Takhle nějak mohl vypadat švýcarský Schnidi
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unikátní rekonstrukcí neolitických obydlí
Už déle než sto padesát let vydávají nálezy artefaktů v předhůří sepochlubilo
dokonce na dvou světových výstaAlp svědectví o nejstarším osídlení a životě lidí z období 5 000
vách, v roce 1867 a v roce 1889. Když v polovině následujícího století Jacques-Yves Cousteau
před naším letopočtem a dál. Dokládají, jak neolitičtí lovci
vyvinul potápěčský dýchací přístroj na stlačený
postupně přecházeli na pohodlnější způsob života, začali se věvzduch, zažily práce archeologů pod vodou
novat zemědělství a stavět si dřevěná obydlí na kůlech. Takové boom. Soustředili se na průzkum především
mezi Ženevským a Bodamským jezerem.
archeologické lokality existují na území dnešního Švýcarska,
Zatopené vesnice
Německa, Itálie, Rakouska, Francie a Slovinska. Vybraných sto
na Bielském jezeře
jedenáct míst se stalo v roce 2011 součástí světového dědictví
Jedno z mála míst, kde je možné vidět
množství pilířů prehistorických staveb blízko
UNESCO, padesát šest leží ve Švýcarsku.

V

předhůří Alp objevili archeologové
přes čtyři tisíce nalezišť, které dokládají
působení člověka od nejstarší doby kamenné. Objekty z materiálů jako dřevo, kůže
či kůra se po celá tisíciletí dochovaly v dobrém
stavu – nejčastěji v nánosech sedimentů pod
hladinou jezer či v močálech, kam nepronikal vzduch ani žádné ničivé mikroorganismy
v podobě hub či bakterií. Výjimečně ukrývaly
zbytky osídlení i ledovcové nánosy vysoko
v horách, nebo se objevily v místech s téměř
absolutním suchem.
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Historie objevů

První archeologické objevy kůlových staveb
ve Švýcarsku se připisují bernskému geologu
Alphonsu Morlotovi, který spolu s Frederickem Troyinem a F. Alphonse Forelem zahájili
v roce 1854 průzkum pod hladinou Ženevského jezera za použití potápěčského zvonu.
Soustředili se na zatopená neolitická obydlí
poblíž Morges. Jejich příkladu následovali
další, v roce 1929 úspěšně zdokumentoval
zbytky neolitické vesnice na dně Bodamského
jezera například Hans Reinerth. Švýcarsko

hladiny, bohužel již téměř zničených erozí,
je v Sutz-Lattingen. Koncem minulého století
zde postavili na ochranu proti destruktivním
účinkům vln zábrany, které erozi zmírnily
jen na čas. Rezidua kůlových staveb kolem
Bielského jezera představují jedny z nejdůležitějších pramenů evropské historie vůbec.
Zhruba pětatřicet archeologických lokalit
dokumentuje existenci dvaceti neolitických
vesnic. Dnes už víme, že bielské i ostatní nálezy zbytků prehistorických vesnic na území
Švýcarska pocházejí z období mezi léty 4 300
až 800 př. n. l.

Právě v Sutz-Lattingen působí od roku 1988
pracoviště podmořské archeologie zaměřené
na průzkum kůlových neolitických staveb
(Palafittes). Spolu s potápěči se na výzkumech
podílí dendrologové, geologové, biologové,
klimatologové, aby společně podle nálezů
poskládali mozaiku života v neolitu. Svou
historickou hodnotou se kůlové stavby řadí na
úroveň komplexu menhirů na jihu Anglie ve
Stonehenge nebo unikátní malby zvířat v jeskyních Lascaux na jihu Francie, ty jsou rovněž
součástí světového kulturního dědictví.

Ötzi, mumie v ledovci

Jen malé procento neolitických artefaktů
nalezených v předalpských oblastech pochází
z ledovců, archeologové dokonce uvádějí
pouze dvě místa v Itálii a dvě ve Švýcarsku. Celosvětovou pozornost na sebe obrátila lidská
mumie objevená 19. září 1991v Ötztalských
Alpách v Jižním Tyrolsku na severu Itálie.
Tehdy při návratu z túry spatřili dva němečtí
turisté v nadmořské výšce 3210 metrů vyčnívat
z ledu horní část lidského těla. V domnění, že
se jedná o oběť laviny, zalarmovali rakouskou
záchrannou službu, která vyprostila mrtvé
tělo z ledu. Měděná sekerka značně urychlila
identifikaci. Poblíž se našly i zbytky oděvu,
bot, pazourkový nůž s jasanovou rukojetí,
luk, toulec na šípy a v opasku lovce křesadlo.
To už bylo jasné, že jde o neolitického lovce,
který zemřel na následky zranění. Mumii lze
obdivovat v Archeologickém muzeu v italském
Bolzanu (tělo leželo v kamenné prohlubni
pouhé 93 metry od rakouských hranic na
italském území). Vědci potvrdili, že lovec žil
v době 3 300 let př. n. l.

Záběry z výstavy, která se v Bernském historickém
muzeu věnovala mimo jiné Schidimu

Takhle nějak mohly vypadat vesnice v neolitu

„Schnidi“, švýcarský Ötzi

Katastrofálně horké léto v Evropě roku 2003
způsobilo mimo jiné i rychlé odtávání menších
ledovců na svazích Schniderhornu (2 937)
a Wildhornu (3 248) v Bernských Alpách mezi
kantony Bern a Wallis. Opět zaúřadovala náhoda. V průsmyku Schniderjoch ve výšce 2 756
m n.m. si turistka z Thunu všimla v tajícím
ledovci neobvyklého předmětu. Opatrně jej
vyprostila a dopravila do správných míst.
„Ten nález mi úplně změnil život,“ vzpomíná archeoložka Bernského historického muzea Sabina Bolliger Schreyer, jejímaž rukama

prošly i artefakty ze sousedního ledovce na
Wildhornu. „Ostatně ani nálezkyně nemohla
tušit, že zachránila unikát, který svým významem předčí Ötziho.“
Odborníci v okolí označeného místa našli
i další cenné artefakty – části oděvu, sandálu,
toulce na šípy a jiné drobnosti. Od té doby si
všichni kladou otázku, komu věci patřily. Zřejmě lovci, jemuž se podle místa nálezu začalo
přezdívat „Schnidi“. Po všech provedených
analýzách, rozborech a studiích mohli odborníci potvrdit senzační skutečnost: „Schnidi“ je
o 1 500 let starší než Ötzi!

Bernské historické muzeum pořádá pravidelně edukační výstavy
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Novodobá kůlová stavba vyrostla během výstavy před
bernským muzeem

Neolit v historickém muzeu
v Bernu

Od roku 2003 rozšířili archeologové díky
novým nálezům z mnoha míst Švýcarska
vědomosti o tom, jak vypadala nejstarší lidská
sídla, jak v nich lidé žili, co používali, čím se
živili, jaké měli zvyklosti, i jak pohřbívali své
mrtvé. I když mnoho artefaktů z ledovce, kde
byl „Schnidi“ nalezen, stále čeká zmrazené na
teplotu -22 oC na vědecké zpracování, rozhodli v Bernském historickém muzeu zprostředkovat veřejnosti unikátní informace hlavní
výstavou roku 2014. Tím spíš, že nahlédnout
do života neolitické vesnice na místech nálezů,
je nemožné. Úkolu kurátorky se ujala Sabina
Bolliger.

lidé jen na březích jezer nebo řek. Vesnice čítaly kolem padesáti obydlí stojících na kůlech,
bydlelo se i pracovalo ve stejném prostoru.
Také další části výstavy s dominantním
obrazem jezera a několika lidmi na člunech
a menší skupinkou kolem ohňů na břehu dokazují tvrdé životní podmínky. Vitríny u stěn
jsou vyplněny pečlivě seřazenými nálezy jehlic,
podle kterých archeologové určují stáří nálezů
podobně jako později podle keramiky.
Procházka výstavou mezi jednotlivými
místnostmi je koncipována jako cesta časem.
Návštěvníci mohou nahlédnout do běžného
dne vesničanů, seznámit se s řemeslnou zručností tehdejších lovců, z nichž se postupně
stávali zemědělci.

Cesta časem

Obchodování v neolitu

Vcházím do potemnělého prostoru, odkud
se ozývá tiché šplouchání vody, štěbetání
ptáků a klapot čapích zobáků. Celou čelní
stěnu vyplňuje sugestivní výjev všedního dne
komunity, ve vitrínách podél stěn jsou vzácné
archeologické nálezy a uprostřed místnosti
pod sklem model neolitické vesnice, přesná
kopie archeologických nálezů z pod hladiny
mnoha švýcarských jezer. Prohlížím si dveře
z období 3 230 př. n. l., objevené v Curyšském
jezeře, nevěřícně zírám na nález nejstaršího
chleba (3 500 př. n. l.) nebo na dřevěnou kulatou nádobku se zbytky mléka. Překvapující
je i další informace – v Curychu, v Riesbachu
nalezli nejstarší kolo v Evropě (3 200 př. n. l.).
V době neolitu byla oblast dnešního Švýcarska hustě zalesněná, místa k bydlení nacházeli
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Ledovec Schniderhorn v Bernských Alpách, kde turistka
našla neobvyklé předměty. Mohly patřit Schnidimu…

Expozice nezapomíná ani na prezentaci
způsobu obchodování a cestování. Důležité
obchodní stezky vedly přes alpské průsmyky
jako nejkratší spojení mezi obydleným evropským severem a jihem, ve vnitrozemí naopak
lidé využívali při cestách za obchodem kánoe
na vodních tocích. V pozdní době kamenné
obchodovali v Evropě nejvíce s jadeitem, který
se těžil poblíž Monte Viso v Piemontu, pak se
však nejdůležitějším artiklem stala měď, první
kov, který stavitelé kůlových obydlí použili.
A už tehdy obchod se vzácnou mědí přísně
kontrolovali celníci.
Poslední místnost na výstavě je věnována
konci života a rituálům spojeným se smrtí
a pochováváním mrtvých. Tuto fázi připomínají četné dolmeny, stély a celkem třináct

Světové dědictví UNESCO
ve fotografiích
Kolekce unikátních fotografií švýcarského dědictví
je součástí 13. ročníku putovní výstavy Poznej
světové dědictví, která seznamuje s kulturními a přírodními skvosty pod ochranou UNESCO. Veřejnosti bude švýcarská část přístupná v historických
prostorách Zadní synagogy v Třebíči po celý duben
2015, fotografie dalších evropských a asijských zemí
se představí ve stejné době v Sankturinovském
domě v Kutné Hoře. V květnu se výstava přestěhuje
do kulturního domu v lázních Teplice, v červnu do
Smetanových sadů v Olomouci a do paláce
Langhans v Praze, v létě na státní hrad Křivoklát.
Vstup i informační brožury zdarma. Výstavu připravila MEDIA IN pod vedením RNDr. Mileny Blažkové k 70. výročí vzniku UNESCO, záštitu převzala
Česká komise pro UNESCO. Jste srdečně zváni.

Užitečné kontakty:
www.palafittes.org
www.bhm.ch
www.welterbe.ch
www.MojeSvycarsko.com
www.unesco-destination-switzerland.ch
www.unesco-mediain.cz
pohřebišť, nejznámější z nich – Petit Chasseur
ze Sionu – se organizátorům výstavy podařilo
úspěšně napodobit ve zdařilé rekonstrukci.
Ke slovu se dostává i experimentální archeologie, obor, který pomocí pokusů zjišťuje
historické výrobní procesy, ověřuje způsob
tehdejšího života, rozličné lidské dovednosti
a činnosti. Přímo před muzeem vzniká za
přispění návštěvníků vzorová neolitická kůlová
stavba. Cesta do minulosti se bernskému muzeu v roce 2014 dokonale vydařila.

