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Ve Vídni objevili jablko. Je staré 4 000 let 

Vídeňští archeologové nalezli při vykopávkách v jedné z ulic vídeňské 

městské části Oberlaa zuhelnatělé zbytky jablka. Po důkladném prozkoumání 

zjistili, že pochází z období kolem roku 2 400 př. n. l. Čtyři tisíce let staré jablko 

je tak nejstarším dochovaným jablkem nalezeném ve Vídni.  

Jedinečný nález ohlásila ve Vídni Univerzita BOKU Wien, která ve vykopávkách ve 

vídeňské městské části Oberlaa nalezla čtyři tisíce let staré jablko. Vedle stáří 

dochovaného jablka zjistili vědci i druh a původ jablka, který historikům pomáhá lépe 

pochopit život lidí v neolitu. U nalezeného jablka se podle vědců jedná o typ jablka 

lesního, které se v mladší době kamenné hojně vyskytovalo v lesích východní části 

dnešního Rakouska. Vzhledem k místu nalezení, které dříve bylo osadou, lze 

odvodit, že jablko sem bylo přineseno z lesa. Odborníci dále tvrdí, že bylo rozříznuto 

a sušeno. Podle Marianny Kohler-Schneiderové z BOKU Wien jsou podobné nálezy 

známé hlavně ze Švýcarska, kde byla jablka nalezená jako nakrájená a usušená na 

provázku. „Jablka lesní byla v období mladší doby kamenné žádanou plodinou a 

sloužila jako nenahraditelný zdroj vitamínů v zimě“, komentuje nález jablka 

archeobotanička Marianne Kohler-Schneiderová. Jablko prý podle Kohler-

Schneiderové spadlo do ohniště, jehož obsah byl vysypán do místa určeného pro 

odpadky. Právě zde pak vídeňští archeologové o čtyři tisíce let později jablko nalezli.  
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Zahraniční kancelář města Vídně podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi 

Prahou a Vídní a také do Česka přináší novinky z Vídně. Zahraniční kanceláře 

Eurocomm-PR působí v devíti zemích střední a jihovýchodní Evropy. 
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