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Amfora se
skrývala
tři tisíce let
Dům 

'osefa 

Beneše
v histori€kém centru
Trutnova možná posune
dějiny města. Při opravě
zatopeného sklepa
dělníci objevili keramické
nádoby, z nichž jedna je
stará asi 3000 let. B}la by
to nejstarší keramická
památka, která se pod
horami našla.

JAROSLAV PICH

Trutnov - Havárie vody a
sesouvání histodckého domu
Josefa Beneše v centru města
zŤejmě přispěli k tomu, že se
přepíšou dějiny Trutnova, Pň

odstlaňováni škod po pádu
části sklePa a jedné z kleneb
naraziti dělníci na unikátní
nález.

v zavalených historických
útrobách domu objevili za-
chovalé kelamické nádoby.
Podle archeologú pochází z
pravěku, konkrétně z mladšl
doby bronzové. Mohou tak
bÝt až tři tisíce let staré,

-štavebníci narazili na kera-
mické nádoby, ktelé jsou na-
víc ve velmi dobrém stavu.
ve většině pŤípadťl se jedná o
středověké až novověké ná-
doby, našla se tu ale i drobná
amf ora, která §?ologicky
odPoi,ldá období plavěku.
konkíétně době bronzové,"
překvapil Ondřej Tůma, aI-
cheolog Muzea Podkrkonoší
v Trutnově. ...3
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Amfora se pod sklepem skryvala tři tisíce let
1Z ltrt.í,tr*y
Podle jeho prvotniho ohle-
dání je možné stáří nálezu
určit až k íoku 9oo před
naším letopočtem.

Amfora je iedním Z nej-
stalších nálezů na území
Trutnova.,,Pokud bychom
našli další podobné pŤed-
měty, mohli bychom to brát
jako důkaz existence řeme-
slné yýIoby ve městě V
tomto období. zatím se ale
spíš dohadujeme," vysvět-
luje ondŤej Túma. "AIcheo-logické nálezy neisou V his-
torické části Třutnova vzác-
ností. v tomto případě jde
ale o unikát. zádný jiný ke-
ramický předmět tohoto
stáří zatim nemáme. pokud
něco ž této doby ve městě
nacházíme, jedná se větši-
nou o kov."

,,Při statickém zajišťování
podloží jsme v průběhu
týdne našli spoustu před-
mětů. Hrnky, baňky, nožič-

kové kotlíký objevily se i
amfoly nebo formy plo od-
léVání plastik," objasnil
Maltin Zeman, iehož firma
statické zaiištění poškozené
budovy plovádí.

Tisice let staré aŤteíakty
objevil Radek vlba, jeden ze
Zemano\r,ých zaměstnanců.
V pŇběhu týdne se pak
objevovaly další. Zatím po-
slední z nich ve zdi objevil
sám zeman V pátek odpo-
ledne. ,,Při práci se s růZný-
mi nálezy střetáVám často.
Tak staré Věci jsme ale ještě
nenašli," je stále překvapený
Martin Zeman. Jeho firma V
Ioce 2013 stála také u nále-
zu minci v ťlpické DŤevěnce.

Dům, který společně se
sousední trutnovskou galerii
patří k nejstaŤším kultumim
památkám V Trutnově,
koupil Josef Beneš před 25
lety. s manželkou si zami-
lovali jeho klenby a postup-
ně ho lenovovali.

,,S archeologem jsme se
shodli, že se tu nacházi nej-
starší dochovaná ldenba v

liARTItl ZEMA práVě Vytahujejeden Z natezených artefaktů z ná-
nosu hLÍny. Foto: Deník/ JarosláV Pich

TTutnoVě. Byla součástí
hradeb a muničního skladu
z 15. stoleti. Zrovna 

'sme
opravovali omltky a po čtT-
nácti dnech přišla pohroma
s vodou a s padajícími zdmi.
Voda podemlela stalou sapu,
spojovací zákop mezi dvěma
domy," vysvětluie Josef Be-
neš, iak k havárii došlo. sám

jako stavební inženýr na
pruběh oprav může dohlížet.

A jak se dívá na historické
předměty, které se v jeho do-
mě ob.ievily? "Ta doba, z niž
by měly nálezy být, mě pře-
kvapila. Ale aspoň se v Tíut-
nově díky té neštastné udá-
losti hýbe histolie," usmivá
se trochu trpce Josef Beneš.
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