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Bagr Whrábl v Labi krásu zbronzu
Lod'potopená před třemi tisíci lety pohřbila na
dně Labe mezi Ustím a Litoměřicemi neivětší
říční pok|ad v českých zemích. lt[ad hladinu se
bronzové zbraně a šperlry postupně dostaly až
ve 20. století při bagroviíní labského písku.

ochotně, a]e aŽ na zásah litomě-
řického zemského rady. A jak se
později ukázalo, přiznaljen men.
ší část toho, co objevil.

]ak se běžně nak]ádďo s ná]e-
zy, dokreslují vzpomínky lodní
kaVáclava Fišera z Vilsnice u Dě-
čína' kte{Í sloužil na lodním bag-
ru' 

''Pan 
Kratkai nám přikazoval

dávat na bronzy pozor, ukládat je

do krabice v kabině. Říkal, že je

dá do muzea, ale Liehmann (ně-
mechý kolega lodník) mi prozra-
dil, že s nimi obchoduje, Že je
pqf prodává do mlzeí v Dráúďa.
nech a vBerlíně,,, zaznamenal
svědecM historik litoměřického
muzeaMilanZápotoclaý'

Po válce, když se konfiskovďy
sbírky němecloých soukromých
sběratelů. dostalo se do muzea

Ieště dalších 36 předmětu. Posled-
nÍ nálezy se pak vynořily z hlu-
bin roku 1951. Bagristé odevzda-
li č!ři meče, sponu, náramky a
bronzoqÍ řetěz.

Iak se před třemi tisíci ]et dostď
na labské dno poklad, který ve
své době znamenal obrovské bo-
hatsWí? ,'Na bronzy se přichazelo
vždyjen pod Tříkřížoqim vrchem
aníž ani ýš po proudu nebylo
na.lézáno nic'.. řekJ Zápotocký.

Právě koncentrace předmětů
na malém území naznačovala,
že byly potopeny nariíz v jednom

mÍstě a posléze rozneseny prou-
dem' To podpoňl i rozbor zbraní
a šperků' které historici datovali
do jednoho časového údobí.

Iako nejpravděpodobnější ver-
ze se tak jevÍ potopení lodi s ná-
kladem bronzov ého zb oŽi. Labe
tvořilo hranici dvou kultur, Kno-
vízké a Lužické. V době' kdy k po-

topení došlo, stiílo na Tříkřížovém
vrchu lužické hradiště Hrádek.
Loď nejspíš nemohla samovolně
ztroskotat, v místě je dostatečná
hloubka a písečné dno. Zřejmě
tedy byla násilně potopena.

Nrízory o příčinách se liší. Zá-
potoc\ý se pfiklání k dobroVolné-
mu potopení lodi s bronzov..Ími
předměty coby dar bohům řeky.
Současný litoměřic\ý archeolog
oldřich Kotyza upřednostňuje hy.
potéZu o důsledku útoku' kter'ý
podnikli bojovníci z Hrádku.

',Labe 
byla důleŽitá obchodní

tepna, třeba nechtěla loď zapla-
tit za prujezd, tak na ni swhli ká-
men,,. naznačil moŽný scénář.

Po válce se postupně vlitomě.
ňckém muzeu podďilo shromiíž-
dit 78 věcÍ _ přes 20 mečů a ná-
ramků' oštěpy, sekery, nože, břit.
v]/' spony' a dokonce i rybářsloý
háček. Kolik věcí ďe bylo skuteč-
ně rryzvednuto z Labe, lze jen há-
dat. Historici se přiklánějí k čís-
lu sto. K získání dalších částí po.
kladu otisklo muzeum roku 1968
výnru, nikdo se ale nepřihlásil.

orta Bohemica, známý pří-
rodní útvar na Labi mezi
Litoměřicemi a Ústím, je

magické místo. Údolí tu svíÍají
skiály z obou stran, nad hladinu
lysoko ční TříkříŽor^ý wch. A prá-
vě tady v dárnrých dobách na dně
spočinul wak potopené lodi.

První zmínky o n álezu br onzo -

ých předmětu jsou z roku 1933.
Tehdy při těžbě labského písku
říční bagr lywhl kásnou růžico-
vou sponu, hrot kopí abřitvu. Sku.
tečně Žně se ale na l,abi odehrá.
|v aŽza2. světové viíIkv.

Tehdy se těŽba písku zintenziv-
nila' Labské dno přeorávaly dva
lodní bagry fi rmy Fr' IGa&ai z Dol-
nichZáleze|. Roku 1942 odevzdal
majitel firmy do muzea pět mečů
a jedno kopí. Neučinil tak zcela

Na dně Labe by|y meče'
sekery' břitvy či šperky.


