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Bláhová / Kyjská ostrožna od pravěku po novověk ve světle archeologických pramenů
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Článek shromažďuje dosavadní poznatky o osídlení kyjské ostrožny (městská část Praha 14, část Staré Kyje) a jejího okolí od pravěku 
po novověk a v jejich kontextu prezentuje výsledky archeologického výzkumu z roku 1995 na hřbitově u kostela sv. Bartoloměje. Těžiště 
pravěkého osídlení ostrožny je v době bronzové střední až pozdní, s kontinuitou do doby laténské. Intaktní terénní situace byly zachyceny 
pouze okrajově, studie se proto soustředí na rozbor movitých nálezů. V její druhé části je vyhodnocen výzkum hrobů z 2. poloviny (3. tře-
tiny) 18. až 1. poloviny 19. století. Nejzajímavější nálezy poskytl hrob starší ženy se dvěma křížky, dochovanými zbytky modlitební knihy, 
škapulíře (?) a obuvi.

The Kyje PromoNTory from PrehISTorIc To moderN TImeS IN The LIghT of ArchAeoLogIcAL fINdS

The article summarises current knowledge of the settlement on Kyje promontory (departement of Prague 14, part of Staré Kyje) and its 
surroundings from prehistoric to modern times and presents in this context the results of the archaeological excavation of the cemetery at 
St. Bartholomew’s church, undertaken in 1995. The main prehistoric settlement of the promontory dates to the middle and Late Bronze 
Age, with continuity to the La Tène period. Since intact features occurred only marginally, the article focuses on the analysis of the arte-
facts. The second part of the article assesses the excavation of the cemetery from the 2nd half (3rd third) of the 18th up to the 1st half of the 
19th centuries. The most interesting finds were revealed in the grave of an elderly woman with two crosses, preserved remnants of a prayer 
book, a scapular (?) and shoes.
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KyjsKá ostrožna od pravěKu po novověK 
ve světle archeologicKých pramenů

ZuZANA BLáhoVá-SKLeNářoVá

Ves Kyje, dnes část hlavního města Prahy, je obecně známa mimořádným románským kostelem 
sv. Bartoloměje (obr. 1). Středověké a novověké osídlení představuje však až poslední kapitoly 
lidské přítomnosti na kyjské ostrožně – archeologické nálezy svědčí, že člověk se zde a v okolí 
usadil již daleko dříve. Tento článek má za úkol v kontextu dosavadních poznatků představit 
nová archeologická zjištění na zdejším hřbitově v roce 1995, která naši znalost zdejšího osídlení 
výrazně rozšířila a přinesla i řadu nálezů, jež jsou zajímavé jak samy o sobě, tak i v širších kultur-
ně historických souvislostech.

Lokalizace a přírodní podmínky
Kostel sv. Bartoloměje v Kyjích stojí na ploché nízké ostrožně, jejíž místní dominance je nejspíše 
již od 14. století poněkud setřena velkým Kyjským rybníkem, který ji obklopuje namísto kdysi 
hlouběji zaříznutého údolí rokytky (obr. 2), pravobřežního přítoku Vltavy. rokytka zde poměrně 
dynamicky meandruje mezi dvěma protáhlými hřbety, na jihovýchodě horkou (254 m n. m./Bpv) 
a na severozápadě dnes zčásti zastavěným Lehovcem (260 m n. m.), přecházejícím na jihozá-
padě plynule ve Smetanku (242 m n. m.). jádro vsi na ostrožně okolo kostela (cca 226 m n. m.) 
nese dnes název Staré Kyje.

Zdejší geologické podloží je ordovického původu a patří k letenskému souvrství, které sestává 
z drob, prachovců a jílovitých břidlic (Kovanda et al. 2001, příloha 1).1 Půdní pokryv tvoří hnědé 
nasycené půdy (ibidem, příloha 4). Z hlediska podnebí spadá lokalita do teplé oblasti T2 (Quitt 
1971).2 Za potenciální přirozenou vegetaci v zájmovém území se považuje lipová doubrava,3 jejíž 
stromové patro je tvořeno především dubem zimním, řidčeji dubem letním, výrazně je zastoupe-
na i lípa srdčitá (neuhäuslová et al. 2001, 90–91). Významné zdroje nerostných surovin, které by 
lákaly k těžbě, v nejbližším okolí nejsou, ale pro zemědělství ve vhodných klimatických obdobích 
jsou tu podmínky relativně dobré, ačkoli v sevřeném údolí, třebaže krytém od severozápadu, 
mělo mikroklima jistě vždy určitá specifika. Výhody však zřejmě převažovaly a strategická poloha 
s navazujícím zemědělským zázemím nad blízkým a stabilním zdrojem vody, jak je patrné i z na-
vazujícího bohatého osídlení na terase rokytky západně od ostrožny, byla podstatnou předností. 

1 Z geomorfologického hlediska spadá lokalita do provincie České vysočiny, Poberounské subprovincie, Brdské oblasti, 
celku Pražské plošiny, podcelku říčanské plošiny – okrsku Úvalské plošiny (Kovanda et al. 2001, 15).

2 S 50–60 letními dny v roce (průměrná teplota v červenci 18–19°c), 100–110 mrazovými dny (průměrná teplota v lednu 
–2 až –3°c), průměrně 350–400 mm srážek ve vegetačním období a 200–300 v zimě.

3 je okrajovým typem mezotrofních a mezofilních smíšených dubových lesů směrem k acidofilním doubravám.

Obr. 1. Praha-Kyje, kostel sv. Bar-
toloměje od jihovýchodu (foto 
autorka, 2018).


