
NaučNá stezka 
Marobudovi 
v patách 
Toulky ratenickou minulostí 
od dob markomanského krále Marobuda 
až do dnešních dnů

Král Marobud přivedl germánský kmen Mar-

komanů do oblasti středních Čech kolem 

roku 9 př. Kr. Setkal se zde s germán-

skými krajany Hermundury i s posled-

ními Kelty. Od nich Markomané převza-

li některé místní názvy jako např. Labe 

či Oškobrh. Díky pohřebišti na nedaleké 

Pičhoře u Dobřichova se můžeme domnívat, 

že sídlo krále Marobuda nazvané Maro-

buduum se mohlo nacházet někde v těch-

to místech. Marobudova říše byla první 

historicky známý mocenský útvar na na-

šem území. Zanikla již kolem roku 19 po 

Kr., přesto zde Markomané žili dalších 

více jak 400 let. Pak přišla slovanská 

družina vladyky Ratěny. Jeho jméno nese 

obec ve svém názvu dodnes.

Marobud (*35–30 př. Kr. – †37 po Kr.) 
Král, diplomat a bojovník. Byl vychován 

v Římě na dvoře císaře Augusta. Když jako 

vůdce Markomanů přivedl kmen z území dneš-

ního Německa do těchto míst, bylo mu 20 až 

25 let. Založil zde významnou říši sahají-

cí od Šumavy až k Baltskému moři. V roce 

19 po Kr. byl svržen svým sokem Katvaldou 

a uchýlil se pod ochranu Římské říše. Po-

sledních 18 let života strávil v Ravenně. 

Marobud je vůbec první historicky do-

loženou postavou na našem území, kterou 

známe jménem.

Velleius Paterculus (*19 př. Kr. – †31 po Kr.),
římský velitel jízdy císaře Tiberia 

v Germánii, ve své knize Římské dějiny 

popisuje Marobuda takto:

„Marobud, člověk urozený, mohutného těla, 

nezkrotné vůle, barbar spíše rodem než 

rozumem, nezískal mezi svými vrcholné 

postavení ani násilně, ani nahodile, ani 

nakrátko, ani z vůle předků. Rozhodl se 

odvést svůj kmen daleko od Římanů. Když 

obsadil nová místa, všechny své souse-

dy buďto pokořil ve válce, nebo je uve-

dl pod svou svrchovanost právoplatnými 

smlouvami.“

Ratenická vyvýšenina, na které právě stojíte, je prehistorickou kulturní půdou. Již od doby kamenné byla 

osídlena a obdělávána. Svědectví z této doby nám podávají archeologické nálezy, které se dodnes nacházejí na 

okolních polích.

archeologické nálezy

•	 Od	prvního	nálezu	v	roce	1915	proběhlo	v	katastru	obce	již	35	archeologických	akcí,	
 přičemž s některými pomáhali i sami rateničtí obyvatelé.

•	 Nejvýznamnějším	zdejším	nálezem	je	komorový	hrob	lidu	bylanské	kultury	v	lokaci	Za	Stodolami.

•	 Mnohé	nálezy	z	Ratenic	jsou	k	vidění	v	Polabském	muzeu	v	Poděbradech.

•	 Symbolem	naší	stezky	se	stal	jedinečný	markomanský	nález	z	Ratenic,	jehož	význam	dodnes	
 archeologové nerozluštili. Napadne-li vás, k čemu tento předmět mohl Markomanům sloužit, 
 pište na e–mail: ratenicka.vcela@gmail.com.
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