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Úvod 

 

Starý evropský kontinent prožívá historické  

změny, kterými  j sou mimo jiné  jednak nadstátní  

integrace v rámci globální  scény ,  a jednak socio logická 

asimilace obyvatel .  Těmito změnami však byly zraněny 

základy svrchovanosti  států  –  vojenská, ekonomická i  

kulturní výjimečnost .  Zejména pak kulturní identi ta  

národů a regionů se střetává s agresivní unifikací  

podporovanou konzumní hodnotovou orientací ,  čehož 

důsledkem je stále náročnější  péče o zachování  

svébytné národní kultury.  Svobodu nám totiž  nezajist í  

odložení naší  identi ty a univerzální ,  strojená  kultura,  ale  

různorodost života.  Evropská unie ,  vědoma si  tohoto 

negativa,  umožňuje sice žadatelům  čerpat  

prostřednictvím uniformovaných pravidel finanční  zdroje 

na podporu různých kulturních aktivit ,  při tom je však 

třeba dbát na eliminaci „kulturních implantátů“  

vznikajících z  povinnosti  dodržovat účelovos t využit í  

dotačních prostředků, neboť hodnotitel i  jednotlivých 

projektů je úřednictvo nespjaté s  prost ředím, ze kterého 

posuzované myšlenky vychází.   

Obec Želechovice,  jakožto ochránkyně lokální  

kultury a historie,  podnikla v rámci popularizace svých 

dějin na počátku t řet ího t isíci let í  mnoho počinů, jež lze 

hodnotit  až s odstupem času s t ím, že dalším vý stupem 

této propagace je  právě tato další  předkládaná exkurze 

mezi památky želechovické, a sice archeologické a 

místního významu.  

Je dobře,  že obec při j ímá  roli  nositelky kulturně -

historického potenciálu s převládajícím  prvkem 

regionálního charakteru a že shledala ochranu a 

zachování kulturního dědictví  malého venkova jako 
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jednu z priori tních náplní své působnosti .  Svobodná obec 

by si  měla uvědomovat ,  a to právě proto,  protože  člověk 

se z  kulturního hlediska rodí čistý ,  že má  možnost 

vstupovat do obohacování jeho kulturního cítění  a 

pěstovat v  něm  pozit ivní vztah k  sobě samé.  Přitom 

kultura nemůže být  považována za pouhou nadstavbu 

hmotného základu,  nýbrž musí působit  ve službách 

společnosti  a jej ího rozvoje.   

Je v bytostném zájmu každé obce,  aby před 

společenstvím občanů, které j i  tvoří ,  odkrývala svoje 

sklony k prehistori i ,  histori i ,  l i teratuře,  přírodním a 

společenským vědám, památkám a k j iným oblastem 

vedoucím k upevňování vztahu občana k  obci  či k 

vlastenectví ,  neboť  t ím  se snaží překonat nástrahy 

spojené s  jeho vymíráním a přitom zajisté není na  škodu ,  

mají- l i  tyto sklony amatérskou základnu. Vždyť jen 

málokterá obec se může pyšnit  odborníky působícími 

v oblasti  „vysoké kultury“.  

Obec musí  být  hrdá na svoji  minulost ,  když  jen 

s touto vlastností  může  společenství  občanů ,  z  něhož 

sestává,  dosáhnout  dokonalosti .  

 

 

 
        

   autor,  duben 2012  
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Tváře pravěkých a středověkých lidských kultur na 
katastrálním území obce Želechovice  

 

 

Bez archeologie, coby vědní disciplíny zkoumající nejstarší dějiny 

lidstva, ze kterých se nedochovaly žádné písemné prameny, bychom jen 

marně hledali odpovědi na otázky spojené s existencí pravěkých lidských 

kultur. Bez ní bychom nebyli schopni provádět rekonstrukci nejstarších 

dějin lidstva, bádat po vývoji člověka coby nedílné součásti přírody, ba 

dokonce ani pátrat po směru cest, které musel člověk během dlouhých 

tisíciletí absolvovat, než se stal tím, čím je dnes -  astronomickým 

výletníkem opouštějícím planetu Zemi kvůli potřebám dalšího 

poznávání, či tvorem otevírajícím třináctou komnatu elementárních 

částic, neboť člověk je tvorem v hledání nepolevujícím. „Quid enim 
fortuis spiritus desiderat quam veritatem ?“  (v překladu: Po čem touží 

duch více než po pravdě?) [1].  

Mnozí, zvláště ti, kdo žijí jen dnešním okamžikem, i ti, kteří 

upínají zraky především do budoucnosti, si ale neuvědomují, že celá 

jejich přítomnost vychází výhradně z minulosti, že podmínky pro jejich 

směřování k příštím dnům a rokům jsou dány posloupností dávného 

vývoje a jsou určitou výslednicí minulých dějů a procesů jako produkty 

činnosti lidí žijících ve vzdálenější nebo bližší době.  

Archeologie nás hledá, ovlivňuje naše bytí svými závěry, 

umožňuje nám skládat úlomky v obrazy poznání, a ač nám tak pomáhá 

pochopit lidské dějiny, náš život si zároveň dovoluje výrazně 

komplikovat, je mechanizmem pro naše poznávání. 

I katastr obce Želechovice se stal předmětem zájmu několika 

archeologů a jejich týmů, ba dokonce mnozí odborníci zabývající se 

archeologií řadí katastr obce, co se významnosti nálezů na něm 

objevených týče, mezi nejvýznamnější archeologické lokality na území 

severní Moravy, a to obzvláště díky objevu baterie slovanských 

železářských pecí. Prof. Radomír Pleiner v 50-tých letech 20. stol. 

dokonce hovoří o nálezu ze Želechovic jako o nejkrásnějším příkladu 

slovanské železárny vůbec vybízející přímo k myšlenkám na technickou 
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vyspělost moravských Slovanů [2] a Mgr. L. Hlubek, archeolog,  v r. 2010 

přisuzuje obci díky objevu raně středověké baterie pecí dokonce "jistou 

historickou nesmrtelnost" [3]. Tento nález, jak vidno, si zasluhuje 

zvláštní pozornosti, proto je mu v této knížce věnováno několik odstavců, 

které v žádném případě nemohou obsáhnout celou problematiku 

spojenou s tímto cenným objevem. 

Za archeologické výzkumy prováděné na katastru obce můžeme 

vděčit především nejznámějším archeologům z Městského muzea v 

Uničově, v němž byla uchovávána převažující část nálezů učiněných do 

ukončení II. světové války, jež bylo v období první republiky v 

olomouckém regionu důležitým archeologickým pracovištěm a jehož 

pracovníci odkryli desítky nalezišť na Uničovsku, které se staly 

významným dokladem pravěkého osídlení našeho kraje.  Stalo se tak 

zásluhou Vincence Reimera, rodáka z Brníčka, ředitele tohoto muzea a 

velkého zájemce o prehistorii, který získal řadu spolupracovníků z řad 

německých učitelů a studentů. Jejich odborného vedení se ujal Karl 

Schirmeisen, pracovník Zemského muzea v Brně, významný 

přírodovědec a na svou dobu výborný terénní archeolog. Seznámení 

těchto dvou odborníků v r. 1928 bylo pro archeologické výzkumy 

pravěkých i středověkých lokalit v Želechovicích a na Uničovsku 

prospěšným okamžikem, neboť výsledky jejich práce jsou oporou pro 

současné archeology, kteří podnikají „výpravy“ do pravěku Uničovska.  

Do práce s V. Reimerem a K. Schirmeisenem se časem zapojila i 

kustodka uničovského muzea Marie Maneth. Svou činnost zaměřili na 

archeologický průzkum Uničovska. Zmapovali většinu tehdy známých 

lokalit z tohoto území a přesně je vyznačili do mapových plánů. Při 

výzkumech dodržovali jednotnou terénní dokumentaci a jako jedni z 

prvních prováděli kresebnou i fotografickou dokumentaci objektů, 

vyměřovali situační a celkové plány, vedli archiv nálezových zpráv. 

Materiál zachovávali po nálezových celcích, prováděli důslednou 

konzervaci a evidenci předmětů. Jejich sbírka čítala na 75.000 kusů. 

Pomocí výzkumu se jim podařilo doložit všechna období našich 

nejstarších regionálních dějin: od mladého paleolitu, reprezentovaného 

sběry ze Zadního Újezda, přes neolitická sídliště v Loučce, Dědince a 
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Brníčku, přes časně eneolitické osídlení Troubelic, Uničova, Rybníčku a 

přes staroeneolitické sídliště v Lazcích až do pozdně eneolitické doby 

zastoupené hroby a sídlištními jámami z Dolní Sukolomi. Významné byly 

i výzkumy pohřebišť z období kultury lužických popelnicových polí z 

Uničova, Dolní Sukolomi a Želechovic. Získali i doklady keltského 

(Brníčko) a germánského (Dolní Sukolom) osídlení této oblasti a 

prokázali značnou hustotu sídlišť jak v pravěku, tak i v raném středověku 

[4]. 

Mezi významné autory prací, které popisují z odborného hlediska 

nálezy učiněné před II. sv. válkou nejen v Želechovicích, musíme kromě 

R. Pleinera zařadit také Zoru Trňáčkovou, která želechovickým 

archeologickým objevům věnovala též velikou pozornost.  

V Želechovicích bylo zkoumáno celkem 5 nalezišť: č. 1 - zahrada 

a dvůr domu č. p. 21 (tehdejší majitel J. Škoda), vedlejší dům č. p. 83 a 

navazující pole J. Rottera; č. 2 - trať "Na Loukách", parcela č. 456 a 457, 

opět v době zkoumání pozemek J. Škody; č. 3 - trať "Na Loukách", pole J. 

Škody a Schulzovo pole, parcela č. 476/1, 476/2 a 480; č. 4 - trať "Kukla", 

parcela č. 447, pole A. Gabriela, parcela č. 442 pole F. Tiefenbacha, 

parcela č. 446 pole W. Höchsmana; č. 5 - pomístní název "Pazderna", 

zahrada domu č. 47, parcela 693/44, majitel F. Alt. Průzkum těchto 

lokalit probíhajících mezi léty 1928 - 1945/46 měl zásadní význam pro 

poznání pravěkého i středověkého osídlení katastru obce a zejména 

Uničovska. Po ukončení II. světové války byly nálezy ze Želechovic 

společně s ostatními z Městského muzea v Uničově převezeny do 

Vlastivědného muzea v Olomouci. Zde je později roztřídila a zpřístupnila 

výše zmiňovaná Zora Trňáčková [5].  

Konec intenzivního terénního bádání pracovníky uničovského 

muzea na katastrálním území obce Želechovice nastal v r. 1945. Tím byla 

završena I. etapa průzkumů na želechovických nalezištích. 

II. etapu otevřel v 50. letech 20. století archeolog R. Pleiner, když 

opakovaně odkryl již Schirmeisenem nalezenou baterii železářských pecí 

a k nim objevil další. Všem přisoudil váhu natolik významnou, že se staly 

předmětem rozsáhlého publikování. Naleziště č. 3 se tak dostalo pod 

drobnohled odborníků. 
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Poslední zájem o archeologické bádání na katastru obce měli 

pracovníci Archeologického centra v Olomouci v r. 2002, kdy na poli u 

Papůvky nasbírali kolekci středověkých a raně novověkých střepů a tuto 

lokalitu označili č. 6 - "Karpaty", západně od silnice Želechovice - 

Strukov a severozápadně od Papůvky. Tak k roku 2011 můžeme hovořit 

celkem o šesti lokalitách na katastrálním území obce, které vydaly 

svědectví o rysech tváří pravěkých lidských kultur, našich pravěkých 

předků.  

Jelikož bylo archeologické bádání na k. ú. Želechovice u Uničova 

rozděleno na etapu I. a II., nezbývá jinak než r. 2002 – 2012 zařadit do 

etapy III., neboť v těchto letech probíhal nejen výše zmíněný sběr střepů, 

ale i zpracovávání odborných statí o archeologických nálezech, mezi něž 

musím prioritně zařadit práci Mgr. Lukáše Hlubka, archeologa 

Vlastivědného muzea v Olomouci, uveřejněnou na str. 81 – 100 ve 

Zprávách Vlastivědného muzea v Olomouci č. 300 doprovázenou 

kresbami nálezů od I. Hradilové z r. 2010 a dále amatérské pojednání o 

nejstarších památkách želechovických v publikaci „Okna historie 

dokořán – Želechovice“ na str. 11 – 15 z r. 2007, jež byla doplněna 

elektronickým materiálem „Okna historie dokořán – Želechovice v 

obrazech“, v němž je také o archeologii na našem katastru pojednáno s 

četným obrazovým doprovodem z r. 2011. Z výčtu materiálů, ať 

odborného nebo neodborného, nesmí chybět četné práce studentské 

(bakalářské, magisterské, disertační), ve kterých jsou statě upozorňující 

na želechovické nálezy. Tyto materiály byly z převážné části též 

zpracovávány v předchozích letech zejména na Masarykově univerzitě v 

Brně. Poslední snahou o popularizaci nejstarších dějin obce Želechovice 

je tato knížka, která prozatím uvedenou III. etapu zaměřenou na popisné 

zpracovávání nalezených artefaktů uzavírá.  

 

Popisované artefakty objevené na želechovických nalezištích 

napomáhají rozšiřovat náš obzor poznání minulosti. 
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Vývoj osídlení pravěkými lidskými kulturami na 
katastru obce a v nejbližším jejím okolí 

 

Pravěké dějiny lidstva [6] jsou obdobím existence společností a 

kultur, které neznaly písmo, a zahrnují dobu vzniku a vývoje člověka, 

lidské společnosti a kultury od nejstarších nálezů mezi rozhraním 

třetihor a čtvrtohor až u nás de facto do raného středověku. Pravěk je tak 

nejstarší a nejdéle trvající dějinnou epochou. Namísto chybějících 

písemných pramenů jsou zdrojem bližšího poznání pro období pravěku 

prameny hmotné. Podle materiálů, z nichž si lidé vyráběli nástroje, se 

pravěk na základě Thomsenovy třídobé periodizace z r. 1836 dělí na 

dobu kamennou, bronzovou, železnou, římskou a dobu stěhování 

národů. 

Dříve nežli začnou být popisovány jednotlivé nálezy, uvádím dále 

bližší rozdělení doby kamenné, jež je první etapou pravěkých dějin (3,5 

mil. let př. n. l. - 2 200 let př. n. l.) dělící se na starší (paleolit, 3,5 mil. 

př.n.l. - 1 mil. let př. n. l.), střední (mezolit, 8000 př. n. l. - 3000 př. n. l.), 

mladší (neolit, 5500 př. n. l. - 4000 let př. n. l.) a pozdní (eneolit, 

chalkolit, doba měděná, 3500 př. n. l. - 2200 let př. n. l.).  

Absence hmotných pramenů ze starší a střední doby kamenné, 

díky které nemůžeme v současnosti s určitostí tvrdit, že katastr obce 

Želechovice byl již v těchto pradávných dobách osídlen, však nevylučuje, 

že by širší region Uničovska již paleolitické osídlení postrádalo, protože 

několik nalezených předmětů z tohoto období přece jen přítomnost 

pravěkých lidí na Uničovsku potvrzuje [7]. Mezi takové lokality patří 

naleziště v Brníčku [8], kde byl z povrchových sběrů na levém břehu 

řeky Oskavy jihozápadně od obce nalezen drobný patinovaný úštěp [9] 

nebo v Lazcích, kde byly objeveny patinované pazourky [10],  a to 

západně od obce na jihovýchodních svazích návrší zvaného "Vystříbro". 

Tyto předměty ukazují na přítomnost lidí ve starší době kamenné, ale 

prozatím jen mimo území naší obce. Stejně tak ani na osídlení ve střední 

době kamenné  vykopávky učiněné do r. 1945 neukazují vůbec, neboť 

seznam předmětů evidovaných uničovským muzeem vypracovaný Z. 

Trňáčkovou v r. 1963 mezolitické nálezy nevyjmenovává.  
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Mnohem hojnější je ale seznam nálezů zařazených do mladší 

doby kamenné (tj. z období neolitického - do  5.000 let př. n. l.), coby 

nálezy volutové keramiky [11]. Zde by ani nebylo třeba uvádět nejbližší 

místo nálezů k želechovickému katastru s výskytem pravěkých předmětů, 

(kterým je naleziště opět v Brníčku a to v prostoru dnešní drůbežárny, 

kde byla r. 1940 v obdélné jámě s ohništěm nalezena volutová keramika 

[12]), protože stopy neolitického osídlení lidem kultury s lineární 

keramikou, prvních zemědělců v Čechách a na Moravě, byly nalezeny 

přímo v něm. Jednalo se o fragmenty volutové keramiky objevené na 

dnech prozkoumávaných jam v jižní části obce v místech dvora a zahrady 

u domu č.p. 21 a o střepy taktéž volutové keramiky sesbírané 

povrchovým sběrem v letech 1931 a 1933 [13].  Další volutové střepy 

byly objeveny na polích při rozhraní katastru Želechovic a Brníčka 

západně od silnice mezi těmito obcemi [14].  

 Volutová nebo-li lineární keramika dokládá přítomnost nejstarší 

zemědělské kultury ve střední Evorpě, jejíž datování spadá do 2. pol. 6. 

tisíciletí př. n. l. Neolit zařazujeme do pravěkého období, ve kterém došlo 

k jedné z nejvýznamnějších a nejpodstatnějších změn lidstva. Hlavním 

zdrojem obživy se namísto sběru a lovu stává zemědělství [15]. Této 

změně se v kruzích odborných říká neolitická revoluce. Neolitická vlna 

osídlování našeho regionu je doložena nejen v Želechovicích a Brníčku, 

ale i např. v Dlouhé Loučce, Dolní i Horní Sukolomi nebo v Nové 

Dědině. Typické rysy této kultury se ve střední Evropě vyznačovaly 

pěstováním obilnin (pšenice), luštěnin aj. rostlin (len) a chovem 

domácích zvířat [16], výrobou keramických nádob s funkcí užitkovou a 

první broušené a vrtané industrie (sekerky a sekeromlaty), vědomou 

výrobou oděvů a usedlým způsobem života spojeným se stavbou trvalých 

domů. Na katastrálním území obce Želechovice však prozatím neznáme 

jediný prokazatelný půdorys domu nebo obydlí lidu s lineární keramikou 

[17,18].  Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci jsou uloženy pouze 

artefakty nalezené na katastrálním území obce, které na přítomnost 

prvních zemědělců jasně ukazují. Čtyři odkryté objekty ze zahrady a 

dvora J. Škody jsou výzkumníky zařazeny přesněji do mladšího stupně 

této kultury, protože linie na keramice se zužuje a žlábky na ní jsou 
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mělké. Pravěcí výrobci keramiky ji také zdobili páskou vyplňovanou 

vpichy, dále používali i notičkové hlavičky. I když se známky obydlí na 

želechovickém katastru nenalezly, jak jsem ostatně naznačil již výše, 

pokládám za velmi důležité, zmínit se opět o nejbližším okolí obce, 

protože právě v těsné blízkosti katastrálních hranic s Uničovem byl v 

lokalitě "Na Nivách" objeven ohrazený areál kultury s lineární 

keramikou, kterému se podrobně věnuje Zdeněk Hájek v publikaci 

nazvané „Ohrazené areály kultury s lineární keramikou na Moravě (II), 

Uničov Na Nivách“.  

Uničov "Na Nivách" je přitom nejsevernější lokalita svého druhu 

na Moravě. Poloha tohoto ohrazeného areálu není nijak výjimečná, 

přesto jeho ohrazení příkopem je nezvyklé. Vnitřní osídlení areálu bylo 

běžného sídlištního charakteru, vyskytovaly se zde hliníky, zahloubené 

výrobní objekty, pece, ohniště, obytné stavby halového typu a další již 

blíže neurčené objekty. Nejintenzivnější osídlení bylo po dobu trvání 

tohoto příkopu. Po ukončení jeho funkce dochází k oslabení intenzity 

osídlení. Nejpravděpodobněji se jeví, že sídliště v Uničově mělo funkci 

centrálnějšího sídliště se specializovanou výrobou keramiky, čemu by 

nasvědčoval ve větší míře výskyt grafitové keramiky i jemné keramiky. 

Těsná vzdálenost tohoto ohrazeného areálu lidu kultury s lineární 

keramikou s nalezišti stejné kultury v Želechovicích vybízí k úvahám o 

vzájemné provázanosti těchto lokalit.  

Na počátku neolitu se v kultuře s lineární keramikou dále 

setkáváme poprvé s tuhovou keramikou, tj. s přidáváním drcené tuhy 

přímo do keramického těsta, z něhož byly tvarovány nádoby. Vedle 

tuhové keramiky se tehdy poprvé vyskytuje i tuhová keramika, u níž byl 

tuhou, popř. tuhovou substancí potírán povrch nádob, který pak získal 

poměrně efektní šedočerný lesk.  Výskyt neolitické grafitové keramiky 

není regionálně omezen, ale překrývá se s celým tehdy osídleným 

územím. Zastoupení tuhové keramiky v jednotlivých moravských 

regionech ovšem zřejmě kolísá, např. některé objekty v sídlišti u 

Mohelnice vykazují značný podíl grafitové keramiky, naopak třeba v 

Dysicích na Vyškovsku se keramika s příměsí tuhy v hmotě vůbec 

nevyskytuje. Podrobnější sledování kvantitativního zastoupení tuhové 
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keramiky v sídlištích a jejich porovnání s ložisky tuhy tudíž zůstává 

úkolem budoucnosti pro příslušné specialisty. Důležitým pramenem k 

problematice využití grafitu v kultuře s lineární keramikou jsou 

bezesporu nálezy hrudek surového grafitu ze soudobých lokalit. Z 

moravských sídlišť kultury s lineární keramikou pocházejí hrudky surové 

tuhy z mnoha nalezišť [19], která jsou zastoupena i jedním objektem 

kultury s lineární keramikou v naší obci a to na nalezišti č. 1, jáma č. 5, 

což je dokladem o znalosti a využití grafitu v neolitu i na Uničovsku.  

Mladší doba kamenná je tak na k.ú Želechovice doložena nálezy 

na nalezištích č. 1 a 4, jsou postrádány důkazy o půdorysech domů a 

obydlí, ale objevení ohrazeného areálu v Uničově "Na Nivách" - 

sídlištního charakteru tuto absenci kompenzuje. Dále je třeba upozornit, 

že v Komenského muzeu v Přerově je uložen kopytovitý klín ze 

Želechovic (neolitický broušený kamenný nástroj sloužící asi k 

opracování dřeva nebo jako zemědělský nástroj [20]) ze sbírky A. Teličky 

[21], náležící nejspíše také ke kultuře s lineární keramikou. Jedná se o 

nález nelokalizovaný. Společně s tímto klínem zaregistroval tehdy Státní 

archeologický ústav, odbočka v Brně dne 2. 5. 1947 pod přírůstkovým č. 

874 ještě pazourkovou šipku s trnem zařazenou také do neolitu. 

Mezi eneolitické nálezy můžeme zařadit pouze střepy keramiky 

objevené v lokalitě č. 1 (zahrada J. Škody), kde byla keramika nalezena 

ve vrstvách a objektech společně se střepy kultury s lineární keramikou.  

Tuto keramiku zdobí různě ryté ornamenty (např. meandry, pruhy) a 

také se oproti kultuře s lineární keramikou objevuje větší spektrum 

keramických tvarů (mísy na nožce, bikónické nádoby, džbány, vaničky 

atd). Eneolitické nálezy byly podrobněji zařazeny do raného eneolitu, 

jordanovské skupiny (3900 - 3700 let př. n. l.). V této málo archeologicky 

poznané etapě českého pravěku doznívají kulturní projevy pozdního 

neolitu, pokračuje pozdní fáze lengyelské kultury. Na lengyelskou 

kulturu navazuje v Čechách jordanovská skupina. 

Na východní straně od Oskavy, v úseku od Horní Sukolomi po 

Želechovice, vystupuje výrazná kumulační terasa. Nadmořská výška v 

centrální oblasti se pohybuje v rozmezí 230-290 m, nejvýše položená je 

lokalita v nadmořské výšce 330 m. Díky aktivní badatelské činnosti je zde 
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v současné době evidováno 21 lengyelských lokalit. Na základě 

zpracovaného materiálu lze prozatím konstatovat, že osídlení zde začíná 

o něco později než v jiných oblastech. Většina lokalit však spadá až do 

počátku epilengyelu a osídlení, i když v menší intenzitě, zde přetrvává až 

do závěrečného stupně Jordanovské skupiny. Budovatelé lengyelských a 

epilengyelských sídlišť využívali jak mírné svahy nad vodotečemi 

(Troubelice, Rybníček), tak i levobřežní terasu Oskavy (osm lokalit na 

katastrech obcí Horní Sukolom, Dolní Sukolom, Brníčko, Želechovice). 

Lengyelská sídliště byla často založena na místech staršího osídlení.  

Želechovický nález je zahrnut do uničovského souboru nálezů, 

který je značně zlomkovitý, celých či rekonstruovaných nádob je málo. 

Většina celých tvarů již byla publikována [22]. V uničovském souboru se 

objevují zaoblené, vně seříznuté a rovné okraje. Výjimečně je zde okraj 

zduželý (Uničov - Šibeniční vrch). Hrdla hrncovitých nádob bývají 

většinou rovná, kónická (i s variantou ubíhajícího hrdla do stran) a 

prohnutá. Na hrdlech se neprojevuje zesílení. Podobné tvary hrdel mají i 

poháry a pohárky, dominuje v nich však prohnuté hrdlo a časté je i hrdlo 

přímé. V klasických jordanovských stupních je pak typický dvoukónický 

tvar nádob. Dna mají nádoby v tomto souboru jak ostrá, tak oblá, tak 

často i nožkovitá. U pohárku je někdy dno vklopené. V uničovském 

souboru dominuje tzv. hrubá keramika nad tenkostěnnou. Je to dáno 

skladbou keramických tříd, v níž dominantní postavení mají stále mísy a 

hrnce. Do tenkostěnné keramiky jsou zde řazeny pouze pohárky. V 

Želechovicích byly nalezeny zlomky epilengyelské dvoukónické nádoby 

s nízko posazenou výdutí ve variantě se dvěma páskovými uchy na 

rozhraní hrdla a maximální výdutě [23].  

Co se týká výzdoby uničovského souboru keramiky, jeho výzdoba 

je velmi hojná. Objevuje se ve třech základních typech: malovaná, 

vroubená a plastická. Želechovický nález je zařazen do vroubeného typu, 

skupina jemná rýha, kdy jemné rýhy jsou vždy v určitých geometrických 

sestavách (vodorovných, šikmých, kosočtverečných nebo se křižujících). 

Jedná se také vždy o svazky rýh, které jsou provedeny stejným způsobem. 

Způsob provedení lze rozdělit na sestavy přímých nebo lomených rýh. 

Nález ze Želechovic je zařazen do stejného typu  skupiny jako nález z 
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Lazců - U staré matky a u Uničova - U pily [24].  Z toho nález ze 

Želechovic a z Uničova - u pily vytváří soubor, v němž se jako vůdčí 

prvek objevuje jemné rýhování.  

Z mladší fáze časného (raného) eneolitu, v němž doznívají 

kulturní projevy pozdního neolitu, se díky dalším objevům dostáváme až 

do dob závěrečné fáze epochy eneolitické, protože na želechovickém 

katastru v trati "Na Loukách" (lokalita 2) byl prozkoumán poměrně velký 

sídlištní objekt téměř kruhového tvaru obsahující typickou keramiku 

kultury se zvoncovitými poháry (2600-2000 let př. n.l.).    

Osídlení želechovického katastru lidem kultury zvoncovitých 

pohárů dokládá archeologický nález učiněný v polích západně od dnešní 

silnice mezi Želechovicemi a Brníčkem.  Byl zde nalezen a prozkoumán 

zatím jediný sídlištní útvar, který však obsahoval natolik typický 

archeologický materiál, že zařazení tohoto sídelního objektu do doby 

existence lidu kultury zvoncovitých pohárů je nezpochybnitelné. Nález 

tak vypovídá o osídlení želechovického katastru na sklonku pozdní doby 

kamenné v tzv. eneolitu, tedy v době 2200 – 2000 let před n. l. Název této 

lidské kultury je spojen od zdobené nádoby, která svým tvarem 

připomíná obrácený zvon a jejíž výskyt je pro pozdní dobu kamennou 

charakteristickým znakem. 

Ekumena této kultury na Moravě osídlovala především oblasti, 

které jsou typické pro zdejší pedogeografický ráz, tj. lid kultury 

zvoncovitých pohárů vyhledával oblasti s půdami nivními, černozemí, 

hnědozemí a se smolivkami a využíval výhodné zemědělské oblasti. 

Protože tyto územní podmínky kolem Želechovic byly splněny, zařadila 

se tato teplá až mírně teplá oblast opět mezi obydlené části moravské 

země. I průměrná nadmořská výška katastru činící v průměru 250 m. n. 

m. společně s průměrnými ročními srážkami kolem 600 – 650 mm. [26], 

vyhovovaly tomuto typu pravěkého osídlení, které se koncentrovalo do 

nížin, jejichž osou byly řeky Dyje, Svratka a Morava. Od řeky Moravy se 

osidlování šířilo podél menších říček (Oskavy) a potoků až do pahorkatin, 

což je geomorfologický útvar s mírně až středně zvlněným reliéfem. 

Oskava a ostatní řeky však netvořily hranice jednotlivých osídlení, nýbrž 

byly využívány jako pravěké spojnice. Hranici osídlení tvořil výškově 
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členitý reliéf – hornatiny, kde se nebylo možno tak úspěšně věnovat 

zemědělství.  

Za doklady osídlení blízkého okolí v této době můžeme 

považovat nálezy z hrobů, sídlištních jam a ojedinělé nálezy keramiky 

nejen z kulturních vrstev, ale i z povrchových sběrů. Ku příkladu a z 

důvodu chybějícího nálezu hrobu v Želechovicích uvádím na důkaz 

četného osídlení nález v Horce nad Moravou, kde byl v r. 1933 objeven 1 

hrob s kostrou ve skrčené poloze se dvěma džbánky, zvoncovitým 

pohárem a mísou [27]; nález v Chomoutově, kde byl v pískovně nalezen 

v r. 1927 1 hrob s kostrou a hrnkem [28]; nález v Příkazech, kde byl v 

hliníku na pozemku p. Vácy v r. 1981 nalezen 1 hrob s kostrou ve 

skrčené poloze s mísou, dvěma džbánky a s částí nádobky (vše uloženo u 

hlavy) [29]; nález v Senici na Hané, kde byly v tratích a u kravína 

nalezeny 3 hroby: první hrob o rozměrech 60 x 90 cm vypovídal o tom, 

že do něho bylo uloženo dítě, byla v něm odkryta dětská kostra v silně 

skrčené poloze, hlava směřující k jihu, ruce složeny pod hlavou, u trupu 

kostry byly roztroušeny spálené lidské kosti, do hrobu dítěte byla za 

hlavu vložena mísa, k hrudi konvička, za týl drobný zdobený koflík; 

druhý hrob obsahoval kostru, jejíž hlava směřovala k severovýchodu dále 

fragmenty mísy, dva koflíky a fragmenty džbánku; ve třetím hrobě 

nebyla kostra nalezena jen mísa a tři džbánky [30]; největším 

regionálním nálezem dokládajícím osídlení našeho území lidem kultury 

zvoncovitých pohárů byl objev 13 hrobů v cihelně v Dolní Sukolomi z let 

1943 – 1950: v 10 hrobech nebyly nalezeny žádné kosterní pozůstatky 

jen džbánky, konvičky, mísy, výjimečně amfora, zvoncovité poháry nebo 

hrnec, ve třech hrobech byly objeveny kostry a typický keramický obsah 

[31]; a konečně nález v Želechovicích, jenž neobsahoval hroby ale pouze 

jeden sídlištní objekt s archeologickým materiálem – střepy z 

keramických pohárů a štípané kamenné nástroje. Na Moravě jsou sídliště 

nebo osady této kultury zachycena na více než 225 lokalitách.  

Obecně lze pro vytvoření obrazu stylu života lidu zvoncovitých 

pohárů uzavřít: Ukazuje se tedy, že osídlení tvořilo relativně hustou síť 

po krajině rozptýlených menších a patrně i pohyblivých osad 

jednotlivých komunit, které tvořilo jen málo rodin a jejichž hospodářství 
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bylo založeno na rolnictví a chovatelství. K názoru, že se jednalo o menší 

a pohyblivé osady, vede jednak velikost sídlišť a také skutečnost, že 

neznáme pozůstatky rozsáhlejších staveb a s tím spojených větších 

zásahů do terénu. Osadu si můžeme představit jako shluk několika 

nezahloubených dřevěných srubů [32]. O vnitřní struktuře osad toho 

zatím není moc známo jen to, že byly krátkodobé, obsahovaly komunitu 

s pěti až patnácti rodinami a přesouvaly se z místa na místo - sezónní 

osady nejsou vyloučeny. 

Tito lidé již před více jak 4 000 lety ovládali textilní výrobu 

pomocí kostěných šídel a jehel s očkem, zabývali se kamennou štípanou 

industrií (dokládá i nález v Želechovicích), ovládali i rukodělnou výrobu 

a hlavní obživou jim bylo zemědělství. Neexistuje však jednotný názor, 

zda to byli převahou kočovní pastevci s příležitostným rolnictvím či 

usedlí zemědělci s rozvinutým chovem dobytka. Pro druhý výklad 

argumentují přímé doklady konzumace a zpracování zemědělských 

produktů, jako obilí z moravských nalezišť (pšenice dvouzrnka i 

jednozrnka, pšenice obecná, pšenice špalda a ječmen) a zlomek 

kamenného drtidla na zrno [33].  

V chovu bývá nejpočetněji zastoupen tur domácí, který se choval 

na mléko a využíval při orbě, což se odráží ve vyšším věku porážených 

zvířat. Vynikajícím dokladem zápřahu jsou stopy nalezené na rozích 

zvířat (sídlištní objekt v Holubicích). Početně významné jsou také 

pozůstatky prasete domácího, které bylo chováno na maso, o čemž 

vypovídá nízký věk porážených zvířat. V menším počtu byly chovány i 

ovce a kozy. O domestikaci a chovu koně svědčí s největší 

pravděpodobností dvě koňské lebky uložené v žárovém hrobě ve 

Vyškově. Byl přijat názor, že ochočeného koně poznal lid se 

zvoncovitými poháry prostřednictvím kontaktu s lidem se šňůrovou 

keramikou [34].  Význam chovu dobytka, prasat a malého rohatého skotu 

se uplatňuje ve zvyku přidávat do hrobu části těchto zvířat, snad jako 

potravu pro zemřelého. Pes, který byl vždy významným pomocníkem 

pastevců, měl zvláštní postavení patrně i u lidu se zvoncovitými poháry 

[35]. Lov (doložený provrtanými přívěsky z medvědích či vlčích zubů, 

kostmi medvědů a kanců) zřejmě nehrál v hospodářském životě lidu se 
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zvoncovitými poháry významnější roli. Otázku o významu využití luku a 

šípů převážně k lovu či boji nelze zatím s určitostí objasnit. Je však 

nezbytné zmínit velmi nízké procento lovné zvěře nalézané na sídlištích 

lidu s kulturou zvoncovitých pohárů na Moravě i v Čechách. Lukostřelba 

tak mohla být kromě okrajového lovu především součástí mužského světa 

bojovníků a společensko-symbolickým fenoménem. Dalším otazníkem 

týkajícím se lukostřelby je používání luku reflexního typu. Ani zde 

nenajdeme jednoznačnou odpověď. V celé Evropě nebyl dosud nalezen 

jediný exemplář z tohoto období. Na jeho existenci mohou poukazovat 

tvary některých kostěných závěsků nalézaných převážně v mužských 

hrobech [36].  

Jako nový kulturní jev vstoupil do životů obyvatel v eneolitu 

alkohol, především výroba a užívání piva. Zvýšená produkce ječmene 

umožnila jeho nezkonzumované přebytky přeměňovat náročně a 

zdlouhavě v nápoj, který neměl dlouhou životnost a využíval se spíše 

ceremoniálně.  

Pohřbívání probíhalo ve formě kosterního a žárového pohřebního 

rituálu. Hrobovou výbavu tvořily keramické artefakty, nekeramické 

předměty (knoflíky, nátepní destičky [37] aj.), měděný inventář (dýky, 

šídla, záušnice) a masité milodary.  

Relativně velmi intenzivně byly Želechovice osídleny v mladší a 

v pozdní době bronzové a ve starší době železné (v letech 1300 – 600 

před n. l.). Kromě existence osad byla objevena i dvě pohřebiště. Na 

základě archeologického materiálu, který vykopávky obsahovaly, bylo 

prokázáno, že zařazení těchto nálezů 2 sídlišť a 2 pohřebišť do vyspělé, 

strukturované společnosti lidu lužických popelnicových polí je 

nevyvratitelné. Kultura byla pojmenována po Lužici, kde byla 

identifikována v 19. století německým lékařem Rudolfem Virchowem.  

Doba bronzová na území dnešního Česka byla dána třemi 

kulturami: únětickou – typické je kosterní pohřbívání, mohylovou – 

typické je pohřbívání mrtvých do postavených mohyl a zmiňovaná 

kultura lidu popelnicových polí – jejíž název je odvozen od způsobu, 

jakým tito lidé pohřbívali svoje mrtvé. Ty nejdříve zpopelnili, jejich popel 

vložili do speciální urny – keramické nádoby, popelnice, která měla 
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vespod otvor. Ten byl do dna nádoby prorážen proto, aby mohla duše 

zemřelého opustit tělo a odletět. Protože v roce 1936 na želechovickém 

katastru německý archeolog K. Schirmeisen nalezl 24 hrobů se žárovými 

pohřby uloženými v nádobách, musíme přiznat, že byly nalezeny 

charakteristické indicie, které dokládají osídlení z mladší doby bronzové 

lidem kultury popelnicových polí. K tomu je třeba podotknout, že 

kultura lidu popelnicových polí se na území Moravy rozdělila díky 

odlišnému vývoji dále na dvě územně a kulturně odlišné větve. Na jihu se 

vytvořil komplex lidu středodunajských popelnicových polí a na severu 

Moravy odborníci nazývají kulturu vyskytující se v době bronzové 

kulturou lužických popelnicových polí, jejíž osídlení bylo doloženo i v 

Želechovicích. V této kapitole se proto budu věnovat jen tomuto 

severomoravskému osídlení doby bronzové, neboť přítomnost jiných 

kultur na území Želechovic z této doby nebyla prokázána.  

Pro lužická sídliště je opět identické, že se rozkládala na mírných 

návrších, což potvrzuje i nález sídliště severně od obce při silnici do 

Brníčka na mírné sprašové návěji, která tvoří mírnou vyvýšeninu a nález 

sídlištního útvaru jižně u domu č.p. 21. Badatelé uničovského muzea zde 

v době před druhou světovou válkou vykopali sídlištní jámy odpadního 

charakteru s nálezy zlomků keramických nádob, zvířecích kostí a 

mazanice [38].   

Lidé vyhledávali pro svá obydlí blízkost vodních toků a úrodnou 

půdu, neboť zemědělství bylo pro lid lužické kultury charakteristickým 

způsobem obživy. Mírné pahorkatiny pro pastvu domácích zvířat 

společně s výše uvedenými přírodními podmínkami lužický lid 

vyhledával, osidloval a vázal na ně svoji existenci. Zemědělství se stalo 

ustáleným způsobem obživy až do dnešních dnů a je s obcí samotnou 

úzce spjato, což bylo vyjádřeno i přijetím zelené barvy do znaku a 

praporu obce, která zemědělství symbolizuje.  

Na katastru Želechovic evidujeme z této doby tyto nálezy: 

naleziště č.1 – v r. 1931 a 1933 odkryty jámy, ve kterých byla převážně 

keramika slezsko-planětického charakteru [39], z nálezů vedlejšího domu 

č.p. 83 se dochovaly dvě menší nádoby se dvěma protilehlými uchy 

(osudí), patřící snad ještě do mladolužické fáze [40]; naleziště č. 2 – v 
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srpnu 1933 odkryto devět lužických popelnicových hrobů a jeden hrob 

jámový [41], milodary v hrobech tvořila především keramika a méně pak 

bronzové předměty a celé pohřebiště můžeme zařadit do mladší doby 

bronzové; naleziště č. 3 – odkryto sídliště; naleziště č. 4 - objeveno 

sídliště se slezkoplanětickou keramikou [42]; naleziště č. 5 - v červenci 

1936 prozkoumáno 24 žárových hrobů z období slezského stupně kultury 

popelnicových polí [43], milodary představovala pohřební keramika 

(amfory, šálky, mísy, drobné tvary, štěrchátka aj.) a bronzové předměty 

(náramky, jehlice, nákrčníky, knoflíky atd., přitom nejbohatší hrob č. 15 

obsahoval 14 nádob, zlomky několika dalších a bronzové předměty); 

nelokalizované naleziště „Na Hrad“, na němž nasbíral J. Škoda střepy 

různého stáří, které jsou deponovány ve Vlastivědném muzeu v 

Olomouci pod přírůstkovým číslem P 876/64. Poloha „Na Hrad“ se 

rozkládá naproti Dětřichovu, ale lokalizace naleziště je nejasná, ba 

dokonce není ani zakreslena v jinak precizně vedeném archivu 

nálezových zpráv Městského muzea v Uničově [44].  Ze sídlišť tohoto 

období jsou známy pouze objekty, jejichž přesnější funkci dnes bohužel 

není možné jednoznačně určit. Na nalezišti 4 bylo ale nalezeno kromě 

keramiky větší množství strusky a hematitu a již K. Schirmeisen se v r. 

1942 domníval, že zde byla zpracovávána železná ruda.  

V mladší době železné (400 – 0 let. př. n. l.) na Moravu přicházejí 

Keltové [45], kteří osídlili většinu Moravy i českou část Slezska. Z 

želechovického katastru pocházejí doklady jejich osídlení z nalezišť č. 1, 

2, 4 a z neznámé polohy „Na Hrad“. Keltové byli první, kteří na našem 

území začali vyrábět keramiku na hrnčířském kruhu, na výrobu mouky 

používali mlecí kameny (tzv. žernovy), razili vlastní mince či rozvinuli a 

standardizovali výrobu železných předmětů. Jejich společnost byla již 

velmi vyspělá a o jejich životě jsme informováni mimo archeologických 

pramenů i z prvních písemných zpráv, které se vztahují k našemu území 

od antických autorů.  

Stopy po Germánech z Želechovic chybí, stejně také pobyt 

Římanů je v katastru nedoložen. Taktéž z doby stěhování národů (400-

600 let n. l.), kdy došlo k rozsáhlé migraci obyvatelstva z důvodu 

demografických a k zániku římského impéria, badatelé v našem regionu 
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doklady nenalezli, z čehož lze doposud usoudit, že osídlení Uničovska, 

kromě několika skromných nálezů, bylo minimální.  

Etnická [46] a jazyková skupina indoevropanů – Slované, žijící ve 

střední a východní Evropě, se zapsala mezi kultury, kterým zdejší kraj 

poskytl útočiště, nejvýrazněji. Nejstarší slovanskou památkou nalezenou 

u Želechovic je totiž unikátní baterie pecí na tavení železné rudy, což 

předpokládá, že zde nalezli domov specializovaní řemeslníci, kupci, 

zásobovači atd. v období předvelkomoravském [47]. O tom, že v 8. a 9. 

století n. l. dosáhlo výrobní centrum velikého významu se vztahem k 

širokému okolí, se odhodlává hovořit ve své diplomové magisterské práci 

s názvem „Raně středověké osídlení na lokalitě Olomouc-Slavonín-

“Horní Lán“ Mgr. Adéla Balcárková. Mezi nejcharakternější projev 

staršího slovanského období patřil ze všech výzdobných motivů 

keramického souboru z Olomouce-Slavonína-“Horního Lánu“ kazetový 

ornament a jeho různé modifikace. Kazetový ornament se projevoval 

hlavně na nádobách vyrobených technologií obtáčení. Vyskytoval se i na 

Moravě – Pohansko, Želechovice. Právě na značnou podobnost keramiky 

ze slovanského osídlení Želechovic s keramikou Olomouce-Slavonína 

autorka ve své práci vyzdvihuje a uvádí, že v želechovické slovanské 

keramice převažují prosté hrncovité tvary nádob s jednoduchými 

zaoblenými, někdy kuželovitě seřezanými okraji.  Součástí keramické 

hmoty byly často větší kousky křemenných zrníček, což je prvek 

projevující se i v keramickém materiálu z Olomouce-Slavonína. Analogie 

výzdoby představují např. svazky vodorovných rýh a hřebenových pásů 

v kombinaci se zahrocenou vlnicí nebo s tzv. „lámanou vlnicí“ 

připomínající starohradištní typ vlnice. Dalším motivem byly nízké, 

husté, pravidelné vlnice. V neposlední řadě představoval analogii 

kazetový ornament z šikmo se křížících hřebenových pásů (tab. 64 – 

Balcárková). R. Pleiner přitom poukazoval na odlišnost želechovické 

keramiky od jiných keramických souborů středomoravských a 

jihomoravských slovanských lokalit a spojoval ji spíše s vlivy ze 

severního slovanského prostředí. Vztahy se severními sousedy dokazoval 

kazetový ornament, typický pro oblast Slezska a Velkopolska. 

Želechovickému souboru keramiky přímo odpovídalo několik polských 
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lokalit sídlištního nebo hradištního charakteru z 8. - 9. stol. (Gostyně, 

Klenice, Zerniky Dolne v Kielecku, Bialcz Stary). Keramiku R. Pleiner 

interpretoval jako starobylou, datoval ji do 8. až první poloviny 9. stol. 

Celý soubor označil za starohradištní, nevylučuje však výskyt keramiky 

podobného typu i v období středohradištním. Menší soubor keramických 

zlomků ze stejné lokality byl V. Gošem datován do mladohradištního 

období. Jednalo se o keramiku z předpecní jámy hutnické pece. Na tomto 

místě A. Balcárková uvádí, že V. Goš v souvislosti se Želechovicemi 

upozorňuje na fakt, že prosté zaoblené, kolmo nebo šikmo seříznuté 

okraje bývají z typologického hlediska považovány za starší, ale objevují 

se často společně s keramikou pokročilejšího stupně vývoje. Tyto okraje 

patřily mezi typické nálezy mladohradištní keramiky na břetislavských 

hradiscích z konce 10. - 11. stol. (Goš, 1970, s. 42) 

Z toho vyplývá, že Želechovice s největší pravděpodobností 

produkovaly železnou surovinu a plnily tak úlohu významné 

monumentální tavírny po celou dobu raného středověku. A. Balcárková 

dále uvádí, že brousky nalezené v Olomouci- Slavoníně měly převážně 

destičkovitý nebo hranolovitý tvar, což svědčilo o broušení drobnějších 

nástrojů. Našly se však i větší amorfní kusy, využité k broušení větších 

nástrojů ze všech stran, např. byl nalezen unikátní exemplář podobného 

typu vyrobený z kamenné suroviny transportované ze SZ, někde z oblasti 

Mohelnice. Tento exemplář brousku naznačoval možné kontakty k 

významným slovanským lokalitám Mohelnicka a četné nálezy strusky, 

nezpracované suroviny v podobě železné rudy, železářské dílny nebo 

kovárny vzbuzují domněnky o propojení raně středověkého osídlení na 

lokalitě Olomouc-Slavonín-“Horní Lán“, řemeslnického centra s 

významným centrem slovanského hutnictví, kterým byly Želechovice, 

kde počátky osídlení sahaly do přelomu 8. a 9. stol. Kontakty mezi těmto 

místy byly tedy pravděpodobně udržovány, což předpokládal i  Pleiner, 

který spatřoval propojenost želechovické železárny s nějakým střediskem 

v prostoru Olomouce již v r. 1955 a dále Bláha, který se o této možnosti 

zmiňuje v r. 2001.  

Pozůstatek hrnčířské pece byl objeven v lokalitě 1, měla oválný 

půdorys, mírně zvedající se dno pokryté kameny a vymazané stěny. Z 
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předpecní jámy sloužící k ukládání keramiky a přikládání při výpalu byla 

vyzvednuta část mince, určená jako denár [48] moravského knížete Oty 

I. Sličného [49] (zemř. 1087). Mince se nedochovala, je však znám její 

přesný popis, který v roce 1933 učinil archeolog K. Schirmeisen. 

Keramika nalezená v peci a v předpecní jámě náleží do 11. nebo počátku 

12. století.  

Z vrcholného středověku známe už jen několik nečetných 

keramických nálezů z prostoru slovanských železářských pecí a část 

hrotu střely z kuše. Keramika z 13. století pochází i ze svrchních vrstev 

usedlosti J. Škody, mezi níž vyniká štěrchátko ve tvaru drobné lahvičky 

se žlutou glazurou. Lahvička je vysoká asi 59 mm s úzkým hrdlem a 

poměrně širokým okrajem, na výduti je šroubovitý mělký žlábek. 

Středověké štěrchátko bylo nalezeno v jámě č. 2, která obsahovala časově 

i kulturně velmi různorodý materiál (keramika volutová, slezská, 

laténská, časně středověká). V její blízkosti byl odkryt další zahloubený 

objekt (jáma č. 5) se zbytky hrnčířské pece, datovaný mincí Oty I. 

Sličného (viz. výše). Štěrchátko z jámy 2 má na povrchu jasně žlutou 

glazuru, střep je bělavý, drobně zrnitý. Uvnitř lahvičky je uzavřena 

kulička ze stejné hlíny.  Polévaná keramika je však běžná až od 14. 

století, i když se i u nás ojediněle vyskytla též dříve [50]. Podle 

dostupných pramenů se želechovické nádobce podobá drobný, asi 45 mm 

vysoký žlutě glazovaný pohárek z Kolobrzegu, jehož výduť je stejně 

zvlněna do vodorovných pásů. L. Leciejewicz (1961, 87-88) jej považuje 

za import z Rusi a datuje do 12. století. Štěrchátko je svou funkcí mezi 

středověkou keramikou ojedinělé. Nádobka ze Želechovic je přitom 

pozoruhodná i technikou výzdoby – glazurou, jejíž výskyt ve starším 

středověkém období je zcela výjimečný. Lahvičku je možno považovat za 

dětskou hračku, přitom z jiných středověkých nalezišť není hračka 

tohoto typu zatím známa, kromě malovaného štěrchátka z Olomouce 

nalezeného v r. 1960 při úpravách sklepa učňovské školy v Olomouci, 

Kosinově ulici č. p. 4. 

Rok 1078 bychom mohli považovat za symbolické ukončení 

dějinné éry obce doložené ryze archeologickými nálezy, neboť k tomuto 

roku se váže první písemná zmínka o obci učiněná v jedné z nejstarších 
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listin vztahujících se k moravskému území – v zakládací listině Kláštera 

Hradisko v Olomouci. Listina vznikla ve chvíli, kdy olomoucký kraj 

nabýval na významu a kdy docházelo hojně k zalidňování severní 

Moravy. Obec Želechovice byla dána klášteru k výživě. 

Závěrem k nálezům vypovídajícím o životě v pravěku na území 

obce lze shrnout následující: 

Ačkoliv o naší obci čteme první písemnou zprávu vztahující se k 

r. 1078, zasahoval život v osadě nyní nazývané Želechovice do dob 

podstatně dávnějších, pravěkých, čehož jsou dokladem osídlení v období 

kultury s lineární keramikou, jordanovské kultury, zvoncovitých pohárů, 

lužické kultury, laténské kultury a z raného i vrcholného středověku. 

Můžeme tedy hovořit o zastoupení většiny známých pravěkých etnik, i 

když chybí doklady osídlení ze starší doby kamenné, starší fáze pozdní 

doby kamenné, starší a střední doby bronzové, z doby římské a stěhování 

národů. Nechť je proto výzvou pro budoucí badatele, zajistit doklady 

existence osídlení popisovaného území i v těchto pravěkých obdobích a 

dotvořit tak komplexní scénu tisícileté přítomnosti lidí na Uničovsku. 

Mezi významné nálezy pak lze nepochybně zařadit 33 žárových 

hrobů lidu popelnicových polí, nejkrásnější baterii slovanských pecí a 

krásnou ukázku lidské práce zhmotněnou do středověkého 

glazurovaného štěrchátka, dětské hračky.  

 

 Lužické žárové hroby ze Želechovic podle Zory 
Trňáčkové 

 

V srpnu r. 1933 prozkoumali K. Schirmeisen a Ing. V. Reimer z 

Městského muzea v Uničově devět popelnicových hrobů z období 

lužické kultury na parcele č. 456, jejímž majitelem byl tehdy J. Škoda ze 

Želechovic č. p. 21. Na témže poli byla odkryta též černě vyplněná jáma, 

patřící podle keramiky kultuře se zvoncovitými poháry. Na sousední 

parcele č. 457 nyní v majetku ZODV Újezd u Uničova, Újezd 336, byly v 

srpnu 1935 zjištěny tři jámy, z nichž jedna (jáma č. 3) patří rovněž k 
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lužickým hrobům, liší se však pohřebním ritem. Stručné popisy těchto 

hrobů a částečně i jejich keramiku publikoval K. Schirmeisen. V archivu 

nálezových zpráv uničovského muzea se dochovaly originální záznamy a 

náčrtky hrobů, které umožnily podrobněji rekonstruovat nálezovou 

situaci. Nálezy z hrobů i archiv jsou nyní deponovány v archeologickém 

oddělení Vlastivědného muzea v Olomouci. 

Naleziště leží přibližně severně od Želechovic, západně od silnice 

do Brníčka. Jeho přesná poloha na uvedených parcelách není přesně 

známa, podle dochovaných situačních náčrtů se zdá, že hroby byly spíše 

v západní části parcel, v blízkosti vyšší meze, která tvořila západní 

hranici severněji ležících parcel. Pole se jen velmi mírně svažují k 

potůčku Hlavnici, tekoucímu jižním směrem. Hroby byly na poli hledány 

úzkými sondami (šířka 45 cm), položenými po délce pole ve směru V-Z. 

Od severního rozhraní parcely 456 jich bylo deset do vzdálenosti 8m. U 

některých sond je udána délka 10 m, přesný rozsah prozkoumané plochy 

však není možno zjistit. Hroby leží poměrně blízko sebe v nepravidelné 

skupině. Podle záznamů je v těch místech podložím blíže nepopsaná 

světlá hlína, mocnost humusovité nadložní vrstvy není uvedena, stejně 

jako tvar a rozměry hrobových jam (kromě jámy č. 3). Mocnost ornice 

nepřesahovala zřejmě 30 cm. 

 
Popis jednotlivých hrobů: 

Hrob č. I: V hloubce 30 cm pod povrchem byly střepy z rozrušené popelnice, na 

jejímž dně byl ještě zbytek spálených kůstek. Níže až do hloubky 55 cm byla 

hlína promíšena popelovitým zásypem se střepy (2-4), uhlíky a hrudkami 

spálené hlíny. 

Hrob č. II: V hloubce 33 cm pod povrchem byly nalezeny střepy z hrnce 

vyrobeného ze šedého zrnitého materiálu, vně světle hnědého až cihlového, níže 

až do hloubky 42 cm ležely střepy z jiné nádoby, pravděpodobně džbánku. Hrob 

byl zřejmě silně rozrušen, není patrno, která z nádob byla popelnicí. 

Hrob č. III: V hloubce 20 cm pod povrchem byla nalezena spodní část popelnice 

se spálenými kůstkami, jejíž dno leželo v hloubce asi 32 cm. Vedle ní 

(severozápadně) stála jiná popelnice se spálenými kůstkami a střepy z misky. 

Jihozápadně od této popelnice ve vzdálenosti 35 cm stála další nádoba se 

spálenými kůstkami. Dále se zachovaly střepy ze dvou nádob.  
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Hrob č. IV: Pod vrstvou ornice ve hloubce 25 cm byla zachycena popelnice, jejíž 

dno stálo v hloubce 55 cm pod povrchem. U její výdutě v hloubce 35 cm byla 

miska, na protější straně pravděpodobně v téže výši ležela podobná miska dnem 

vzhůru. Na jihozápadní straně stála vedle popelnice větší nádoba. V blízkosti 

hrobu, severovýchodně od popelnice, se našly střepy z další nádoby, jejíž dno 

bylo v hloubce 48 cm. V horní části popelnice byly dále střepy z hrncovité 

nádoby a níže tři malá osudíčka. Mezi spálenými kůstkami byl nalezen zlomek 

bronzového předmětu – drátku kruhového průřezu. 
Hrob č. V: V hloubce 50 cm pod povrchem stála porušená popelnice, kolem ní i 

pod ní byl zásyp hrobové jámy do černa zbarven příměsí popela a uhlíků. 

Dovnitř popelnice byla vtlačena krycí mísa. Vedle ní stála hrncovitá nádoba s 

nepatrným množstvím spálených kůstek. Její dno bylo výše než dno popelnice. 

Nad nádobami byly roztroušeny střepy ze dvou dalších nádob.  
Hrob č. VI: Popelnice stála dnem v hloubce 50 cm pod povrchem v tmavém 

zásypu promíšeném uhlíky. Byla přikryta miskou a překryta dále velkým 

střepem čtvercového tvaru. Vedle misky bylo osudíčko. Mezi kůstkami byl 

nalezen bronzový kroužek. Popelnice byla miskou i střepem velmi dobře 

uzavřena, takže dovnitř k drobným spáleným kůstkám, pravděpodobně dětským, 

nevnikla žádná hlína. Ze zásypu hrobové jámy se dále dochoval střep z misky, 

jehož okraj byl talířovitě rozevřený a vytažený do oblého lalůčku. 
Hrob č. VII: V hloubce 63 cm pod povrchem stála menší popelnice se spálenými 

kůstkami, přikrytá miskou. Kolem ní i nad ní byl nasypán zbytek pohřební 

hranice; zásyp hrobu byl promíšen uhlíky a byly v něm nalezeny střepy a 

zlomky bronzu – dva drobné zlomky bronzových proužků.  
Hrob č. VIII: V hloubce asi 40 cm pod povrchem byly nalezeny dvě nádoby se 

spálenými kůstkami. Jednu z popelnic tvořila bezuchá amfora, v jejímž vnitřku 

ležela dnem vzhůru kónická miska. Druhou z popelnic bylo osudí, přikryté 

velkým střepem z okřínu.  
Hrob č. IX: V hloubce 70 cm pod povrchem stála popelnice, v zásypu kolem ní 

byly zbytky pohřební hranice. Popelnice byla překryta mísou. Uvnitř v hrdle 

nádoby bylo vhozeno osudíčko. Jihovýchodně od popelnice stálo jiné osudíčko 

na střepu z velké nádoby a střepem z téže nádoby bylo překryto, takže okraj 

osudíčka zůstal otisknut na vnitřním povrchu střepu. Mezi kůstkami byly 

zlomky bronzového drátku.  

Jáma č.3: V hloubce 30 cm pod povrchem se rýsovala nepravidelná oválná jáma, 

protažená ve směru západ-východ. Delší osa měří 248 cm, kratší 146 cm. Stěny 

jámy jsou šikmé, dno téměř rovné, z největší části leží v hloubce 52 cm pod 
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povrchem, jen v západní části dosahuje hloubky až 58 cm. Ve východní části 

jámy byla nalezena hromádka spálených kůstek, pevně spojených s popelovitou 

hlínou. Pod kůstkami bylo dno jámy jakoby vypáleno. Shluk kůstek byl asi 12 

cm vysoký, oválného půdorysu o rozměrech 48 x 30 cm. V západní části jámy 

byl shluk střepů v popelovité hlíně, protažený až do severní části jámy. V okolí 

střepů bylo dno jámy černě zabarveno. Podle pozorování nálezů nebyly mezi 

střepy žádné kůstky a keramika činila dojem, že byla záměrně rozbita. Ze střepů 

byly rekonstruovány čtyři nádoby (bezuchá amfora, okřín, mísa, koflík). 

Z. Trňáčková publikuje: 

Hmotná kultura lidu popelnicových polí byla během dlouhého 

období pravěku charakteristickým projevem obyvatelstva rozsáhlé oblasti 

střední Evropy. Význam tohoto lidu pro dějinný vývoj není třeba zvlášť 

zdůrazňovat. Nutno jen připomenout, že v jeho době se v Evropě 

formovaly velké etnické celky a právě s lidem popelnicových polí bývají 

přímo spojováni historičtí Slované. Tím více se stává poznání jeho 

hmotné kultury jedním z předních pracovních úkolů. Zdánlivě by se 

zdálo, že tento úkol je množstvím nálezů do jisté míry usnadněn, vždyť 

obvykle hmotné památky lidu popelnicových polí tvoří největší část 

muzejních sbírek. Jde především o keramiku ze žárových hrobů, náhodně 

zachráněných nebo systematicky prozkoumaných. Avšak právě toto 

velké množství archeologických nálezů z období dlouhého nejméně sedm 

set let si vynucuje dosud spíše dílčí zpracování než studie souhrnné. 

Hmotná kultura lidu popelnicových polí byla u nás na základě 

jejího vlastního vývoje rozdělena do tří stupňů, tj. na kulturu lužickou, 

slezskou a planětickou. Lužická kultura v užším slova smyslu představuje 

u nás nejstarší úsek samostatné kultury lidu popelnicových polí v mladší 

době bronzové. Prvá zpracování českých a moravských nálezů spadají na 

počátek 20. století a již tehdy byla ve vlastní lužické kultuře rozlišena 

starší a mladší fáze. Zvláště na Moravě poukazovalo se též na přímý 

přechod do kultury slezské, později však předpokládala se spíše nová vlna 

příchozích s kulturou slezskou. Ve druhé polovině třicátých let řešili 

problematiku lidu popelnicových polí i lidu mohylového J. Filip a J. 

Böhm, ve svých rozborech věnovali pozornost především mladší fázi 
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lužické kultury a kulturám halštatského období. Již tehdy vyvstávala do 

popředí otázka původu lužické kultury, a to jak v tzv. „mateřské“ oblasti 

v Lužici a západním Polsku, tak v severních částech Čech a Moravy. 

Proti předpokládanému vývoji z kultury únětické se jasněji ukazoval 

důležitý vliv středodunajské mohylové kultury i působení kultury 

trziniecké. Po druhé světové válce se otázkami starší fáze lužické kultury 

na Moravě i problémy jejího vzniku zabýval J. Kvíčala, který posléze 

dospěl až k přímému odvození kultury lužické ze středodunajské 

mohylové.  

Pohřební ritus: Nejčastějším typem lužických hrobů jsou pohřby 

spálených kůstek v nádobách-popelnicích, přikrytých mísami a 

doprovázených ještě dalšími keramickými milodary, obvykle malými až 

drobnými nádobkami. Tak jsou upraveny i téměř všechny lužické hroby 

ze Želechovic, až na pohřeb v jámě č. 3. (Hrob II. je tak porušen, že jej 

rovněž nemůžeme hodnotit.) Přesto se v úpravě jednotlivých hrobů 

projevují drobné odchylky. Tak k překrytí jedné z popelnic hrobu VIII. 

bylo užito střepu z okřínu; střep má pravidelný tvar, boční lemy jsou 

kolmé k okraji. V hrobě VI. byla popelnice kryta mísou a nahoře ještě 

střepem ze zásobnicovité nádoby. Zajímavě bylo střepu z velké nádoby 

užito v hrobě IX., kde na jedné jeho části stálo malé osudíčko a druhou 

okrajovou částí bylo přikryto. Okraj osudíčka zůstal otisknut na vnitřním 

povrchu krycího střepu. Častěji však byla pro zakrytí popelnice použita 

miska, která nechybí téměř v žádném ze želechovických hrobů. Tlakem 

hlíny je obvykle vtlačena dovnitř. Jen při popisu dětského hrobu VI., 

jehož popelnici uzavírala miska a ještě velký střep, je v původní nálezové 

zprávě zaznamenané, že vnitřek popelnice byl dutý a ke kůstkám 

nevnikla žádná hlína. 

V hrobě VIII. stále vedle sebe dvě větší nádoby, obě se spálenými 

kůstkami. Rovněž v hrobě III. byly dvě popelnice a další ležela 

jihozápadně ve vzdálenosti 40 cm. Dno této třetí popelnice bylo nepatrně 

výše než dna prvních dvou; snad jde spíše o dvojitý hrob a o jiný hrob v 

jeho těsné blízkosti. Dna všech tří nádob stála nehluboko pod povrchem 

(32-36 cm) a nešlo zřejmě rozeznat obrysy hrobové jámy, zahloubené jen 

nepatrně pod vrstvu ornice. - V původním popisu většiny hrobů (kromě 
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rozrušeného hrobu II. a hrobu VIII.) je uvedeno, že v okolí popelnice 

byla hlína promíšena „popelem“, uhlíky i drobnějšími spálenými 

kůstkami, někdy jednotlivými střepy a úlomky přepálených bronzových 

předmětů. V těchto hrobech byl zřejmě do hrobové jámy vsypán i zbytek 

pohřební hranice. Popelnice byla někdy uložena nikoliv přímo na dno 

hrobové jámy, ale až do vrstvy zbytků hranice (hrob V.). 

Keramickým milodarem hrobů byla převážně malá osudíčka, jen 

v hrobě V. stál vedle popelnice vyšší hrnek, v jehož dnu byl proražen 

otvor, který naopak chybí popelnici tohoto hrobu. Podle záznamů byla i 

v hrnku trocha kůstek, ty se však vyskytovaly i v zásypu hrobové jámy 

kolem obou nádob. Jinak je otvor ve dnu želechovických popelnic 

pravidlem. - V hrobě VI. bylo osudíčko s osmi hladkými vypnulinami 

nalezeno vedle horní části popelnice, v hrobě IX. stálo osudíčko rovněž 

vedle horní části popelnice a větší část jiného, tvarově i velikostí téměř 

shodného, byla uvnitř v hrdle popelnice. Tři drobná osudíčka hrobu IV. 

se našla ve dvojkónické popelnici. 

Přes uvedené detaily je zřejmé, že pohřební ritus devíti lužických 

hrobů, odkrytých na parcele č. 456, je v základě jednotný. Zato úprava 

hrobu, odkrytého na sousední parcele v jámě 3, je svým způsobem 

zvláštní. Překvapují již velké rozměry 248x146 cm. Na dně byly od sebe 

přesně odděleny zbytky spáleného těla a keramika, vložená do hrobu 

snad již ve střepech. Popsaná situace pohřbu je velmi neobvyklá, i když je 

dnes zřejmé, že popelnicový způsob pohřbívání není u lužického lidu 

jediný, jak se ukázalo na velkých a pečlivě prozkoumaných pohřebištích. 

V Malé Bělé u Bakova v Čechách jsou např. velmi často zastoupeny i 

hroby, tvořené jen shlukem kůstek a střepů, i vlastní hroby jámové. Podle 

dosavadních nálezů se zdá, že jámové hroby patří u nás především do 

starší fáze lužické kultury, jak se potvrzuje i na pohřebištích v 

Moravičanech u Mohelnice S těmito hroby nelze však srovnat uvedený 

pohřeb v jámě 3. Orientací i protáhlým tvarem se jáma 3 blíží 

mladolužickému hrobu X. z Krnska u Mladé Boleslavi, kde byl na dně – 

kromě nepatrného množství spálených kůstek – i střepy z nádob, tvořící 

skupinky na různých místech jámy. 
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Typologie keramiky a datování pohřebiště v Želechovicích: Z 

vybraných tvarů lužické keramiky jsou v Želechovicích zastoupeny 

okříny (hroby I., III. až VIII., jáma 3), dvouuchá osudí (hroby VI. a VIII.) 

a bezuché amfory (hroby IV., V., IX., jáma 3). Kromě porušených hrobů 

I. a II. byly ve všech hrobech nalezeny misky, a to jednak prosté misky s 

prohnutými stěnami (hroby IV. a V.), kónické misky s ouškem u okraje 

nebo na stěně (hroby VI.-VIII.) a velké dvouuché mísy – krajáče s 

prohnutými hrdlem (hrob V., IX. a jáma 3), ojedinělý je střípek z mísy s 

lalokovitě protaženým plochým okrajem (hrob VI.). Z hrnců jsou dva 

úplné (hroby V. a VI.), další tři (hroby II., IV. a V.) se zachovaly ve 

střepech. Jednou z nádob hrobu II. snad byl nezdobený džbánek. Z 

drobné keramiky se našla převážně osudíčka (jedno v hrobě VI., dvě v 

hrobě IX., tři v hrobě IV.). Střepy z koflíků či miseček s prohnutým 

hrdlem se vyskytovaly v zásypu hrobů. Rekonstruován je jen koflík z 

jámy 3.  

Lužické žárové hroby ze Želechovic jsou zařazovány do 12. až 11. 

století před naším letopočtem a jsou zřejmě jen částí většího pohřebiště. 

Na katastru naší obce známe i jiná naleziště s kulturou lidu 

popelnicových polí: severně a jižně od hrobů na parcelách 456 a 457 leží 

sídliště, západně od obce bylo zachyceno jiné popelnicové pohřebiště, 

patřící však do období slezské kultury.  

Závěrem:  Z. Trňáčková klasifikuje nález v Želechovicích jako nevelký 

ve srovnání s jinými. Nálezy objevené na katastrálním území obce 

nepřinášejí nic, co by mohlo měnit vědomosti o lužické kultuře, nicméně 

jeho podrobná publikace ve Sborníku Vlastivědného muzea v Olomouci 

umožňuje jeho srovnávání s jinými lužickými pohřebišti a je důkazem 

osídlení Želechovic tímto pravěkým etnikem.  
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Tisíc let v poli ukrytá  staroslovanská baterie 
železářských pecí, nejkrásnější příklad slovanské 

železárny. 
 

 

V roce 1930 vykopali archeologové V. Reimer a Karl  

Schirmeisen na pozemku p.č. 476/1-2 v katastrálním území obce 

Želechovice u Uničova ve sprašové návěji [52] mezi potokem 

Hlavnice a silnicí mezi Želechovicemi a Brníčkem deset století v 

poli ukrytou soustavu 7 pecí, jež byla klasifikována jako soustava 

určená k výrobě železa. Po pěti letech od toho objevu, jenž 

tehdejším archeologům nepřipadal nikterak výjimečný ani 

významný, se německý badatel K. Schirmeisen znovu rozhodl 

zaházené objekty odkrýt, a to se spolupracovníkem J. Gabrielem, 

přičemž se ukázalo, že 7 původně objevených slovanských pecí 

doprovázelo dalších 12. Počet objevených útvarů tak vzrostl na 19. 

Rozhodnutí učiněné při tomto druhém výkopu se ukázalo jako 

špatné, neboť výkopem byla zničena celá jedna polovina nálezu. 

Pece v severním křídle soustavy výzkumníci rozřezali na díly a 

převezli do uničovského muzea. Při transportu se většina dílů 

rozpadla a nezdárný pokus ještě doplnily práce na sádrových 

rekonstrukcích navíc chybně provedených. Zbytek z 

vyzdvižených pecí podlehl zkáze během 2. světové války. Tak bylo 

severní křídlo staroslovanské železárny ztraceno. Provedený 

výzkum se dočkal publikace jen v krátkém článku v Sudetě XI v 

roce 1935, Neue Ausgrabungen (Nové prehistorické vykopávky), s. 

104-110.  

Prastará staroslovanská baterie železářských pecí byla ale 

prozkoumána ještě v letech 1950-1951 Radomírem PLEINEREM, 

slavistou [53]. Profesor Pleiner se coby mladý archeolog ve 21. 

letech svého věku zúčastnil systematického revizního výzkumu 
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nejrozsáhlejší železářské hutě z doby hradištní [54], který se stal, 

jak ve své publikaci „Základy slovanského železářského hutnictví v 

českých zemích“ uvádí, počátkem práce na jeho velikém knižním 

odborném díle zabývajícím se vývojem přímé výroby železa z rud 

od doby halštatské [55] do 12. věku. Ba dokonce v monumentálním 

rázu a perspektivě, která se otevírala při zpracovávání materiálu 

tohoto druhu, shledával motiv v dalším podrobném studiu tehdy 

zanedbávaného oboru nejstaršího hutnictví. Výsledky první etapy 

jeho práce jsou obsaženy v dizertaci, kterou podal v r. 1952 v 

semináři prof. Dr. Jana Filipa na Karlově univerzitě v Praze. Jeho 

kandidátská dizertační práce z 31. prosince 1955 se opírala o řadu 

nových terénních výkopů a průzkumů. Všestranné využití 

výzkumu na nalezišti v Želechovicích na severní Moravě R. 

Pleinerovi umožnil a cenné informace o několika dalších 

moravských nálezech poskytl Dr. Josef Poulík, ředitel brněnské 

pobočky Archeologického ústavu ČSAV. Zdrojem Pleinerova 

zobrazeni vývoje železářské výroby, která měla převratný vliv na 

většinu starých civilizací, zvláště evropských, byl právě 

„nejkrásnější příklad slovanské železárny vůbec vybízející přímo k 

myšlenkám na technickou vyspělost moravských Slovanů [56]“.  

Význam želechovického nálezu němečtí archeologové 

nedocenili, avšak význam v roce 1935 vykopaných devatenácti 

pecí odborníci začali tušit až později a údaje z nálezové 

Schirmeisenovy zprávy na vědeckém poli vyvolávaly požadavek 

nového prozkoumání této lokality. Území nálezu se dočkalo 

revizního odkrytí až v r. 1950 SAÚ v Brně, kdy byla lokalitou 

vedena výkopová sonda široká 2 m, která ukázala polohu pecí 

zkoumaných již v r. 1935 a umožnila navázat na staré německé 

výkopy. V místech, kam němečtí badatelé ukládali vykopanou 

zeminu, byly objeveny další neporušené objekty.  

Byl tak učiněn impozantní nález 24 staroslovanských 
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železářských pecí z 8. - 9. století n. l. Baterie těchto pecí je 

pokládána za nejvyvinutější a nejdokonalejší svého druhu nejen na 

našem území, ale v celé střední Evropě a je jedinečným případem v 

řadě evropských nálezů jak co do rozsahu, tak co do technicko-

konstrukčního stavebního systému. Je krásnou ukázkou slovanské 

hutě a důkazem schopnosti lidí, kteří ji budovali, že se dokonale 

vyznali ve stavbě hutnických zařízení sloužících k výrobě železa 

za dob Velké Moravy [57]. Mimo to jsou dokladem slovanského 

kovářství [61]. 

Slovanská huť stávala na západním svahu mírné sprašové 

návěje, která tvoří terasu nad bývalým inundačním územím [58] 

říčky Oskavy, tekoucí z Jeseníku směrem severojižním. Tato 

terasovitá vlna sleduje tok jmenované řeky a prochází obcemi 

Brníčko, Dolní Sukolom, Želechovice; na všech těchto místech 

byly objeveny železářské pece, neboť svah byl příznivě orientován 

proti směru vanoucích větrů a poskytoval výtečný terén pro 

zbudování vtesaných tavicích pecí. Na vrcholu sprašové vlny bylo 

přeťato jižní křídlo hutnické soustavy, zkoumané Němci již před 

druhou světovou válkou. Plošným odkryvem byla pak odhalena 

celá pecní řada a navíc ještě objeveno pět intaktních pecí, které 

zůstaly Němcům utajeny, a proto poskytly pro tehdejší práci 

archeologického týmu nejzávažnější materiál. Tyto nově odkryté, 

neporušené, zachované dýmačky tvořily druhou pecní řadu a byly 

relativně mladší, neboť tvořily náhradu za opotřebované pece starší 

řady. Osamoceně za středem soustavy stála pec č. XX [59]. Navíc 

východně od pecí bylo objeveno sídliště, neboť v ornici se tam 

nalézají slovanské střepy keramiky a v hledacích sondách se přišlo 

na obdélníkovou zahloubenou část nějakého stavení s jámou, v 

jehož zásypu se našlo mnoho zlomků zdobené slovanské keramiky, 

opálené kameny, dřevěné uhlí, kousky železné rudy a železná 

struska. Tento objekt, vzdálený od hutí asi 50 m, souvisel nějak s 
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železářskou prací.  
Výroba železa probíhala nejprve tak, že roztříděná a propraná 

železná ruda byla rozdrcena na vhodné kousky, pak byla dopravena k 

pecím, které byly nejspíše již vyhřáté. Palivo se zažehlo odpichem a 

dobrým tahem se rychle rozhořelo. Byl přistaven prostý dmýchací měch 

a zaveden proud vzduchu do šikmo skloněné formy, která vedla vzduch 

přímo do středu zásypu nad nístějí. Široké odpichy byly obráceny k 

západu a zachycovaly nejčastěji vanoucí vítr a mohly tak usnadnit 

zvýšení žáru v pecích. Žár v peci dosahoval 1400 st. C. Za dostatečného 

žáru se vyredukované částečky železa mohly svařit v nístěji v železný kus 

(lupu). Tato železná hrouda, znečištěná struskou, zbytky paliva, 

částečkami pecního vymazání a jinými vměsky, se usadila v nístěji a 

pohlcovala menší část uhlíku z paliva, pokud to dovolila lehčí tekutá 

struska. V želechovických pecích byla struska hned vypuštěna ven a tvar 

pecní nístěje celkem nedovoloval shromažďování strusky na dně. Pleiner 

předesílá, že v želechovických pecích byla možná i výroba oceli. Staří 

hutníci, jestliže měli k dispozici vhodnou redukční pec, dovedli vyrobit 

přímo z rudy železo s vyšším obsahem uhlíku. Šlo při tom v podstatě o 

některé změny ve způsobu tavení. Bylo nutno upravit poměr mezi rudou 

a palivem, kdy kvalitního dřevěného uhlí bylo zapotřebí nejméně 

dvakrát tolik, dále bylo nutno zařídit častější nebo nepřetržitý odtok 

strusky, ale zároveň zmírnit ostrost vháněného vzduchu, nesnižovat však 

teplotu, neboť železo přijímá uhlík přímo úměrně s rostoucí teplotou. 

Bylo nutno celý proces zpomalit. Užití tíže tavitelné rudy zpomalovalo 

proces, stejně jako vsazování suroviny v dostatečně velkých kouscích. 

Želechovické pece vyhovovaly většině těchto podmínek – jesenické lesy 

dávaly dostatečně jakostní tvrdé palivo v hojném množství, konstrukce 

pece dovolovala snadný odpich strusky, přitom bylo možno pec dobře 

vyhřát již před tavbou zapálením paliva v odpichovém tunelu. Užívaná 

ruda patřila k obtížněji tavitelným druhům a nebyla drcena na příliš 

malé kousky. Z výše uvedeného se Pleiner domníval, že lze bez jakékoliv 

nadsázky počítat s výrobou oceli v želechovické tavírně.  

V r. 2009 proběhl workshop starého železářství ve Staré huti u 

Adamova (5. - 7. 5. 2009). Na programu akce byly tavby v 
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rekonstruovaných železářských pecích užívaných v tradiční metalurgické 

oblasti střední části Moravského krasu v období raného středověku. 

Tavby proběhly v zahloubené peci typu Želechovice. Experimenty 

probíhaly po 3 dny a jejich výsledky byly následně kovářsky zpracovány. 

Experimentální tavba byla navíc provázena minipřednáškou PhDr. Jiřího 

Merty [60]. 

O původu stavitelů želechovické baterie pecí lze vést tuto úvahu: 

Z pohledu archeologa je důležitá a zajímavá otázka, jak se v 

archeometalurgických nálezech projevuje příchod nových skupin 

obyvatel a zda vůbec lze z tohoto archeologického materiálu usoudit, 

odkud stavitelé těchto hutnických dílen přišli. V době, kdy Slované 

přicházejí do střední Evropy, byla výroba železa v této oblasti známá již 

téměř jedno tisíciletí. Dosud bohužel neznáme žádné hutnické dílny, 

které bychom mohli datovat do doby těsně po jejich příchodu. Příčin 

této absence může být víc a lze předpokládat, že nález hutě z této doby je 

jen otázkou času. Naše znalosti o slovanském hutnictví železa jsou zatím 

tedy spojeny až s koncem 8. století n. l. V tomto čase vystupuje slovanské 

hutnictví železa z anonymity, a to velmi zajímavým způsobem. Je 

jednotné, se zřetelnými rysy, používá jediný typ pecí stavěných vždy v 

bateriích. Jde o vtesané zemní objekty s dlouhým hrudním tunelem, 

nazývané podle eponymní lokality typem Želechovice. Pece, které 

známe z území vznikající Říše velkomoravské, se vyznačují jedním 

důležitým prvkem konstrukce, jíž je podkovovitá dutina v zadní stěně 

šachty, která spolu se sklonem násypné části šachty pece umožňovala 

přímou výrobu oceli v peci. Dílny se dále vyznačovaly vysokou 

produktivitou práce a byly už v době revizního výzkumu v 

Želechovicích, který vedl R. Pleiner v r. 1955, přirovnávány k 

manufakturám. Další vývoj archeologického bádání pak tento předpoklad 

plně potvrdil. To, že pro vtesané zemní pece typu Želechovice lze najít 

místo, odkud k nám jejich stavitelé přišli, se ukázalo při podrobném 

studiu literatury, a to především se zaměřením na nákresy hutnických 

dílen a pecí. V archeologické praxi celé Evropy se totiž často stává, že 

hutnické pece jsou obnažovány až na propálenou vnější stěnu šachty, což 

sice odpovídá běžným archeologickým postupům, ale pro hutnické pece 
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to vhodné není. Na nákresech potom lze vidět zcela ojedinělé objekty 

pecí. Abychom dospěli k pravděpodobně původní podobě pece, je třeba 

se řídit především parametry jejich interiérů. Z popisu terénu a 

pozůstatků vnějších částí pece patrných většinou v pláncích dílen potom 

lze odvodit i původní vzhled těles pecí, v tomto případě zahloubených do 

terénu. Pomocí této metody se podařilo najít analogii k vtesaným 

zemním pecím typu Želechovice. Byly to pece v hutnické dílně z 6. stol. 

n. l., která se rozprostírala na bezejmenném ostrůvku Jižního Bugu mezi 

vesnicemi Solgutov a Hajvoron a je označována jako hajvoronská 

(Bidzilja 1963). Na ostrově byly nalezeny čtyři pece na pražení rudy, 

dvacet jedna pecí redukčních a šest jam na uložení zásob rudy. Obydlí na 

ostrově nalezena nebyla. Podle této situace lze předpokládat, že ostrov 

sloužil výhradně k výrobě železa, přičemž ruda musela být přivážena na 

lodích. Byla těžena u vsi Antonovo, vzdálené 1,5 km od ostrova. Přístav 

pro lodě byl umístěn v jihovýchodní části ostrova, kde bylo pobřeží 

vhodné pro přistávání a kde byly také nalezeny výše zmiňované jámy pro 

uložení rudy, uspořádané ve dvou řadách, souběžných s pobřežím 

ostrova. Na celém ostrově byly nalezeny pozůstatky pouze jediné stavby. 

Byla nadzemní a autor výzkumu předpokládá, že šlo o strážní objekt, 

který kontroloval situaci na řece a sloužil k ochraně dílny.  

Hajvoronská dílna je příkladem uzavřené výroby železa situované 

na geograficky omezeném prostoru. Pro poznání hutí ve střední části 

Moravského krasu a v Želechovicích je tato hutnická dílna důležitá, 

protože její pece jsou předobrazem zahloubených pecí s dlouhým 

hrudním tunelem, které pracovaly o dvě století později na území 

vznikající Říše velkomoravské. Nejlépe dochované hajvoronské pece 

měly formový otvor vysoko v týlu šachty, kde byla úroveň povrchu 

původně zvýšená, a tam také byl umístěn měch směřující proud vzduchu 

šikmo do nitra pece. Oblast jižního Bugu patřila v té době k území, které 

bychom mohli přiřadit k druhotně slavinizované, zřejmě dosti 

polyetnické sféře z okruhu Peňkivka. Používání typu zahloubených pecí 

lze prokázat i v geograficky blízké, východněji položené oblasti saltovo–

majacké kultury, kde byl podrobně vyhodnocen nález pece v Jutanovce 

na Severním Donci (Afanasjev – Nikolajenko 1982, 173). Šlo o objekt 
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zabudovaný do lavice rostlé hlíny s dmýcháním vzduchu směrovaným 

dvěma šikmými vzduchovody. Je tedy možné předpokládat, že základní 

typ pece, tedy horizontální objekt označovaný u nás jako typ 

Želechovice, byl slovanskými hutnickými mistry vnesen do střední 

Evropy z oblasti jejich původu. Na Moravě se tyto pece objevují v 8. 

století n. l. a jsou význačné již zmiňovaným jednotným charakterem pecí 

i celých dílen (Souchopová 1986, 15–23, 1995, 13–20). Zde se naskýtá 

další otázka, kterou budeme snad moci v budoucnosti vysvětlit. Hutnické 

dílny s vtesanými pecemi s dlouhým hrudním tunelem, označované jako 

typ Želechovice se objevují někdy na sklonku 8. a na počátku 9. století, 

tedy v období, které můžeme charakterizovat jako dobu prosazování 

státní jednoty staromoravského státu a expanze dolnomoravského 

knížete na sever. To je v literatuře někdy spojováno i s potřebou získat 

severomoravská rudná ložiska na Šternbersku, Litovelsku a Uničovsku 

(Michna – Pojsl 1988, 30). Tato myšlenka není rozhodně bez šance, a to 

právě pro zřejmě současný výskyt hutí typu Želechovice v oblasti střední 

části Moravského krasu i na severu Moravy, pro jejich výraznou 

podobnost a manufakturní charakter výroby. Z výše uvedených příkladů 

nálezů hutnických dílen a pecí je patrné, že za příznivých okolností jsou 

tyto technické objekty hodnotným pramenem pro doplnění a upřesnění 

jiných archeologických zjištění a je jisté, že s narůstajícím počtem nálezů 

hutí a jejich zkoumání metodami exaktních věd bude jejich význam v 

tomto smyslu vzrůstat. 

Nález staroslovanských železářských pecí u Želechovic je natolik 

významný, že je třeba odkázat čtenáře, kteří mají ještě hlubší zájem o 

studium tohoto materiálu, na obsáhlou odbornou literaturu např.: 

Pleiner, R.: Základy slovanského železářského hutnictví v českých 

zemích, nakladatelství Československá akademie věd, Praha, 1958; 

Pleiner, R.: výroba železa ve slovanské huti u Želechovic na Uničovsku, 

Rozpravy ČSV 65, sešit 6, 1955; Pleiner, R.: Hutnictví železa v českých 

zemích a na Slovensku v době předfeudální a raně feudální, 1984; 

Souchupová, V.: Počátky západoslovanského hutnictví železa ve světle 

pramenů z Moravy. StAÚ Brno XIV/1; Šín, L.: Člověk 9. až 12. století v 

Hornomiravském úvalu, magisterská práce, Masarykova univerzita Brno, 
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Přírodovědecká fakulta, Ústav antropologie, Brno, 2006 nebo Hlubek, L.: 

Zprávy vlastivědného muzea v Olomouci, č. 300, Olomouc, 2010, 

Pravěké a středověké osídlení katastru obce Želechovice. 

Památky místního významu 
 

 

Ochráncem kulturních památek jako nedílné součásti kulturního 

dědictví národa, je především stát, hájí tak svědectví svých dějin, 

uchovává tak významného činitele životního prostředí a obhospodařuje 

tak své nenahraditelné bohatství.  

Obec potom jako veřejnoprávní korporace by měla chránit 

kulturní památky též, bez ohledu na jejich vlastnictví, a měla by též vést 

úsilí směřující k vyhledávání, péči a popularizaci památek místního 

významu jako důkazů své kulturně-historické existence, jako symbolů své 

identity a v neposlední řadě jako objektů poukazujících na regionální 

jedinečnost - nenahraditelné stabilizátory lokální rozmanitosti.  

Ač zákon o státní památkové péči památky místního významu 

nedefinuje a nepojmenovává, je v bytostném zájmu každé obce, aby svoje 

kulturně-historické dědictví zanechané minulými generacemi předávala 

dále v takové míře, aby jejich stav a péče k nim projevená poukazovala 

na skutečnost, že i nám, současným členům obce, byl význam 

regionálních památek znám a že jsme dokázali hodnoty v nich ukryté 

přečíst a odevzdat je našim potomkům jako pramen k poznávání dob 

dávno i nedávno minulých. 

I když památky místního významu hrají roli malých památníků 

velkých tvůrčích schopností a práce člověka v minulosti, a i když není 

jejich záře natolik oslnivá, aby se na hvězdném nebi kulturních památek 

jejich jasu vyrovnávaly, je jejich úloha v tvorbě lokální pospolitosti a 

identity nezastupitelná.  

Kéž i historií bohatá obec Želechovice nalezne cestu ke svým 

malým památníkům a kéž si konzumní společnost začne uvědomovat, že 

tyto malé památníky mohou přispět k zabránění zničení vazeb na 
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minulost jako kolektivní paměti národa, k udržení vlastní identity proti 

světovému trendu postupného stírání specifických znaků vlivem 

unifikace všech projevů, k absenci ochuzování souboru hodnot 

vytvořených lidstvem, k zachování urbanistických hodnot a k podpoře 

atraktivnosti venkovského prostoru, což by mělo být zájmem 

celosvětovým!   

Jedním z veřejných zájmů obce by měl být zájem na jejím 

hmotném kulturním dědictví, tedy historicky vzniklých kulturních 

hodnotách tvořících součást prostředí života současné a budoucí 

společnosti. Součástí tohoto hmotného kulturního dědictví by měly být 

nejen památky, ale i krajinářské kompozice jako součást kulturní krajiny. 

Tento veřejný zájem musí najít oporu v zákoně, tedy v legislativním 

základě, v jehož klasifikaci stupňů hmotného kulturního dědictví by 

kromě kulturních památek aj. předmětů zákonné ochrany měly svoje 

místo i památky místního významu. Jde totiž o věci, které nedosahují v 

celostátním měřítku takových kvalit, aby se mohly stát kulturní 

památkou, avšak jejich kulturně historické hodnoty jsou významné pro 

region, v němž se nacházejí nebo z něhož pocházejí. 

„Ustanovitelem“ těchto památek by měly být obce a to 

individuálním správním aktem vydávaným v samostatné působnosti ve 

spolupráci s odbornou organizací památkové péče. Tento správní akt, 

jímž by obec památku místního významu vymezila, by ji měl především 

identifikovat a určovat práva a povinnosti s ní spojené. Obec musí stát v 

roli „vymezovatele“, ochránce a prezentátora.      

Prvním zmapováním památek místního významu na území obce 

Želechovice se po obnově územní samosprávy v 90. letech minulého 

století zabýval Ing. arch. Tomáš Pejpek, autorizovaný architekt v rámci 

zpracování konceptu Urbanistické studie obce Želechovice, který 

Zastupitelstvo obce Želechovice schválilo dne 7. 6. 1999. Tak vznikl 

první, avšak nutno podotknout neúplný přehled památek zakreslených 

do komplexního výkresu urbanistické studie. Dalo by se tedy hovořit o 

prvním oficiálním seznamu věcí, o nichž nejvyšší orgán obce rozhodl 

jako o památkách místního významu.  Je zřejmé, že řešení stavu objektů, 

které nejsou zapsány do Ústředního seznamu kulturních památek ČR, 
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nebylo prvořadým účelem urbanistické studie sídelního útvaru, protože 

ten se prioritně zabývá zpracováváním aktuálních problémů obce a 

potřebou stanovit koncepci dalšího rozvoje.  Devět památek, které studie 

pouze vyjmenovává a dále se jimi již nezabývá, se tak dostalo před 

zastupitelstvo obce pouze jako textový zlomek rozsáhlého obsahu 

urbanistické studie obce. To ale nic nemění na tom, že v roce 1999 

zastupitelstvo obce v rámci schvalovacího procesu zaměřeného na 

urbanistickou studii poprvé vyjádřilo vůli ustanovit památky místního 

významu.  

T. Pejpek v ní poukazuje na to, že podkladem pro seznam 

místních památek, ze kterého vycházel, byl Seznam nemovitých 

kulturních památek místního významu Památkového ústavu Olomouc z 

roku 1998. Do tohoto seznamu byly zaneseny: 1. kaple sv. Cyrila a 

Metoděje, 2. Boží muka, 3. kamenný kříž, 4. sloup se sochou Panny 

Marie Immaculaty, 5. kamenný kříž centrální na hřbitově, 6. Socha 

Panny Marie Lourdské na hřbitově, 7. statek č.p. 12, 8. pomník Svobody 

a 9. kříž u cesty do Strukova.  

V dubnu L. P. 2012 starosta obce Želechovice, Ing. Antonín 

Hampl, na základě zákona o obcích sestavil seznam položek, které z 

titulu své pravomoci prohlásil za památky místního významu: 

 

1. Pomník svobody na návsi  

Kamenný monument stojí v horní části návsi, za kaplí, na parcele 

č. 858/1, zbudován Jos. Hemzalem v Konici a do obce dovezen 7. 4. 1922 

přímo na místo, kde byl ihned postaven čelem k silnici. Spočívá na 

pravoúhlém základě ukončeném nízkým schodem obloženým 

mramorem. Na něm se tyčí několikrát odstupněný obelisk v podobě 

pilíře na krychlovém soklu s podnoží. Mírně kónický pilíř je nahoře 

ukončen zúženou partií zdobenou reliéfem vavřínové girlandy svázané 

stuhou, nad ní státním znakem – lvem, a nese sochu sokola, který byl v r. 

2006 nově proveden, neboť původní socha byla odcizena. Na soklu čteme 

na čelní straně datum 21. 5. 1922. Do pilíře je vsazena deska z černého 

mramoru se znakem sokola a nápisem: „28. 10. 1918 památník svobody 

postaven nákladem tělocvičné jednoty Sokola v Želechovicích. Paže tuž 
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vlastni služ obnoven a převzat v ochranu po něm. okupaci místním nár. 

výb. 9. 5. 1948.“ K tomuto nápisu je třeba podotknout, že v době II. 

světové války byl rozebraný pomník uschován v jedné místní stodole 

před okupanty a v r. 1948 opět postaven.  

Jde o památník místního významu s příznačnými dobovými 

výtvarnými rysy, který dokumentuje činnost místní organizace Sokola. 

Po stranách k němu byly vysázeny dvě lípy neznámo kdy. Listiny v jeho 

útrobách při rekonstrukci nalezené byly přepsány a uloženy do obecního 

archivu a původní originály vráceny s dalším novodobým vzkazem pro 

budoucí generace zpět do vytesané kapsy v soklu pomníku. V r. 2006 

došlo k rekonstrukci památky nákladem cca 60.000 Kč. 

 

2.  Sousoší Kalvárie na návsi z r. 1833 

Sousoší je situováno na stejné parcele jako pomník svobody. 

Spočívá na širokém čtvercovém schodu sestaveném z pískovcových 

bloků spojených železnými sponami. Skládá se ze spodní podnože, soklu 

(nesoucího po stranách římsy sochy a mírně kónický pilíř uprostřed) a z 

vlastního kříže s korpusem na vrcholu. Do podnože je na čelní straně 

dodatečně vsazena deska s oválnými podobiznami sedmi občanů, kteří se 

stali oběťmi první světové války. Do desky jsou vytesána jejich jména a 

nápis končící slovy: „... po vždy padlé mějte v úctě.“ Na čelní straně, ze 

stran zvlněného soklu je vytesán reliéf Piety. Další reliéfy jsou i po 

bočních stranách: vpravo anděl strážný s polopostavou chráněnce (?), 

vlevo světec s obludou u nohou (Sv. Ignác z Loyoly ?).  Na zadní straně je 

vytesán nápis: „K úctě Boží postaveno nákladem obce 1833“. Sokl je 

nahoře ukončen profilovanou a uprostřed segmentově vzedmutou 

římsou, pod níž uprostřed jsou dvě hlavy andílků. Římsa nese po 

stranách sochy P. Marie a sv. Jana. Několikrát odstupněný středový pilíř 

zdobí tradiční symboly Kristova utrpení. Vlastní kříž s trojčlenným 

ukončením břeven nese tělo Ukřižovaného. Sochařské pojednání díla je 

poněkud rustikalizované a celková kompozice se opírá o starší předlohy. 

Postava P. Marie odpadla (byla uchována v kapli a v r. 2010 při 

rekonstrukci vrácena na původní místo), pilíř byl před r. 2010 naprasklý 

a na těle Krista již byly stopy po opravě.  
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Celý monument je obklopen původní železnou ohrádkou a 

doprovázen postranními železnými stojany. Jde o cennou památku 

místního významu, která spolu s kaplí a sokolským památníkem svobody 

tvoří harmonický celek ve středu obce.  

V roce 2009 došlo k restaurování oplocení a kovových prvků 

nákladem 60.000 Kč, restaurování monumentu z rozpočtu obce bylo 

provedeno nákladem 50.000 Kč. 

 
3.  Kaple sv. Cyrila a Metoděje z r. 1883 

Jde o drobný zděný monument novogotického charakteru 

půdorysně řešeného jako jednolodní prostor zaklenutý třemi poli křížové 

klenby, oddělenými pasy a triumfálním obloukem odsazeným od 

kněžiště s trojbokým závěrem s kápěmi v klenbě. Na jižní straně se ke 

kněžišti připojuje pravoúhlá sakristie, na západní straně se k lodi váže 

půdorysně pravoúhlá věž a kruchta nesená dvěma sloupy. Gotický 

charakter stavbě dodávají okna s lomenými oblouky a odstupněné opětné 

pilíře. Věž se ve zvonicovém patře otevírá rovněž okny s lomenými 

oblouky v záklenku a je kryta jehlanovou střechou. Motiv lomeného 

oblouku je uplatněn i ve formě niky pod věží, v níž je vchod do kaple. 

Vlevo dole je na věži vytesáno datum 1883. Jde o hodnotný zděný objekt 

relativně značných rozměrů tvořící dominantu obce a jednotu s 

interiérovým vybavením z konce 19. století. V současné době je celá 

stavba zajišťovaná izolací proti vlhkosti a je v celkovém dobrém stavu.  

K opravám na kapli lze uvést, že v r. 1993 došlo k obnovení 

fasády a vnitřních omítek, v r. 1995 byl do věže zavěšen nový zvon, jenž 

byl pořízen z finančních příspěvků místních obyvatel a že v r. 1996 byly 

do věže kaple instalovány věžní hodiny nákladem 94.000 Kč včetně 

motorové jednotky a čtyři nové páry hodinových ruček ke stávajícím 

číselníkům od L. T. Štěpánka. Metodou zarážení chrom-ocelových plechů 

do nosného zdiva byly stěny odizolovány od zemní vlhkosti. V r. 2008 

dále došlo k restaurování vchodových vrat uměleckým kovářem, 

dřevěných lavic v interiéru kaple, k pokrytí střechy celé kaple včetně 

věže, k provedení nové elektroinstalace a k zednickým pracím, které byly 

ukončeny kompletní novou výmalbou. Celkové náklady spojené s těmito 
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pracemi dosáhly 1,6 mil. Kč. V r. 2012 obec získala finanční prostředky 

na dokončení vnějších omítek a jejich nátěr, tím byla dokončena 

poslední etapa oprav této církevní stavby.  

Blíže ke kapli Hampl, 2011, s. 76 – Zvonice a kaple s. 55 – Z 

věžové báně želechovické nebo dále v Kronice obce Želechovice. 

 Při opravě střechy kaple byl nalezen ve trámoví rukopis, který 

byl společně s dalšími novodobými dokumenty do věže zpět uložen. 
 

4.  Interiér kaple – novogotický oltář, kazatelna, křížová cesta v 

rámech, kamenná socha sv. Floriána, harmonium Lhota 

Interiérové vybavení kaple pochází většinou z 80. let 19. stol. 

Novogotický hlavní oltář je dřevěný, vyřezávaný s fiálami, sochami 

věrozvěstů, čtyř andělů a kříže s korpusem. Kazatelna je též dřevěná, 

vyřezávaná se schůdky a baldachýnem, zdobená obrazy čtyř evangelistů 

a postav s eucharistií. Křížová cesta v dobových rámech je malovaná 

olejem na plátně, nepřemalována. Na obrazech se vyskytuje síť jemných 

povrchových trhlinek přirozeného původu. Kamenná socha sv. Floriána 

na soklu v rohu lodě na pravé straně kaple pochází ze zbořené zvonice, 

která kapli předcházela. Socha je polychromovaná, pojednáno v poněkud 

rustikální formě v 19. století. Harmonium Lhota bylo z konce 19 stol., 

stálo na kruchtě. V 90. letech 20. stol. bylo ještě používáno při pohřbech, 

výjimečně při zpívaných bohoslužbách, v r. 2008 kvůli značnému 

poškození zlikvidováno, zachovány zůstaly pouze fragmenty, jež jsou 

uloženy na Obecním úřadě v Želechovicích.  

 

5.  Kříž centrální na místním hřbitově z r. 1901 

Kříž uprostřed hřbitova na parc. č. 338/2 je jednoduchým 

monumentem z počátku 20. stol. z pískovcového materiálu. Tvoří jej 

hranolový blok posazený na širším schodovém základu. Tento blok nese 

podnož v podobě kvádru, na němž spočívá užší, výškově dimenzovaný 

sokl, ze kterého vyrůstá vlastní dřík kříže. Na zadní straně monumentu je 

vytesán nápis: Postaveno nákladem Antonína Hohnheisera ze Želechovic 

r. 1991. Do čelní strany soklu je vsazena deska z šedého leštěného 

mramoru pokrytá zlaceným nápisem církevního obsahu příhodným v 
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sepulkrální souvislosti. Nahoře je deska přizdobena mariánskou 

hlavičkou. Sokl je nahoře ozdoben motivem obloučkového vlysu a 

uzavřen trojúhelným frontonem. Podobně je tomu na všech jeho 

stranách. Jde o místní památku tvořící centrální dominantu hřbitova.  

 

6.  Hřbitovní brána s mřížovými vraty z r. 1901 

Jedná se o drobnou zděnou stavbu, uprostřed půlkruhově 

vzepjatou, s křížem ve vrcholu, zdobenou po stranách výstupky s 

kamennými koulemi. Vchod je uzavřen dvoukřídlovými vraty s 

železným mřížovím, provedeným ručně v kovářské dílně. Nad nimi byl 

nad půlkruhovým zděným obloukem nápis: „Co jste vy – byli jsme i my, 

co jsme my – budete i vy“.  

 

7. Sloup se sochou P. Marie Immaculaty z r. 1892 

Sloup stojí na p.č. 376 opodál silnice mezi obcemi Želechovice a 

Brníčko na bývalém rozcestí. j vbudován na pravoúhlém pískovcovém 

základu vystupujícím schodovitě nad terén. Na něm, na několikrát 

odstupněném soklu, se tyčí sloup vyrůstající z pseudoslohově pojednané 

partie v jejíž spodní části je vytesán letopočet 1892. Sloup vrcholí 

mohutnou hlavicí zdobenou akantovým motivem a rosetkami. Hlavice 

nese skulpturu P. Marie spočívající na zemské polokouli obtočené 

hadem. Hlavice i socha jsou polychromované. P. Maria hledíc k nebi má 

kolem hlavy svatozář. Stylově pozoruhodná místní památka příznačná 

pro řemeslnou výtvarnou práci na konci 19. stol. tvoří působivý prvek 

krajiny. Kolem sloupu je nízká kovová ohrádka.  

V r. 2007 došlo k restaurátorským zásahům do památky nákladem 

64.000 Kč.  

 

8. Boží muka u Hlavnice 

Boží muka stojí na parc. č. 1193. Jedná se o drobný zděný 

monument situovaný na trojúhelné základně, kterou asi 3m vysoká 

stavba opisuje. Horní asi třetinovou část odděluje kordonová římsa, jejíž 

tvar opakuje i hlavní římsa. Horní partie je na všech třech stranách 

opatřena menšími nikami s mírně segmentově vzpjatým záklenkem. 
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Celek, omítnutý bílou vápennou omítkou, završuje stanová stříška krytá 

taškami s železným křížkem na vrcholu. Drobná památka místního 

významu, která oživuje ráz krajiny. 
 

9. Kříž u silnice k Újezdu v severovýchodní části katastru z r. 1817 

Kříž stojí na parcele č. 424 a je nestarší dochovanou skulpturou 

obce datovanou k r. 1817. Je vybudován na pravoúhlé podnoži, jehož 

střední část v průčelí rizalitově předstupuje. Nad ní se zdvihá sokl, jehož 

střední předstupující část je opatřena reliéfem duchovního (?), k němuž 

je z oblak seslán blesk. Boční části se směrem nahoru zužují a jsou nahoře 

i dole opatřeny volutami doprovázenými plastickým akantovým 

dekorem. Ten se opakuje i na užších partiích viditelných z bočních 

pohledů. Sokl nahoře uzavírá profilovaná, uprostřed segmentově vzepjatá 

římsa, pod níž je uprostřed mušlový motiv. Uprostřed nad římsou se 

vypíná kónicky řešený obelisk zdobený na čelní straně reliéfy tradičních 

symbolů Kristova utrpení. Vlastní kříž s tělem Krista se nedochoval. Jde o 

poněkud rustikalizovaný doklad skulpturální tvorby z počátku 18. století, 

který dosud nese stopy staršího naturalistického cítění. 

V r. 2012 došlo k restaurátorským pracím na tomto kříži, kdy byl 

nákladem 120.000 Kč obnoven. 

 

10. Kříž Kristova utrpení z r. 1834 u silnice ke Strukovu 

Kříž se nachází v blízkosti silnice mezi obcemi Želechovice a 

Strukov na parc. č. 275. Skulptura spočívá na pravoúhlém schodovitém 

podstavci, na jehož čelní straně je reliéf tradičních symbolů Kristova 

utrpení. Obdélný, výškově orientovaný sokl nese reliéf protnutého 

planoucího srdce obklopeného paprsky. Nahoře sokl uzavírá profilovaná 

římsa nesoucí několikrát odstupněnou partii s nečitelným německým 

nápisem, z níž vrůstá prostý kříž s tělem Krista. Na zadní straně je již 

nečitelný nápis a hlouběji vytesaný letopočet 1834. Jedná se o skromnou 

památku místního významu z 1. pol. 19. stol.  

 

11. Fragment smírčího kříže v místě kříže Kristova utrpení 

Jedná se o neurčitou památku nacházející se v blízkosti kříže 
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Kristova utrpení z r. 1834 u silnice ke Strukovu, která je představována 

plochým balvanem zapuštěným pevně do země, jehož levá strana 

poněkud vystupuje jako dochované rameno kříže.  
 

12. Baterie slovanských železářských pecí z doby Velkomoravské, 

archeologický nález 

Blíže viz. kapitola „Tisíc let v poli ukrytá staroslovanská baterie 

železářských pecí, nejkrásnější příklad slovanské železárny“. 
 

13. Fragmenty rozsáhlé vodohospodářské soustavy Heralta a Ješka 

Pňovského ze Sovince skládající se z vodních kanálů, náhonů, 

Panského příkopu, hrází a vypuštěných rybníků Řítovského, 

Laveckého, Pňovského a rybníků Lubne a Olšina z přelomu 15. a 16. 

stol. rozprostírajících se na katastrálních územích obce Želechovice 

a Pňovice. 

Na katastrálním území obce Želechovice se v JZ části katastru 

nacházely v 16. století dva rozsáhlé rybníky – Lavecký a Řítovský. Po 

jejich vypuštění se dochoval systém kanálů, náhonů či struh značné 

délky a rozsahu, které sloužily k jejich napouštění a vypouštění. Celý 

systém byl napojen na řeku Oskavu a vytvářel tak spolu s mohutnými 

dřevěnými stavidly důmyslný systém, kterým vodohospodáři před pěti 

sty lety měnili výšku hladin rybníků. Na soustavu byly napojeny ještě 

další rybníky, Pňovský u Pňovic, rybník Lubne a Olšina tamtéž. Soustava 

se přestala využívat kolem r. 1850, kdy byla vypuštěna, rybníky 

vysušeny, pozemky pod nimi rozparcelovány a intenzivní zemědělská 

výroba postupně likvidovala všechny pozůstatky po dobách rybnikaření 

v našem kraji. Dochovány do dnešních dob zůstaly jen zmíněné náhony 

k rybníkům, zbytky rybniční hráze a Panský příkop, a sice na parcelách 

900/9, 685/232, 860, 861, 1245/2, 880 vše v k. ú. Želechovice u Uničova a 

p.č. 1296 v k. ú. Pňovice. Trendům rozorávání mezí, remízů a příkop z 

důvodu zvětšování ploch pro zemědělskou výrobu přestály pouze tyto 

části: kanál, jenž je na p.č. 861 (zavezen ve své první a poslední části) 

zachován jen v úseku dlouhém asi 1,5 km; kanál na p.č. 1296 zachován v 

délce zhruba 1 km; rybniční hráz na p.č. 880; náhon na parcele č. 885 
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zachován zcela; Panský příkop zachován jen fragmentálně.  

Soustava je významným historickým dokladem vodohospodářské 

činnosti na počátku 16. století na Uničovsku. Dokládá, jakou prací se naši 

předci žijící v 16. - 19. stol. zabývali a zajisté se jedná o projev schopnosti 

vybudovat a provozovat vodní soustavu na jinak rovinatém území. 

Historický význam rybníků dokládají nejen stará mapová díla, ale 

i soubor listin dochovaných v Zemském archivu v Opavě, Státním 

okresním archivu v Olomouci, např.: listina z r. 1539, kterou Ješek 

Pňovský ze Sovince přiznává vsi Želechovicím právo pastvy na hrázích 

rybníků Řítovského a Laveckého nebo listina z r. 1588, kterou Karel 

kníže Minsterberský uznává a potvrzuje vsi Želechovicím výsady dané jí 

Markvartem ze Zvole, Vokem a Heraltem Pňovskými ze Sovince a 

listinou vlastní a Kateřiny Berkovny z Dubé.  

Z obavy před likvidací posledních zbytků napájecích vodních 

kanálů a příkopů, které jsou dodnes určitým způsobem čitelné v terénu, 

podala obec návrh na prohlášení věci za kulturní památku. Jelikož 

nejdůležitější části soustavy (rybníky) jsou zlikvidovány, nedoporučil 

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci věc 

prohlásit za kulturní památku. Ministerstvo kultury potom k soustavě 

uvedlo, že je jistě součástí kulturního profilu místa, na kterém se nachází, 

ale že představuje historické hodnoty a doklady pouze regionálního 

významu. Obec Želechovice se proto prozatím musí spokojit s 

prohlášením věci za památku místního významu, neboť pro ochranu 

státem není vhodná.  

 

14. Řítovský dub – památný strom 

Strom roste na bývalé hrázi dnes již neexistujícího řítovského 

rybníka v polích asi 0,5 km severovýchodně od obce Dětřichov v části, 

která se nazývá Hroudí. Přístup ke stromu je ze silnice z Dětřichova do 

Pňovic, za mostem přes Oskavu odbočka vlevo na polní cestu v koruně 

hráze nebo ze Želechovic po polní cestě kolem pískovny k Dětřichovu. 

Strom ční z porostu asi 300 m jižně od soutoku Lukavice s Oskavou. 

Nadmořská výška lokality je 233 m. Obvod kmene ve výčtové výšce 1,3 

m činí bez mála 5 metrů, výška dosahuje 27 metrů. Agentura ochrany 
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přírody a krajiny ČR, středisko Olomouc odhaduje stáří stromu na 200 let 

a jeho vitalitu hodnotí jako velmi dobrou. Krajinářsky hodnotný strom 

nesoucí název po zaniklé vesnici Řítov a vypuštěném rybníku Řítovském 

byl za památný prohlášen na základě návrhu Antonína Hampla, t.č. 

kronikáře obce. 

Dub je zdaleka viditelný v otevřené krajině polí, jeho vysoká 

koruna ční ze zapojeného liniového porostu na hrázi, jehož je součástí. 

Strom výrazně převyšuje okolní porost a nelze vyloučit, že se jedná o 

posledního dochovaného jedince z původního porostu hráze bývalého 

rybníka. Strom byl zapsán do Ústředního seznamu památných stromů ČR 

na základě rozhodnutí Odboru životního prostředí MěÚ Uničov. 

 

15. Vrba v loukách – památný strom 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa chráněné 

krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a Krajské středisko Olomouc 

provedli na základě podnětu obce Želechovice v r. 2011 místní šetření s 

cílem posoudit stav vrby křehké navržené k vyhlášení jako památný 

strom. Vrba roste v polích 0,5 km jižně od zastavěné části obce, vlevo od 

polní cesty do Pňovic v nadmořské výšce 229 m jako solitéra. Obvod 

kmene stromu činí 378 cm, výška 15 m, stáří je odhadováno na 150 let. 

Zdravotní stav vrby je silně narušený, nadzemní část stromu je sice bez 

hnilob a dřevokazných hub či jiného mechanického poškození, ale horní 

polovina koruny je suchá. Negativní dopad na jeho zdravotní stav má 

hluboká orba v jeho nejtěsnější blízkosti a vysoušení stanoviště. Vrba 

roste v původně podmáčené oblasti kolem Želechovic a Pňovic, kde byla 

v průběhu 15. a 16. stol. vbudována rozsáhlá vodohospodářská soustava 

včetně rybníků. Po jejich vypuštění v podmáčených oblastech, které 

nemohly být zemědělsky využívány, rostly vrby křehké v hojném počtu. 

Jediný dochovaný strom z nich roste na dně bývalého rybníka a je 

nositelem původního genofondu.  

 

16. Víceřadá alej lipová lip malolistých a velkolistých Josefa Loutockého 

na návsi 
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Želechovická lipová alej byla vysázena L. P. 1898 za podpory zdejšího 

učitele, správce školy a kronikáře pana Josefa Loutockého, který působil 

v obci v letech 1895 až 1910. Jednalo se o osobnost zainteresovanou do 

historie obce, neboť v letech 1900-1906 sepsal historii obce v ručně psaném 

díle Paměti želechovské. Jako místo výsadby pravděpodobně s místními 

občany zvolil náves, jejíž tvar (okrouhlice) připomíná starobylost vesnice a 

její staroslovanský půdorys se dvěma východy byl při výsadbě lípami 

zachován. Lipová alej tak měla doplnit venkovské prostředí v centru obce a 

stát se spolu s tehdy 13 let starou novostavbou kaple sv. Cyrila a Metoděje, 

kterou obklopuje, významnou dominantou obce. Výsadba lip na návsi je 

zachycena na nejstarší pohlednici (litografické) obce z období kol. r. 1900. 

 V r. 1964 byl Pod Lipami vystavěn betonový parket, na kterém se 

každoročně koná již tradiční hodová zábava, kterou lze zařadit mezi 

největší kulturně-společenské akce v obci. První návrh na vykácení aleje 

padl na veřejné schůzi v r. 1971. Navrhovatel uvedl, že lípy stíní do domů a 

na vzhledu obce nepřidají. Návrhu však vyhověno nebylo, místo toho ONV 

daroval 10.000 Kčs na úpravu lip, které byly ošetřeny, od kácení bylo 

upuštěno. Další ošetření aleje proběhlo v r. 1998 a dále v prvních letech 21. 

století nákladem obce.  

V srpnu r. 2003 byl Ing. Jaroslavem Kolaříkem, expertem v oboru 

zahradnictví a arboristiky proveden rozbor stavu aleje, tj. fyziologické stáří, 

perspektiva, stabilita, zdravotní stav, vitalita, technologie navrženého 

ošetření, naléhavost ošetření aj. Arborista k popisu aleje uvedl, že 

stanovištní poměry pro růst stromů jsou většinou dobré až mírně zhoršené 

v důsledku zhutnění okolního terénu. Na nejstarších jedincích se 

projevovaly negativní vlivy, a sice tzv. vyvětvení korun v důsledku 

kompetice stromů v rámci porostu, kdy lípy jsou značně vysoké s málo 

zavětvenou korunou, což způsobuje náchylnost ke kmitání a v průběhu 

silných větrů hrozí zlomení kmene; nevhodné zásahy v minulosti a 

zanedbaná péče o alej se na stromech podepsala v podobě rozsáhlých ran 

po odstraněných kosterních kmenech, čehož je následkem nápad 

cizopasných hub a infekcí, které vedou ke vzniku dutin; tzv. tlakové 

vidlice jsou výsledkem vyvětvení jedinců. Znalec v r. 2003 zhodnotil stav 
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aleje čítající 53 stromů jako zhoršený a doporučil obnovovat alej novou 

výsadbou a navrhl jejich ošetřování.  

I když se obec Želechovice tímto návrhem řídila a lípy po r. 2003 

začala ošetřovat, je z jejich stavu zřejmé, že ani dynamické bezpečnostní 

vazby v korunách nemohou eliminovat rizika spojená s jejich stavem. Obec 

bude vzhledem k postoji většiny obyvatel rizikové jedince nahrazovat 

postupně novou výsadbou, i když i názory na jednorázovou obnovu nejsou 

výjimkou.     

 

17. Stodola rodiny Černých na stavební parcele č. 20 

Stodola postavena před r. 1834. 

 

18. Hasičský stožár na sušení hadic z r. 1937, železný 

Železný sloup může být považován za technickou památku 

místního významu, která se nachází vedle hasičské zbrojnice. 

 

K výše uvedenému seznamu je třeba poznamenat, že ho nelze 

považovat za konečný, neboť jeho obsah je v rukách budoucího vedení 

obce. 
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především ve střední a vých. Evropě od cca 6. stol.), jimi  osídlenými zeměmi, 

slovanskými jazyky, literaturou a kulturou.   
[54] 8. - 12. století 

[55] Období, během kterého se ve střední Evropě objevili Keltové a začalo se 

http://www.znojemskarotunda.com/ikonudel.htm
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zpracovávat železo. Toto období končí kolem r. 450 př.n.l.  
[56] R. Pleiner, Staroslovanská soustava železářských pecí v Želechovicích u 

Uničova, ARVI 1954, 196-209 (předběžná zpráva); idem, Výroba železa ve 

staroslovanské huti u Želechovic na Uničovsku, Rozpravy ČSAV 65, No 6 (SV), 

Praha 1955. 

[57] Velkomoravská říše, Velká Morava nebo stát Mojmírovců, latinsky Moravia 

Magna, byla prvním známým západoslovanským státem, ve své době 

nejmocnějším a nejsilnějším ve střední Evropě. Existovala převážně na území 

Česka, Slovenska, Maďarska mezi léty 833 – 906/907 n.l.  
[58] Zátopové území neboli inundace je část území v okolí vodních toků (říční 

niva), které je periodicky zaplavované zvášenými (povodňovými) průtoky. Tyto 

periodické rozlivy v přirozené (člověkem nepozměněné) části nivy jsou velmi 

významné pro zdejší biologickou rozmanitost (biodiverzitu). 
[59] Poznámka k číslování: Schirmeisen při svém výzkumu napočítal uprostřed 

soustavy 5 pecí, ale ve skutečnosti se zde nacházely jen 4. Při novém číslování v 

r. 1951 bylo č. XI, představující onu pátou pec úmyslně vynecháno, takže 

poslední pec soustavy má číslo XXV, ačkoliv objektů bylo pouze 24.  
[60] www.muzeum/blansko.cz/expozice/nejstarsi-hute-/ [on-line 28.6.2011];  

www. technicalmuseum.cz/content/view/299/251/lang,ce/;    
www.starahut/com/photo_gallery/photo_gallery.htm 

[61] Nálezy zemědělského nářadí z dob prvních pokusů o vytvoření prvních 

státních útvarů na našem území (Sámova říše, Velkomoravská říše) potvrzují, že 

nejdůležitějším prostředkem k obživě byla půda a s tím pojené zaměstnání 

většiny lidí v zemědělství. Jeho úroveň byla vysoká. Ač se v 8. a 9. století začalo 

ze zemědělství oddělovat řemeslo (hrnčíštví, benářství, klenotnictví), zcela jinak 

tomu bylo u řemesla kovářského, které zvládli Slované již v pradávných dobách 

dokonale. Slovanské mistry černého řemesla zásobovali hutníci železem, které v 

podobě želených nástrojů podporovalo rolníky, pastevce a řemeslníky vším 

potřebným ze železa: radlicemi s krojidly, klučovnicemi a motykami, srpy a 

kosami, kováními rýčů a lopat, noži a nůžkami, dlátovitými nástroji a sekáči 

různých typů, kováním k vědrům, kladivy, sekerami pro boj i práci, koňskými 

postroji, ocílkami a drobnými součástmi oděvu, tepanými plechovými talíři a 

kotli, ale také zbraněmi: hroty kopí a oštěpů, válečnými sekerami možná i meči, 

přílbami a brněním. Výroba železa spojená s kovářstvím se tak stala podporující 

základnou rozvoje společnosti. 

 

http://www.muzeum/blansko.cz/expozice/nejstarsi-hute-/
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věnováno dítkům Věrušce a Moničce Hamplovým ze Želechovic, neboť ty jsou 

hodny mého nejpilnějšího opatrování 

 

 

 

 

  


