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Keltské oppidum v Třísově je jednou z nejvýznamnějších lokalit jihočeského pravěku a patří mezi nejjižněji
položené keltské hradiště v českých zemích. Keltové
reprezentovaní na českém území kmenem Bójů
dosáhli v oněch časech největšího rozkvětu. Byli vysoce společensky organizováni, čehož jsou odrazem
právě mohutná opevněná sídliště předměstského
typu – tzv. oppida.
Vzniklo někdy po roce 150 před Kristem a zaniklo po
polovině 1. století před Kristem. Třísov měl unikátní
opevnění. Ve zdech mohutných dvojích vnějších
hradeb jsou umístěny do souvislých řad svisle naplocho položené velké kameny. Vzbuzují tak dojem, že
jde o stavbu sestavenou z obrovských balvanů.
Unikátní jsou i příčné obranné zítky před hradbou
a klešťová brána. Opevnění tohoto typu je známo
pouze z Třísova. Výroba keramiky zde dosáhla
vynikající technické úrovně. Třísovské nálezy zastupuje kromě běžné užitkové keramiky i hrnčířské zboží
s malovaným dekorem. Místní tuhová keramika,
sloužící jako obal pro dopravu soli z alpských ložisek
do Čech, s třísovskými hrnčířskými značkami se
nalézá nejen ve středních Čechách, ale i v Podunají.
Velký rozvoj zde dosáhlo i železářství a sklářství.
Třísov – kelstské oppidum je vyhlášeno národní
kulturní památkou.
Vede tudy Naučná stezka „Třísov – Dívčí Kámen –
Holubov“.

Das keltische Oppidum in Třísov ist eine der
bedeutendsten Stellen der südböhmischen Urzeit und
gilt als die südlichst gelegene keltische Siedlung
Böhmens. Die Kelten, die auf diesem Gebiet durch den
Stamm der Boier präsent waren, erlebten hier in ihrer
Entwicklung ihren größten Aufschwung. Sie waren
gesellschaftlich hoch organisiert, worüber u.a. ihre
Burgruinen zeugen – die sog. „Oppida“.
Dieses Oppidum entstand nach 150 v. Ch. und ging
100 Jahre später wieder unter. Třísov verfügte über
eine besondere Befestigung. In den Mauern der zweier
mächtigen Wallen sind senkrecht flache große Steine
gelegt. Es macht den Eindruck, als ob es sich um einen
von großen Felsblöcken zusammengestellten Bau
handelt.

