Hrochův Týnec v pravěku a středověku
Jan Frolík – Jan Musil

Úvod
Městečko Hrochův Týnec se rozkládá v úrodné krajině na
levém břehu řeky Novohradky v místě soutoku s potokem Ležákem
asi 6,7 km východně od Chrudimi a asi 11 km jihovýchodně od
Pardubic. Je položeno v místech, kudy procházela hlavní spojnice
mezi Čechami a Moravou – tzv. Trstenická stezka. Poznání počátků
Hrochova Týnce však tomuto tušenému významu zatím neodpovídá.
Stavební činnost nebyla doprovázena odpovídající archeologickou
kontrolou, a tak je jisté, že řada památek zanikla, aniž byl rozpoznán
jejich skutečný význam. Po obrovském zájmu veřejnosti, který
vzbudily výstavy o minulosti obce a v neposlední řadě i několik
publikací z dějin Hrochova Týnce, jsme byli požádáni, abychom
doplnili mezeru, která leží mezi počátky osídlení oblasti okolo
Hrochova Týnce a nejstaršími psanými dějinami.
První nálezy archeologických památek spadají do období po
polovině 19. století. Za informace o tomto období vděčíme obětavé
práci řady amatérských archeologů. Nejvýznamnější osobností je
beze všech pochyb krajský komisař Mořic Lüssner, jehož význam
překračuje náš region. Právě on popsal v roce 1857 dnes již
neexistující nález zlaté mince. Před tímto datem byl totiž bez
jakékoli dokumentace zničen pahorek na levém břehu Ležáku u
zámecké zahrady, při jehož rozorávání byl získán zlatý solidus
Justina I. (518 – 527). Okolo roku 1882 bylo při nejasných
okolnostech nalezeno na katastru obce asi 15 000 kusů stříbrných
středověkých mincí uložených v plátně do hliněné nádoby. Tento
nález zcela jistě dokládá období vojenských střetů, na které byl
zejména pozdní středověk bohatý. Majitel této vysoké peněžní
hotovosti již neměl příležitost si peníze znovu vyzvednout. Další
významnou postavou archeologie na sklonku 19. století byl Václav
Diviš Čistecký, který v roce 1899 zachránil blíže neurčený železný
artefakt. Upomínkou na lovce mamutů by pak mohl být nález
mamutího klu z cihelny Františka Slavíka, která se nalézá již na
katastru sousedních Stíčan. Dalším významným badatelem, který se
zasloužil o poznání počátků své obce byl „redaktor ve výslužbě“
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Josef Drábek, který v letech 1915 – 1967 zachránil mnoho cenných
pravěkých a středověkých nálezů. Část z nich patrně odevzdal do
sbírek místní školy, odkud byly převedeny do Regionálního muzea
v Chrudimi, část z nich se ještě v roce 1967 nalézala v jeho
soukromé sbírce, jejíž osud je nejasný. S Josefem Drábkem
spolupracoval v roce 1944 a 1945 Antonín Knor, který mimo jiné
popsal nález slezskoplatěnické nádobky na poli pana Panchartka. Po
té následovala v archeologickém bádání poměrně dlouhá přestávka,
kterou narušuje pouze objev slezskoplatěnického a raně
středověkého hrobu při stavbě cukrovaru (k. ú. Čankovice) v roce
1968 (P. Šebesta) a dále výzkum pohřebiště kultury zvoncovitých
pohárů v bývalé cihelně pana Františka Slavíka ve Stínčanech
v letech 1984 – 1985 (T. Čurda). Prvním regulérním archeologickým
výzkumem na katastru Hrochova Týnce byl v roce 2009 záchranný
výzkum u kostela sv. Martina, a to v souvislosti s opravou ohradní
zdi a prostranství kolem kostela.
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Přírodní podmínky
Mezi jedny z nejvýznamnějších faktorů, které ovlivňovaly
vznik, existenci, podobu a hustotu pravěkého a středověkého osídlení
oblasti, jsou bezesporu přírodní podmínky. Osídlení v žádném
období nemohlo existovat bez dostatku vody, a to jak z příhodných
vodních toků, tak i z dešťových srážek. Dalšími faktory byly také
optimální klimatické podmínky, kvalitní úrodná půda a v neposlední
řadě bohaté surovinové a potravinové zdroje.
Hrochův
Týnec
a
jeho
blízké
okolí
spadá
z geomorfologického hlediska pod tzv. Chrudimskou tabuli, která
tvoří integrální součást České křídové tabule. Chrudimská tabule je
na severní straně vymezena údolím Labe, na jihozápadě úpatím
Železných hor, na jižní a jihovýchodní straně západním svahem
Vraclavského hřbetu. Je tvořena převážně středoturonskými
sedimenty (pískovce, droby, s přechody jílovců a slínovů
s mezivrstvami jílů, inoceramové opuky ad.). Severní část
Chrudimské tabule je rozdělena na dvě dílčí části, na západě se jedná
o Heřmanoměsteckou tabuli, zatímco na východě se jedná o tabuli
Hrochovotýneckou.
Předmětem našeho zájmu je Hrochovotýnecká tabule
vyznačující se poměrně plochým reliéfem, který je rozbrázděn
hustou sítí vodních toků. Hlavní osou osídlení je řeka Novohradka –
levobřežní přítok Chrudimky. Právě široké údolí řeky Novohradky
tvořilo významnou komunikační osu v této části východních Čech.
Na dolním toku Novohradky se objevují se objevují terasovité
plošiny s širokým výhledem na okolní krajinu, které byly četně
využívány dávnými osadníky. Na středoturonské sedimenty zde
místy nasedají štěrkové staropleistocénní náplavy, které překrývají
mocné návěje spraše. Největších mocností dosahují tyto návěje
severozápadně od Chrudimi v oblasti okolo Blata a Bylan, východně
od Chrudimi v trojúhelníku mezi Tuněchody, Hrochovým Týncem a
Rosicemi u Chrasti.
Sídlištní komplex, ze kterého později vznikla dnešní obec,
tvořilo osídlení po obou březích Ležáku a Novohradky. Říční toky
vytvořily svými koryty dvě vyvýšené terasy – západní na pravobřeží
Ležáku a východní, sevřenou soutokem Ležáku s Novohradkou.
Samotná východní terasa vytváří nejvyšší místo Hrochova Týnce
(252,87 m.n.m.), kde byl později založen kostel sv. Martina. Její
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převýšení okolo okolní nivě činí asi 9 – 11 m. Původní podoba je
terénu je smazána rozsáhlými terénními úpravami v 80. letech
minulého století.
Oblast Hrochovotýnecké tabule je klasifikována jako mírně
vlhká oblast s mírnou zimou pahorkatinového charakteru
s průměrnou roční teplotou mezi 8 – 9 °C a s průměrnými vodními
srážkami v rozmezí 600 – 650 mm. Původní vegetační pokryv byl
tvořen dubo-habrovými háji, které v bezprostředním okolí vodních
toků přecházely v luhy a olšiny. Půdní pokryv tvoří vysoce bonitní
hnědozemní středoevropské půdy.

Hrochův Týnec v pravěku
Jak již bylo naznačeno v úvodu, náleží okolí Hrochova
Týnce do tzv. starého sídelního území, které bylo intenzivně
využíváno již od nejstarších dob. První stopy lidské přítomnosti
spadají snad již do mladšího paleolitu (starší doba kamenná).
Paleolitickými lovci a sběrači byla právě poloha nynějšího Hrochova
Týnce na ploché terase s výhledem do údolí řeky Novohradky zcela
jistě
využívána
jako
krátkodobé
lovecké
stanoviště. Převýšení terasy
o 9 – 11 m nad okolním
terénem
umožnilo
přehlédnout celé říční
údolí,
které
tvořilo
přirozenou
migrační
spojnici, po které táhla
velká stádní zvěř. Nejstarší
nálezy,
které
evokují
přítomnost
lovců
ze
sklonku paleolitu (mladý
paleolit – cca před 27 000 –
13 000 lety), byly získány
v cihelně Františka Slavíka
v nedalekých
Stíčanech.
Jmenovitě se jedná o
zlomek mamutího klu,
HT 001
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který František Slavík daroval v roce 1910 chrudimskému muzeu.
Další osídlení registrujeme až v mladší době kamenné –
neolitu (cca 5700 – 4200 př. Kr.). Toto období se vyznačuje vznikem
prvních stabilních osad a zemědělským využitím krajiny. Úrodná
sprašová půda přivábila první zemědělce, kteří přicházejí proti
proudu menších toků dále do vnitrozemí. Tito první osadníci náleží
ke kultuře s lineární keramikou (cca 5700/5600 – 5000/4950 př. Kr.),
která je nazvána podle charakteristické výzdoby nádob. Základem
jejich
obživy
bylo pěstování
pšenice, méně
již
chov
domácích zvířat
(zejména ovce,
koza a tur).
Zemědělská
výroba byla ještě
příliš
extenzivní, po
zhruba
deseti
letech
bylo
nutno
vyčerpanou
půdu opustit a
posunout se o
něco dále proti
proudu říčních
toků. Lovem byl
jídelníček
doplňován
pouze
příležitostně.
Pracovní
nástroje
byly
vyráběny
z kamene,
z dřívějšího
HT 002
období přetrvala výroba štípaných nástrojů (čepele, srpové čepelky,
šipky, vrtáčky, škrabadla, úštěpy a pod.) z pazourku, různých druhů
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rohovců a křemenců, které musely být často transportovány na
velkou vzdálenost. Hlavní inovací ovšem byly jemně hlazené
kamenné
nástroje
zhotovované
broušením
z valounů
metamorfických a vyvřelých hornin. Tvarový sortiment této
broušené industrie nebyl zprvu příliš veliký. Vyráběny byly sekery,
dlátka a teslice plankonvexního průřezu – tzv. kopytovité klíny,
později byly opatřeny i otvorem pro násadu. Tito osadníci si stavěli
dlouhé domy kůlové konstrukce se stěnami vypletenými proutím a
vymazanými hlínou. Neolitičtí zemědělci zhotovovali první hliněné
kulovité a bombovité nádoby, které jsou pro archeology po celé
období pravěku neocenitelnou pomůckou pro klasifikaci
jednotlivých kultur. Tkaní látek z pěstovaného lnu nám dokládají
nálezy hliněných přeslenů, drcení obilí na mouku kamenná drtidla.
Z období
mladšího stupně této
kultury registrujeme na
katastru obce několik
sídlišť. Tehdy dochází
k zahuštění
sídlištní
oikumeny a dosídlení
zbytku
klimaticky
příhodných území. Dvě
sídliště se nalézají na
terase nad soutokem
Ležáku s Novohradkou
na
jižním
okraji
intravilánu obce (nal. 1
a 3). Pozůstatky třetího
sídliště byly objeveny
za čp. 80 v Podborské
ulici v intravilánu obce
(nal. 19). Další dvě
sídliště se nalézají na
pravém břehu Ležáku
na jihozápadním okraji
intravilánu obce (nal.
3b a 4). Vývoj kultury s lineární keramikou končí tzv. šáreckým
stupněm krátce před rokem 5000 před Kr., který je doložen několika
zlomky nádob s charakteristickou výzdobou.

HT 004

HT 003
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Kultura s lineární keramikou je nahrazena ještě v rámci
neolitu kulturou s vypíchanou keramikou (cca 4900/4800 –
4600/4500 př. Kr.), která zaujala zhruba stejný rozsah jako předešlá
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kultura s lineární keramikou. Kultura s vypíchanou keramikou se
vyvinula ze závěrečného šáreckého stupně kultury s lineární
keramikou. Pozorujeme zde plynulý vývoj domácího kulturního
prostředí zemědělského obyvatelstva ze staršího neolitu, který ale
pochopitelně doprovází mimo změny tvarů keramiky a její výzdoby
(hruškovité nádoby s hrdlem, krokvicovité motivy provedené
vpichem) také změna duchovních představ. Zde je třeba zmínit
nástup žárového pohřebního ritu a přejímání znalostí budování
kruhových svatyní – tzv. rondelů. V závěrečné fázi svého vývoje je
tato kultura silně ovlivněna vlivy lengyelského kulturního okruhu
(kulturou lengyelskou a kulturou s moravskou malovanou
keramikou), který se projevuje například ve změně tvarosloví nádob
a výzdoby. V prostředí Hrochova Týnce muselo zřejmě dojít
k přímému kontaktu s tímto kulturním proudem, neboť v ChrudimiPumberkách a v Topoli se nalézají jediná východočeská hradiště
lengyelské kultury – doklad přímé moravské expanze tohoto
kulturního okruhu. Tuto skutečnost dokládají pokusy nositelů kultury
s vypíchanou keramikou o napodobování malby na nádobách
vypíchaným ornamentem (nal. 19).
Osadníci s kulturou s vypíchanou keramikou osazují stejné
polohy jako předešlá kultura, nejinak tomu je i v našem případě.
Oproti dřívějšímu období sledujeme výrazný úbytek lokalit. Jižně od
intravilánu obce zůstávají pouze dvě sídliště – na pravém břehu (nal.
3b) a na levém břehu Ležáku (nal. 3). Poslední osada se nalézala
přímo v intravilánu obce při soutoku Ležáku s Novohradkou (nal.
19).
Následující období pozdní doby kamenné – eneolitu (cca
4500/4400 – 2200 př. Kr.) patří mezi nejproblematičtější v celých
východních Čechách. Na vině tohoto faktu jsou pravděpodobně
velké přesuny obyvatelstva a nižší hustota osídlení. Po dovršení
procesu neolitizace dochází ke zpětnému pohybu obyvatelstva ze
severněji položených zemí, ale rovněž neutichly četné impulzy
z jihovýchodu. V tomto období se počíná prosazovat orební
hospodářství a zápřah dobytka, čímž roste společenské postavení
mužů. Zároveň se začínají objevovat první kovové nástroje vyrobené
z mědi. Po zániku kultury s vypíchanou keramikou a odeznění
epilengyelských skupin na prahu eneolitu vzniká časně eneolitická
kultura jordanovská (cca 4200 – 4000/3900 př. Kr), jejíž sídliště bylo
zjištěno v nedalekých Úhřeticích. Nicméně na katastru Hrochova

9

Týnce její přítomnost zatím doložena nebyla. O něco lépe jsme na
tom ve starém eneolitu, kdy byly naše země osídleny kulturou

HT 005
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s nálevkovitými poháry (cca 3900 – 3350 př. Kr.). Jedná se o
nejpočetněji zastoupenou kulturu staršího eneolitu v našich zemích.
Vzniká někdy okolo roku 4000 před Kr. z epilengyelského substrátu
na sever a severozápad od našeho území. Odsud postupovali její
nositelé proti proudu Labe do našich zemí. Lid kultury

HT 006
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s nálevkovitými poháry si budoval zemědělská sídliště s vyšším
podílem chovu domácích zvířat na okraji říčních teras. Na rozdíl od
neolitického období budoval menší nadzemní domy do malou
rodinu. Nálezy přeslenů a závaží k vertikálním tkalcovským stavům
nám dokládají textilní výrobu. Charakteristickým znakem této
kultury jsou honosné kamenné sekeromlaty s čepcem a keramické
nádoby s nálevkovitě rozevřeným hrdlem a trojčlennou profilací.
Zlomky této keramiky byly nalezeny na terase nad soutokem Ležáku
s Novohradkou (nal. 1).
Po odeznění starého eneolitu sledujeme na Chrudimsku
obecně úbytek hustoty obyvatelstva. Poměrně nejasný je charakter
osídlení v mladém eneolitu, kdy v severní části Chrudimska
registrujeme zásah kultury zvoncovitých pohárů (cca 2500 –
2300/2200 př. Kr). Podle nejnovějších teorií se nejednalo o kulturu
v klasickém slova smyslu, ale o jakési šíření jisté módy. Kultura
zvoncovitých pohárů je známá zejména z pohřebišť. V hrobech
nalézáme především bohatě zdobené poháry doprovázené převážně
nezdobenou tzv. průvodní keramikou, jantarové ozdoby, knoflíčky s
„V“ vrtáním, u mužů pohřební výbavu doplňuje triangulární měděná
dýčka, nátepní destička a hroty šípů – výbava bojovníka-lukostřelce.
Takové pohřebiště byly zkoumány například v nedalekých
Tuněchodech či sousedních Stíčanech.
Po zániku pohárových kultur na sklonku eneolitického
období dochází v Čechách k určitému kulturnímu sjednocení, které
přináší civilizace doby bronzové. Osídlení starší a střední doby
bronzové v Hrochově Týnci a v jeho nejbližším okolí nemáme
doposud doloženo. Další úsek pravěkého období je spojen
s kulturami popelnicových polí, které pohřbívaly své zesnulé
příslušníky žárově. Popel z kremace byl ukládán do keramické urny.
Mladší dobu bronzovou (1200 – 1000 př. Kr.) zabírá kultura lužická,
pozdní dobu bronzovou (1000 – 750 př. Kr.) a starší úsek doby
železné – halštatské období (750 – 450 př. Kr.) – příbuzná kultura
slezskoplatěnická. Počátky lužické kultury lze sledovat již ve střední
době bronzové (1500 – 1200 př. Kr.) ve Slezsku a na severní
Moravě. Na jejím vzniku se výraznou měrou podílela kultura
věteřovská a složky mohylových kultur. Do východních Čech přišla
lužická kultura jako hotová, první vlna expanze pokryla celou
východočeskou oblast a ve středních Čechách narazila na kulturu
knovízskou z okruhu hornoněmeckých popelnicových polí. Nositelé
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lužické kultury zakládali svá sídliště na terasách v blízkosti vodních
toků, popř. u jiných zdrojů pitné vody. Budovali menší domy kůlové
konstrukce se stěnami vypletenými z proutí a omazaných hlínou a
dále doby budované srubovou technikou s prostorem členěným do
několika místností. Sídliště bylo tvořeno většinou třemi až pěti

domy. Lid lužické kultury bravurně ovládal bronzovou metalurgii o
čemž svědčí nálezy širokého sortimentu pracovních (sekery, dláta,
kladiva, pilníky, srpy, nože) a toaletních nástrojů (břitvy, pinzety),
zbraní (hroty kopí, šipky, meče) a ozdob (náramky, nápažníky,
jehlice ad.). I přes to byla lužická kultura výrazně zemědělská,

HT 007

HT 008
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pěstovala se pšenice, ječmen, proso a hrách. Obilí bylo skladováno
v zásobních jamách, které jsou časným nálezem na sídlištích lužické
kultury. Z domácích zvířat pak byla dávána přednost ovcím a kozám,
skot byl chován méně. Stopy dvou sídlišť lužické kultury byly
zjištěny na terase nad soutokem Ležáku s Novohradkou (nal. 1 a 6).
Pohřebiště k těmto sídlištím se doposud nepodařilo objevit.
Závěr doby bronzové a starší úsek doby železné náleží
kultuře slezskoplatěnické, která je součástí kulturního okruhu
lužických popelnicových polí. V pozdní době bronzové do českých
zemí přišla nová vlna obyvatelstva ze severu, patrně shodné etnicity
s lužickou kulturou. Zaujala celou lužickou sídlení oikumenu, a to
patrně mírovou cestou (v hrobech tohoto období téměř chybí
zbraně). Sledujeme extrémní nárůst počtu lokalit, dochází
k osídlování doposud neosídlených poloh s vyšší nadmořskou
výškou. Kultura slezskoplatěnická je známá zejména z rozsáhlých
nekropolí – zmiňme například nedaleké Platěnice (okr. Pardubice),
které daly kultuře její jméno. Sídliště slezskoplatěnické kultury
registrujeme na terase na levém břehu Ležáku (nal. 1 a 2), přičemž
sídliště na nalezišti 1 navazuje na předchozí lužické osídlení.
Nedaleko sídlišť se nalézaly žárové pohřebiště, nejinak tomu bylo i
v Hrochově Týnci. Jako hrobový nález by bylo možno interpretovat
ojedinělý nález slezskoplatěnické nádobky v poloze Na Sochovci na
poli p. Panchartka v roce 1945. Celý žárový hrob z halštatské fáze
slezskoplatěnické kultury byl objeven v roce 1968 při stavbě
sedimentační nádrže u cukrovaru. Obsahoval 27 nádob, železný nůž
a zlomky železných jehlic. Hrob se nalézal již na hranici
katastrálního území Čankovice (nal. 20).
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Hrochův Týnec na počátku dějin
Lid popelnicových polí se dožil doby, kdy do našich zemí
proudí nové již historicky známé kmeny – historičtí Keltové. Řečtí
autoři je označují ve svých pracích jako „Keltoi“. Podle svědectví
antických pramenů osídlily Českou kotlinu keltské kmeny Bójů,
zatímco na Moravě počítáme s existenci kmenů Volků-Tektoságů.
Podle známé švýcarské lokality u Neuchâtelského jezera je tento
úsek doby železné nazván jako dobou laténskou (cca 450 př. Kr. – 35
př. Kr./0). Toto období představuje vrchol vývoje pravěké
společnosti. Nejstarší laténské kulturní importy pocházejí z pozdně
halštatských sídlišť nositelů kultury slezskoplatěnické. V 6. století př.
Kr. bylo zničeno požárem při vpádu cizích skupin nájezdníků hradisko
v Topoli. Asi v 5. století př. Kr. vzniká nedaleko tohoto hradiště sídliště
v Tuněchodech s výraznou tzv. braubašskou kolkovanou keramikou.
S průběhu první poloviny až poslední třetiny 4. století př. Kr. dochází
k silným přesunům obyvatelstva. Hovoříme o tzv. keltské historické
expanzi – bojovnické družiny za střední a západní Evropy ohrozily
samotný Řím, bojovaly v armádách helénistických států a založily
v Malé Asii své Galatské království. Opačně se patrně do uprázdněných
prostor nasouvají jiné skupiny keltského obyvatelstva ze západní
Evropy. Plasticky tuto skutečnost dokumentuje například nález hrobu
bojovníka z Úhřetic, jehož domovina ležela někde v dnešním
Burgundsku. Osídlení tohoto období není příliš četné. Teprve v pozdní
době laténské (cca 130/120 – 50/25 př. Kr.) se počet sídlišť opět výrazně
zvyšuje. V Českých Lhoticích vzniklo centrum oblasti a
doposud jediné rozpoznané oppidum ve východních
Čechách. Toto zvýšeni hustoty osídlení nejspíš souviselo s
tzv. mladolaténskou kolonizací, která zasáhla do té doby neosídlené
oblasti s těžšími půdami méně vhodnými pro zemědělství a oblasti
bohaté na zdroje nerostných surovin. Často byly obsazovány
polohy ve výšce až 400 m n. m., což by přesně odpovídalo
charakteristice laténského osídlení na Chrudimsku. Mladolaténská
kolonizace byla pravděpodobně způsobena odchodem keltského
etnika ze severní Itálie.
Keltská civilizace přinesla do našich zemí četné
technologické inovace – jako například soustruh, hrnčířský kruh,
rotační mlýnky na obilí, znalost mincí ad. Ačkoliv byli Keltové velmi
zdatní a specializovaní řemeslníci ovládající zpracování železa a
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25/25 př. Kr. – 380/400 po Kr.). Hranice římské říše se po neúspěšném
tažení k Labi ustálila na Rýně a na Dunaji, římské legie pouze
epizodicky zasáhly na oblast jižní Moravy. Germánské kmeny využily
zemědělsky výhodné polohy v Polabí a hustota jejich osídlení
nedosahovala hustoty předešlého období. Výšinným polohám se
Germáni důsledně vyhýbali. Základem obživy bylo zemědělství a
chov hospodářských zvířat.
Prostor dnešního Hrochova Týnce byl zejména ve starší době
římské (50/70 – 180/200 po Kr.) velmi intenzivně osídlen. Osídlení
doby římské sledovalo tok řeky Novohradky (nal. 1 a 19) a pravobřeží
Ležáku (nal. 4). Charakteristickým nálezem je keramika. Hrubá
keramika světlejších tónů je zdobena nehtovými vrypy, jemná leštěná
luxusní černá keramika je zdobena pomocí ozubeného kolečka –
radélka. Zajímavým nálezem je bezesporu hliněný model ptáčka ze
sbírky J. Drábka.

HT 010
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barevných kovů, základem obživy byla stále zemědělská výroba.
Z obilnin převládala pšenice, dále byl pěstován ječmen, proso, hrách a
čočka. V produkci domácích zvířat zcela jasně dominují 4 základní
druhy domácích zvířat – tur, ovce, kozy a prase. V osadách v blízkosti
vodních toků byly budovány jednak nadzemní kůlové domy a jednak
domy se zahloubenou podlahou – tzv. zemnice. Ty však
pravděpodobně nesloužily k obytným, ale řemeslným aktivitám.
Stranou vesnice se nalézaly specializované řemeslné areály, kde se
vyráběla keramika, hutnilo železo, popř. slévaly barevné kovy.
Z prostoru Hrochova Týnce známe dvě sídliště z pozdní doby
laténské – obě se nalézají na terase na levém břehu Ležáku (nal. 1 a 2).
Jiné nálezy nám doposud chybějí.
Závěr keltského osídlení okolo zlomu našeho letopočtu je
zahalen nejasnostmi. Zejména v jižní části pardubického a v severní
části chrudimského okresu jsou registrována sídliště starých Germánů,
kteří si Kelty podmanili. Nutno podotknout, že civilizační úroveň
našich zemí silně poklesla. Antičtí autoři zmiňují v této souvislosti
kmeny Markomanů, které tvořily součást labsko-germánského
kmenového svazu Svébů. Celé období prvních čtyřech staletí našeho
letopočtu dostalo název podle římského impéria – doba římská (cca
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č. 993, 1001) byly nalezeny tři zlomky keramiky z tohoto období
jako doklad existence nevelké vesnické osady (naleziště 6 na

Hrochův Týnec v 6. až 13. století
Počátky středověkého osídlení na katastru Hrochova Týnce
sahají podle kusého archeologického svědectví až do 6. století a
zároveň se jedná o nejstarší známý archeologický nález. „V
Hrochově Týnci rozváželi před několika lety nedaleko zámecké
zahrady na levém břehu okolo tekoucího potoka pahorek a při té
příležitosti našli byzantinskou zlatou minci zvící asi krejcaru.
Ukazuje na svrchku poprsní, průčelní podobiznu s přilbicí a
pancířem s opisem: DNIVSTI-NVS PAPVG. Na spodku viděti
průčelní obraz křídlatého génia, držícího v pravici dlouhý o zem
opřený kříž, v levici ale kouli též s křížem. Pod levou rukou jest malá,
osmihranná hvězdička. Opis jest: VICTORI-AAVGGGB. Pod
nohama genia stojí: CONOB. Tato mince jest zvláště pro místo, kde
nalezna byla, zajímavá, snad také proto, že císař Justin I., kterému se
ona připisuje, a který od r. 518 do 527 panoval, byl … strýc
Justiniana Velikého,“ napsal v roce 1857 Mořic Lüssner (Lüssner
1857). Mince samotná je dnes nezvěstná a je obtížné dnes její
přítomnost vysvětlit. Nálezy byzantských mincí, navíc ze zlata jsou
velmi vzácné. Z Čech známe pouze šest těchto mincí, datovaných do
6. století. Přítomnost v Hrochově Týnci je vysvětlitelná jeho polohou
na nejdůležitější spojnici Čech s Moravou (tzv. Trstenické stezce).
Pahorek, v němž byla mince nalezena, vede k úvaze o mohylovém
pohřbu, ovšem chybí informace o dalších nálezech, které bychom
v hrobě očekávali. Hrobová výbava však nemusela být rozeznána
nebo byla rozchvácena. Ostatně i Mořic Lüssner získal informaci o
nálezu až dodatečně. Nález solidu císaře Justina I. tak zůstává zatím
vzácným svědectvím o přítomnosti člověka na Chrudimsku na
přelomu pravěku a středověku (nal. 17). Spadá totiž do závěru
období stěhování národů, z něhož známe z Chrudimska pouze další
dva nálezy (z Hlinska a nově z Chrudimi). Z hlediska archeologie
byl však objeven příliš brzy.
Další doklady, tentokrát již nesporně trvalejší přítomnosti
člověka, pocházejí z 9. - 10. století (archeologicky je označujeme
jako středohradištní období). Důležitou polohu v tehdejší krajině
představovala vyvýšenina mezi Novohradskou a Ležákem, podle
map zvaná „Na kopci“. Na východním svahu této vyvýšeniny (parc.
HT 012

19

20

katastru Hrochova Týnce). Známe i polohu soudobého
pohřebiště, které se nacházelo v areálu bývalého cukrovaru na
východním břehu Novohradky (podle rozdělení katastrů jde již od
k.ú. Čankovice). Při budování biologického septiku byl v roce 1968
porušen kostrový hrob, z něhož byla zachráněna hrncovitá nádobka
(nal. 20). Můžeme předpokládat, že nešlo o hrob ojedinělý, ovšem
budování cukrovaru neprovázela příslušná přítomnost archeologů,
takže mnoho nálezů zřejmě uniklo pozornosti. Z hlediska vzájemné
polohy je typické, že sídliště a pohřebiště jsou odděleny vodním
tokem jako jakousi pomyslnou hranicí mezi světem živých a světem
mrtvých.
V dalším vývoji (11. - 12. století nebo-li mladohradištní
období) vzniklo několik podobných nevelkých osad. Jihovýchodně
od naleziště 6 to je naleziště 7 (č. parc. 981 a 982; 9 zlomků
keramiky), na hraně svahu přivráceného k Ležáku naleziště 2A (č.
parc. 994; 4 zlomky keramiky). Podobných malých sídlišť existovalo
pravděpodobně víc, jak naznačují některé další ojedinělé nálezy
keramických zlomků (např. naleziště 4A, na levém břehu Ležáku u
okraje Hrochova Týnce, č. parc. 33 a 909, 2 zlomky). Jejich objevení
je otázkou vhodných podmínek nebo i šťastné náhody.
Přímo v intravilánu Hrochova Týnce byla dokumentována ve
výkopu pro základy nákupního střediska v roce 1989 jáma, datovaná
do 12. - 13. století (naleziště 16, č. parc. 15/1). Náhodně, ale zřejmě
opakovaně byly archeologické nálezy získány u domu č.p. 80. Mezi
nimi je také zlomek keramiky ze 13. století. Další středověké nálezy
pocházejí až ze století 15. Součástí souboru je také kostěné šídlo,
ovšem přiřazeno by mohlo být i ke zdejším nálezům pravěkým.
Předpokládáme, že všechna uvedená sídliště tvořila zázemí
k osídlení, které se nacházelo v okolí dnešního kostela sv. Martina,
zjištěného výzkumem v roce 2008. Sídliště u kostela sv. Martina by
bylo tzv. „centrálním bodem“, tj. místem tvořícím jakési centrum
několika menších samostatných sídlišť. Obvykle se jednalo o
církevní stavbu (kostel), v tomto případě předchůdce dnešního
kostela sv. Martina. Výzkum v roce 2009 doložil, že okolí
předpokládané církevní stavby bylo osídleno od 11. Století.
Podobným způsobem bylo tehdy organizováno osídlení na
převážné části Chrudimska. Jen málokde je však obraz tohoto
osídlení tak dobře doložený jako v Hrochově Týnci. Archeologický
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výzkum z roku 2009 přinesl pro zdejší „centrální bod“ doklady
pohřbívání i doklady existence osídlení, pravděpodobně stopu
feudálního sídla. Během 13. století prošlo osídlení důkladnou
reorganizací. Nevelká sídliště byla soustředěna do jednoho místa,
obvykle k původnímu „centrálnímu bodu“. Vznikla tak síť vesnic a
menších městeček v podobě, v jaké se dochovala až do současnosti.
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V Hrochově Týnci získalo nové osídlení podobu pravidelně
rozměřeného obdélného jádra kolem komunikace, která procházela
(a prochází) Hrochovým Týncem od Chrudimi do Vysokého Mýta.
Na východní a severní straně se osídlení přimykalo k vyvýšenině
s kostelem a nejstarším feudálním sídlem. Charakterizovat je
můžeme jako větší ves a přirozené centrum nevelkého panství.
Archeologické nálezy, které bychom spojovali s tímto obdobím (2.
pol. 13. století), z centra Hrochova Týnce prozatím neznáme. Mnoho

jich bezesporu zaniklo při zřizování průtahu v 80. letech. Ve
sbírkách Regionálního muzea v Chrudimi je uložen soubor nálezů,
získaný ze zbořené školní budovy v roce 1953. Jeho součástí je také
kolekce velkých fragmentů nádob, zčásti rekonstruovaných do
celých tvarů. Zastoupeny jsou zejména rozměrné zásobnice
s kyjovitými okraji, zdobené vodorovnými rýhami nebo vrypy
(minimálně 9 nádob). Setkáváme se také s hrnci, zdobenými rytou
šroubovicí. Tři nádoby lze rekonstruovat v úplnosti. Zvláštností jsou
u dvou značky na dně, obvykle považované za za znak konkrétního
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hrnčíře nebo dílny. Velikostně mezi zásobnicemi a hrnci stojí
nejméně dvě velké hrncovité nádoby, také zdobené rytou šroubovicí.
Málo obvyklá je horní část lahve, zdobená jednoduchou vlnicí.
Jednotný charakter souboru naznačuje společný původ všech
fragmentů, např. ve výplni jednoho objektu (odpadní jámy, obydlí
apod.). Problémem je nejasný původ. Nese totiž označení „Hrochův
Týnec – škola“, který nezaručuje, že byl nalezen v Hrochově Týnci, i
když je pravděpodobné.
Přetváření Hrochova Týnce do centralizované podoby
neprobíhalo zcela přímočaře. Osídlení v okolí naleziště 2A přežívalo
podle nálezů keramických zlomků až do14. století (označeno jako
naleziště 3, č. parc. 940 a 941) ještě v době přeměny struktury
osídlení. I ono však zaniká a k dalšímu plošnému rozvoji osídlení
zřejmě dochází až po husitských válkách (přesun feudálního sídla do
polohy „Na Hrochově“).
Středověkého původu je ještě jeden záhadný nález. Popsán byl
v roce 1861 jako „bronzový byzantinský krucifix, výška 3“9“‘,
…dostal se do Muzea v roce 1856 co dar od p. Františka Vacha
z Hrochova Týnce, tehdáž bohoslovce. Pravá ruka krucifixu jest
z polovice ulomena, levá nepřirozeně do oblouku dolů prohnuta,
jako bezpochyby pravá také byla. Dírky v dlani a kroužek pod
figurkou ukazují k tomu, že byla původně buď ku křížku neb
k něčemu jinému, snad na desce knihy přibita. Nohy stojí rovně vedle
sebe na podkladku, ale jsou na nich již dírky od hřebíkův naznačeny,
v tváři jeví se již utrpení smrti, a bedra kryje šat uzlem napřed
svázaný, okolo hlavy jest kulatá záře, v níž tři dvojnásobné paprsky
do podoby kříže vynikají“ (Zap 1861). Podle dochované kresby
můžeme potvrdit, že soška byla skutečně původně připevněna na
jakýsi podklad (kříž? desku knihy? skřínku?). Kresba umožňuje tuto
dnes nezvěstnou památku datovat do 13. století. Neznáme bohužel
přesné místo nálezu, i tak jde o vzácný doklad církevních aktivit.
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Písemné prameny
Důležité poznatky přinášejí také písemné prameny, i když
jejich údaje jsou často mezerovité, zejména pro starší středověké
období. Hrochův Týnec se jako existující místo objevuje
v písemných pramenech nesporně k 27. červnu 1293, a to
v predikátu Eliáše z Týnce („Elias de Tynez“), který svědčil na
listině vydané opatem litomyšlského kláštera. Připomíná se ještě
obdobné dvojí starší svědectví. V roce 1265 se jako svědek objevuje
Zumrak z Týnce („Zumrak de Tynz“), stejná osoba svědčí také na
listině z roku1271 („Zvmprach de Tynch“). Ještě starší osobou byl
Jaroslav z Týnce („Iarozlaus de Tinec“), který je doložen již v roce
1194. Zatímco Zumrak se objevuje spolu s několika dalšími šlechtici
z Chrudimska (a je tedy pravděpodobné, že mohl pocházet
z Hrochova Týnce). U Jaroslava písemná zpráva nějaký náznak toho,
ke kterému Týnci by mohl být vztažen, schází. Nejnovější nálezy u
kostela sv. Martina prokazují, že ve 12. století zde osídlení
existovalo. Hrochův Týnec tedy mohl místem Jaroslavova působení,
ovšem jednoznačně to prokázat nelze.
Po Eliášovi se další držitelé Hrochova Týnce připomínají až
k roku 1368 (Hereš z Týnce), Petr a Přibík z Týnce a Chroustovic
(1397). Až do husitských válek se jednalo vždy jen o Týnec,
rozlišení „Hrochův“ se objevuje až v období pohusitském s osobou
Jana Hrocha z Mezilesic, event. Jana Hrocha z Týnce (1448). Sídlo
těchto feudálů se jmenovitě připomíná až v roce 1543, kdy byly
obnovovány zemské desky. Hroch Týnecký z Mezilesic do nich
vložil mimo jiné tvrz, poplužní dvůr a městečko Hrochův Týnec
(Sedláček 1931, s. 211-212; Kuča 1997, s. 321-325 ).
Za nejstarší objekt v Hrochově Týnci se považuje zmíněná
tvrz. O její nejstarší poloze byly vysloveny dvě hypotézy. První
z nich (Sedláček 1931, s. 211) upozornila na částečně kruhový tvar
objektu zaniklé poutní kaple Matky Boží a jejích ambitů na
vyvýšenině v centru Týnce a nedaleko od kostela. Částečně kruhový
tvar objektu považoval za stopu starobylého „týna“ tj. objektu lehce
opevněného („otýněného“). Také kruhový tvar nejstarších feudálních
sídel se obecně považuje za starobylý (Huml 1978). Samotný objekt
byl v podobě dochované do jeho zboření bezesporu mladší (kaple
byla postavena po roce 1718), což je nejzávažnějším argumentem
proti starobylosti uvažovaného feudálního sídla (tvrze). Druhá
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hypotéza se obrací k poloze „Na Hrochově“, kde se nachází na břehu
Ležáku rozrušený přibližně kruhový vyvýšený terénní útvar, na
němž stojí dům čp. 131. Pod ním existují sklepní prostory původního
sídla. Datovány však jsou až do období renesance (Svoboda a kol.
1998, s. 216). Takže i v tomto případě postrádáme opory pro
datování sídla držitelů Hrochova Týnce do předhusitského období,
případně až do 13. století.
Zastavme se také u kostela sv. Martina. O tom, kdy byl
postaven, není v písemných pramenech žádné svědectví. Ze
skutečnosti, že se Hrochův Týnec („Tynecz“) uvádí v souboru listin
z let 1349 až 1351, kterými se některé východočeské farnosti
převádějí pod nově zřizované litomyšlské biskupství, můžeme
usuzovat, že zde kostel již stál. Po husitských válkách byla zdejší
fara utrakvistická, event. evangelická. Od roku 1621 byla opět
katolická, nejprve jako filiální k Trojovicím. V roce 1704 se tento
stav obrátil (Trojovice byly nadále filiální do Hrochova Týnce).
Existující kostel byl v roce 1680 rozšířen o kapli P. Marie. Rozsáhlá
přestavba do dodnes dochované podoby proběhla v letech 1723-1728
nákladem hraběnky Markéty z Valdštejna (Chytil 1900, s. 216-218).
Kaple z roku 1680 se stala součástí nově stavěného kostela. Dnešní,
vně velmi jednoduchá, podoba odpovídá tomuto období a nelze
vysledovat stopy nějaké starší stavební etapy.
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Záchranný archeologický výzkum v roce
2009
U kostela sv. Martina byly vyměřeny celkem tři sondy, jedna
u závěru kostela, druhá u jeho jižní zdi. Jako třetí sonda byla
označena plocha komunikace od přístupového schodiště k jižnímu
vchodu do kostela, která byla před novou zádlažbou archeologicky
zdokumentována.
Překvapení přinesla hned sonda 1 o rozměrech 1,5 x 3 m u
jižní stěny kostela, západně od jižního vchodu. Člověkem nedotčený
terén se zde nachází velmi hluboko, v hloubce 2,2 až 3,1 m od
současného povrchu a tvoří ho svažitý terén původního návrší. Na
svahu byly zjištěny vrstvy o mocnosti až 0,5 m s nepočetnými
zlomky keramiky, kterou datujeme do 12. - 13. století. V další etapě
byl terén upraven tak, že jeho povrch byl srovnán do roviny
v hloubce 2,2 m od současného povrchu. Výše položené části byly

dřevěné konstrukce. Z jámy byly získány nálezy 15. - 16. století,
dřevěnou stavbu přímo datovat nelze, ale měla by pocházet ze
stejného období.
Zánik dřevěné stavby opět provázelo zvýšení terénu
navážkami a planýrkami, tentokrát z jakési zděné stavby. Terén byl
zvýšen o dalších 0,6 m na opět přibližně stejnou úroveň (v hloubce
0,5 až 0,6 m od současného povrchu). Tyto planýrky a navážky
zřejmě připravovaly terén pro postavení současného barokního
kostela, protože jeho základ byl do nich zahlouben. Základ kostela je
vyzděn ze smíšeného zdiva z kamene a cihel. Horní část základu se
nachází přesně v úrovni dnešního povrchu.
Po postavení kostela se kolem něho začalo pohřbívat. V sondě
I bylo zjištěno pět neúplně dochovaných pohřbů. Jeden z nebožtíků
byl pohřben v rakvi. Hroby neobsahovaly žádnou výbavu s výjimkou
jednoho nezdobeného křížku. Byly uloženy velmi mělko pod
současným povrchem, v hloubce pouhých 0,3 až 0,5 m od
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odkopány a níže položené byly zvýšeny získaným zásypem. Celkově
byl terén zvýšen přibližně o 0.8 m. Byla tak vytvořena přibližně
rovná plocha, využitá k činnosti, která po sobě zanechala stopu
v podobě jámy těsně u zdi kostela a rozměrné jámy po kůlu jakési
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současného povrchu. Svědčí to o pozdějším druhotném snížení
úrovně terénu na jižní straně kostela (nejspíše v 19. století).
Sonda 2 o rozměrech 1,5 x 2 m mezi jižní kaplí a východním
závěrem kostela zastihla mnohem jednodušší situaci. Člověkem
nedotčený terén v podobě rozvětralého skalního podloží se nachází
velmi mělko, pouhých 0,6 m od současného povrchu. Do skalního
podloží se zahlubovala nevelká jamka o rozměrech 0,5 x 0,6 m a
hloubce 0,25 m. Podle nepočetných nálezů jí datovat nelze, širší
okolnosti však ukazují na 11. století. Překryta totiž byla hrobem
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orientovaným přibližně ve směru východ – západ, který obsahoval
špatně dochovanou kostru v natažené poloze s hlavou k západu a
nohama k východu. V oblasti pánve byla nalezena mince – stříbrný
denár. Jde o denár knížete a od roku 1085 prvního českého krále
Vratislava II. (1061-1092). Jde o výjimečný nález, naposledy byl
hrob s denárem na Chrudimsku nalezen v roce 1897 v Chrudimi.
Plocha sondy 2 sloužila v dalším vývoji jako hřbitov, kromě
početných ojedinělých lidských kostí bylo prozkoumáno 10
navzájem se porušujících kostrových hrobů ve třech až čtyřech
úrovních. Starší hroby byly orientovány převážně ve směru východzápad, mladší pak měly orientaci jihozápad-severovýchod. Mladší
hroby podle této orientace souvisejí s již stojícím barokním
kostelem. Velmi mělce uložené hroby dokládají, že také zde došlo
k druhotnému snížení úrovně terénu. Tato snížená úroveň terénu byla
fixována cestou, k jejímuž vydláždění byly použity kameny a
zlomky cihel.
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Sonda 3 se nacházela v ploše nové cesty mezi schodištěm a
jižním vstupem do kostela. Po sejmutí drnu byla tato plocha o
rozměrech 3,6 x 11,5-13,5 m začištěna a zdokumentována. Povrch
archeologických vrstev tvoří hřbitovní vrstva, totožná s podobnými
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vrstvami, prozkoumanými v sondách 1 a 2. Tato vrstva byla na jižní
straně vymezena mohutnou zdí z opukových kamenů o šíři 1,8-2,4
m. Ze zdi byla zjištěna pouze narušená koruna. Jižně od zdi
nacházela vrstva odlišného charakteru, která pokrývala plochu mezi
nalezenou zdí a současnou opěrnou zdí. Jižně od schodů u jižního
vstupu do kostela byla zjištěna další pás kamenné destrukce o šíři až
1 m, zahloubený do hřbitovní vrstvy. Jedná se buď o pokračování
novodobé cesty, zjištěné u závěru kostela v sondě 2 nebo korunu zdi,
související se schody ke dveřím do kostela.
Shrneme-li nálezy a pozorování ze všech tří sond, zjišťujeme,
že návrší s dnešním kostelem bylo osídleno nejpozději od 2.
poloviny 11. století. V další etapě bylo používáno jako hřbitov (hrob
s denárem). Existence hřbitova nepřímo indikuje také přítomnost
kostela, který by v této výrazné krajinné poloze nepřekvapoval. Je
pravděpodobné, že byl plošně menší než kostel současný. Ověřen by
mohl být pouze výzkumem v interiéru kostela.
Další stopu po stavební aktivitě představuje zřejmě dosti
razantní úprava terénu, která ukopala vršek pahorku a rozšířila jeho
plochu. Lze předpokládat, že se tak stalo kvůli přestavbě kostela,
která se odehrála někdy v 15. století nebo později. V písemných
pramenech se nezmiňuje. I zde by další poznatky mohl získat pouze
další výzkum. Pokračující pohřbívání kolem kostela (starší úroveň
pohřbů v sondě 2) dokládá, že touto stavbou byl opravdu kostel.
Plocha hřbitova však byla menší než dnes. Vymezovala jí mohutná
zeď, zjištěná v sondě 3. Horní úroveň planýrek a navážek v sondě 1
již souvisí s barokní přestavbou kostela v 18. století. Také kolem
barokního kostela se pohřbívalo. Původní úroveň terénu však byla
výše (oba vstupy do kostela mají několik schodů, základ vystupuje
až k současnému povrchu, hroby jsou velmi mělké). Kdy byl snížen
na současnou úroveň, není z nálezů zřejmé (v 19. století?). Se
snížením terénu pravděpodobně také souvisí zánik původní ohradní
zdi a rozšíření hřbitova na dnešní rozsah včetně výstavby nové
opěrné zdi.
Záchranný archeologický výzkum u kostela sv. Martina
doložil, že jeho okolí bylo osídleno nejméně od 11. století a jen o
málo později se zde začalo také pohřbívat. Na Chrudimsku se s tak
starými doklady hřbitova u kostelní stavby setkáváme již jen
v Chrudimi. Nepřímo je doložena existence stejně starého kostela a
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jeho nejméně dvě přestavby spojené s rozsáhlou úpravou pahorku, na
kterém stojí.

Závěr
Přes nesoustavný archeologický výzkum a zánik mnoha
památek ve vzdálenější či bližší minulosti je obraz pravěkého a
středověkého vývoje Hrochova Týnce poměrně bohatý. Zůstává však
mnoho mezer a nejasností. Jejich zaplnění může napomoci nejen
další soustředěná pozornost archeologů, ale především všímavost
všech, kteří se o minulost Hrochova Týnce zajímají. Jen tak bude
možné doufat v rozhojnění našich poznatků na místech, která unikla
devastujícím zásahům. Hrochův Týnec si tuto pozornost rozhodně
zaslouží.
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Popisky k obrázkům:
Situačka HT – Pravěká naleziště na katastru Hrochova Týnce.
Z výškopisné mapy Pardubického kraje upravil J. Musil.
HT 001 – Starší pravěké nálezy z Hrochova Týnce. 1) zahrada za čp.
80, keramika, k. s lineární keramikou; 2) školní sbírka, kamenný
sekeromlat, k. s vypíchanou keramikou; 3) školní sbírka, kostěné
šídlo, pravěk/středověk; 4) školní sbírka, reutilizovaný kamenný
sekeromlat, k. s vypíchanou keramikou. Upraveno podle Frolík
1980.
HT 002 – Výběr pravěké keramiky z naleziště 1A. 1) k. lužická; 2 –
5) doba římská. Kresba J. Musil.
HT 003 – Výběr pravěké keramiky z naleziště 1A. 1 – 3, 8) k.
lužická; 4) doba římská; 5, 7) k. nálevkovitých pohárů; 6) k.
slezskoplatěnická. Kresba J. Musil.
HT 004 – Výběr pravěké a středověké keramiky z naleziště 1A. 15)
k. s lineární keramikou; 19) popelnicová pole; 11, 13 a 14) k.
lužická; 1 – 10, 12, 17) doba římská; 16) mladohradištní období; 18,
20) 15. – 16. století. Kresba J. Musil.
HT 005 – Výběr pravěké a středověké keramiky z naleziště 1A. 1 a
2) k. lužická; 3 a 4) 15. – 16. století. Kresba J. Musil.
HT 006 – Výběr pravěké a středověké keramiky z naleziště 4B. 1) k.
slezskoplatěnická; 2 a 4) doba římská; 3) středověk. Kresba J. Musil.
HT 007 – Výběr pravěké a středověké keramiky a broušené kamenné
industrie z naleziště 1 (1 – 6) a 4A (7 a 8). 1 – 3, 8) doba římská; 4)
15. století; 5) pozdní halštat/latén; 6) zlomek kopytovitého klínu, k.
s lineární keramikou; 7) latén. Kresba J. Musil.
HT 008 – Výběr pravěké a středověké keramiky z naleziště 4A. 1 –
5, 7 – 11) doba římská; 6, 12 a 13) 13. století. Kresba J. Musil.
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HT 009 – Výběr pravěké a středověké keramiky z naleziště 1. 1 a 4)
k. lužická; 2, 3, 5 a 6) doba římská; 7) 15. století. Kresba J. Musil.
HT 010 – Výběr keramiky doby římské z naleziště 4A. Kresba J.
Musil.
HT 011 – Výběr pravěké a středověké keramiky z naleziště 4A (1 –
6) a 4B (7 – 16). 1) zlomek misky s vnitřní vlešťovanou výzdobou,
latén; 2 – 5, 8, 9, 13, 15, 16) doba římská; 6 a 12) k. s lineární
keramikou; 7 a 14) 13. století; 10 – 11) 15. – 16. století. Kresba J.
Musil.
HT 012 – Keramika starší doby římské ze sbírky Josefa Drábka.
Podle Motykové-Schneidrové 1967.
HT 013 – Středověká keramika – 1 – 4, 6, 7) Hrochův Týnec – škola;
5) zahrada za čp. 80. Kresba J. Frolík.
HT 014 – Středověká keramika – 1 – 2) Hrochův Týnec – škola.
Kresba J. Frolík.
HT 015 – Středověká keramika – 1 – 3, 5, 6) Hrochův Týnec – škola;
4) zahrada za čp. 80. Kresba J. Frolík.
HT 016 – Zlomky okrajů středověkých zásobnic. 1 – 3) Hrochův
Týnec – škola. Kresba J. Frolík.
HT 017 – Křížek. Podle Zap 1861.
HT 018
HT 019
HT 020
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