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Historie Brandejsova statku je úzce spjata s historií Suchdola.
Ačkoliv v této době ještě nebyly položeny základy budoucího statku a dalších budov, je důležité začít od počátku, tedy od pradávného osídlení,
protože byla prokázána velká hodnota této lokality pro lidský rod. Následné vybudování statku a rozvoj Suchdola tento fakt potvrzují.
V této době bylo na některých místech dnešního Suchdola osídlení, které je doloženo archeologickými nálezy.

Dávné příběhy, kolik jich tudy prošlo? Dějiny kráčely, jak lidé přicházeli a odcházeli. Kde se usídlili? A proč právě tady? Příhodné místo k životu. Od jaké doby se datuje počátek zdejšího osídlení?
Vypustíme-li opravdu hodně dávný, obtížně dohledatelný, lidský pravěk, vezměme sledované období od poslední doby ledové. To je nějakých 10 000 let zpátky, tedy od časů, kdy ledovce na zdejším území roztály.
A zanechaly zde nově utvořenou volnou krajinu, s rychle se obnovující vegetací.
Doba kamenná? Z té doby již, sem tam, nějaké ty nálezy máme.
To již lidé uměli stavět chýše, zhotovovat oděvy z kůží, vyrábět nástroje a zbraně, s hroty z pazourků, ale také tkát látky, barvit je, vyrábět ozdoby, keramiku, zpodobňovat objekty i události, které prožili.
Svědectví nám vydávají vrstvy uložené pod sprašovými hlínami, navátými větrem, nerušeně se prohánějícím volnou krajinou. Takových míst je ve zdejším kraji nespočet.
Byl zde dostatek zvěře. Každá zvěř chodí k vodě, od toho vznikají stezky zvěře.
Musely zde být křižovatky cest. Voda utváří řečiště, a když je méně vody, je možno kolem ní procházet, pokud jsou dále kolem ještě neproniknutelné pralesy.
Boční vltavská údolí poskytovala nerušená místa k úkrytu.
Tak začínal život v pražské kotlině a v přilehlých hlubokých údolích s četnými potoky.

V suchdolské lokalitě a v okolí bylo nalezeno mnoho artefaktů. Uvádíme některé.
Situace nálezů je uvedena na samostatném panelu 2. 
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Keramické fragmenty, sídliště 
Doba bronzová  (2 300-800 př. n. l.)

Nález v roce 2016 v ulici Ke Kozím hřbetům při hloubení kanalizace.
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Stopy po pravěkých lovcích
Starší doba kamenná  (250 000-150 000  př. n. l.)

V sedlecké Hergertově cihelně byly nalezeny
stopy po pravěkých lovcích.
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Keramika, pazourkový nástroj (neolit)
Kultura vypíchané keramiky (4 900-4 200 př. n. l.)

1957- při stavbě Vysoké školy zemědělské byla 
nalezena keramika, pazourkový nástroj.
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Střepy nádob 
Neolit (4 900-4 200 př. n. l.)

Nález roku 1910, mezi budoucí obecnou 
školou a pomníkem M. Alše.
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Kosterní hroby, polozemnice, keramika (eneolit)
Kultura řivnáčská (3 100-2 800 př. n. l.)

2014 - ČZU parkoviště P8
Zahloubený  objekt a sídlištní jáma řivnáčské kultury ze středního 
eneolitu; pět kostrových hrobů kultury se šňůrovou keramikou z 
mladšího eneolitu část půdorysu nadzemní stavby z období neolitu
až eneolitu.
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Žárové hroby   
Kultura se šňůrovou keramikou (2 800-2 500 př. n. l.)  

Nález v roce 1908 při stavbě  č.p. 100, hostinec  V Ráji.
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1968, Kamýcká 26, při výkopech narušen hrob.

Hrob (Eneolit)
Kultura zvoncovitých pohárů (2 500-2 300 př.n.l.)
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V roce 1848, při příležitosti hloubení základů výletní 
restaurace „Na Háji“ v roce 1848, a otevření pískovny, 
byly v háji objeveny četné mohyly.
Některé z nich byly prokopány v letech 1851, 1853 a 1855 
pražským archeologem Páterem Václavem Krolmusem.

Mohylové pohřebiště ve Velkém Háji u Roztok 
Eneolit až Latén (3 100-400 př. n. l.)
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Václav Krolmus
1790 – 1861
Zdroj: Wikipedie
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9.10.1928 - v severovýchodní části buližníkového pásma  Kozí hřbety 
asi 100 m vpravo od silnice ze Suchdola do Černého Vola.

Bronzové dýky a zlomky hrotité sekery (Únětická kultura)
Starší doba bronzová (  2 300-1  800 př. n. l.)

Nalezen depot šesti bronzových dýk a zlomku hrotité sekery.
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Poháry, mísy, knoflíky…
Doba bronzová  (2 400-1 900 př. n. l.)

V roce 1944 a 1953 byly v Hergertově pískovně objeveny nálevkovité 
poháry, mísy, lžíce, knoflíky, amfory, čepele, šipky, škrabadla.
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V dubnu 2016 se v Suchdole, v ulici Ke Kozím hřbetům, na pozemku určenému 
pro stavbu rodinného domu, našly v hloubce zhruba jednoho metru pod 
povrchem dva hroby se zachovalými kosterními ostatky.

Unikátní nález 

Eneolit (okolo 4 000  př. n. l.)  
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Šest tisíc let staré kostry pohřbených lidí

V roce 2007 v ulici Za Sokolovnou
proti domu čp. 366. 

Dětská kostra s náhrdelníkem ze zvířecích zubů. 
(2 800-2 300 př.n.l.)
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Dvojitý dětský pohřeb 
Mladší eneolit (2 800-2 300 př. n. l.)

V roce 2006 v ulici Za Sokolovnou objekt  s dvojitým dětským 
pohřbem.
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Po první světové  válce byly zjištěny sídlištní nálezy při výstavbě 
čtvrti Nový Suchdol, při domě v Novosuchdolské ul. 2. 
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Sídlištní nálezy 
Mladší a pozdní doba bronzová (1 300-800 př. n. l.)
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V prostoru ul. Ke Kozím hřbetům a ul. Bažantní. 
[13]

Výrazné osídlení 
Knovízské kultury (1 350-1 000 př. n. l.)
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V srpnu roku 1966 žák Antonín Čermák se svým strýcem našli 
v Roztockém háji tři tisíce let starou zásobnici-popelnici se 
zbytky lidských ohořelých kostí.
Byla vyzvednuta a předána do roztockého muzea.

Popelnice se zbytky lidských ohořelých kostí
Doba bronzová (okolo 1 000  př. n. l.)
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2003 a 2005  Brandejsovo nám., 
prozkoumány při výzkumech Muzea 
Hlavního města Prahy dva hroby 
bylanské kultury. 

Dva hroby 
Kultura bylanská (800-500 př. n. l.) 
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V červenci 1976 byl při výkopech pro kanalizaci v ulici 
Gagarinova č.p. 620 nalezen hrob z doby halštatské.

Hrob, keramika  (doba železná)
Kultura bylanská, doba halštatská (800-500 př. n. l.)
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Nález v ul. K Horoměřicům č. 3.

Kostrové hroby  (raný středověk)
Období hradištní (650-1 200 n. l.)         
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Poblíž dnešního Trojanova mlýna se snad v 9. stol. ale určitě v 10. stol. usadili první Suchdoláci.19
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