sheet. 

As a result, large areas were covered by fluvioglacial sands, and some Eemian and Vistulian 

erosion phases resulted in the formation of sandy terraces. In the periglacial conditions of the 

Vistulian, these sands became dunes, and in the Holocene these forms were consolidated as 

a result of afforestation. 

In historical times, the metallurgical industry (mining and metallurgy) developed in these 

valleys and their surroundings, which led to the deforestation of sandy slopes and valley levels 

(Kalicki et al. 2019). The number of relict charcoal hearths identified during the previous study 

(Rutkiewicz et al. 2019), indicates that charcoal burning had an impact in changing of the forest 

plant communities as very large deforestation in the study areas over last centuries. The 

consequence of this anthropogenic deforestation was the activation of aeolian and slope 

processes in deforested areas, which was found at Czarna Konecka river valley (e.g., Kalicki, 

Kusztal 2021) (Czarna 39, 44 sites in the Figure 1A, 2). It is possible that the aeolian transport 

of sands has also been initiated in the Mała Panew river basin, especially given that the relict 

charcoal hearths on the dune surfaces, identified on digital images (Figure 1B), are partially 

obliterated, perhaps by aeolian processes (Rutkiewicz – Malik 2019). 
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Figure 1. Location of study sites in the Czarna Konecka (A) and Mała Panew (B) river valleys. 

1 – charcoal hearth remains partially obliterated probably by aeolian processes, 2 – dune. 

 

 

 

 

Figure 2. Study sites in the Czarna Konecka river valley (vide Figure 1A). A – sandy braided 

alluvia of the terrace, B – sandy meandering alluvia of the floodplain, C – fine-clastic deposits 

of the palaeomeander fill, D – aeolian (a) and colluvial (c) sands, E – organic sediments of 

palaeomeander fill and peat bog on the floodplain: E1 – peaty silts, E2 – sandy and silty peats, 

E3 – silty peats, E4 – peats. Grain-size of the aeolian deposits: 1 – coarse sand (-1-1φ), 2 – 

medium sand (1-2φ), 3 – fine sand (2-4φ), 4 – silt and clay (> 4φ), Folk-Ward grain-size 

parameters: Mz – mean size, δI – standard deviation, SkI – skewness, KG – kurtosis. 
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Abstract: The main aim of the study was reconstruction of man-environment interaction of the 

Lusatian culture society in NE Poland. The Prehistoric defensive objects of this culture forming 

a network of 27 sites in Podlasie in the basins of the region's two main rivers - the Biebrza and 

the Narew (Figure 1). The functioning of Late Bronze Age and Early Iron Age defensive 

structures in the northern Podlasie region is a new issue, the knowledge of which is the result 

of only of the last few years of research (Żurek at al. 2022). All of them showed many 

similarities from their form, type of construction and dimensions to their topographical location. 

In terms of structural design, they have a circular layout with two areas – a protective area 

consisting of a system of ditches and embankments, and a central area consisting of a flat square 

(Żurek at al. 2022).  

Location of these sites will be discussed from physico-geographical geosystems perspective. 

These prehistoric objects are relatively uniform in location. They occur in the depression of 

different origin, fluvial or glacial, between glacial elevations (uplands). There are flat plains 

and with erosion remnants inside of peat bogs and sandur levels (type of terrain: valley and 

depression bottom) where on both the objects were located. 

A function of these posts is still unclear. In order to determine their role in the community of 

the Lusitanian culture, physical-geographic geosystems of different order were analysed. 
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Figure 1. Digital Elevation Model (DEM) with settlement network of the Lusatian culture (A), 

classification of defence objects (B) and geoarchaeological description object in Podosie as 

example (C): DEM, geological map, type of terrain map within a radius of up to 1 km and 

schematic cross-section. 
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Klíčová slova: archeobotanika, makrozbytková analýza, antrakologie, vzorkování, plavení, 

separace rostlinných zbytků 

 

Abstrakt: Příspěvek se zabývá metodikou archeobotanického výzkumu, zejména 

vzorkováním, separací a plavením rostlinných makrozbytků (v širokém slova smyslu včetně 

uhlíků a fragmentů dřeva) a kombinací s jinými proxy daty (archeologie, mikromorfologie, 

palynologická analýza…). Metodiku ovlivňuje zejména způsob dochování rostlinných zbytků 

(suché, mokré situace – zuhelnatělé, mineralizované, mokré a suché nezuhelnatělé zbytky 

rostlin), typ a komplexnost lokalit (ojedinělé archeologické nálezy a situace, pravěká sídliště, 

pohřebiště kostrová a žárová, montánní lokality, ZSV, středověká a novověká města…), 

datování vzorkovaných situací (neolit až novověk) a typ kladených otázek (získávání 

základních ekonomických a ekologických dat). Jednotlivé metodické postupy budou 

demonstrovány na příkladech konkrétních výzkumů z posledních let. 
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Abstrakt: Pro stanovení stáří dřevěných archeologických nálezů se běžně využívá 

dendrochronologické datování. Dendrochronologie je metoda, která využívá šířky letokruhů 

pro datování dřeva s přesností na rok nebo roční období. Cílem příspěvku je prezentace postupů 

a metodických principů dendrochronologického datování archeologických dřevěných nálezů. 

Základním předpokladem úspěšného datování je správný odběr vzorků, který se liší v závislosti 

na typu datovaného objektu. Letokruhové křivky jsou potom získány přesným změřením šířek 

letokruhů na pečlivě opracovaném povrchu archeologického dřeva. Z dobře 

synchronizovatelných letokruhových křivek je tvořena průměrná letokruhová křivka, která je 

následně porovnána se standardní chronologií. Existence standardní chronologie, která se tvoří 

pro každou dřevinu a region zvlášť, je důležitým předpokladem úspěšného 

dendrochronologického datování. Dendrochronologické datování má také své limity a omezení 

(např. počet letokruhů, druh dřeviny), které je nutné brát v úvahu již při odběru vzorků. 

Nedílnou součástí dendrochronologického datování je potom správná interpretace výsledků 

datování. 
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Abstrakt: Tetínští jeskyňáři ohlásili nález zlomku keramické nádoby a zlomků kostí v jeskyni 

Martině u Tetína v Českém krasu. Jeskyně patří mezi kulturní památky s doloženými 

archeologickými nálezy. S ohledem na to jsme přistoupili k co nejmenšímu zásahu 

do dochovaného stavu jeskyně, proto jsme provedli „záchranný archeologický výzkum“, jehož 

cílem nebylo důkladné prozkoumání jeskyně, ale pouze začištění a dokumentace narušené 

nálezové situace. Shodou okolností je to místo, ve kterém se nachází velmi komplikované 

souvrství a křížení jeskynních prostor. Je pravděpodobné, že místo dokumentovaného příčného 

řezu souvrstvím je nad odbočkou do zatím neobjevené části jeskyně. 

Co se historie výzkumů týká, tak krátce po objevení jeskyně tetínskými jeskyňáři v roce 1975 

započal kvůli archeologickým nálezům ve vstupních částech jeskyně řádný archeologický 

výzkum, vedený S. Venclem, který pokračoval až do roku 1982 (Vencl et al. 2009). Nejstarší 

objevené nálezy pocházejí již z období paleolitu a mezolitu. Většina nálezů objevených 

v Martině je datována do neolitu (kultura lineární a vypíchaná). Další nálezy jsou řazeny 

do období časného eneolitu a střední doby bronzové. Nové nálezy z roku 2021 byly za vstupem, 

uvnitř jeskyně, mimo denní světlo.  

Přestože všechny zmíněné nálezy pochází ze vstupní partie jeskyně, došlo k objevení zlomků 

zuhelnatělého dřeva ve Vesmírné chodbě (pod vysokým skalním stupněm), které jsou 

radiokarbonově datované po zpřesnění - 10 059 až 9 457 let př. n. l. V roce 2012 byly nalezeny 

v Huťově chodbě žaludy naznačující možnou tepelnou úpravu, datovány jsou však 

až do novověku. Tento fakt naznačuje možnost budoucích objevů lidské přítomnosti 

i v hlubších částech jeskyně. 

V jeskyni Martině díky aktivitě tetínských jeskyňářů došlo k odhalení souvrství 

s archeologickými nálezy, kvůli kterým byl vyvolán záchranný archeologický výzkum menšího 

rozsahu. Výzkumem zachycené artefakty a vrstvy v jeskyni Martině jsou předběžně datované 

do doby neolitu a eneolitu a jsou srovnatelné s nálezy S. Vencla (2009). Nalezeny byly ostatky 

nejméně dvou nedospělých, pohlavně neurčených jedinců stáří asi 10 let. Odhadnutý dožitý věk 

vylučuje, že by šlo o další část ostatků jedince z výzkumu Vencla, protože podle Blajerové 

(Vencl et al. 2009) šlo o dítě ve věku asi 6 nebo 7 let.  

Poděkování za ochotu a pomoc náleží především místním jeskyňářům ze ZO ČSS 1-02 Tetín, 

za vstřícnost Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, p. o., a jeho zřizovateli 

mailto:pavel.kubalek@uappsc.cz
mailto:alzbeta.bergerova@uappsc.cz
mailto:lukas.baloun@uappsc.cz
mailto:milan.kukla@uappsc.cz


41 
 

Středočeskému kraji. Dále také vlastníku pozemku Velkostatku Tetín za vstřícnost, 

archeologovi V. Matouškovi za konzultace, za technickou pomoc D. Peckovi i všem ostatním 

zúčastněným jeskyňářům.   
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Obrázek 1. Nálezová situace v jeskyni Martině, v její vstupní části. 
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Obrázek 2. Keramické nálezy – kultura s lineární keramikou (5 600 – 4 900 př. n. l.), kultura 

s vypíchanou keramikou (4 900 – 4 200 př. n. l.) a kultura schussenriedská (4 000 – 3 800 

př. n. l.). 
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Abstrakt: Parazitární infekce gastrointestinálního traktu doprovází populace po dlouhá 

tisíciletí. Paleoparazitologie je obor, který studuje stádia parazitárních infekcí 

z archeologických a paleontologických nálezů a umožňuje nám pochopit šíření těchto infekcí 

v lidské populaci. Dává nám taktéž možnost pochopit životní styl jedinců i populací, hygienické 

podmínky a úroveň zdravotní péče. Nejčastěji bývají vyšetřovány vzorky z jímek, latrín 

a studní kontaminovaných fekálním odpadem. Méně tradiční je analýza sedimentu odebraného 

z kosterních ostatků v průběhu archeologických výzkumů. Vzorky bývají nejčastěji vyšetřeny 

klasickými koproskopickými metodami a následným zhodnocením vzorku pod mikroskopem. 

Vajíčka helmintů se dají pod mikroskopem dobře detekovat, neboť jejich obal tvořený chitinem 

je odolný vůči tafonomickým vlivům. Archeologický materiál se ale potýká s nízkou mírou 

záchytnosti vajíček a jiných stádií parazitů kvůli jejich nízké koncentraci v materiálu. Často 

taktéž není možné určit parazitární stádia na úroveň druhu, ale občas ani rodu. Z tohoto důvodu 

jsou častěji voleny modernější metody založené na analýze parazitární aDNA. Nejčastěji je 

používána metoda PCR (polymerázová řetězová reakce) a následné Sangerovo sekvenování. 

V rámci bakalářské práce autorky byly na přítomnost parazitárních infekcí vyšetřeny vzorky 

z mladohradištního hřbitova rolem rotundy neznámého zasvěcení z míst dnešní Vídeňské ulice 

v Brně. Jednalo se o záchranný výzkum společnosti Archaia, z. ú., pod vedením Lenky 

Sedláčkové o třech etapách, přičemž vzorky byly odebrány ve druhé a třetí etapě v průběhu 

roku 2012 a 2014. Hřbitov byl na základě stratigrafické situace a nálezů v hrobech datován 

do poloviny 11. století a pravděpodobně i začátku 12. století. Z každého hrobu s anatomicky 

uloženým skeletem bylo odebráno pět typů vzorků sedimentu na biologické analýzy. Pro 

paleoparazitologickou analýzu byly použity vzorky z pánevní oblasti. Část odebraných 

sedimentů byla vyšetřena sedimentační metodou a následně optickým mikroskopem. Pro 

zvýšení koncentrace vajíček ve vyšetřovaném roztoku byla použita mikrometrová síta 

s velikostí ok 300, 160 a 20 μm. Odlišná část sedimentů byla vyšetřena molekulárními 

metodami. Nejprve byla zvolena metoda PCR za použití nespecifických primerů NEM18SF 

a NEM18SR amplifikující úsek genu 18S rRNA helmintů. Jejich použití se na těchto vzorcích 

ukázalo jako nevhodné kvůli vysoké kontaminaci aDNA necílovými organismy. Následně byla 

zvolena metoda nested PCR za použití specifických primerů TriITS1F, TriITS1R a TriITSF-N 

amplifikující úsek ITS-1 specifický pro rod Trichuris. Jako kontrolní vzorky pro všechny typy 

metod byly využity jímkové sedimenty ze záchranného archeologického výzkumu Národního 

památkového ústavu v Ostravě. 
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Nevýhodou Sangerova sekvenování je čtení pouze jedné sekvence a z toho důvodu musí být 

diagnostika zaměřená na jeden parazitární druh či jejich úzkou skupinu, jako tomu bylo 

v bakalářské práci autorky. Parazité ale ve svém hostiteli koexistují a vytváří společenstva, 

a proto bude bakalářská práce dále rozvíjena v diplomové práci, která se zaměří na detekci 

komunit za pomocí Velkokapacitního sekvenování (HTS/ Sekvenování nové generace – NGS). 

Velkokapacitní sekvenování umožní osekvenovat velké množství dat a získat lepší informace 

o složení společenstev intestinálních parazitů v dobách minulých.  
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MIKROMORFOLOGIE V ARCHEOLOGICKÉM KONTEXTU – EFEKTIVNÍ 

METODA DETEKCE FORMAČNÍCH PROCESŮ 

Lenka Lisá1 
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Klíčová slova: mikromorfologická analýza, formační procesy, půdy, pravěk, středověk, 

etnografie 

Abstrakt: Formační procesy archeologického kontextu, jsou často při interpretacích 

záchranných archeologických výzkumů podceňovány. Důvodů je hned několik. Na vině je často 

neznalost přínosu studia formačních procesů, často však i časově limitovaný výzkum 

a v neposlední řadě i finanční otázka. Sedimentární prostředí, které tvoří nedílnou součást 

archeologických vykopávek, je však i environmentálním archivem, který při vhodně zvoleném 

metodickém přístupu může poskytnout nedocenitelné informace o daném archeologickém 

kontextu, a mělo by proto tvořit nedílnou součást plánovaného výzkumu. Metodický přístup se 

bude vždy lišit v návaznosti na konkrétní kontext a rozsah výzkumu. Někdy je postačující 

pouze makroskopické posouzení, jindy je vhodné zapojit celou škálu metodických přístupů, 

jako jsou rozdílné typy datování, osteologické nebo archeobotanické studium, studium 

magnetických vlastností, zrnitostního nebo geochemického složení a také studium sedimentů 

v mikroskopickém měřítku.  

V příspěvku budou rozvedeny možnosti a limity metody mikromorfologie sedimentů a půd 

v archeologickém kontextu. Jaké jsou vhodné způsoby vzorkování v závislosti na typu 

materiálu a kontextu? Co se děje se vzorky po odběru vzorků? Jaká je časová a finanční 

náročnost této analýzy? A konečně jak pracuje mikromorfologie jako taková? Proč je diskuze 

s archeology naprosto nedílnou součástí kvalitní intepretace? 
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VYUŽITÍ MIKROMORFOLOGIE PŘI STUDIU PODLAHOVÝCH HORIZONTŮ 

STŘEDOVĚKÝCH DOMŮ 

Lenka Lisá1 
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Klíčová slova: podlahové horizonty, mikromorfologická analýza, formační procesy 

Abstrakt: Archeologické výzkumy nejsou nikdy omezeny pouze na architektonické prvky 

nebo hmotné artefakty. Sedimentární prostředí, které tvoří nedílnou součást archeologických 

vykopávek, je zároveň jakýmsi environmentálním archivem, který při vhodně zvoleném 

metodickém přístupu může poskytnout nedocenitelné informace o daném archeologickém 

kontextu. Jednou z takových metod, která byla aplikována při výzkumu středověkých situací je 

mikromorfologie v archeologickém kontextu. Touto metodou byly konkrétně studovány, a to 

v různé intenzitě, především podlahové sendviče jak nadzemních, tak i suterénních prostor 

v Praze, Brně, Opavě, Uherském Brodu a na Jihlavsku. V neposlední řadě byly studovány 

i podlahové sendviče ve vesnickém prostředí.  

Pravděpodobně nejintenzivněji byly u nás studovány podlahové sendviče v prostoru 

středověkého Brna. Zde také byly často testovány možnosti této metody. Strategie, kterou zde 

bylo ve větší míře možno aplikovat, zahrnovala porovnávání podlahových sendvičů 

nadzemních a suterénních prostor identifikovaných makroskopicky. Zatímco nadzemní 

prostory jsou typické úpravou ve formě pokládání rohoží a dřevěných prvků, které jsou 

následně upravovány zametáním, suterénní prostory často vznikají pouze zašlapáváním uhlíků 

a zbytků organické hmoty. Často jsou jak nadzemní, tak suterénní prostory cíleně připravovány, 

tzn. je vytvářena tzv. pasivní vrstva, která se mnohdy i opakuje v rámci celého podlahového 

setu. Opakované vytváření sanitárních vrstev bylo velmi dobře pozorovatelné hlavně 

u mladších kontextů podlah vznikajících ve vesnickém prostředí. 
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WHAT DOES THE WASTE SAY ABOUT THE ORIGINS OF THE TOWN HALL IN 

BANSKÁ BYSTRICA? / ČO HOVORÍ ODPAD O VZNIKU BANSKOBYSTRICKEJ 
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environment 

 

Abstract: The archaeological survey in the historic town hall of Banská Bystrica in 2008-2009 

was one of those surveys that could be called a rescue action par excellence. Although the 

contractor claimed no plans for digging during his work a lot of trenches were recorded by 

policing the construction. The historic town hall was rebuilt in the second half of the 

16th century from a medieval town mansion traditionally owned by the town´s mayor and other 

high-ranking individuals. Because the building was an important structure, it has 

an extraordinary record of written sources depicting its history compared to other buildings 

in the medieval town. There is almost no information before the year 1500 due to the fire in the 

town which destroyed the town archives. Like the fire destroyed the written record, the 

construction activities badly damaged the archaeological record. Their unplanned schedule 

prevented the implementation of any sophisticated excavation strategy. Under these 

circumstances, the decision to sample the recorded deposits for future research proved as most 

significant. Scarce material culture, dated shortly before and after the great fire, was 

complemented with animal bones, water-preserved wooden planks, and archaeobotanical 

material. These were subject to dendrochronological and AMS C14 dating as clues to the 

assessment of settlement continuity from the pre-colonisation period. But they were also the 

assets that contributed to the possibility of reconstruction of certain aspects of everyday life and 

reconstruction of the environment in the town and its surroundings. Only the application of 

a broad interdisciplinary approach involving analysis of pottery, dendrochronological and 
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radiocarbon dating, archaeobotanical and archaeozoological analysis, botany, and ecology 

could achieve these results. Another important outcome is the realisation that omitting the 

sampling of deposits while executing rescue archaeology might result in the loss of information 

often more crucial than those that could be retrieved from material culture. This is important 

due to the fact that most of the sites, where rescue archaeology applies, are doomed to physical 

expiration.   
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Figure 1. The key feature was a sump pit containing water-preserved organic material. The 

feature was highly damaged before archaeologists could evaluate the relicts. 
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Klíčová slova: interdisciplinární výzkum, mladý paleolit, OSL, C14, antrakologie, 

mikromorfologie sedimentů, analýza fytolitů 

Abstrakt: Paleolitické osídlení v okolí Brodku u Prostějova na katastru obce Ondratice 

a sousedních obcí (Želeč, Drysice, Otaslavice) je známé již od konce devatenáctého století 

(Maška – Obermaier 1911, Mlejnek 2015). Nejvíce povrchových nálezů štípané industrie 

přitom pochází z centrální lokality Ondratice I/Želeč (Svoboda 1980; Mlejnek – Škrdla – 

Přichystal 2012, Oliva 2021). Jádro nálezů z této polohy můžeme na základě techno-

typologické analýzy datovat do počátku mladého paleolitu, ačkoliv menší část nálezů náleží 

i mladším obdobím. V roce 2009 se v těžebním prostoru přilehlé ondratické pískovny podařilo 

objevit intaktní sedimenty obsahující paleolitickou kulturní vrstvu s ohništi a nepočetnými 

kamennými artefakty, která byla datována do GI 11 (přibližně 43 000 let BP cal). Tato lokalita, 

nazvaná Želeč I, byla následně v letech 2010-2012 podrobena archeologickému výzkumu 

(Mlejnek et al. 2016). Nejvíce nálezů přinesla hlavní sonda 4a. 

V letošním roce se mezinárodnímu týmu soustředěnému kolem centra ERCA podařilo získat 

grant z Visegradského fondu zaměřený na téma výzkumu období příchodu prvních moderních 

lidí do střední Evropy. Hlavní částí tohoto projektu je pokračování ve výzkumu lokality Želeč I 

a odebrání vzorků sedimentu, které budou následně podrobeny přírodovědným analýzám 

s cílem upřesnit informace o přírodním prostředí, které zde panovalo v době osídlení lokality 

prvními lidmi a také o způsobu vzniku a době uložení zde dochovaných sedimentů.   

V rámci letošního výzkumu došlo k vyhloubení několika dalších sond v těžebním pásmu 

lokality. Kromě toho došlo také k prosondování pole v místě povrchové lokality 

Ondratice I/Želeč. Za zmínku stojí také objev nové koncentrace povrchových nálezů Želeč II 

amatérským spolupracovníkem Pavlem Štěpánkem. Hlavním výsledkem letošní výzkumné 

sezony bylo ale rozšíření sondy 4a na lokalitě Želeč I o dalších 9 m2 a následné odebrání 

vzorků. Konkrétně se jednalo o vzorky určené na analýzu mikromorfologie sedimentů 

a geochemické analýzy (L. Lisá), na antrakologickou analýzu a analýzu rostlinných 
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makrozbytků (M. Hajnalová), na OSL datování (P. Moska), na fytolitovou analýzu (Á. Pető) 

a konečně na radiokarbonové datování. Nepočetnou kolekci nově nalezené štípané industrie 

bude analyzovat O. Mlejnek, který také aktualizuje plán prostorové distribuce nálezů. Výsledky 

plánovaných analýz by měly být k dispozici v průběhu příštího roku. Příprava nálezové zprávy 

a publikace výsledků je plánována na rok 2024. Doufáme, že se nám podaří rozšířit dosavadní 

poznatky týkající se této lokality související s příchodem prvních moderních lidí do střední 

Evropy. 
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Obrázek 1. Interdisciplinární výzkum centra ERCA na paleolitické lokalitě Želeč I v roce 

2022. 
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Abstrakt: V letech 2019-2022 byl v rámci Moravského zemského muzea, v. o., realizován 

projekt, zaměřený na rekonstrukci paleolitického osídlení města Brna. Cílem bylo shromáždit, 

pokud možno, všechny dostupné informace o nálezech kamenné štípané industrie 

a pleistocenních zvířecích kostí na území města Brna a doplnit je o dokumentované profily. 

Těžištěm byly nálezy uchovávané v Ústavu Anthropos MZM, doplněné o nálezy/informace 

pocházející z ostatních institucí. K prvotní rešerši byly využity zejména interní deníky Ústavu 

Anthropos, různé nepublikované zprávy, soupisy a četné bibliografie, doplněné o další dostupné 

externí zdroje. Výsledkem je soupis 361 lokalit, z nichž mnohé bylo nutné zpětně dohledat 

a lokalizovat, zhruba 1/3 se nepodařilo lokalizovat vůbec. Dohledaná místa jsou vizualizovaná 

v mapách, přesnost měření je uvedena v přehledné tabulce. Výstupem projektu je publikace 

určená nejširší veřejnosti.  Další snahou bude, aby informace databázového charakteru 

(katalogová část) byly veřejně dostupné a staly se součástí Internetové encyklopedie dějin Brna, 

případně aby byly využitelné veřejnými institucemi v rámci územního rozvoje města a ochrany 

památek, či aby rozšířily stávající Digitální archiv Archeologické mapy České republiky 

(AMČR). 
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Abstrakt: Vliv člověka významně ovlivnil místní životní prostředí v blízkosti archeologických 

nalezišť. Naše studie porovnává různé skupiny antrakologických záznamů za účelem 

komplexnější rekonstrukce vegetace v okolí archeologického naleziště Roztoky u Prahy. 

Antrakologický soubor dat z této lokality je unikátní v rámci střední Evropy. Náš výzkum se 

zaměřuje na období od neolitu do konce raného středověku. Archeo-antrakologický záznam 

zjišťuje relativně malou variabilitu v druhovém složení mezi různými zónami archeologického 

naleziště. Záznam uhlíků v půdních profilech v těsném okolí sídliště naznačuje lidskou aktivitu 

v obdobích, která byla na archeologické lokalitě zaznamenána jen slabě či vůbec (pozdní eneolit 

a doba římská). Pedoantrakologický průzkum navíc neodhalil doklady přítomnosti ohně 

na počátku raného středověku, přestože šlo o období největšího osídlení na této lokalitě. 
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Během záchranných výzkumů se vedle archeologických artefaktů objevuje velké množství 

osteologického materiálu. Co lze z takových kostí vyčíst?  Vedle klasických informací jako je 

počet kostí, počet jedinců, druhového určení lze z kostí vyčíst mnohem více. Na kostech lze 

najít tafonomické procesy a zásahy. Dále je možné provádět genetické a geochemické analýzy. 

Lze určit plemeno, původ domácích druhů zvířat, migraci, prostředí, případně způsob krmení 

domácích zvířat. A v neposlední řadě lze z kostí rekonstruovat vzhled zvířat a hospodářské 

a sociální chování člověka. 

Více informací je možné najít na webové stránce centra ERCA: www.erca.cz 

 

 

 

Obrázek 1. Kompletní zadní končetina srnce obecného (Capreolus capreolus). Foto: 

M. Nývltová Fišáková. 
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V letech 2015–2017 proběhl rozsáhlý záchranný archeologický výzkum, vyvolaný celkovou 

rekonstrukcí budovy děkanátu Univerzity Palackého v Olomouci na Křížkovského ulici 

číslo 10. Během výzkumu došlo k řadě významných objevů spojených především s počátky 

církevních staveb. Přestože stále probíhá zpracování výzkumu, už nyní lze mezi nejdůležitější 

nálezy zařadit dva zahloubené objekty z průběhu první poloviny desátého století, v jejichž 

zásypu se mj. našly zlomky kvalitně pálených střešních krytin antického typu. V závislosti 

na dostupnosti finančních prostředků postupně probíhají přírodovědné analýzy, které mohou 

napomoci upřesnit dataci i funkci obou objektů. Jednou z provedených analýz je rozbor 

zvířecího osteologického materiálu, jehož výsledky příspěvek předkládá. Osteologický materiál 

pochází z výše popsaných objektů číslo 2527 a 2578. Zatímco výplň objektu číslo 2527 byla 

celá plavena, výplň objektu číslo 2578 byla plavena jen zčásti. Ve zkoumaných objekt byla 

nalezena domácí i divoce žijící zvířata.  Většina zvířat zemřela v kosterní dospělosti s výjimkou 

jednoho telete, plodu a selete prasete domácího a jednoho jehněte či kůzlete.  Nejhojnější 

pozůstatky patřily zvířatům chovaným pro maso, mléko a vlnu (ovce/koza), dále pro maso 

a mléko (tur domácí), nebo pro maso (prase domácí).  Méně pozůstatků patřících jiným 

užitkovým zvířatům, jako je pes domácí. Vedle těchto domácích zvířat byl nalezen srnec 

obecný, ptáci a ve výplni objektu číslo 2527 také ryby, které zde tvořily nejpočetnější část 

kosterních pozůstatků. Nejvýznamnějším rozdílem mezi obsahem zkoumaných objektů je 

z archeozoologického hlediska velký počet rybích kostí v objektu číslo 2527, které ve výplni 

objektu číslo 2578 naopak zcela chybí.  Zajímavá je také absence některých částí rybích těl 

(např lebky a zuby) mezi rybími kostmi nalezenými v objektu číslo 2527, což ukazuje 

na určitou selekci. Přítomnost ptáků a ryb ukazuje zejména v případě objektu číslo 2527 

na blízkost pole a vodního toku. Podle stupně zachování a poškození kostí lze soudit, že se 

jedná o kuchyňský odpad a jiný dále nepotřebný materiál. Spektrum chovaných druhů odpovídá 

skladbě chovaných domácích zvířat v tomto období. 
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Abstrakt: Současný moderní archeologický výzkum (byť záchranný) si dnes už neumíme 

představit bez široké multioborové spolupráce s příbuznými společenskými, ale ještě více 

s přírodními vědami. Ideálním řešením by sice bylo pracovně právní ukotvení nejen 

archeologů, antropologů, ale i řady dalších specialistů do jednoho multidisciplinárního týmu, 

který by se na záchraně archeologického dědictví přímo podílel, praxe je však zcela odlišná. 

Organizace provádějící třeba i velkoplošné záchranné archeologické výzkumy více expertů 

většinou ve svých řadách nemají (výjimkou jsou antropologové). Oproti dřívější praxi 

spolupráce na bázi osobních kontaktů jsme dnes svědky snahy systemizace a institucionalizace 

této činnosti alespoň na bázi koordinační a subdodavatelské činnosti, avšak s cílem poskytnout 

v rámci jednoho pracoviště co nejširší škálu odborných expertíz pod heslem „all in one“. Kde 

není speciální analýzu možno zajistit kmenově, je zajištěna externě – subdodavatelsky. S tímto 

cílem vzniklo v roce 2020 při Archeologickém centru v Olomouci pracoviště ERCA – 

Excelentní výzkumné centrum archeometrie, pod jehož hlavičku tyto v Archeologickém centru 

Olomouc (ACO) již dlouho dobu aplikované metody přešly. Spolupráce ACO se specialisty 

v širokém spektru geoarcheologie i bioarcheologie má vskutku bohatou tradici již více než 

25 let. Environmentální, nebo chceme-li paleoekologický výzkum v něm má své nezastupitelné 

místo nejen při výzkumu rozsáhlých sídelních i pohřebních areálů polykulturních lokalit 

liniových staveb klíčové infrastruktury (výstavba dálnic D1, D11, D35 nebo D55, VTL 

plynovod Moravia atd.), ale také v případě specifických objektů, např. studní (Uničov, Ostrov, 

Střílky, Tvrdonice), kde jsme schopni poměrně spolehlivě rekonstruovat soudobé přírodní 

prostředí v okolí archeologických lokalit nebo i v širším regionu. 

Náklady spojené s takovou činností by se i do budoucna měly stávat zcela běžnou součástí 

záchranného výzkumu a kalkulace na něj, včetně odběru vzorků samotnými experty přímo 

na lokalitě, což je pro exaktnější pozorování věc naprosto klíčová. Sestavovatelé rozpočtu 

jednotlivých záchranných archeologických výzkumů by pak na tuto skutečnost měli pamatovat. 
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Abstrakt: Palynologie studuje zastoupení pylových taxonů v sedimentárním záznamu, včetně 

některých další objektů, jako jsou řasy, nebo mikrouhlíky. Problémem pylové analýzy je malé 

taxonomické rozlišení většiny rostlin, a hlavně různé tafonomické a postsedimentární procesy, 

které mají zásadní vliv na interpretaci pylového spektra. Archeologické situace představují, 

vzhledem ke své rozmanitosti a složitosti, specifické prostředí, kde se pylový záznam 

v podmínkách střední Evropy zachovává obecně jen ojediněle. Nejvhodnější jsou vlhké, 

organické, případně jílovité výplně objektů. Jedná se například o studny, příkopy, odpadové 

vrstvy a jímky, ale někdy i podlahy nebo pohřbené povrchy (Vostrovská et al. 2020). 

Specifickou záležitostí jsou bronzové předměty, kde toxická měď umožňuje zachování 

pylových zrn (Jílek et al. 2021). Obecně středověké město svou komplexností poskytuje 

mnohem více možností pro uchování pylového záznamu než běžné pravěké sídliště (Kozáková 

et al. 2009). Nedoceněným zdrojem informací jsou umělé vodní nádrže, které byly ojediněle 

budovány už v pravěku, nejčastěji se ale jedná o rybníky ze středověku a novověku. Složení 

pylového spektra v archeologických objektech není jen odrazem přirozeně rostoucí vegetace, 

včetně kulturních plodin, ale často je jeho tafonomie dána přímo lidskou činností, jako je např. 

transport plodin (obilí) nebo biomasy (např. sena nebo letniny) do tehdejšího sídliště, případně 

dálkový obchod (např. s kořením). Proto je nutné analyzovaná pylová spektra interpretovat se 

znalostí archeologického kontextu, aby nedocházelo k zavádějícím interpretacím. 
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Abstrakt: Vznik měst a současné sídelní struktury na přelomu raného a vrcholného středověku 

je studován především pomocí písemných pramenů a archeologické evidence. Záchranné 

archeologické výzkumy přináší možnost studia i pomocí palynologie jako zdroje informací 

o změnách vegetace a životního prostředí v době vzniku měst (Kozáková et al. 2009; Tolksdorf 

et al. 2018). Spontánní vznik města Třebíč (Hoch 2022) je dokumentován v prostoru dnešního 

Karlova náměstí, kde byla odkryta sekvence z vrstev datovaných archeologicky 

a dendrochronologicky na začátek 13. století. Na bázi kulturních vrstev je zachycen horizont 

smíšeného lesa přímo v dnešním městě. Další vrstvy ukazují rozrůstání se původní osady, která 

není doložena v písemných pramenech v první polovině 13. století. Založení města, které je 

zaznamenáno v písemných pramenech, potvrdilo již existující osídlení. V pylovém záznamu je 

vidět postupné odlesňování a nárůst lidských aktivit včetně zemědělství, které je v souladu 

s archeologickou evidencí. Vznik Brna navazuje na předchozí raně středověké osídlení okolo 

řeky Svratky. Při záchranném výzkumu v bývalé Vlněně byla zachycena řada meandrů řeky 

Svratky datovaných od 9. století do novověku. Pylový záznam ukazuje odlesněnou krajinu již 

v 9. století, intenzita lidských aktivit se ve vrcholném středověku příliš nemění, dokud není 

lokalita přímo zastavěna. To ukazuje výzkum zaniklého koryta řeky Svitavy v ulici Křenová se 

sekvencí sedimentů datovaných od 13. do 17. století dokumentující přeměnu periferie 

v intravilán města. Urbanizace města je zásadní pro tafonomii a interpretaci pylového spektra. 

V době založení města ukazuje palynologie na jeho okraji hlavně lokální vegetaci a naopak 

v intravilánu jsou pylová spektra zejména výsledkem ekonomických aktivit.  
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Abstract: The Miedzianka Hill (354 m a.s.l.) is located in the western part of the 

Świętokrzyskie Voivodeship (Holy Cross Mts., Poland) (Figure 1A). The main aim of the study 

was to identify in relief and sediments residues of copper mining and metallurgical activity in 

the Miedzianka area as a potential for future geoarchaeological research. From the half of 14th 

to the 20th century, there was an intense exploitation and processing of copper ore (Figure 1B). 

Many surface and underground remnants of this activity have preserved to the present day, 

forming a characteristic post-mining relief on SW and E slope of the Miedzianka Hill 

(Paulewicz 1992; Pabian 2015) - Figures 2A and 2B. Historical metallurgical activity of copper 

and lead ore also left many traces in the relief and sediments in the Hutka River valley, located 

eastward of the Miedzianka Hill. The embankments of an industrial pond (Figures 2C and 2D), 

and many macroscopic slags have been preserved in the floodplain (Kowalczewski, 

Szczecińska 1976). During the field research carried out in July 2022, the presence of this non-

ferromagnetic slags was noticed - Figure 2E (Pabian et al. 2022) and confirmed the historical 

references to the former copper smelter on Hutka River (Figure 1B). The archival data and 

obtained results from field research confirm the high potential for future geoarchaeological 

research of this area. 

 

References: 

KOWALCZEWSKI, Z. – SZCZECIŃSKA, A., 1976: Wyniki badań nad żużlami z kilku stanowisk dawnego 

hutnictwa metali nieżelaznych w Górach Świętokrzyskich. Rocznik Świętokrzyski 5, 151-168. 

PABIAN, G. 2015: Kierunki zagospodarowania terenów pogórniczych na przykładzie wybranych geostanowisk 

Wzgórz Chęcińskich – stan aktualny i perspektywy rozwoju. Przegląd Geologiczny 63, 470-474. 

PABIAN, G. – KALICKI, T. – PRZEPIÓRA, P. 2022: Traces of historical copper mining and metallurgical activity 

preserved in the relief and sediments in Miedzianka region (Holy Cross Mts., Poland). In: A. Plichta – T. Turek – 

N. Dubjelova – M. Ivanov, eds. Sborník abstraktů, 27. Kvartér. Brno: Ústav geologických věd PřF MU a Česká 

geologická společnost, 32. 

PAULEWICZ, M. 1992: Chęcińskie górnictwo kruszcowe (XIV do poł. XVII wieku). Kielce: KTN. 

www.geoportal.gov.pl  

 

mailto:pawelprzepiora1988@gmail.com
mailto:tomaszkalicki@ymail.com
mailto:g.pabian@wp.pl
http://www.geoportal.gov.pl/


60 
 

 

Figure 1. Location of the study area (A) and part of toponomastic map of Miedzianka region 

(B) (Kowalczewski, Szczecińska 1976) with the historical ore mines and metal works 

 

 

Figure 2. Historical mining shafts on DEM (geoportal.gov.pl) of Miedzianka Hill (A) and in 

the field (B) Photo by G. Pabian, 2022. Old embankments in middle section of Hutka River 

on DEM (C) and in the field (D) and slags from the floodplain sediments (E).  

Photo by P. Przepióra, 2022. 
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Obsahem příspěvku jsou archeozoologické a archeobotanické nálezy získané plavením 

environmentálních vzorků z novověké odpadní jímky odhalené při rozsáhlém výzkumu, jehož 

největší část byla provedena roku 2013 na Národní třídě v Praze pražskou pobočkou Národního 

památkového ústavu v rámci stavebního projektu „Palác Národní“. Ve spodní části 

zkoumaného objektu se nacházela zajímavá koncentrace organických zbytků, včetně stovek 

zvířecích kostí a rostlinných makrozbytků. Nejspodnější část jímky byla datovaná do druhé 

poloviny 17. století, navazující nadložní vrstvy byly o něco mladší. 

Zdá se, že archeozoologický soubor byl tvořený výhradně pozůstatky z kuchyňského 

a řeznického odpadu. Nachází se zde běžné druhy hospodářských savců (tur, prase, ovce/koza), 

menší i větší lovní savci (zajíc, veverka, jelen), ryby (kapr, štika, treska), a zejména domácí 

i divocí zástupci avifauny v čele s kurem (dále husa a kachna, holub, krocan a bažant, koroptev 

a drozd). Obsah objektu je pozoruhodný v několika ohledech. Oproti jiným odpadním jímkám 

v tomto případě například absentují pozůstatky uhynulých savců (typicky koček, psů a selat) 

a ve zvýšené míře se vyskytují nálezy „ptačích stehýnek“ několika druhů drůbeže, obsahující 

často shodné stopy porcování. 

Archeobotanické nálezy byly zastoupené pouze užitkovými druhy, především zástupci 

ovocných dřevin. Ze zajímavých novověkých druhů můžeme jmenovat meloun cukrový, 

pohanku obecnou, fenykl obecný, mišpuli obecnou, mochyni židovskou třešeň, pepřovník 

černý, švestku pravou, rybíz červený a zejména lilek rajče. V případě pozůstatků bažanta 

a rajčete se jedná patrně o nejstarší záznamy těchto druhů v rámci České republiky. 
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O RADIOUHLÍKOVÉM DATOVÁNÍ 

Ivo Světlík1 – Kateřina Pachnerová Brabcová1 

 

1CRL, Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Hlavní 130, 250 68 Husinec - Řež, Ivo Světlík 

svetlik@ujf.cas.cz, Kateřina Pachnerová Brabcová brabcova@ujf.cas.cz 

 

Klíčová slova: radiouhlíková datovací metoda, urychlovačová hmotnostní spektrometrie, 

odběry vzorků 

Abstrakt: Příspěvek seznámí posluchače se základními principy radiouhlíkové datovací 

metody. Dále budou diskutována hlavní omezení analýz 14C i datovacích interpretací 

výsledných aktivit. Tato omezení vyplývají především z vlastností vzorků, používaných 

analytických postupů a také z dosažitelného časové rozlišení, jaké umožňují dostupné 

kalibrační křivky pro jednotlivá období. V příspěvku bude rovněž stručně presentováno 

a komentováno naše současné přístrojové vybavení i námi používané analytické postupy. 

Na závěr příspěvku budou uvedena doporučení pro odběry a skladování vzorků, zadávání 

datace spolu s pravidly komunikace naší laboratoře se zadavateli. 
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Obrázek 1. AMS systém MILEA, který byl pro měření 14C v reálných vzorcích zprovozněn 

v naší laboratoři v únoru 2022. 
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APPLICATION OF THE ARCHAEOLOGICAL PROSPECTION IN THE CZECH 

REPUBLIC AND SLOVAKIA 
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Michal Vágner1 
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Keywords: archaeological prospection: preventive archaeology, development-led 

archaeology, magnetometry 

Abstract: In development-led (rescue or preventive) archaeology, the management and 

conducting of excavation have become increasingly complex due to tight schedules, limited 

human resources, and budgets. As a result, archaeological prospection methods, such as 

geophysics, have become necessary in planning large construction projects. While the benefits 

of archaeogeophysical surveys are well known, their integration into Czech preventive 

archaeology is still uncommon due to a lack of legislative support and missing standards. 

However, several cultural heritage management bodies and archaeological authorities have 

recognized the potential of archaeogeophysical prospection.  

Traditional non-destructive methods such as archive research, aerial archaeology and artefact 

survey can improve the accuracy of construction schedules and cost estimates. However, they 

are time-consuming and limited in scope. Moreover, it is only possible to cover part of the area 

systematically; thus, we create knowledge gaps. In development-led archaeology, it is crucial 

to investigate the entire area to prevent destruction, and this is where archaeogeophysical 

prospection can help fill in the gaps. Motorised magnetometry systems can quickly and 

effectively cover large open landscape construction sites. Integrating large-scale magnetometry 

into the planning process leads to cost and time savings for field archaeologists and investors. 

Last couple of years. The cooperation with archaeological and heritage management bodies and 

investors clearly demonstrates the advantages of archaeogeophysical prospection. Our paper 

will present the application of archaeogeophysical prospection in preventive archaeology 

projects in the Czech Republic and Slovakia, focusing on geomagnetic surveys. 

The study was supported by the TACR ETA project Optimized archaeological prediction in the 

process of large-scale construction sites (TL03000537). 
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Excelentní výzkumné centrum archeometrie (ERCA) je oddělení Archeologického centra Olomouc 

zaměřené na provádění archeometrických a environmentálních analýz vzorků odebraných v rámci 

archeologických výzkumů. Jedná se se o příklad výjimečného spojení odborníků z oblasti archeologie 

a přírodovědných oborů. Kromě práce na čistě vědeckých projektech nabízíme také komerční analýzy 

pro archeologické instituce, případně i pro další zájemce z řad odborné veřejnosti. 

 

Nabízené analýzy: 

GEOARGEOLOGIE 

- Elektronová mikroanalýza (SEM analýza, elektronová mikrosonda) 

- Rentgenová fluorescence (XRF) 

- Technologicko-typologická analýza štípané industrie včetně odborné kresebné dokumentace 

- Odborná analýza mazanice 

- Určení suroviny štípané, broušené a ostatní kamenné industrie 

- Petroarcheologická analýza keramiky 

- Analýza mikromorfologie sedimentů 

- Geochemické a fyzikální metody v geoarcheologii 

- Geologické, geomorfologické a pedologické zhodnocení lokality 

ZOOARCHEOLOGIE A FYZICKÁ ANTROPOLOGIE 

- Základní zooarcheologická analýza 

- Základní antropologická analýza lidských kostí 

- Analýzy stabilních izotopů na zvířecích i na lidských kostech 

- DNA analýzy zvířecích a lidských kostí 

- Traseologie na kostěných artefaktech 

- Analýza mikrostruktur zubního cementu a dentinu u zvířecích i lidských zubů 

ARCHEOBOTANIKA 

- Analýza rostlinných makrozbytků 

- Antrakologická a xylotomická analýza (analýza uhlíků a dřev) 

- Pylová analýza (palynologe) 

- Analýza fytolitů 

Nepodařilo se vám požadovanou analýzu v seznamu objevit? Nevadí, ozvěte se nám a pokusíme se 

společně najít řešení.  

Kontakt: Koordinátor centra ERCA – Ondřej Mlejnek: mlejnek@erca.cz 

https://erca.cz/ 
Quick search 

mailto:mlejnek@erca.cz
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INTERDISCIPLINARIA 

ARCHAEOLOGICA 
NATURAL SCIENCES 
IN ARCHAEOLOGY 

 
Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archeology (IANSA) je mezinárodní vědecký 

časopis zaměřený na publikování odborných článků představujících výsledky vědecké spolupráce 

archeologů a přírodovědců. Časopis vychází od roku 2010 dvakrát ročně v angličtině online (Open 

Access) a v papírové verzi v nákladu 250 výtisků. 

Zejména se zaměřujeme na publikování článků představující výsledky bádání v následujících vědeckých 

disciplínách: 

Geoarcheologie: petroarcheologie, mikromorfologie sedimentů, archeospeleologie, 

archeoseismologie, aluviální geoarcheologie 

Bioarcheologie: archeobotanika, archeozoologie, archeologická antropologie, archeogenetika, 

krajinná studia 

Archeometrie: datovací metody, geofyzikální metody v archeologii, technologické analýzy, 

experimentální archeologie, letecká archeologie a další metody vzdáleného snímání zemského 

povrchu 

IANSA je registrována v několika prestižních databázích časopisů, jako je Scopus, Erih Plus nebo DOAJ. 

Články je možné submitovat po přihlášení na webové stránce časopisu http://www.iansa.eu/ 

prostřednictvím online redakčního systému. 
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