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Poloostrov s živoucí obcí, obklopený negativními lidskými zásahy do krajiny  

(Zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz) 
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Důvody zájmu archeologů o bližší poznání dějin jádra vesnice: 

 
1) V době před r. 1945: usměrněn tok Radčického potoka vystavěním jeho břehů 

kameny včetně umělého navýšení terénu a vyrovnání jeho nerovností  

(Zdroj: archiv obce) 
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2) Doba po r. 1945: odkanalizování a elektrifikace obce bez dohledu archeologů 

(zdroj: archiv obce) 
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3) Výstavba RD a fotbalového hřiště v průběhu 90. let 20. století 



 
 

Mezinárodní den archeologie - 21. 10. 2017 – Oblastní muzeum v Mostě, p. o. 

4) Záchranný archeologický výzkum  

 a) před založením výsypky v r. 1982 – žárové pohřebiště z doby římské 

 b) před zatopením „opránů“ po hlubinné těžbě v r. 1990 – pravěké sídliště 

 c) před vystavěním retenční nádrže a přírodního koupaliště (2014-2015-2016)  

(zdroj: 

Archeologický 

ústav AV ČR) 
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5) Výstavba nové splaškové kanalizace (srpen 2016 nonstop do září 2017) 
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Odběr vzorku hlíny z nejspodnější vrstvy pro mikroskopické zkoumání: 

 

 - dochování tzv. rostlinných makrozbytků (zrnka obilovin, skořápky pecek…) 

 - zuhelnatělých dřev 

 - pylových zrnek 

 

Odběr vzorku dřevěné výdřevy se stopami přitesávání za účelem určení jejího stáří 

pomocí radiokarbonového datování (C14) 
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• z analýzy provedené po proplavení hlíny jsme 

zjistili zuhelnatělé zbytky semen luštěnin (vikev), 

léčivých rostlin (pryšec kolovratec, kamejka – její 

kořeny obsahují červené barvivo) či vlhkomilné 

rostliny (mařice pilovitá) 

 

 

• z analýzy provedené pomocí deterninace 

pylových zrnek vyplývá, že se kromě jiného 

podařilo identifikovat mikroskopické částečky 

buněk shořelých trav, které byly přenášeny 

vzduchem podobně jako kouř z ohniště 

 

 

• přitesávaná „prkénka“ původem z jedlového 

dřeva nebyla zatím odatována pomocí metody C14 

 

 

Objev „mokré“ nálezové situace M. Radčicích, datované předběžně do doby 

bronzové, se jeví ve srovnání s obdobnými nálezy v ČR jako docela unikátní 

 

(zdroj: 

www.kvetena.com 
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Další archeologické objevy lze očekávat v roce 2018, kdy 

jednotliví vlastníci domů si budou na svých pozemcích 

zřizovat přípojky ke splaškové kanalizaci, kterou nechala 

obec na své náklady vybudovat….  


