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V letech 2010 až 2012 byla v centru Lysé nad Labem pro-
váděna rozsáhlá obnova kanalizace v trase hlavní ulice od
nádraží až na náměstí a pak dále směrem k zámku. Souběž-
ný rozsáhlý archeologický výzkum v ploše výkopu zachy-
til pozůstatky osídlení a pohřbívání od doby halštatské přes
raný a vrcholný středověk až do novověku (Lutovský et al.
2012). Ojediněle byly doloženy i nálezy pozdního paleo-
litu až mezolitu. Výzkum prováděl Ústav archeologické
památkové péče středních Čech a jeho vedoucím byl Mgr.
L. Baloun. V průběhu celého výzkumu jsem měl možnost

sledovat profil výkopu kanalizace v celé jeho délce. Detail-
něji dokumentovaný řez je 540 m dlouhý a z toho 300 m
prochází kvartérními sedimenty.

Sedimentární sled řezu byl dokumentován pomocí sedmi
dokumentačních bodů s profily mocnými 1,5–4 m. Průběh
sedimentů byl sledován i mezi dokumentačními body. Cí-
lem mého průzkumu bylo prostorově fixovat případné
pozdně paleolitické nálezy, které bylo možné předpokládat
na základě několika ojedinělých nálezů pozdně paleolitic-
ké kamenné štípané industrie, přimíchaných do mladších
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situací. Intaktní pozdně paleolitickou archeologickou si-
tuaci se nakonec nalézt nepodařilo, dokumentovaný řez ale
přináší unikátní informace o sedimentech konce poslední-
ho glaciálu a holocénu v prostoru centra města. Ty doposud
nebylo možné (především kvůli zástavbě) v takto ucelené
podobě sledovat.
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Na sedmi dokumentačních profilech (lokalizace na obr. 1,
litologie obr. 2) bylo rozlišeno celkem osm kvartérních se-
dimentárních jednotek a podloží, které zde tvoří slínovce
svrchní křídy (vrstva 9). Nejstarší kvartérní sedimentární
jednotkou jsou spraše zastižené na bázi dokumentačních
profilů 2 a 3 (vrstva 8). Povrch spraše se sklání směrem
k JV. Na dokumentačním profilu 2 byla na povrchu sprašo-
vého tělesa zastižena výrazná vrstva hrubého štěrku mocná
10–15 cm (vrstva 7). Sklon vrstvy je souhlasný se sklonem
povrchu sprašového tělesa. Obsahuje převážně redepono-
vaný materiál vyšších teras, přičemž největší valouny do-
sahují velikosti až 15 cm. Na tuto vrstvu navazuje plynulá
akumulace výrazně laminovaných červenookrových písků
různé zrnitosti s příměsí jílu a prachu (vrstva 6), zastižená
v dokumentačních profilech 1, 2, 3 a 4. Maximální zastiže-
ná mocnost v dokumentačním bodu 4 je téměř 4 m. V do-
kumentačním profilu 1 přechází tato vrstva plynule ve vrs-
tvu s převažujícími laminami jemnozrnného písku (vrstva
5 o maximální mocnosti 0,5 m). Sklon lamin je proměnli-
vý, ve střední části tělesa (dokumentační profil 4) se uklá-
nějí k J, v laterální části tělesa (profily 1–3) se uklánějí
k JV. Sklon lamin klesá se vzdáleností od středu tělesa (do-
kumentační profil 4). Na vrstvy 5 a 6 nasedá vrstva jemné-
ho okrového dokonale vytříděného písku (vrstva 4). Ten
byl zastižen v dokumentačních profilech 1, 2, 3 a 5. Maxi-
mální doložená mocnost vrstvy 4 je 1,4 m. Z řezu je patrné,
že vrstvy 5 a 6 tvoří výraznou elevaci přibližně ve čtvrtině
délky řezu od V. Vrstva 4 na tuto elevaci nasedá na obou
úpatích, na jejím vrcholu se nenachází. Deprese mezi touto
elevací a vlastním zámeckým vrchem byla vyplněna mlad-
šími sedimentárními jednotkami téměř do roviny. Na vrs-
tvu 4 nasedá v prostoru západně od elevace vrstva 3, tvo-
řená hnědookrovým vytříděným středně zrnitým pískem
(ojediněle se v sedimentu vyskytují větší klasty do 5 mm

a drobné útržky půdy). Místy je patrná laminace. Tato sedi-
mentární jednotka je dokumentována v profilech 5 a 6. Je
to první sediment, který jsme schopni přesně datovat po-
mocí archeologických nálezů. V dokumentačním profilu
číslo 5 byla přibližně ve spodní třetině sedimentu zastižena
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kulturní vrstva z doby halštatské (8.–6. století BC). Na je-
jím povrchu se pak nacházela kulturní vrstva raného stře-
dověku (10.–12. století). V dokumentačním profilu 5 na
tuto vrstvu sedimentovanou geologickými procesy nasedá
souvrství antropogenních sedimentů vrcholného středově-

ku (vrstva 2, 13.–14. století). V dokumentačním profilu 6
bylo zastiženo výrazné souvrství splachů a výplní erozních
koryt (vrstva 1), které patrně souvisí s existencí novověké
přístupové cesty k zámku v tomto prostoru.

Interpretace sedimentární sekvence se opírá především
o sled vrstev a nezávislé archeologické datování. Podložím
kvartérních sedimentů jsou v tomto prostoru svrchněkří-
dové slínovce, zastižené na jediném místě (dokumentační
profil 7). Nejstarší kvartérní sedimentární jednotkou je
spraš, vyskytující se na dvou místech v z. části řezu na jeho
bázi (v hloubce zhruba 4 m). Tvar sprašového tělesa ne-
jsme schopni na základě takto omezených informací určit,
jeho povrch se sklání k JV. Stáří sedimentace je nejasné,
nejspíše můžeme předpokládat vrchol posledního glaciál-
ního maxima. Na povrch spraše nasedá těleso laminova-
ných splachových sedimentů složených z lamin jílovito-
prachovitých písků různých zrnitostí, výrazně zbarvené
vysráženými oxidy a hydroxidy železa do červena (vrstvy
5–7). Mocnost tělesa plynule narůstá od jv. okraje, kde do-
sahuje 1 m, ke středu (profil 4), kde dosahujevíce než 4 m,
poté opět plynule klesá. Na okrajích dochází také ke zjem-
ňování zrnitosti. Sklon laminace je ve středu k J, na okraji
k JV. Směrem k okrajům sklon lamin klesá. Na bázi tělesa
byla v dokumentačním profilu 2 zastižena tenká vrstva hru-
bých valounů (vrstva 7). Obě distální partie tohoto tělesa
překrývá vrstva 4, která je v celé sedimentární sekvenci
nejlépe vytříděná (jde o velmi jemnozrnný okrový písek
s prachovou příměsí). Sedimenty tohoto charakteru bývají
v Polabí interpretovány jako eolické. Jako možná doba její-
ho vzniku se jeví období mladšího dryasu. Těleso lamino-
vaného písčitého sedimentu, které tato vrstva překrývá, by
v tom případě mohlo odpovídat teplejším oscilacím pozd-
ního glaciálu (bölling, allerød), kdy došlo ke zvlhčení kli-
matu. V tuto dobu mohlo větší množství srážek iniciovat
významnou erozi sedimentů teras na vrcholu zámeckého
vrchu. Zachycené těleso interpretujeme jako splachový
vějíř, který náš řez řeže takřka příčně (za zlomem profilu ve
v. části řezu pak podélně). Směr přínosu materiálu je od
SSZ z prostoru zámeckého vrchu. Rozsah tělesa směrem
k S nebyl ověřen.

Na geologické mapě 1 : 25 000 (Havlíček et al. 2007)
jsou v těsné blízkosti (ca 50 m jižně) mapovány nivní sedi-
menty. I ty byly výkopem kanalizace zastiženy, avšak ne-
mohly být podrobněji dokumentovány. Jejich charakter je
zcela odlišný od sedimentů popisovaných v tomto textu;
jsou to rašeliny a jílovité sedimenty, jde o nivu malých toků
tekoucích v holocénu do tohoto prostoru od V až SV.
Zkoumané sedimenty s nivou nesouvisí ani výškově, v nej-
vyšším místě jsou až 6 m nad jejím povrchem.

Mezi tělesem splachového vějíře a svahem zámeckého
vrchu zůstala mělká deprese, kterou v průběhu holocénu
začaly postupně zanášet písčité splachy (vrstva 3). Jejich
sedimentaci jsme již schopni přímo datovat. Přibližně ve
spodní třetině jejich mocnosti se nachází keramika 8.–6.
století před naším letopočtem, na jejich povrchu pak kera-
mika raně středověká, z 10.–12. století. Sedimentace této
vrstvy je spojena s pomalou erozí svahů přilehlého zámec-
kého vrchu a patrně i blízkých sedimentů horní části spla-
chového vějíře. Ta odstartovala dříve než v 8. století před
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naším letopočtem, nejpravděpodobněji v závěru doby
bronzové (12.–11. století př. n. l.) v souvislosti s nárůstem
hustoty osídlení. Pomalý a dlouhodobý charakter eroze
a sedimentace odpovídá klidnému, ale dlouhodobému
eroznímu ději (pravděpodobná je plošná eroze z malých
polí), nikoli jednorázovým vysokoenergetickým událos-
tem (přívalovým srážkám). Takový děj by v zalesněné kra-
jině neprobíhal, proto jej dáváme do souvislosti s činností
člověka.

Vrstvy 2 a 1 pak již přímo souvisejí s lidskými aktivitami
na místě. Vrstva 2 je antropogenní kulturní souvrství vrchol-
ného středověku a novověku; většina jejího objemu vznikla
v důsledku lidské činnosti a je tvořena složitým sledem zdí,
navážek, vrstev komunikace, odpadních vrstev, výplní ob-
jektů a hrobů. Vrstva 1 je složitým sledem výplní erozních
koryt vzniklých v důsledku přívalových srážek v prostoru
novověké komunikace k zámku. Obě tyto vrstvy bývalou
depresi na okraji splachového vějíře zcela zaplnily.
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Při dokumentaci řezu prostorem obou náměstí a přístupové
komunikace k zámku v Lysé nad Labem jsme zachytili slo-
žitou sekvenci kvartérních sedimentů. Na bázi se nachází
spraš patrně z vrcholu posledního glaciálu. Na ni nasedá
výrazné těleso splachového vějíře, tvořeného písčitými
splachy přinesenými z prostoru dnešního zámeckého vrchu

od SSZ. Toto těleso se vytvořilo patrně v teplejších oscila-
cích (bölling, allerød) na konci posledního glaciálu. Na
jeho bocích jsme zachytili ploché vrstvy vytříděného jem-
nozrnného písku patrně eolického původu. Jeho sedimen-
taci je možné dávat do souvislosti s eolickou aktivitou
v mladším dryasu. Po sedimentaci splachového vějíře zů-
stala na jeho svahu mělká deprese, která byla v mladším
holocénu zanesena jemnozrnnými splachy z okolí. Zvýše-
ná erozní a akumulační činnost souvisí s lidskou aktivitou
v těsném okolí zkoumaného řezu. Údolíčko bylo zcela za-
plněno až v průběhu středověku a novověku v důsledku
zvýšené antropogenní aktivity v prostoru středověkého
a novověkého města.

Poděkování. Publikace vznikla v rámci řešení projektu GA ČR
č. 13-08169 S Před neolitem: Kontextuální analýza environmen-
tální dynamiky v průběhu časně postglaciální transformace
střední Evropy.
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