
Netolice - bioarcheologie krajiny a lidských populací 
 
Archeologický výzkum hradiště Na Jánu v Netolicích se v průběhu několika sezón stal 
komplexním dlouhodobým programem, který spojuje tradiční terénní a artefaktuální 
archeologii s bioarcheologickým výzkumem. Propojení s Jihočeskou univerzitou v Českých 
Budějovicích je v tomto případě velmi užitečnou platformou a vytváří nové možnosti 
propojení archeologie a biologie. 
 
Archeologický ústav FF JU se již několik let podílí na archeologickém výzkumu hradiště Na 
Jánu jako výzkumná organizace a jako spoluorganizátor Letních archeologických škol 
v Netolicích, které probíhají od roku 2006 na vrchu Na Jánu, který je významným jihočeským 
archeoparkem. Poslední letní škola proběhla v roce 2010. Archeologický výzkum zajišťuje 
společnost Archeos o. s. v úzké součinnosti z Archeologickým ústavem FF JU a Prachatickým 
muzeem v Prachaticích, bioarcheologickou část projektu zajišťuje Laboratoř archeobotaniky a 
paleoekologie Přírodovědecké fakulty JU. Bližší informace je možno získat také na tomto 
místě. 
 
Bioarcheologie krajiny v zázemí hradiště a města 
 
V současné době probíhá etapa průzkumu bioarcheologického potenciálu zázemí hradiště. 
Dva kilometry jižně od hradiště byl již objeven vhodný mokřad, jehož sediment je předmětem 
pyloanalytického průzkumu. V nivě potoka Rapačov, který obtéká město a hradiště, byla 
vytipována místa, kde je zkoumán sediment pomocí geoarcheologických a 
paleoekologických metod. Na základě vývoje vegetace v postglaciální době bude stanovena 
dynamika vývoje krajiny. Zejména budeme sledovat, jak intenzivní lidská přítomnost 
ovlivňovala okolní vegetaci a opačně, jak změny vegetace zaznamenávají lidskou přítomnost. 
Dlouhodobě také sledujeme charakter a druhovou strukturu zvířecích kostí, pocházejících 
z výzkumu hradiště Na Jánu. Z pozoruhodných určení, která máme k dispozici z analýz 
Lenky Kovačikové, jde především o běžná hospodářská domácí zvířata, ale také koně a 
zajímavou lovnou zvěř, která indikuje potenciál okolní středověké krajiny. Pozoruhodný je 
například nález kosti losa evropského, který byl učiněn v nejstarší vrstvě u valu opevnění, jež 
se zde vytvořila v 10. století. 
 
V další oblasti testujeme možnosti archeobotaniky. Ze všech archeologických vrstev 
systematicky odebíráme uloženinu, kterou plavíme flotační technikou na plavičce typu 
Ankara, kterou každoročně uvádíme do provozu u potoka Rapačov. V roce 2010 jsme měli 
v zázemí technických služeb mikroskopové pracoviště, které vedla Jitka Kosňovská. První 
testy v analýzách rostlinných makrozbytků nás informují o skladně užitkových rostlin 
obyvatel hradiště, ale i o člověkem silně ovlivněného vegetačního krytu v aglomeraci raně 
středověko sídla. 
 
 
Archeogenetika pohřebiště a netolických starousedlíků 
 
Velký zájem veřejnosti, ale i místních usedlíků vzbudil a vzbuzuje projekt, jehož cílem je 
porovnat genetický profil současné netolické populace s genetickým profilem lidí, 
pohřbených ve středověku na objeveném pohřebišti. V roce 2008 byl v rámci 
bioarcheologického výzkumu připraven program na výzkum staré DNA. Genetického 
projektu se ujal Emanuel Žďárský z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. První fáze 
programu byla realizována v roce 2009-2010, kdy byly v areálu nově objeveného kostela sv. 
Jana Křtitele odkryty významné pohřby pod velkými kamennými náhrobky (hroby HR21/09 a 
HR22/09). Další vzorky byly odebírány přímo ze situací in situ a to v předem stanovených 



protikontaminačních podmínkách. V sezóně 2010 jsme pokračovali v odkryvu pohřebiště 
uvnitř i vně zaniklého kostela. Mezi nejpozoruhodnější zjištění patří ženský pohřeb mezi 
dvěma hlavními hrobkami, ale i řada dobře dochovaných skeletů z etážového, zřejmě 
vrcholně středověkého až mladšího pohřebiště, které se nachází vně zdí kostelní stavby. 
 
Výzkum staré DNA je však jen jednou ze složek této výzkumné aktivity. Tou druhou a podle 
všeho podstatnější je analýza genetické výbavy současných netolických usedlíků. Inspirovali 
jsme se nedávno zveřejněným výzkumem A. Kračmarové, která na stránkách 
Archeologických rozhledů zveřejnila výsledky průzkumu současných linií (výzkum Y-
chromozómu) českých a moravských mužů, kde konstatovala pozoruhodnou starobylost 
populace, biologicky zasahující do rekolonizace krajiny v době zhruba před deseti tisíci lety. 
Našim cílem je vytvořit výrazně hustou mapu místních lidí a zjistit jejich přítomnost k tzv. 
haplotypům, jejich mapa se stále více v Evropě zahušťuje. Přítomnost dávno zemřelých lidí, 
ale i dnešních Netoličáků k určité genetické skupině může být pro archeologii nesmírně 
cennou informací o jejich biologickém původu a biologické historii. 
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Zdvíhání náhrobků v roce 2009. Foto A. Svatušková 
 
 



 
Odkryv a oděr vzorků pro antropologické a genetické analýzy probíhá za protikontaminačních 
podmínek. Foto A. Svatušková 
 

 
Vně zaniklých zdí kostela se nachází rozsáhlé tzv. etážové pohřebiště. Foto M. Pták. 



 

 
Nejcennějším zdrojem staré DNA jsou zuby z lebky. Foto A. Svatušková 
 

 
Raně středověký ženský pohřeb uvnitř kostela. Detail lebky. Foto J. Beneš. 



 
Starousedlíky jsme si definovali v 5 kilometrovém okruhu od jádra Netolic. Kresba E. 
Žďárský 
 

 
Frekvence výskytu „spíše západoevropské“ mužské linie, haplotypu R1b je v Netolicích 
vyšší, než ve srovnávacím vzorku ve východních Čechách. Kresba E. Žďárský. 



 

 
O výzkum projevují značný zájem média. Natáčení pořadu pro ČT. Foto A. Svatušková. 
 


