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Nález brakteátu Přemysla II. Otakara
při archeologickém výzkumu
ve Zdechovicích (okr. Pardubice)
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A bracteate struck under Ottokar II of Bohemia found during archaeological
excavations in Zdechovice (Pardubice district)
On May 3, 2013, a middle-size bracteate (Cach no. 820) struck under Ottokar II of Bohemia (1253–1278) was found in cemetery during archaeological excavations in
Zdechovice (Pardubice district). The coin was discovered in one of the graves as an obolus mortuorum, originally in the right hand of the buried person. It confirms the fact that
custom of placing coins for the dead people to graves still survived in the 13th century.
The specimen from Zdechovice enriches a very limited group of such finds.
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V první polovině roku 2013 provedli pracovníci archeologického pracoviště
Muzea východních Čech v Hradci Králové (dále jen MVČ HK) záchranný
archeologický výzkum vyvolaný stavbou kanalizace v areálu bývalého zámku
ve Zdechovicích. Záchranné práce probíhaly v jeho různých částech, stěžejní
část výzkumu se ovšem odehrála v prostorách tzv. čestného nádvoří. Plocha
nádvoří byla protnuta dvěma vzájemně se křížícími výkopy, které obnažily část
rozsáhlého kostrového pohřebiště. Během výzkumu se podařilo prozkoumat
a zdokumentovat celkem 105 kostrových pohřbů a řadu kosterních pozůstatků
v neanatomické poloze. Prakticky všichni pohřbení jedinci leželi na zádech ve
směru východ – západ, hlavou k západu. Pohřby ležely ve vrstvách nad sebou
a často se vzájemně porušovaly.
Do skupiny hrobů narušených mladšími funerálními aktivitami patřil rovněž
hrob 45, jemuž je v tomto příspěvku věnována bližší pozornost. Dochována
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