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Hlavním cílem tohoto projektu, který probíhá od 

roku 2016, je především hledání hmotných pozů-

statků spojených s významným vojenským stře-

tem husitských válek v květnu 1434, známým jako 

„bitva u Lipan“. V kontextu husitských válek patří 

střet u Lipan k těm nejčetněji popsaným součas-

níky i pozdějšími kronikáři a badateli. Ale jak se 

ukazuje při pokusech o rekonstrukci bitvy a její 

přesnou lokalizaci, existuje zde řada rozporných 

a nejednoznačných svědectví, dohadů a hypo-

téz. Ani archeologie na všechny otázky odpověď 

nepřinese, může však svými metodami znalosti 

o průběhu události významně rozšířit. Výzkum ne-

skrývá ambici zdokumentovat v předstihu movité 

archeologické nálezy, jimž hrozí vyjmutí ze země 

bez odborného dohledu. Na formulaci záměru 

i průběžném vyhodnocování výsledků se vedle ar-

Letecký snímek zájmového území

cheologů podílejí i historici a odborníci na otázky 

dobového vojenství. Neméně důležitým úkolem je 

i zajištění aktivní archeologické památkové péče 

pro potenciálně ohroženou lokalitu, která dlouho-

době láká uživatele detektorů kovů k nelegálním 

návštěvám. Dosavadní průběh terénního průzku-

mu však kromě naplňování primárního cíle přiná-

ší i další nové informace v podobě nekovových 

a především kovových artefaktů, chronologicky 

dalece přesahujících rámec jediné pozdně středo-

věké bitvy, která se na území dnešních katastrů 

obou obcí 30. května 1434 odehrávala a trvala 

pouhých několik hodin.
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