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Vyhloubena byla nakonec jen 
jižní polovina sondy (k násle-
dujícímu popisu postupu 
exkavace viz stratigrafickou 
situaci na obr. 5).

Po skrytí drnu byla odebírá-
na tmavě šedá hlinitá zemi-
na (vrstva 10) – promíšená 
hřbitovní vrstva. Na západní 
straně byl zjištěn předzá-
klad zdi: pod pásem rež-
ných cihel širokým 30  cm 
se ukázala vlastní hmota 
základu z lomového kamene 
spojovaného maltou. již od 
povrchu byly při odebírání 
nacházeny lidské kosti v dru-
hotném uložení, jejichž kon-
centrace vzrostla v  hloubce 
70–90 cm. mimo ně vrstva 
obsahovala rozptýlenou ke-
ramiku pravěkou, středo-
věkou i novověkou, železné 
hřebíky z rozrušených rakví, 
střepy skleněných nádob 
i  tabulového skla a zlomky 
prejzů. V západní části son-
dy byl v hloubce 107 cm ve 
směsi volných kostí zachy-
cen kovový křížek 6/81. Po 
odebrání promíšené vrstvy 
10 se objevila hnědá, jem-
ná, středně ulehlá písčitá 
hlína (ve formě bez hrubých 
příměsí byla označena jako 
zemina 1, do ní byly zahlou-
beny hroby; vrstva 3 je pak 
táž zemina s příměsí zlomků 
cihel a omítky, ojediněle kos-
tí, která tvořila zásypy hro-
bů). Ve vrstvě 3 se v hloubce 
cca 120–125 cm vyrýsova-
ly obvody dřevěných rakví 
(obr. 6: 1–7). Z téže hloubky pochází hrot šípu do kuše 7/98. V sondě bylo další exkavací postup-
ně odkryto celkem sedm hrobů, zachycených úplně nebo zčásti, které se navzájem narušovaly 
a byly následkem propadu a zborcení rakví v průběhu tlení a tlakem nadložní zeminy stlačeny do 
kompaktní vrstvy cca 30 cm (schematické znázornění situace po úrovních viz obr. 6). 

Po odebrání hrobových kon-
textů se objevily pravěké si-
tuace označené jako objekt 
1 a 2, zahloubené do jemné 
černé zeminy (vrstva 2) bez 
nálezů (obr. 7). Byly bohu-
žel zachyceny jen okrajově, 
takže neznáme jejich tvar 
a přesnější interpretace není 
možná. oba měly poměrně 
pestrou výplň s množstvím 

Obr. 6. Praha-Kyje, sondáž 
na hřbitově 1995. Schéma 
dokumentovaných situací po 
jednotlivých úrovních: 1 – hroby 1, 
2 a 3 v hloubce 1,25 m; 2 – detail 
dna hrobu 1 po vybrání rakve 
s odkrytým křížkem ev. č. 13/28, 3 – 
hrob 3, 1. etapa preparace: lebka, 
kosti trupu a pánev s kosterními 
ostatky plodu (označeno šipkou); 
4 – úroveň v hloubce 1,54 m: hrob 
6, skupiny izolovaných kostí A, B 
a c; 5 – hrob 4, 1. etapa prepara-
ce: páteř (A), žebra (B), pánev (C) 
a kosti levé nohy (D) a zbytky víka 
rakve (hl. 1,35–1,40 m); 6 – 2. etapa: 
kosti pravé nohy (hl. 1,45–1,50 
m), dno a pravá bočnice rakve; za 
ním v profilu mince (M, hl. 1,43 m) 
a pletenec z bronzového drátku (P, 
hl. 1,53 m); 7 – vrstva dřeva nad 
kostmi hrobu 5 po odebrání hrobu 
4 (hl. 1,45–1,53 m); 8 – hrob 5: 
dochované kosti, šrafovaně bělavé 
skvrny v místě kostí rozložených, 
D – skupina kostí ruky (hl. 1,55 m); 
9 – dno sondy v hl. 1,60 m: objekty 
1 a 2, vzadu při profilu zbytek 
hrobu 7. Růžově – cihly; šedě – 
kameny; žlutě – kosti; tečkovaně – 
malta; hnědě – dřevo (v úrovni 2 jen 
otisk dřeva); šedozeleně – kůže; 
zeleně – bronz/mosaz; oranžově – 
zlomky keramiky; modře – kamenný 
artefakt; čísla vrstev v kroužcích 
(terénní podklady L. Krušinová 
a Z. Sklenářová, 1995; digitalizace 
P. Popelářová a autorka; sestavila 
autorka, 2019).

Obr. 7. Praha-Kyje, sondáž na 
hřbitově 1995. detail situace v hl. 
1,60 m s částečně vybraným 
zahloubeným objektem 1 (zeminy 
1 a 6) a 2 (u zdi, zemina 5). Vzadu 
při profilu zbytek zeminy 1 s kostmi 
hrobu 7. Legenda viz obr. 6 (terénní 
podklady L. Krušinová a Z. Sklená-
řová, 1995; digitalizace P. Popelářo-
vá a autorka, 2019).
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odstínech; to je buď zahlazeno, popř. nese leštěný povrch, nebo je v něm ve vyšší vrstvě ma-
teriálu provedeno drsnění – starší prstování, v pozdní době bronzové špachtlování a ojediněle 
doložené dřívkování, popř. nespecifické drsnění. doložen je tuhovaný povrch (vnější, vnitřní, 
obojí) na zlomcích jemných menších i středních nádob. Stolní keramika je zdobena žlábkováním 
s  leštěným povrchem. fragment 27/46 (obr. 10) by mohl být dokladem kontaktů směrem na 
západ či jihozápad od našeho území, neboť připomíná formu typickou pro unstrutskou skupi-
nu v  durynsku na počátku pozdní doby bronzové, tzv. Schulterwulstamphore (Peschel 1978, 
99–101, jisté obdoby jsou známy i v Bavorsku).15 Nenacházíme zde naopak až na výjimky typické 
štítarské svislé hřebenování. okrouhlá dutina ve zlomku 4/19 je snad pozůstatkem vyhořelého 
hrachového zrna. Zlomek 6/19 nese druhotně provrtaný (reparační ?) otvor.

Knovízské zlomky, nakolik to lze posoudit, mohou reprezentovat celý vývoj této kultury. Výrazný 
podíl štítarských zlomků (včetně těch, které mohou spadat do přechodného knovízsko-štítarské-
ho stupně) odpovídá opět zvýšenému zájmu o strategické polohy na přelomu mladší a pozdní 
doby bronzové. Absence pokročilejších štítarských nálezů (mj. právě hřebenování) snad nazna-
čuje, že v závěru doby bronzové (hB2-3) nebylo toto místo využíváno, může to však být opět 
jen důsledek malého rozsahu dosud získaných vzorků. Posun v poznání by mohla přinést revize 
starších nálezů z Kyjí shrnutých pod označením knovízská kultura. Zatím diskutabilní tak zůstává 
návaznost osídlení ve starší době železné – době halštatské (kultura bylanská), ačkoli keramic-
ké zlomky zařaditelné do této epochy pocházejí ze sondy u kostela a v okolí je bylanské osídlení 
známo na několika místech – starší nálezy kultury mohylové, knovízské, štítarské i bylanské 

až do halštatsko-laténského 
období se objevovaly od po-
čátku 20. století v hloubětín-
ských pískovnách na opač-
né straně hřbetů Lehovce 
a Smetanky, na východ od 
Kyjí pak ve chvalech a Své-
pravicích (k. ú. horní Počer-
nice), tam i později při drob-
ných záchranných akcích 

S. Vencla a j. Zadáka; knovízské a štítarské nálezy pocházejí i z řady dalších míst v hloubětíně 
a okolí a z výšinné polohy „Na vinici“ u dolních Počernic (smejteK 2005, 463, 548–549; čtveráK 
2005, 673, 677–679).

Halštatsko-laténské období má zatím na kyjské ostrožně rovněž jen nečetné zástupce, ačkoli 
by se tam osídlení z té doby dalo právě s ohledem na strategickou polohu očekávat. Nejvýraz-
nějším z nálezů v sondě u kostela se zdá být drobný fragment okraje a hrdla jemnější nádoby 
s důlky na lomu 1/42 (tzv. Knickwandschale ?, situlovitý tvar ?; obr. 11). dva zlomky misek se 
zataženým okrajem (3/33 a 3/34) mohou být jak halštatské, tak již laténské. Z jemně plavené 
hlíny jsou ojedinělé zlomky masivních přechodů spodku a dna nádob vytáčených na kruhu, 

15 j. Bouzek ve své studii o etážových nádobách označil tento prvek jako „prsténcovitý vývalek na plecích“ a geneticky 
jej spojil s pozdními knovízskými etážemi (bouZeK 1958, 563–564). Termín není technicky zcela přesný (srov. sKlenář 
1998, 16), vhodnější by snad byl výraz „amfora s vyklenutými plecemi“. L. sPerber (2017, 137, Abb. 51, 53) řadí „Trich-
terhalsflaschen mit gleichmäßig gewölbter Schulter“ – lahvovité tvary dolnomohansko-jihohornofalcké skupiny popelni-
cových polí – do pokročilejšího stupně hB (odpovídá Sperberovu SB IIIa2 a IIIb; na vyobrazeních tamtéž je zastoupeno 
žlábkování vyklenutých plecí jen v pásech, nikoli souvislé). u nás není rozšíření tohoto fenoménu nijak výrazné; lze tak 
soudit z průřezových studií a také z obecných syntéz, v nichž se mu nevěnuje žádná pozornost (bouZeK/KoutecKý/neu-
stuPný 1966, 91, 95, fig. 31–33; bouZeK 1967, 90–91; hrala 1973; 1978; jiráň 2008, 180, obr. 102: 5 – nádoba zcela bez 
komentáře zařazena spolu se 102: 7 do jedné skupiny reprezentující prostě žlábkovanou výzdobu na plecích). V Březně 
ani v Kněževsi není tento tvar zastoupen (Pleinerová/hrala 1988, 70–77; smejteK et al. 2011).

Obr. 10. Praha-Kyje, sondáž 
na hřbitově 1995. Zlomek amfory 
s vyklenutými plecemi – ev. č. 27/46 
(kresba a foto autorka, 2017).

Obr. 11. Praha-Kyje, sondáž 
na hřbitově 1995. Zlomek okraje 
pozdně halštatské nádoby – ev. č. 
1/42 (kresba a foto autorka, 2017).
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Křížky jsou publikovány samostatně s podrobným popisem a vyhodnocením (bláhová-sKlená-
řová/omelKa/řebounová 2018).26 dřevěný křížek (10/21) se řadí k tzv. křížům do ruky pro umíra-
jící, je zcela jednoduchý, bez kovových aplikací mimo korpus ze spíše nekvalitní slitiny mědi. 
obdobné dřevěné křížky máme bohatě doloženy v hrobech 17.–18. století v kostele sv. jiří na 
Pražském hradě, a to jak s aplikacemi, tak bez nich (borKovsKý 1975, obr. 73: 2, 77: 4, dále např. 
106: 1, 109: 1, 111: 5), jejich další užívání v 1. polovině 19. století se zdá pravděpodobné. mo-
sazný exemplář (10/20) patří k okruhu mariánských poutních křížků: jde o jetelový kříž s oč-
kem k zavěšení, na aversu je reliéf ukřižovaného s nápisem INrI, na reversu reliéf Panny marie 
cellenské – zřejmě tedy dokládá, že pohřbená žena za života putovala do mariazellu ve Štýrsku 
(k těmto poutím v české kultuře nejnověji přehledně linderová 2017). Spadá nejspíše na přelom 
18. a 19. století. Přímou obdobu zatím neznáme. Případy, kdy se v jednom hrobě vyskytnou dva 
křížky, jsou výjimečné (omelKa/řebounová/šlancarová 2009, 1018), zde to lze ovšem vysvětlit růz-
nou funkcí. jejich přítomnost, stejně jako módní střevíčky, modlitební knížka s ozdobnou koženou 
vazbou a do jisté míry i sama možnost putovat do mariazellu se zdá svědčit o solidním sociálním 
postavení pohřbené ženy – což jistě zahrnuje i např. postavení zámožné selky, které zde připadá 
nejspíše v úvahu, popř. hostinské či mlynářky. uvedené datování kovového křížku není s tímto 
zařazením v rozporu – žena snad vykonala tuto poměrně náročnou pouť v mladších letech, takže 
od té doby mohlo uplynout třicet i čtyřicet let, než s ní byl křížek uložen do hrobu.

hrob 1 obsahoval ještě třetí křížek (obr. 25) – větší, nejspíše mosazný krucifix (13/28) ve formě 
jetelového kříže s ouškem na horním konci a s odlomenou spodní částí (podrobněji bláhová-
-sKlenářová/omelKa/řebounová 2018), který však do jeho kontextu nepatří, nýbrž je starší, spadá 
přibližně do 3. čtvrtiny 18. století;27 našel se těsně vně bočnice rakve hrobu 1 a do jeho zásypu 
se dostal druhotně při kopání jámy pro hrob 1. 

26 Na rozdíl od citovaného článku zde používám pro kovové a dřevěné předměty tvaru kříže z hrobové výbavy společné 
označení křížek, tedy nerozlišuji křížek a kříž ve smyslu terminologie m. omelky a o. řebounové, aby v kontextu hřbitova 
nedošlo k případné záměně s křížem náhrobním.

27 Téměř přesné paralely byly publikovány z Prahy-Karlína (Kacl/Průchová 2017, obr. 16: 1, 2), soubor však bohužel zatím 
není zpracován.

Obr. 24. Praha-Kyje, sondáž na 
hřbitově 1995. Hrob 1 – mosazný 
poutní křížek ev. č. 10/20 (foto 
L. militká, 2008).




