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Nerudovo nNerudovo náámměěststíí



LiberecLiberec-- Nerudovo nNerudovo náámměěststíí
hroby z let 1757hroby z let 1757--5858









Ostatky vojOstatky vojááka z roku 1757ka z roku 1757
lokalita: Liberec, Nerudovo nlokalita: Liberec, Nerudovo náámměěststíí



LaboratornLaboratorníí zpracovzpracováánníí nnáálezlezůů
z Nerudova nz Nerudova náámměěststíí v v BylanechBylanech



Bitva u Liberce 21.4.1757 Bitva u Liberce 21.4.1757 
(podle (podle RohnovyRohnovy kroniky z r. 1763)kroniky z r. 1763)



�� RakouskoRakousko

�� HrabHraběě KKöönigseggnigsegg

�� 16 700 mu16 700 mužůžů (13 200 (13 200 
ppěěšíších + 3 500 jch + 3 500 jíízdy + zdy + 
26 d26 děěl)l)

�� Zahynulo nebo Zahynulo nebo 
zranzraněěno 25 no 25 
rakouských drakouských důůstojnstojnííkkůů
a 849 voja 849 vojíínnůů

�� PruskoPrusko

�� August August WilhelmWilhelm vonvon
BraunschweigBraunschweig-- BevernBevern

�� 14 500 mu14 500 mužůžů (11 500 (11 500 
ppěěšíších + 3 000 jch + 3 000 jíízdy + zdy + 
12 d12 děěl)l)

�� Zahynulo nebo Zahynulo nebo 
zranzraněěno 30 pruských no 30 pruských 
ddůůstojnstojnííkkůů a 625 a 625 
vojvojíínnůů





InfanterieInfanterie
GyulayGyulay x x AmstelAmstel



RaspenavaRaspenava



LiberecLiberec



HrHráádek nad Nisoudek nad Nisou
výzkum 2009výzkum 2009--20102010
ststřředovedověěkk--novovnovověěkk



HrHráádek nad Nisou: dek nad Nisou: polozemnicepolozemnice zaniklzanikláá ve 14. stol.ve 14. stol.



PolozemnicePolozemnice, s, síídelndelníí jjáámy: Hrmy: Hráádek nad Nisou (výzkum 2009dek nad Nisou (výzkum 2009--2010)2010)



PPřřííklady klady polozemnicpolozemnic





HrHráádek n. N., dek n. N., ččtvrtý východntvrtý východníí
zzáákladový dubový trkladový dubový tráám m 

stavby (1219stavby (1219--1236)1236)



VyzvednutVyzvednutíí zzáákladovkladovéého trho tráámu nejstarmu nejstaršíší stavby stavby 
(1219(1219--1236): Hr1236): Hráádek nad Nisoudek nad Nisou





ČČR: jednoprostorovR: jednoprostorovéé domy (RS); Jidomy (RS); Jižžnníí a sta střřednedníí NNěěmecko 1410 mecko 1410 ––
(patrov(patrovéé) domy s nosnými obvodovými st) domy s nosnými obvodovými stěěnaminami



MoMožžnnáá podoba nejstarpodoba nejstaršíší stavby z Hrstavby z Hráádku nad Nisoudku nad Nisou



Rekonstrukce stRekonstrukce střředovedověěkkéého trho tržžiiššttěě



HrHráádek nad Nisou: dek nad Nisou: dendrodendro prprůůzkum studnyzkum studny





HrHráádek nad Nisou: studna na Horndek nad Nisou: studna na Horníím nm náámměěststíí



HrHráádek nad Nisou: dek nad Nisou: úúvoz pvoz přřed vznikem ned vznikem náámměěststíí
(n(náámměěststíí vzniklo roku 1749)vzniklo roku 1749)



HrHráádek nad Nisou: Zdek nad Nisou: Zááklady sloupu sv. Anny 1714klady sloupu sv. Anny 1714







Silnice HrSilnice Hráádek dek –– ZittauZittau 1720 (M)1720 (M)





HrHráádek nad Nisou: dek nad Nisou: TrautmannsdorfskTrautmannsdorfskáá silnice kolem 1685silnice kolem 1685



HrHráádek nad Nisou na katastrdek nad Nisou na katastráálnlníí mapmapěě 18431843











HrHráádek nad Nisoudek nad Nisou-- hahaťťovováá cesta na cesta na ŽŽitavuitavu











upupíírr--vampýrvampýr--popravipopraviššttěě--trestntrestníí prpráávovo



ČČeleláákovice, Prostkovice, Prostěějov, jov, 
BenBenáátky (I)tky (I)



infanticidainfanticida



Popraviště Horní Slavkov, Bečov



HrHráádek nad Nisou: hrob trestance, dek nad Nisou: hrob trestance, „„vampýravampýra““ (1310(1310--1346)1346)



Jan Lucemburský 1310Jan Lucemburský 1310--13461346



„„VampýrVampýr““ TobiTobiášáš z Hrz Hráádkudku-- nejlnejléépe pe 
prozkoumaný skelet v prozkoumaný skelet v ČČeskeskéé republicerepublice









--ststáářříí mumužže 51 lete 51 let

--pravpraváá kykyččelnelníí jamka jamka 
s artrotickými zms artrotickými změěnami, nami, 

pravpraváá ruka zatnutruka zatnutáá v pv pěěstst

--zemzemřřel na jael na jařře e 
(p(přřelom dubna/kvelom dubna/kvěětna)tna)

--žživil se obilovinami s výjimkou prosa, ivil se obilovinami s výjimkou prosa, 
ddáále jablky a hrule jablky a hrušškami, masem a kami, masem a 

mlmléékem ovckem ovcíí a koza koz

--žžil v typickil v typickéé kulturnkulturníí krajinkrajiněě
s poli, loukami a ostrs poli, loukami a ostrůůvky lesvky lesůů

--haploskupinahaploskupina YY--chromosomu E1b1b chromosomu E1b1b 
(6,9% v (6,9% v ČČR)R)

--haploskupinahaploskupina mtDNAmtDNA H (47,2%)H (47,2%)



YY--haploskupinahaploskupina E1b1b: E1b1b: 
WilliamWilliam HarweyHarwey (1578(1578--1657, l1657, léékakařř krkráále le JameseJamese I); bratI); bratřři i WrightovWrightovéé

(1871(1871--1948); kresl1948); kreslíířř Petr Urban; Adolf HitlerPetr Urban; Adolf Hitler



RozloRozložženeníí haploskupinhaploskupin YY--chromosomu v chromosomu v ČČRR

HaploskupinaHaploskupina ProcentProcent

R1aR1a 33.7 %33.7 %

R1bR1b 24.8 %24.8 %

I2I2 12 %12 %

I1I1 9.1 %9.1 %

I2a (xI2a1)I2a (xI2a1) 8.6 %8.6 %

E1b1bE1b1b 6.9 %6.9 %

G2aG2a 4.5 %4.5 %

J2J2 4 %4 %

NN 3.2 %3.2 %

I2b1I2b1 2.6 %2.6 %

J2bJ2b 2.5 %2.5 %

R1a1R1a1 1.1 %1.1 %

J1J1 0.9 %0.9 %

R1b1R1b1 0.8 %0.8 %









Frýdlant Frýdlant -- výzkum 2010výzkum 2010



Frýdlant na katastrFrýdlant na katastráálnlníí mapmapěě 18431843



Ikonografie mIkonografie měěsta 1390; 1430sta 1390; 1430--3535



Frýdlant dlaFrýdlant dlažžba 18. stoletba 18. stoletíí







Frýdlant nFrýdlant náámměěststíí duben 2010duben 2010















FrýdlantFrýdlant--ššpitpitáál (budoucl (budoucíí muzeum; leden 2011)muzeum; leden 2011)



pozdnpozdněě ststřředovedověěkkáá pec objevenpec objevenáá
v mv mííststěě expozice budoucexpozice budoucíího muzeaho muzea







RekostrukceRekostrukce chlebovchlebovéé pecepece
VillaVilla Nova Nova UhUhřříínovnov pod Depod Dešštnoutnou


