
Dozvíme se letos více o pravěkých Černčicích? 

Archeologické naleziště pocházející ze starší doby kamenné, které se 

nachází v Černčicích, je archeologům již nějaký čas známé. Prozatím 

ale byly všechny artefakty získány tzv. povrchovými sběry, tedy bez 

vlastního kopání. Tento způsob je sice vynikají pro vyhledávání nových 

lokalit, nicméně má samozřejmě své limity co do výpovědní hodnoty. 

Víme tak, že se v poloze Pod Černčicemi velice pravděpodobně 

nacházelo tábořiště pravěkých lovců z doby před zhruba 25 tisíci let a 

máme k dispozici poměrně širokou paletu kamenných nástrojů, které 

zde lovci vyráběli a používali, nicméně o konkrétní podobě tohoto 

tábořiště, jeho přesnějším stáří nebo i vlastní poloze v rámci oblasti 

nevíme vlastně téměř nic. Zároveň také není v silách doposud 

používané metody výzkumu takovéto věci zjistit. 

 To by se však mohlo změnit již ve druhé polovině letošního roku. 

Na přelom léta a podzimu je totiž naplánovaný krátký a rozsahem 

nevelký, přesto však pro poznání naleziště zcela zásadní archeologický 

výzkum. Archeologové při něm odkryjí malý pruh země, ve kterém se 

doslova „prokopou až na dno“, tedy všemi vrstvami, které v Černčicích 

zanechali lidé v minulosti. Jednou z těchto vrstev, ta úplně nejspodnější 

je totiž právě etapa paleolitických lovců. Díky tomuto postupu by se 

badatelům mělo podařit toto tábořiště přesněji datovat a s trochou štěstí 

i zjistí jeho velikost a přesnou polohu. Rovněž, i když to není vlastním 

cílem tohoto výzkumu, může dojít k objevení dalších vzácných 

artefaktů, které by lokalita mohla skrývat. 

 Přesný termín tohoto výzkumu prozatím nebyl stanoven, nicméně 

mělo by se jednat o zhruba první polovinu září 2022. Vlastní terénní 

odkryv by neměl trvat více než dva týdny, přičemž následné zpracování 

získaných dat se bude odvíjet od jejich množství a charakteru. Po 

vyhodnocení budou tyto výsledky samozřejmě prezentovány 

obyvatelům obce a to písemně na stránkách místního zpravodaje, a také 

ústně ve formě přednášky.  
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