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Vedení záchranného oddělení při Archeologickém ústavu ČSAV
v Praze předkládá archeologické obci druhý ročník Bulletinu záchranného oddělen! za rok 19640
Celkové usp<Iřádání Bulletinu zdstává nezměněnoo Evidenci
nálezd se nám podařilo rozšířit o informace z muzejních pracoviš! pražských /Národní muzeum= pravěké oddělení, Muzeum hloměs=
ta Prahy= pravěké oddělení/ a mimopražských /Jičín, Kolín, Hra=
dec Králové, Louny, Mělník, Pardubice, Poděbrady/o V budoucnu bu~
deme zdroje informací dále rozšiřovato
Přes všechnu snahu soustředit v jednom ročníku všechey no=
vé nálezy za uplynulý rok se s t ává, že nepatrná část nálezd unik=
ne naší evidenci o Později získané informace však zařadíme do nej=
bližšího ročníku Bulletinu s výslovným uvedením roku nálezuo
Záchranné odd ělení je také ve styku s odbornými zá jemci o
prehistoriio Spolu s Československou společností archeologickou
máme zájem o podchycení a usměrnění práce těchto pracovníkd tak,
aby jejich činnost byla přínosem pro rozvoj naší vědní disciplieyo Proto dáváme odborným zájemcdm možnost v Bulletinu záchranného oddělení uplatnit výsledky. své práceo
Letošní ročník jsme rozšířili o zvláštní oddíl, který bude
věnován nálezdm učiněným na území katastru jedné obce» města a
pod o Zvláštní pozornost budeme věnovat městským oblastem ~ změ~
názvd ulic, zánik a zastavění cihelen a podo často pdsobí při
lokalisaci archeologického materiálu velké nesnáze a mnohdy 1
chyby při odborné a vědecké prácio
V roce 1964 nedošlo v organizaci a ve složení záchranného
oddělení k podstatně jším změnám, pracovník mostecké expositury
promohist o Václav Kruta byl na podzi m rok\,l 1964 povolán do praž=
ské centrály, kde byl pověřen úkoly spojenými s přípravami VIIo
Mezinárodního kongresu věd prehistorických a protohist~rických,
který se bude konat v Praze v roce 19660
Václav Moucha
vedoucí záchranného oddělení
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4o mlmi1 OoLoU.I\Yo Asi 400 m východn~ od nádra!í na rúzkám
=tH.If;z~ T/s.r~~:f!:t·::pálioritu ·-~ej~J mačá]t ;·~:t~zéria iťbi~~t6c· Ba 1rj'E,ít ~ke.g, f:
•=-š.:f[~ c ~i.a.r~ tín).'il"amiJtta: •;~iětii:t } tVet:fédov~káo V bezprostf-edním
:í \q: '(,,1 t;.;; ~;\•.;&tJťtae'dati! ~·piilio~kťi a• ·' ťáhné ·:·i~ět~ln! val, snad
opatlení proti zápleťféi~
·val na sever=
.... :Mohuťn/. . .
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5o ~l!R'P OoLomvo Na vrcholu Chlwnu

zJ1Atěna

keramika kultu-

cy knovízekéo
Prdzkwn, zpráva ějo 6666/650
J oŠimftnek, Muzewn Lo\U\l'·o
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ooPraha="lýchodo Pfi výkopu j'11\y pro uzemnění na
návsi v Brázdimi, as i 2: m od domú poHanlla, nalezena .v hloubce 60 cm lidská kostra v natalené
poloze, orientovaná ve směru 'ZPYo Na pravém rameni mandibuly zelená skvrna pocházejíc! nej•
spíAe od korodované záuAniceo
Hlášení nálezu, ějo 2545/640
JoChochol, Prahao

7o ~2, OoPl.zeň=severo Spolupracovník expositury Koaipera
provedl záchranný výzkum v Brdě=Hrádkú u Maně· tína v poloze •Na Hrobích•, asi 500 m od osady'
kultury knov:!zsk4o Prozkoumán byl knovízský po=
pelnicový hrob a bronzovou v,Va'lkovitou jehlicío V sousedství bylo zjištěno osídlení z mladší doby hradištní /keramika, !elezná struska
a hliněné dyz~lo
Záchrancy výzkum, zpráva čjo 5058/640
AoBeneě, Plzeň o
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OoMěln:ťko

Pec na pálení vápna ze starší doby fímské, prozkoumána v rol963o
Viz KoSklene:, AR XVII=l965, 93=96o

9o ~liDR, OoLoueyo a/

Sídliště

s lineární-keramikou, sídliště únětické, mohylové, knovízské, stě
hování národd, staroalovanak4 /pra!ský typ/;
hrob únětickýo
Viz oddíl Ilo
b/ V blízkosti nádra!í v lomu na vulka=
niclcy tuf odkryto 16 knovízských jamo

.- 9

c:,

m,1.n1 n4lezu, · zpráva čJo 6666/650
J oŠilr4nek • lluzewn LoW)T o ·

lOo

lbllUl•

ooD.atovyo Dle ddaJ'd uaedl:!kd. se na temeni vrchu.
Sl.aft!k Jlcóta 62 5 eevernA od obce/ nalezla br(n..
zov4 aekerka a tulejkou a dlke~o Vrchol kopce,
a•to uy,dln,ho ve studiích o západních branic!oh alavn:!kovek4ho panství Je vlak patrni: bes
oa:!dlenf o - ·
P.rdskwl, správa ěJo 5059/640
.loBenel. Plzeno

.

llo

t.\~~U, OoLo\11\To
dvo~e

~1 výkopu pro vodovodní pfípojku na ·

268 byl porušen ko~trový hrob .lidu ae
lň6rovou kéramikouo Na místo nálezu se j i ! po
zahúeňi V,kopu doat&7il F.9 Šllla'., který odneil
kosti lebq a rukou a dále stfepy- šňťirové amf'orq .a dvl malá dozyo Zdá se, !e na m!atl zťistaia
Jeltl neporulená část hrobu, který bude pf!lelitoetnl prozkoumáno
Zácbra'Dná akce, správa čJo 4601/640
D olCouteek;f, llost o
ěpo

120 !El!alt Oolwtn' Borao

Sťdliltl

gelakou keramikouo
Vis oddíl I:Co

13.

!U'lfUt

a lineární, vypíchanou a len=
st~edověká

oaadao

Oo~at! no0rlic:!o Prdzkum tvrze /25x35 mJ' opevnln4
vail.em a vodnlll pfíkopeao
Pl'dskwn, zpráva· č.1o 2074/640
BoNechvátal, Prabao

14. GlůiiiU, ooChomutovo ffi budován:! pfelo!q Lužick,ho po=
·toka západně od hfbitova byla v hloubce 8 mnalezena dlll.n! ch=
odba, /šířka 65 cm, výěka 130 cm,/
vyraien4 T měkk4, ailni kaolin1zov.-i4 rulěoChod=
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vijké st~epy a~i ~ 15o=l6ostolo
Ziclwanná ake® 9 ~pl'áva ěj o 3658/64 9 4390/640
V ~uta a DoKoutecley 9 Most o
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OoNymburko l?an Velebný prov~dl v obof~ iden=
tifikaci zaniklé středov~é osady Vanči,u;,oviceo
Zpráva čjo 6760/650
Jo Justová, Muzewn Poděbrady·o
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a/ V poloze Kolomazná dokončen vý~lrnm
mohyly 9 jejíž jižní část byla pro=
zkoumána v r«,@e 1963 o Při rozebíráni SV sektoru. ·
/I/ v r~ných horizontech mohylového násypu na=
lezeno větší množství kero zlomk~ z období raně
etředobronzového, mohylového, milavečského
a pozdněbalštatskéhoo Pod úrovni mohyly.zachy=
cena středobronzová sídlištní vrstva s kOlovými
jamkami a ohništěmo V této .grstvě i v zásypu JilCř>
eyly zjišt ěny v sekundárn! p4tloze též drobné nálezy mesolitickéo
Viz BZo 1=1963 9 loko28o

Oo Pi:seko

Záchranny výzkwn, zpráva- čjo 5060/640
~

A0Beneš 11 Plzeno
b/ V poloze Hrdbata zjištěno mohylové
pohřebi ště: a byla- prozkoumána jed=
na· mohyla, ze střední doby bronzovéo Mohyla o~
8 m byla 'vi,-budována z kamenných blokd 9 vrchol
mohyly porušeno Ve vrcholu. zapuštěn žárový hrob
s množstvím téměř zcela porušené keramikyo Níže
na kamenných plotnách ležely bronzové milodaryg
pinseta, tyčinkovité náramky 9 pukličky a nýtek o
Na jižní stranu pod mohylu zabíhala mělká jáma
s uhlíkatou výplnío Celý objekt lze datovati do
mladší :f'áze středobronzové mohylové lru.ltu,r.y-o
Záchranný výzkumj zpráva~ čj o 6050/64 o ·

AoBeneš, Plzeňo
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~<\ ó

'!)oLemey o hdalaiik«) atl"áix,,:ťho do~ flso v poli
is,1 ~sietávko\! byla piti g~ologiek, ·aonciái'i poru=
ěena v'5lká lmov:í~ská lrult~ní j ám®o

~~~f~~ffi~! 9

Hlášeni nálezu 9 zpráva čj o 6666/65 0
J eŠim®ek 9 MIJ.zem.m Lomv e

•

L&:/1.. I ;,- ,•

2l o R~~ti~lt\1 0 Ooiate~ o Na pozemii.~ Č oparc e 70/1 v poloz~ 00 Na
hlince 00 / 00Am Tonwerk 00 / orbou narušené eneoli=
tické a bylanské sídliště o
Záclu:'anná akce 9 nálezová ~pl°áve .čj o 2762/640
SaVencl 9 P!"aha o
22- o

~~lBi=~t1!!m0 osada

23 0

~P..111~! 9 OoDoma!lice o Na

24 0.

R2~2~!!;i,

Lhot& 9 tra{ Závi&t9 OoPraha=západe
Keltská oppidwn 9 s topy halštat ského osídleníe
Viz odd:fl II o
Hořejším

p~edm!atí v dom~ čpe24
/mimo areál s t arého města zalo!eného kolem r oku
1260/ a na opaěné straně než je kladeno pfedko=
lonisač ní /předlokační/ osada 9 byly na pozemku
Čoparc o 420 /ma jitel poBajer/ pfi kopání odpad=
ní jáley' nalezeey zlomky středov ~k~ keramiky a
d!bánečeko Z podn~tu ředitele doma~lického muzea
j oHáey vyt ěž ili z uved®náho místa dal ši materiál
P-eHolý a MoKohout o Odpadní jamot! byly zachyceny
dvi menší etřed O't'~ká Jímky o Zíekanou keramila!
lze předběž ně deto~at od konce 13 e s tol o a! do
l opOlo 140 s tol e
Záchranný vý~lrum» zpráva č j e 345/64v 2665/640
BGNechvátal 9 Praha o .

o~Loueyo Osídlení neolitické ~ eneolitické, kno=
vízské 9 mladohalětatská 0
Viz oddíl Ill o

= ll

C,

slovanské ~adišti 9 fídké osídlení
viiké o
Viz oddíl 1Io
tě 9

26 o

~!UštI 9

středo=

a/ Na okraJi lesa Sv od Červeného dvo=
ra na kamenném pahorků v leso oddo
čo 24ab lesníh~ závodu Planá noLu!o, polesí Dra=
!ičky 9 pravděpodobně mohylao . -

O oTábor o

b/ V poloze "U mohyly°" /dříve "'V. ryb=
níčkách•/

v leso oddo Čo llno; 121
lesního závodu Planá noLU!o, polesí Dra!ičky»la=
ténské a slovBnaké pohřebiště mohylové /3 mohyly
čerstvě po~ušené amatérským výkopem/o
c/ V polea! Dra!ičky /kppč 359/ pozdně
halštatské ploché !árové pohřebiště0

Prdzkum 9 zpráva

čjo

623J/64» 6236/640

LoHájek a EoSoudská 9 Prahao
P!odzlru.m 8 zpráva čjo 6325/640
A.oBeneš 9 Plzeňo
270 ~li~~!!~ls OoPardubice o Výzkum poloviey středověké hrnčíř=
ské pece porušené výkopem základd přístavby domu
páně Kubína· /čpo35/o Pec měla klenbu silnou 25cm
/mazani ce prom:!šená sla~ou a t rá!ou/o Klenba·se
z řítila při vypalování keramiky /pec obsahoval a
asi 20 nádob z 15 ostolo/'o P~c měla pdvodně ovál=
ný pddorys /260x360 cm/· a byla j~dnoprostorováa
Klenba pece byla budována pomocí dřevěné konstruk=>
C8o

Záchranný výzkum, zpráva čjo 6668/650
LoSkružný» Muzeum Pardubice o
280 Rt!E§J2Y=~=~g2X!t~P OoPísek~ Dne 120401964 nalezl FoPřibyl
př i kopáni s tružky na zahradě svých rodičd čpo 15
v Držkrajově v hlo 10=15 cm pod povrchem malou
hliněnou nádobku s Již dříve odlomeným úškemo Za

c:,

pokliě~

14

c:,

byl pmi!:tt ~l\Om~k . z

větší pokl :i.čky

o

"1~ž~n© 27 grošd a 428 ks drobné
minceo Předbě!ně l~e říc1 0 !e v nález" je 24
~o!O. m:!š 6Mký@h O 3 prd sk, gx,>@še ~rla IV~ ;
v drobné minci př~vládají halíře a feniky ra=
kouská a bavorské a několik h"sitských penízd
bez čtyitrázuo
Hlášení nále~ii 0 čj o 2410/640
KoDoliste 0 ředitel Městského muzea v Milevskuo

V ~ád~b@~ byl@

29 0 ~~~!o Oo Físeko Na jaře v roca 1963' byl u Držova» vlevo
od silnice vedoucí z Dr~ova d~ Vojníkova v polo=
ze zvané "V Ous~ší 00 na parcol55 9 blí~e zděného
transformátoru 0 vyorán kamenný laténský žernov
/ulož o muz o Písek O č o přír o 185/63/'o
Hlá~ení nálezu 0 nálezová zpráva čj o 6293/650
JoMichálek 0 F.lzeno
~

300

Rfín2Xo Oe>Cho:mtovo

V rašelině poblíž břeh\!.. bývalého Komo=
řanského jezera nalezena rozpadlá nádoba /eneo=
lit nebo doba b~onzová/o
P.rdzlrumo
EoNeustupný 0 Mos t o

310 ~!~~!~!o OoMosto Podle informací pracovníkd dolu Jan šver=
ma. měla se v místech gotického kostela najít asi
10 m pod povrchem klenutá chodbao Po příchodu na
místo byl vchod dn. chodby již zakryt zeminouo
S vel kou pravděpodobnos ti se jednalo o novodobou
zál ežitost o
Záclwanná akce 0 z práva čjo 6217/640
EoNeustupný 9 Mosto

360 li2t~~!!g~1~f!mo OoMosto Průzkwn a prohlídka dolu ze l 6o=
180 stol o na měděnou ruduo Některá z důlních děl
jsou dosud při~tupnáo Jednu z chodeb /starší než
polo l8ostolo/ se podařilo sledovat v délce přes

= 15 =
200 m a ve stejné délce i

kt er ý z ní
vycházelo Na tento překop navazoval a další těž=
ní chodba v délce několika desítek metrO o V t é=
to chodbě, která je nápisem datována do roku
1761 bylo mo!no velmi dobře sledovat úložné po=
měry rudné !!ly a zpdsob ruční těžbyo
Prdzkum, zpráva čjo 3976/640
EoNeustupný, Mosto

37 o

!!2!~~,

překop,

OoBerouno V poloze "ŠSndv kout°'· pokračoval výzkum
magd&lénského tábořištěo Výzkumem bylo prokázá=
no magdalénské osídlení ve sprašio Byl zjiš t ěn
rozsah naleziště, a prozkoumána jeho východní
část o Vlastní obytný prostor je dobře vymezen
jak kwn.ulací industrie a kostí, tak seskupením
plochých kamendo Industrie představuje již dnes
nejbohatší kolekci klasického magdalénienu v&=
chácho
Srvo BZo 1~1963, loko39o
Záchranný výzkum, zpráva čjo 3969/64, 4077/64»

4216/64, 4467/64, 4857/640
SoVencl, Prahao
3ao

H!:~g~~=~gi!!~t2~,

330

!!!:~g~~~g2,

koooPodolí, OoMladá Boleslavo
Slovanské hradištěo
Viz oddíl Ilo
<:?

OoPl.zen=severo Záchranný výzkum knovízského
sídliště narušeného orbouo Prozkoumáno bylo 8
objektd = z toho jedna zahloubená pec o Z nále=
zd, kromě keramiky, jsou zajímavé přesleey- a je=
jich polot ovary vyrobené z pl·ochých bř idlicových
desek místního pdvoduo
Viz BZo 1=1963, loko42o
Záchranný výzkum, zpráva čjo 2514/650

AoBenešj Plzeňo

= 16 -

34 0

~!~!!!!,

ooPťseko Poblí!e kÓty 476 na vrchu Hradišti kera-

mika ~e sthdní doby bronzové a ojedinilý atfep
z doby hal§tatskéo Ojedin!lé mladopaleolitick,
artefakty /srvo SoVencl, Pamoarche LV-1964, 243,
pozno57/o
Sběr, nálezová ~práva ějo 6633/650
JoMichálek, Plzeňo
3 50

~!gi!!tR~§!!sa~ft,

3 80

Hif!g~,

390

Qb~~!f2D~!, OoÚsti

ooPraha=západo Středověká opevněná osada:, ojedinělé stopy pravěkého osídlen:ío
Viz oddíl IIo

OoKl.adnoo V lomu těsně u odbo~ky silnice na ftiauty
nalezl v mělké prohlubni FoSedláček zlomky §titareké keramikyo
PrOzkwn, hlášení čjo 2476/6 4, 2745/640
JoFridrich, Prahao
a/ V bezprostředně ohrofené ploše při severovýchodní st~n!
dolu Petri I bylo prozkoumáno 8 jam neolitických,
1 jáma lu!ická a 1 laténská chatao
Záchranný výzkum, zpráva. čj o 3656/640
VoKruta, Mosto
b/ neolitické, lužické a laténská
noLo

sídliště o

Viz oddíl IIo
400

g~!Ě~§!!t~=~!!~2,

4lo

Qb2!!Ei9!g1,

OoChebo Slovanské a
Viz oddíl IIo

středověké

osídlen!o

OoLOU?zyo V pískovně při silnici do Velké Vsi
prozkoumána hrobka z doby kultury únět1ck,o Hrobka byla vybudována z menších kamendo Ji! pod or~
nici nad kameny hrobky byly nalezeey zbytky dět
ské kostryo V jižní část i , částečně překryta ka-

=

17 =

byla v polosedíc! pol oze opřena o stěnu
moobky kos tra dosp ělého jedinceo U kostry nale=
zen kx-oužek z dvojitého bronzového drátuo Na
dně hrobky dal š í kostra d ospěl ého jedince ve
s~čené . polo ze s cyperskou jehlicío
Viz BZo 1=1963 , l oko49o
Záchranný výzkum, zpráva čjo 5241/64 9 5628/640
EoNeustupey 9 Most o
MeDl}'" 9

42 0 Qb2!~~!~!» o oKutná Hor ao Západně od obce při výkopu hygi e=
nického zařízen:! nal ezeny pozfistatky tří jedin=
cnl, zřejmě mužRkého pohlaví o Podle zachování
a uložení / nízko v ornici nad spraěovým podlo=
ž:ím/ lze soudit na novově.ké stářío
Záchranná akce, zpráva čjo 5846/640
IoPavl\1 9 Frahao

430

2~t~I2x!~~,

OoPíseko Na akropoli hradiště SvoJan při bu=
dování vodovodu a výkopu hrob\l porušena sídlišt=
ní vrstvao Zj iš t ěcy keramické zlomky z počátku
střední doby bronzové, z pozdního období mohylo=
vé kultury, nálezy mladoknovízské, slovanské
a

s tředověkéo

Viz BZo 1=1963 9 loko50o
Sběr, zpráva; čjo 2515/640
AoBeneš, PJ..zeňo
440

Qbx;!2Y!~!,

ooNymburko V poloze '°Na obci" středověké síd=
liš t ~ s keramikou z e l 4ostolo Materiál ulo~e~
v Oblastním muzeu v Poděbranech /P 10232=
P 10301/ o
Záchranná akce, nález ová ·z práva čjo 808/65 0
JoJust ová, Muzeum Poděbrady-o
Viz AR XVI1=1965~ 423=4240

_;,45 0 i~ll.2I, ooMos't o Severovýchodn~ od dolu Rudý sever propadlá

chodba nízko pod povrchem polee
Prllzkumo

EeNeustupný, Moste
460 ~~g~ň, OeChomutov.

a/ Za "Domovem uměle~• ve Sládkově ulici čp.103 nalezeey lidské kosti
v aela.!ndární poloze v recentní navážce.
Záchra~ akce, zpráva ~jo 3657/64.
VoKrutaj Mosto

b/ U kadaňské teplárny na katastru Qsady Bystřice byly ve výkopu pro
stožár vysokého napětí porušeey hradištní sídlištní objekty o Výkopem byla zničena takřka úplně pozdně hradištní zemnice /chata 1/64/ a druhá
/chata 2/64/ byla porušena asi ze dvou třetino
Obsahovala množství keramiky, několik křemenco
vých ~ět~pO, zlomek bronzového plechu a zlomek
lelezao Ve strouze o šífce 70 cm a dálce 14,90 m
zjištěn další obJekt /chata 3/64/, který nebyl
zkoumán, protože mu nehrozilo bezprostřední nebezpečíe

Záchranný výzkum, zpráva
DeKoutecký, Most.

470

!~ni~,

48e

ll~!2U, OeKlatovye

čj.

4603/65.

o.Nymburko Ve štěrkovně poblíž obce byla v roce 1963
porušena jáma obsahující mladší lužickou kerami~
kuo /Muzeum Poděbrady P 8836 = P 8892/o
Záchranná akce, nálezová zpráva čje 811/65e
JeJustová, Muzeum Foděbradyo
Lit.g Folabi 1965, 35.
V Kollárově

ulici

při

výkopu rýhy pro
kanalisaci nalezena středověká keramika, která
byla zachráněna spolupraeovníkem muzea p.Šilhavým a ředitelkou muzea v Klatovech dreZikovou.
Získaný soubor lze da·t ovat do pokročile j~ího
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nalézány předměty ze všech období pra~
věku /neolit - starší doba hradištní/o V roce
1964 nalezena keramika pražského typu a slovanská dřevěná tesařská paliceo
Záchranná akce, zpráva čjo 6760/650
JoJustová, Muzeum Poděbradyo
průběžně

520

~~J~1!S2,

530

!2J1~~,

OoPraha=východo Při stavbě dětského koupaliště
na bývalé farské zahradě, asi 50 m od staré fa=
ry, byly narušeny lidské kostryo Kostry ležely
v novověké navážce v hloubce 80=90 cm na oválné
ploše /asi 3x4 m/o Kosti tvořily vrstvu mocnou
asi 15=20 cmo V zavážce objevený keramický mate=
riál odpovídá 17o-18ostolo Jde nejspíše o ossarium, které vzniklo asi sekundárním zakopáním
obsahu hrobtl patřících ke hřbitovu u kostela: a
poru~ených při stavbě faryo
Záchranná akce, zpráva čjo 2744/640
J.Fridrich, Prahao
a/ U zastávky v Kojicích na místě
slovanského sídliště na hraně
pleistocenní terasy·, zjištěna mesolitická staniceo
Prllzkum, zpráva čjo 6370/640
S.Vencl, Frahao

ooPardubiceo

. b/ V pískovně JZD porušované slovanské sídliš t ě /zkoumal ZoSmetánka v rQ196l/o
Obhlídka naleziš t~, zpráva čjo 2259/640
LoHrdlička:, Prahao
54 0 ~21~ll, OoKolín.

a/

Při

hloubení krechtu pro nopo Ovoce a
zelenina v Kolíně No v bývalé cihelně
bylo buldozerem zničeno n ěkolik objektů s vypíchanou keramikouo
Záchranná akce, zpráva čjo 6665/640

= 21.

JoKřepelková,

<=>

Muzeum Kolino

b/. SoBeránek daroval muzeu střepy kultury vypíchané a střepy z mladší doby
hradištní nalezené v Elektroisole v Kolíně rv.
~lášen:í nálezu, zpráva čjo 6665/65.
JoKřepelková, M
uzeum Kolíno

-

,c / V blízkosti vodárey při hloubení jamek pro sloupky k plotu bylo v hloulP
ce 60 cm 1J.8lezeno 6 nádob lu~ické kultury /ve
vyšší míse s páskovým uchem stály tfi drobnější
misky, nad nimi ležel džbáneček dnem v.zhdru/ o
SoNěmeček odevzdal z této oblasti střepy znádob 1u!ické kult~o
.
Záchranná akce, zpráva čj. 6665/65.
JoKřepelková, Muzeum Kolíno
d/

Při

hloubení základd domu na novém
sídlišti odkryt hradiětní kostrový
hrob /muž/~ Orientace z-v, mezi chodidly nádoba
z~obená vodorovnými rýhami. Pod zápěstím pravé
rulg' le!el !elezný nM s trnemo V blízkém okolí
hrobu bylo bagrem zničeno dalších asi pět h~o~
bd, které se nepodařilo zachránit /nález nebyl
muzeu hlášen/o
Záchranná akce, zpráva čj •. 6665/65ó
JoKřepelková, Muzeum Kolín~
e/ Prdzkutn krypty odkryté pod presbytá~
řem chrámu v roce 1962. Objeveno
starší zdivo a dva kostrové hroby, v jejichž zá=
sypu byly zjištěny zlomky slovanské keramiky.
Obhlídka naleziště, zpráva· čjo 67$0/640
AoHejna, Praha"
5 5 o !2tll2, o 0Beroun<1 .. Proveden dllkladně jší povrchový prtlzkum
oppida v poloze nad "Císařskou roklí"o
Viz BZo 1=1963, loko62; AR XVII=l965,388,420-

c;,

22

50

421; Archeologické studijní materiály I.,173-178.
Pr\\zkumo ·
J.Ma~ičký, Muzeum Hofovice •

. 56. i2YUQI,

o.Rakovník. Osídlení eneolitické a

pravěké

blíže

neurčené.

Viz oddíl III•

· - ·· .:

. ...
57 !2~2J~gz,' · o'oKolíno V okolí kostelíka sv e1Martina ze 12 .stol.
~

Q

a v p;~:ťilec~. ':,i~ozové cesty vedoucí ze západní
strany ke hřbitovu nalezena keramika ze 12. a 13.
století.
Záchranná akce, zpráva čjo 3511/64.
NoMašek, Muzeum Hanspaulka, Prahao

J•

f'·.J
580 !t,~12!!~~, o.Praha~východo Povrchovým prdzkumem na hradišti
u sv.Markéty bylo získáno několik zlomkd keramiky
z mladší doby hradištní.
Záchranná akce, zpráva čj. 3512/64.
N.Mašek, Muzeum Hanspaulka, Praha.
Lit.: J.Kudrnáč, Hradiště u Královic, AR XVII1965, 43-47, 64.
590

----~-·

o.Teplice. Prdzkum na knovízském sídlišti.
E.Neustupn!, Most.

60.

~~!!!!,

o.Litoměř~ce. Západně

6lo

K!~~,

Kře

'ž

od obce při okraji ploché terasy ji!ně od silnice Libochovice~Louny prozkoumána slovanská zásobnicová jáma. ·
Záchranný výzkum, zpráva čj. 6658/650
MoZápotocký, Muzeum Litoměřiceé
a/ Na návrší "Na výšince" při jihovýchodním okraji obce hlubokou orbou narušeno
sídliště lidu kultury knovízskéo Rozkládá se ji!ně za staveními čp. 95, 98 a 73 nad silnicí vedou-

o.Kolín.

... 23 ...

cí ze Kšel do Vitico Na jihu ohraničuje zmíně
nou ~olohu hluboký úvoz vedoucí od silnice Kšely=Vitice k Bylance a dále do Hř i b o Sběrem získána knovízská keramika mladšího rázu.
b/ Na východní stran ě návrší "Na výšince." v poloze "Na Sekerce" hlubokou
orbou porušeno slovanské sídli š tě ~ Keramiku získanou sběrem lze zařadit do doby ~oučasné se
starší fází Klučova, případně do doby ještě
staršío
Záchranná. akce, zpráva čj o 1946/64, 1947/64,
6528/640
JoKudrnáč, Prahao
c/ V poloze "V ~ervenkách" uskutečněn
zjištovaci průzkum plochy·, kde měla
být údajně nalezena zlatá byzantská mince zle
pol. ?ostolo /viz BZo 1=1963, lok ol69 j str.23/.
Konstatováno osídlení z mladší doby hradištní,
jeden střep se svým habitem hlásí do starší doby hradištnío Kromě toho prozkoumány 4 objekty
s ke.r amikou vypíchanouQ
Záchranný výzkum, zpráva čjo 5517í 6.: ~
J.Kudrnáč, PrahaQ

620

!~El2!~-1t~I-Y21f!,

OoBer<DUn o Středověké osídlení.

Viz oddíl IIo
630

~~~!~-n~§~~!Y2~,

OoHavlíčkův

Brodo Při výkopu pro betonový
taras plotu zahrady domu čpo29 v ulici V hrnčí
řích /majitel poRýdl/ byla záchyce
vrstva se
středověkými střepy, které lze předběině datovat
do l5ostoletío Terénní situace ukazuje, že v tomto případě jde o středověké střepiště /Ledeč n ,
Sázavou je významné hrnčířské středisko známé
v 150 a především v l6ostolo/o Uvedenou lokalitu
bude pravděpodobně možno ztotožnit s dílnou,kte-

... 24 -

rá zde pr-acovalao
Záchranná akce, zpráva
B.Nechvátal, Praha.
640

k~,

čjo

3952/64.

ooPraha-západo Na pozemku p.J.Raška z Prahy byl při
kopání základd pro chatu nalezen · !áro~ý hrob
pozdněknovíz&kýo

Záchranná akce, hlášení
JoFridrich, Prahao
650 J&I2!:!!l,

čjo

3469/640

o.Litoměřiceo Paní Bufková odevzdala
,
expositury AL~ Mostě nálezy z jihovýcnodní

keooKřesín,

do

.

části hradiště

nad Stradonicemi. Sběr obsahuje
střepy kultury knovízské a hradištní.
Hlášení nálezu.
DoKoutecký, Mosto
220

!;b2~!, k.o.Dolní Břežany, tra{ Záv~st, o.Pr~haazápado .
Keltské oppidum, stopy halštatského osídlení.
Viz Dolní Bře!any.

660

!'1!2!!!-R2g...:Q!E!!!!~h o.Rakovníko .osídlení paleolitické, neo- ,
litické, kno~ízaké, slovanské a
Viz oddíl IIIo

670

~!2!S!_e~g~,

středověkáó

o.Nymburk. Na slovanském hradišti proveden

sběro

Sběr,

zpráva čje 6760/65.
JoJustová, Muzeum Poděbrady.
680

H!

~!~!2~é~2!5!t

.

.

koOo Libice noDoubravou, OoChotěbořo
Na požádání MNV v Libici noD o ohledáno místo ·.
/čoparc,0209/, kde má být 'postavena protipo!árn:(
nádr!o V sekundárn:ím uložení naleze~ st~epy
středověké keramik:yo
Záchranná akce, zpr,va čJo 1207/64, 2390/64,

= 25 =
2664/64~

...
. .

BoNechvátal, Prahao

69 o ~!~2~gy!~i,
.... . . ,

.

• t

70 0

~!~ni,

.•

o_~Jič í no

. Vpravo .- od silnice Libošovice=Sobotka
v p.o loz~ __ "Na hrádku" nalezen s ilně poškozený
fragment neolitické sekeryo ~1 kopání základd
sušičky na obilí našli Ladislav Bryxi a Václav
Studnička v hl oubce 90 cm pazourkový no!ík a
ene_~ litlckou . keramikuo · Nálezy jsou uloženy v
depositáři muzea na zámku - Humprečht u Sobotkyo
Zácbranná _akce,- zpráva čjo 7229/650
ZoDrenko, Muzeum Jičíno

ooLouey_o Při hloubení melioračního příkopu na poli
asi 600 m severozápadně nad obcí bylo protato
laténské sídlištěo
Záchranná akce, zpráva: čjo 1178/640

VoKruta, Mosto
7l o l4E!ll!~, OoLO\leyo V trati "Nad potokem" při zakládání
chmelnice . a~i 200 m od obce na terase pozvolna
klesající k potoku poruěeny hlubokou orbou síd=

, .·: . . lištní objekty. ze . střední · doby bronzové /mohy=
lová kulto/, objekty kriovízské ·a laténskéoOje.
d inělý nález s třepu šnOrové .keramiky a část i
misky z doby římské mohou být dokladem možnoe=
ti . existence pohřbd z tohoťo období na ploše
~

. I.

v ok.ol-í

.

sídl ištěo

,
~áchr_a nná . akce, zpráva

čj o

6791/64 o

VoKruta, Mosto
7'?. o ~!J;m~, OoPlzeň=eevero Povrchový prdzkum hradišt~, které

se rozkládá nad přehradou nad řekou Mžío ZískáIl7 střepy halštatské a jeden střep z pozdní do=
by hradi~tní o
Prdzkum, zpráva čjo 3158/640
JoKudrnáč,

Prahao

... 26 -

179 0

1!12~l~!,

OoSvitavyo Středověké objekty.
Viz oddíl II.

730

~!1Y1~2!,

OoMosto

Prdzkum ve

Smetanově

středověkém pohřebišti

ulici na pozdně
narušeném při rozšiřo

vání vozovlcy.
EoNeustupný, Moste

740 &2~m:, ooLOueyo Při stavbě kravína "Ovčín" porušena jedna jáma s vypíchanou keramikou.
Hlášení nálezu, zpráva čjo 6666/65.
PvNovák 1 Loueyo

750

~~En~,

7611

~!!!!~!, ooMost.

ooRakovníko V pískovně nalezeny střepy lineární
a vypíchané keramikyo
PrOzkum, zpráva čj. 3727/640 ·
JvFridrich, Muzeum Rakovník.
Při

etavb~ oplocení pro nový kravín porušen kostrový pohřeb z doby hradištní /9 bronzových esovitých záušnic/. Hrobová jáma vylo-

žena dřevem.
Záchranná akce, zpráva
zpráva čjo 7888/65.
V oKrutir:, Most.

770 ~~!né, ooRakovníko V Krásné

čjo

157/65, nálezová

dolině při

zakládání posledního rybníka porušeey zbytky milířO, které byly patrně doprovázeny keramikou ze 13. a 14.
etolet:!.
PrOzkum, zpráva čjo 5489/64.
JeFridrich, Prahao

780

V opuštěné pískovně sběrem získáno
několik střepO, nejspíše knovízských.
PrOzkum, zpráva čj. 4607/640
D.Koutecký,. Most.
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820

!!!J:~i,

OoStrakoniceo Pod hliněnou podlahou dřevěn~ de•
struované stodoly na pozemku peZacha v Mečicho•
v~ čpo22 zJiětěne mladohradištn1 kulturní vretvao
Záchranná akce, zpráva čjo 4406/64, 4938/640
BoNechváta·l 1 Prahao

OoTáboro Osada 1čahel" zanikla patrně v husitských .
válkáeho Povréhový · prdzkwn /11=33-90-C-d/,78,650;
75,8600 Keramika z doby kolem ~ -ó l460.
Prdzkwn, nálezová zpráva čje 2003/64.
Z o Smetánka·. ,

Praha o

Viz ZoSmetánka, Povrchový prdzkum zaniklých
osad v okolí Sezimova Ustíe
AR XVII=l965, 668-6740
;

830

!!!!¼12!!~!,

a/· Na vrcholu kopce Špičák /403 m
nomo/ nalezl VoPelc z Kadaně
knovízskou keramikuo Vlastní prOzkum negativní.
OoChomutovo

PrOzkumo

EoNeustupný, Mosto

= 28 =

b/ Na břehu Stříbrného potoka nalezl VoPelc
· z Kadaně pazourkové odštěpky a blíže
nedatovatelnou pravěkou keramikuo Nález uložen
v exposituře v Mostěo
Hlášení nálezuo
EoNeustupný, Mosto
OoChomutovo Při pr~zkumu stop d~lní činnosti, která
byla považována nejspíše za středověkou /viz BZo
1=1963, loko79/, bylo zjištěno, !e doly pocházejí nejspíše z minulého stoletío
Na dvou místech svahu ověřena přítomnost štítar=
akého osídlení a proveden pr~zkum zdi, která ob=
last naleziště ohraničujeo
Pr~zkum, zpráva čjo 766/64, 2558/640
EoNeustupný, Mosto

850

M!~!2I!~!, ooPraha=východo Po obou stranách cesty vedoucí
z obce ke hřišti bylo orbou porušeno knovízské
a halštato=laténsk, sídlištěo
Záchranná akce, nálezová zpráva čjo 2761/640
SoVencl, Praha o

860

'M!!~2Jisll,

B7o

M!!!~b2I!lsi_Ii~~~,

OoMělníko Při

výkopu jímky při stavbě hostince
narušeno mladohradištní kostrové pohřebiště.
Záchranná akce, zpráva čjo 3143/640
SoVencl, Prahao
Viz AR XVII=l965, 421=4230
OoLounyo ·a/ Při stavbě kdlny u kravína
porušen objekt kultury úně
tické /hrob?/o Inventář: nádobka, dvě bronzové
jehlice, dvě bronzové drátkové záušnice a dva
zlomky bronzového drátkuo
Hlášení nálezu, zpráva čjo 666/650
JoŠimooek, Muzeum Lounyo

= 29 =
b/ Na severním úpatí Chrabereckého Chlumu
zjištěno sídliště kultury knovízské, na
východním úpatí nalezena keramika laténská a na
západním úpatí keramika byl anskáQ
Prdzku.m, zpráva čjo 6666/650
JoŠimdnek, Muzeum Lounyo
880

!2~!-:=E29~~!2~~~,

a/ Při výkopu základd pro
stavbu jeslí a mateřské
školy čolO byly porušeny objekty s lineární ke=
ramikouo Podařilo se podrobněji prozkoumat dvě
OoMosto

j~o

Záchranná akce, zpráva
DoKoutecký, Mosto
b/

čjo

4612/640

Při

výkopu trasy vodovodu
Podžatecká=Velebudice poru=
šen kostrový pohřebo Kostra ležela ve skrčené
poloze na levém boku v obdélníkovité jáměo Nad
pravým ramenem náhrdelník z provrtaných zvíře 
cích zubd, v porušené části hrobu nalezen pa=
zourkový nožíko Nález lze datovat do doby kul=
tury šňdrovéo
Záchranná akce, zpráva čjo 156/65, nálezová
zpráva čjo 7887/650 ·
VoKruta, Mosto
890

M~i~,

a/ Jižně od Červeného rybníka na severním okraji opukové planiny rnladolaténské sídliště s výrobnami švartnových náram=
kdo Ojedinělé slitky železné strnsk,y aos v ědču=
jí zpracování železao
Záchranná akce, zpráva čjo 2767/64 , nálezová
zpráva čjo 2746/64~
JoFridrich, Prahao
b/ Nad Červeným rybníkem na poli JZD
získány sběrem laténské střepy,drob-

ooRakovníko

,,.

= 30 =
né slitky Fe s t r usky a pol otovary· švartnových
náramkdo Nejspíše dílna na výr obu těchto náram=
ktl byla, v těsném sousedství pi onýrského táborao
Fodle údajd FoSedláčka měla dílna rozměry 5x5 m
a sousedila s ní chatao Velké množství zlomkd
švartny bylo odtud vybráno před lety při sázení
stromktio
Prdzk:um, zpráva čjo 2476/640
JoFridrich, Prahao
Viz JoFridrich, Některé novější nálezy z latén=
ského období na Rakovnickuo Archeologické stu=
dijní materiál y I=1964 9 80=84o

900

M~!~J2Y!~~,

OoRakovníko Fodrobnější zprávy o nálezech na
katastru obce a v okolí viz oddíl IIIo Některé
lokality spolu s FoHammerem prošel JoFridrich
/viz zpráva čjo 648/64, 2466/64, 5488/64/o
Na katastru obce z jišt ěno osídlení paleolitické,
mesolitické, neolitické? eneolitické, knovízské,
halštatské, laténské, římské, slovanské a stře=
dověkéo

9lo

~~~ht~Bi~~,

OoChomutOVo Při těžbě štěrkopísku vybagrován
únětický kostrový hrob, z kterého se kromě dlou=
hých kosti podařilo zachránit 5 nádobo
Hlášeni nálezuo
DoKoutecký 9 Mosto

920 ~il~h~~~X~~, OoMělníko Severně od závodu na pokrmové tuky
proříznut o kanalisační a vodovodní rýhou 22 jam
z období kul tury knovíz ské o Sídl :1.ště je založe=
no na sprašovém pokryvu na levém břehu Vlta:Vyo
Do vzdálenosti 50 m od říčníh o břehu jsou jámy
ojedinělé, dále od břehu jsou ·1relmi hojné~ Tvar
jam je na profil u komole kónický nebo obdélniko=
vitýo Komole konické jánw j sou zpravidla mnohem
~

= 31 =
hlubší než _jál:ey obdélníkovité a dosahují až 1 m
hloubky o Na haldě .v ykopané zemiey nalezen pohozený střep velké nádoby nejspíše eneol~tického
stářío

Hláš_e ní nálezu, čj o 4635/64 o
Ko~ebera, ÚÚG Prahao
930

N~~~~~~!,

940

li2Yi-~~,

950

lilID2~!, OoNymburko a/

ooRakovníko Osídlení paleolitické, eneolitické,
knovízské, římské, slovanské, středověké.
Viz oddíl IIIo
OoRakovníko Středověko
Viz oddíl IIIo
Při

terénních úpravách v Dlouhé třídě zjištěna keramika a zlomky kachlll
ze l6ostolo Materiál uložen v muzeu v Poděbra...:
dech /H 11893 = H 11897, H 11931 = H 11973/o
Záchranná akee, nálezová zpráva č· j o 810/65.
JoJustová, Muzeum PoděbradyQ
b/ V- ulici "Na valách" nalezena kostra
mladé ženyo Nedatovánoo
Záchranná akce, zpráva čjo 6760/650
JoJustová, Muzeum Podčbradyo

960 Q2t~!~!, OoMosto Při stavbě nové železniční trati .BílinaMost nalezen velký zub vyhynulého zvířete /mamutí stoličkaa/o Prllzkum na místě· nálezu bez výsledkllo
Záchranná akceo
EoNeustupný, Mosto
970

Q~t2~hl~-!g:~g!~1f,

OoTachovo
by bronzové o
Viz oddíl IIo

Výš inné

sídliště

z pozdní do-

... 32 -

980

QEQ!~n1&Y=§!~~-~~~,

ooNymburko Na katastru obce sb ěrem
zjištěno osídlení neolitické, halštatsko=laténské, ·1aténské, římské a slovanské .
Sběr, zpráva čjo 6760/65.
JoJustová, Muzeum Poděbradye

99 0 _QE21~!}~, o~Nymburko

Jižně

od obce v poloze "Na Horkách"
při těžbě písku porušeny 3 jámy z doby římské •
. Kromě keramiky a mazanice nalezeny zlomky kování /patrně z vědérka/, zlomek žele zného nože a
hliněný přeslen. Materiál uložen v muzeu v Poděbradech /P 10302 ~ P 105}1/.
Záchranná akce, nálQzová zpráva čj . 809/ 65.
JoJustová, Muzeum Pod ě brady.
Polabí 1965, 36.

1000

9§ ~2ř fll~~ ,

o oNymburk. V r oce 1964 př i nesl p . Roš te jns ký
z Kř ince říms kou sídliš tní ke ramiku, která by=
l a v roce 1963 nalezena při hloubení příkopu
na dvoře JZD v Oskořínkuo
Zpráva o nálezu, č j. 6760/6 50
JoJust ová , Muzeum Poděbradyq

101., ~~11! iH.!}f:!: , 0 9 Jič ín.

a/

Pozdněpaleolitická

b/ Lužické a

st anice.

sl ez s k oplat ěnické p ohře 

biš t ě o

Viz oddíl II.
10 2·0

J.:~22!,

o o Pelhřimovo Př i úpravě př ístu pu

ke vchodu do mís t =

ního k i na. a kulturního domu s e př i š l o na st ře ...,
d ověkou kul t urní vrstvu obsahu jíc í zlomky kach1\l z konc e 15 . a počátku 16 . st.ole tí . Svými výzdo bnýmí motivy t· e t yto mHe~y řad í k j i ž dřív e
z jtš t ěným pa covs kým kach lům a pl'i nát e j i da l ší
dok l ad o mí stním výrobním s tř e d isku .
Fř' i srovnáv ání plochy nám·~s t i pro n,)vou př edl a ž·~

i

-·

... 33 bu se objevily značně poničené a přemístěné
vrstvy a výplně objektd se sporými zbytky stavebních konstrukcí. Zbytky tohoto osídlení lze
datovat do 14. a poč. 15.stolo Stavby zanikly
patrně požiu-em.
Nálezy hlásil ředitel muzea J.Zoubeko
. Záchranná akce, zpráva čj. 31/65.
M.Richter a L.Hrdlička, Praha.
103. f!~Q., o.Nymburk. Na parcele p.Prošívala /č.kat. 156/11/
při výkopu základd pro rodinný domek porušen
knovízský objekt se stopami zpracování jeleních
parohO.
Na tém!e místě poruěena slovanská lahvovitá zásobní jáma s mno!stvím úlomkd mazanice, zvíře
cích kostí ·a střepd, . která patří střední době
hradištní. Kromě toho nalezen skleněný korálek •
. V zásypu taká keramika knovízská a jeden střep
patrně z doby římské.
Záchranná akce, zpráva čj. 6760/65, nálezová
zpráva čj. 5021/65.
J.Justová, Muzeum Poděbrady.
Lit.: J.Juetová, AR XVI-1964, 289-290; Polabí
1965, 36.
.,

104.

E!!:ě12Jn,

~

o.Karlovy Vary. Prdzkum na kotě 513 nad obcí
Perštejnem, kde se úda:jně rozkládalo halštatské
hradiště, byl negativní.
PrO.Zkum, zpráva čj. 4654/~40
E.Neustupný, Most.

105. ~!~, ooNymburko

na mesolitické stanici na
přesypu řeky Výrovky.
Sběr, zpráva čj. 6760/65.
J.yustová, Muzeu~ Poděbrady.

1060
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1100 E2~~t~~, OoLounyo Asi 1 km severovýchodně od obce průzkum
skryté plochý ·pro ·stavbÚ élekttárny s négativnl'.m
výsledkemo
· ·'
P.rllzkum, zpráva čjo : 5890/64/il
DoKoutecký, Moste ·
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35 -

OoLounyo Při stavbě kravína, jímky a zásobní
budovy porušeno sídliště· s keramikou lineární
a knovízskouo
Záchranná akce, zpráva čjo 4602/640
DoKoutecký, Most.

a/ V poloze "Na vinicin, kde byly
nalezeny mince ze 4o=7ostoletí
/viz Polabí 1963, 40=41, 73=-75/ zj i štěn sběrem
materiál z doby římské a středověkuo
Sběr, _ zpráva čjo 6760/65.
JoJustová, Muzeum Poděbradyo
OoNymburko

b/ Na

česlicich

hydroelektrárny
zachyceno dno dubového monoxylu. se dvěma příčnými žebryo Zachycená délka
360 cm, šířka 50 cm.
Sběr, zpráva čjo 6760/65 0
JoJustová, Muzeum Poděbradyo
Lito: Polabí 1965 čo 5=6o

1130

f21!~~~,

OoKutná Horao Pravý příkop silnice Poličany =Ma =
lešov /asi 30=40 m od křižovatky na jihozápadním
okra~ji obce/ porušil dva sídlištní objekt y s vy=
píchanou keramikouo
Záchranná akce, zpráva čj o 5844/64 o

1140

f2t1~~~,

hloubení rýhy pro ropovod bylo západn ě od Poříč an na návrší, které se sv-'1 žuje
k východu, protato eneolitické /kulovité amfory/
a knovízské sídliště /viz Tatce/o
Záchranná akce, zpráva čjo 1754/640
JoKudrnáč, Praha~

115.

E2~!2!2Et~, o~Lounyo a/

,\
I

OoKolíno

Při

V pískovně prozkoumal PoNovák

v roce 1963 pod ~ohledem dr~I.

... 36 Pleinerové '; hrobů kult~y zvoncovitých
a 1 jámu nedatovanou.
Hlášení nálezu, zpráva čj. 6666/65 o
JoŠimooek, Muzeum Louny.

pohárů

b/ V poloze ''Draguš" na slovanském hra=
dišti proveden povrchový sběr a prů
zkum opevněnío Nalezena část rotačního mlýnského
kameneo
Viz BZo 1~1963, lok.109.
Prllzkum, zpráva čj. 4392/64.
DoKoutecký, Most.
1160

F2!!~~n,

117.

~~h~-1-=-~~g~~!llo

118.

~!h!_l_=_§1!t~-M~~t2o

OoRakovniko Osídlení neolitickéo
Viz od!'.l IIIo
Pražský hrad.
Doba slovanská, etřédověk.
Viz oddíl I _I .
a/ Ve sklepě domu čo 6 pod prodej=
· nou mototechny na námoRepubli=
ky nalezeny při úpravách pod betonovou podlahou
sklepa navážky, obsahující keramický materiál
z l5o =17ostoletío
Záchranná akce, zpráva čj. 806/64.
N.Mašek, Muzeum Hanspaulka, Prahao
b/ Při stavbě koteley a uhelné zá=

sobárny ve sklepeních Státní
průnzy-alové š koly v Betlémské ulici objeveno kvá=
dříkové zdivo z opuky. V místech dnešní školy
stával ve středověku dvór zbraslavských opatů
/přestavěný v 16.stol./ s kostelem SVo Ondřeje
lpřipominá se už v r ~ll65J
Záchranná akce, zpráva č,j. 3836/64.
KoReichertová, Praha.

c>

3'7

CP

c/ Výzkum v klášteře Blahoslavené Anežky.
SrvoBZo 1~1963, lokolllo
Viz oddíl IIe
1'tr 2,;ět, ,t, r~ AY..? /l?,i/Cf~~!H!_f _::J~2Y~_Mf~!.2o Při úpravách ve sklepích domu čpo24
v Jindřišské ulici /roh Růžové/. byla zachycena ·
nevýrazně zahlou oená rozs~lá jáma obsahující
značné množství keramiky, zlomk~ skleněných nádob, pískovcový brousek a drobné železné předmě
tyo Ve sklepě odkryty základy stavby z hrubě ·
opracovaných na sucho kladených kamenů s omítkou
na vni třni straně: o Objekt pokračuje zřejmě do
sousední místnosti sklepa a zachycená část před
stavuje pouze závěr· okrouhlé stavby-o Zjištěny
i nezdobené čtvercovité dlaždice /18xl8 cm/.Rozbor materiálu umožňuje datování objektu i naleze-·
né keramiky do 15o=l7o stoletío
Záchranná akce, zpráva čjo 3507/640
MoMašek, Muzeum Hanspaulka, Praha.
I

119 o

1200

~ ~h~-1-=-~~~EYi2ig

Eneolitické výšinné sídliště a slovan-

ské hradištěo
Viz oddíl II'o
1210

~~h!:!~2-~-~1;&2.h2Y.2

Sběr

na výšinném sídlišti Kloboučku
dokládá mladoeneolitické osídlenío
Průzkum, zpráva čJo 3508/640
NoMaš.e k, Muzeum Hanspaulka, Prahae

122·Q E!:~h!L2._=_M212!.f, Při stavbě nové nemocnice objeven hrob
kultury zvoncovitých poháróg
Viz MoSlabina, AR XVII=l965, 246=248e

I·

123Q

Šárka=Kozákova skálao Členové archeolo=
gického kroužku Muzea hlomQPrahy nalezli na ak=
ropoli slovanského hradiště na Kozákově skále

ft~h~-2-=-1122~,
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b/ Vý šina Bab°~.}~

'

Póví-ch'ovým sběrem

ZÍS =

k á.i.,a keramika nálevkovitých pohárů
/n ěkt er é patř í do s tupně Siře m/,, kamenné nástro-

je /BI a ŠI / a dále s t r u ska a drt idlo na obilí,
jejichž e neolit i cké s t ář í není možno prokázate
Pr uzkum, zpr á va . čj Q 3 509/64Q
NoMašek, Muzeum Hans paulka , Pr aha o
',.'.

125

Q

Město
· · "t i·
----...,:=-=·-----=----*=,;=-=~~Na · s t avenis

· · éh o s 1'dl 1· ště
nov_
v prof ilu t opného kanál u v blok~ C 7 a v základe ch výškového domu. č Q5 z ji štěny s í d liš tní nále ~
zy z e s t a rš í doby · bronzov~ a ·z e· starš í doby že~
lezrié Q
Objekt 1 o bs ahoval kromě kerami.k y ~ mazanic e ,
zlomk~ mušlí a zlomku čepe l ky , pohozenou kostru

Praha 10 = Zah1'adn~

./

= 39 =

a dospělého jedinceo Z objektu 2 pochází
keramika, mazanice a zvířec·í kosti o V objektu 3
odkryta pohozená kostra krávy·, keramika, mazani=
ce a zvířecí kostio Na dně objektu patrny stopy
ohniště·o Jako ob,jekt čo4 je označena rozměrná
kólová jáma obB~hující několik zlomků keramiky a
mazanicio Destruované ohniště a někol ik zlomků
keramiky pochází z objektu 5o Objekt 6 byl jen
dokumentačně zachycen, avšak nezkoumán; objekt 7
se podařilo prozkoumat jen částečněo
Datování~ objekt 1,2,3,7 = pozdní kultura Únětic=
ká s věteřovskými vlivy, objekt 4 a 5 = kultura
· bylanskáo
Záchranný výzkum, zpráva čjo 3510/640
NoMašek, Muzeum Hanspaulka, Prahao
dítěte

126°

Er~h~_1Q==-li2~!1Y~f~

1270

B~E!,

1280

B~f!2SY~l,

V Pražské ulici byla skrývkou na sta=
v~ništi Výzkumného ústavu pozemních staveb poru=
šena knovízská kulturní jáma a únětický kostrový
hrob s kamenným závalemo Na hrudní kosti kostry
únětická bronzová jehlice s úškemo
Záchranná akce, zpráva čjo 5842/640
BoTykva., Prehistorický ústav KU, Praha o

OoKlatovyo BoDubský uvádí od Rabí bliže nelokaliso=
vané laténské hradiště o Ani průzktunem poloh na
levém břehu Otavy· od vsi · Čepičné k vrchu Sprave=
dlnost se je nepodařilo zjistito Zůstává možnos\
že hradiště je v místech hradu Rab:í; pr ohlídka
přístupné části hradní sbírky to však nepotvrd i=
lao
Průzkum, zpráva čjo 5059/640
.,,
AoBeneš, Plzeno
OoStrakoniceo Mladohradištní
stolo Středověké stavbyo
Viz oddíl IIo

pohřebiště

z 12 0

= 40 =

1 29 0 B2h2~n~il OoSt.rakoni ceo v pol oze 11 Na Mašků vršku•' z ji š t ěn
popelnicový hrob č ás teč n ě odkrytý naorání m vy=
sedlého skaliskao Byl vyzv edn~t žárový pohř eb
u ložený v zásobni c i a sb ěr em na přilehlém poli
byl y získány fragme nty rozv l ečených bronzových
předmět ůo Lokal it
j e t otožná s na le z iš t ěm Bo
Dubského /Prav ěk j ižní ch Čech , 1949, 167/o
Záchranná akce i z práva čj o 6326/ 640
Ao Bene š , Plzen"" o
0

1 300

OoNymburko Východně od Roždalovic v poloze
"Na Židáku " se při polních prac ích ob jev ila propadl i na zahloube ná do s t a ré kvar t érní tera.sy Mr..,
l i nyo Propadl ina byl a vyplněna recent ní ornic í
a podořímo V okol í nale zeny střepy kerami ky
k ul t o zvoncovitých pohárů a prav ěké a typi cké

B2! g~! 2Y!2~,

střepy

o

Záchranný výzk um, zpráva
z práva: 2 797/640

čj o

2468/64, ná l e zová

Jo Fridr ich , Pra ha a J o.Jus t ová, Mu zeum
1310

g~g~1!~~,

1 32 o

EY~!!1~~, OoLouny o

Po d ě bradyo

kopá ní z ákladů pro baz én na za hrád~
kář ské kol onii nal ezen dalš í kostrový hrob /srvo
BZo 1=19631l l ok oll9/ o U kostry ležel že l ezný nůž
a čás t kost ěného hře b e ne o Da t ování ne j ist é o
Záchranný výzkumo
EoNe ustupný, Mos t o
o oMos to

Při

Vpr a vo 0d s iln:tce Fostol opr t y=Evenice tyl
v s e vern:!. část i novF\ o te·.; ře n é pí s k ovny naleze n
zbytek zásobní j ámy kul t ury kn ov í z s k é o
Záchranná a kc e , zprá,ra čj o 3060/6 4 0
D oKoute cJ.<-...ý , Most o

133:o B:{!22YJi...,!d.H2~~ , o oT ť.bor o V blízko s t i mysl ivlly "V Os ollici ch"

skup i na asi pa de s á ti mohyl , z n i ch~

některé

/ stó=

= 41"'"

I·
I

jicí u cesty/ byly v poslední
dřeva: nepatrně poškozenyCI
Průzkum, zpráva čjo 6235/64CI
LoHájek , Praha o
134 0

§~gl~~,

době př i

svozu

OoMost o Na vrchu "Tanečnik"t kde se mělo podle
s tarš í ch vý~ku.mů rozkládat starobronzové sídliš=
t ě» byl o z j iš t ěno, že c elý vnitřní areál vrchu
byl j i ž před l éty zničen lomem na křemeneco
V opu š t ě ných profilech lomu nebylo zjištěno
žádných s top po pravěkých objektech a sběrem se
po dařilo získat pouze jeden atypický pravěký
s tře p o

I•

Průzkum »

zpráva čj o 2557/640
EoNeust upný , Mosto
k oOo Hradi št ko , OoPraha~západo
Viz Hradištko o

135 o §~BSt~:~~QYi~~ , o oKolino SoBeránek odevzdal do muzea dlouhý
k opytovitý klín nalezený mezi Sendražicemi a
Ve l tri_,by.o
Hlášeni nálezu , zpráva čjo 6665/650
J oKř e pelková .,~ Muze ~m.-Kolíno
,;

1 060

§f~.!!}}:i!Y:2=1J~ít 9 OoTáboro Zaniklé

stře dověké měst oo

Viz Pl aná n oLužnicío
OoHr adec Královéo
Viz oddíl Il:o

Slezskoplatě nické p ohřebi štěo

1370 §~~;!;!Q~~ » ooHradec K~ál ov-éo ZáchrBnný výzkum sle zskopla=
t ěnic kéh o hrcbuo
Záchranný výzkum, zpráva čjo 2801/64 0
JoRata j, Praha a VQVokolek, Muzeum Hradec
Král ové o

= 42 =

1380 §l~!!is OoKladno o Na Slánské hoře výšinné sídliště s eneolitickým9 star obronzovým 9 halštatským a slovanským osidlenímo
Viz oddíl II o

1390

QQ2t!l~X, OoTáboro U mostu

při

kopání kanelisační rýhy byly protaty základy nejspíše brány městského o=
pevnění 9 s ituované poněkud mimo osu dnešní uliceo Výstavbu!) respo přestavbu této části měst
ské fortifikace lze klást do l7ostolo
Záchranná akce 9 zpráva čjo 32/650
MoRichter a LoHrd li čka» Frahao

'\

1400 §2!El~~ 9 ooNymburko Severozápadně od obce lokalisována zaniklá ves Fopoviceo Středověká keramika, zlomky
kachlllo
Sběr 9 zpráva čjo 6760/650
JoJustovás Muzeum Foděbradyo
980 §!!t~=§!~!':ls koOo0polánky 9 OoNymburko
Viz Opolánkyo
14lo

§Sf~l!~~-tl2~1!~!»

1420

§!f!l(QX,

OoKlatovyo Na západním okraji "Zádu~niního lesa" skupina mohyl, patrně halštetskýcho
Frllzkum, zpráva čjo 5059/640
AoBeneš" Flzeňo

ft

OoNymburko V roce 1963 při hloubení studny za
kravínem JZD zahloubeny v opukovém podloží ob=
jekty s množstvím dřeva a zvířecími kostmioJde
nejspíše o studánkyj časov~ blíže neurčená,pod
le pozorování v terénu však starší než lat~n
/laténský střep nalezen
vrstvě nad studánkami/ o Zjištm též ojedině lý střep středověký o
Záchranná akceg nálezová zpráva čjo 812/650
JoJuatovái Muzeum Poděbradyo
Litog Folabi 1965 9 350

ve

= 43 =

1430

§~Qhg~l,

1440

§~~!~~,

14 50
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I

ooKutná Horao Na východním okraj i obce asi 10 m
jižně od sil nice Kos telec nad aoLesy výkop kana=
lisace protal 3 zřejmě neol1t ické objektyo Místo nálezu souvisí zř ejmě s osídlením kultury
s keramikou lineární , zjišt ěným v r oce 1956
u kravínao
Záchranná akce, č j o 5843 /640
IoPavl~, Prahao
ooKlatovyo Nad mě st em narušená
tě /sejpy/o
Pr~zkum, z pr áva č jo 5059/640
AoBenešs Plzeňo

středověká

rýžoviš=

nám~stí dvě hloubkové son=
dy g sonda 1 /před budovou státního
statku/ dosáhl a hloubky 360 cmo Stratigrafie i
0=-20 cm štět, 20=105 cm navážka s několika stře=
'PY z l5o=16ostol o ve spodních partiich,105=145an
hfiědá písčitá hlí na s větším množstvím menších
kamen~, 145=250 cm podloží, 250=360 cm skál a b
V sv části sondy se do písčitého podloží zahlu=
bovalo základové zdivo /zachový§ka 100 cm, šířka
80 cm/ z větších neopracovaných kamend spo jova=
ných maltouo Vzhledem k malému ~seku odkrytého
zdiva není možno určit ani stáří» ani funkcio
Sonda 2 = asi 20 m východně od &ondy čol, celko=
vá hloubka 7 mo Sonda protala navážky, které se
uskutečnily v nedávné doběo
Záchranný výzkum, zpráva čjo 2055/64, 2056/64 0
LoHrdlička, Prahao

ooTáboro

a/ Na

Rej l kově

b/o/ lese "Pintovka" kromě nízkých mohyl
podezře l é mohutná kamenn~ pahorkyo
Prdzkum, hlášen! čjo 632 5/640
AoBeneš, P:tzeňo
PrOzkum, zpráva čjo 6236/ 640
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LoHájek a EoSoudská» Prahao

1 460

!~~~~j

budováni ropov odu ,j ižně od obce
/směrem ke Skramnikúm/ bylo v poloze "Na čtve..,
rých" protato štitarské sídlišt~o Objekty byly
patrny v délce l km /viz Pořicacy/o
Záchranná akce» nálezová zpráva čjo 2001/640
J oJustová, Muzeum Poděbradyo
Lito~ AR XVII=1965, 38=42 9 63, 72; Polabí 1965,

o oNymburk o

Při

3 5=36 o
,,

1470 !!h~Y!, koooVelká Víska /Hořovice II/ 9 OoBerouno Osídlení
neolitickép hal štatsko=l aténsk~, laténské, řím...
ské a slovanskéo
Viz Velká Víska o
148 0 1!:.1~1s2:!!.¾El, OoLounyo
formátoru/

Jihoz ápadně

od obce /v poloze u t rarszjištěno knovízské a mladohradišt n:(
sídliště o Sídliště je ohraničeno ze: strany severní silnicí Počerady=Třískol upy , ze strany zá=
padni vepřínemo
Průzkum, zpráva čjo 4391/64 0
DoKoutecký, Mosto

OoČeský Krumlovo Keltské oppidum.o
Viz oddil Ilo

149 0

!f1~2~,

150 0

!~~h2*~f!~~i

15lo

!~~~2t~~,

OoFraha=z ápado Pozdněhalštatské sídl iště o
Viz oddíl IIo

OoKolíno Jihových odně od obce na staveništi JZD
nalezeny neolitické s ídli štní objekty /kultolineární a vypíchaná/ s poměrně bohatým keramickým
inventářemo Stavba porušila dvě peceo Lokalita
byla již dříve prozkoumána MoZápotockouo
Záchranná akce, zpráva čjo 3591/64, 4394/640
JoKudrnáč a IoPavld, 'Prahao
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152: o !~.QY~~i o oTábor o "Samota Čásenský~' 1> dvtlr "Bořichov °' Z,~c..>
nikly patrně v husitských vál kácho Povrchový
pr ózkum /M=33=90=C=d/ , 81 p225~74,590o Keramika
z doby kolem r ol400o
Pr~zkum 9 nálezová zpráva čjo 2003/640
ZoSmetánka, Prahao

Pr~zkum dalších zaniklých osad na katastru Tu=
rovceg Kavčí» Kr&.Vin , Strakačova Lipí viz ZoSme=
tánka, Povrchový průzkum zaniklých osad v okolí
Sezimova Úst ío AR XVII=1965, 668=6740

"J

1530

!l:!!~!2~,

1540

!Y!~!~~,

OoMl.adé Bol eslav e Uprostřed obce před statkem č p o
40 v t ěsné blízkosti kříže na podezdívce byl na=
lezen značně porušený kostrový pohřeb ženy v na=
tažené poloze, orientace Z=V o Vlevo od hl avy ja."'F
tarový korál, levá skráň zbarv~na patinou zeleně
/záušnice?/o Hrob je nejspíše částí vě tš ího po=
hřebiště /při opravě silnice nalezeno v ět š ímnd=
ství kostí/o
Záchranná a~ce, nálezová zpráva čjo 1932 / 640
JoFridrich, Prahao

OoChomutovo

Přibližně

v

místě

/

koty 292,5 m
objevili dělníci pracující na
přeložce Čakovického potoka v blízkosti obcí
Tušimice a Lužice hromadný nález bronzových
předmětů ze staršího období mohylové kulturyo
Záchranná akcep zpráva čjo 6932/640
ZoNeustupný 9 Mosto
a/

b/ V profilu porcelanitového lomu
nade vsí /srovoBZo 1=1963, lok~
142b/ nalezena pravěká jáma a kulturní vrstvao
Fr'O.zkumo
EoNeustupný 9 Mosto

1550 !i~~~-ng§~~~X2~ 9 ooBenešovo Prohlídka

kanalis ační

sondy

-=-
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vedené areálem hraduo Frotata kamenná destrukce
ležící na vrstvě rozbitých prejzó, pod kterými
byla souvislá hlinitá vrstvá obsahující úlomky
t ýnecké kameniny ve svrchních horizontech, ve
spodních keramika z doby kolem ro 1600-16500
Na farní

zahradě

dosud neznámá románská kamenná
křtitelnice pocházejici zřejmě z hradní rotundyo
Záchranná akce, zpráva čje 5300/640
AoHejna, Prahao
l56 o

1t1~~g, k o o oVrskmaň,

OoChomutovo Při výkopu pro vodov odní
spojku u domu čpo25 byl porušen kostrový hrobo
Kostra uložena na zádech, hlavou k východuo Bez
inventářeo Ve vrstvě nad kostrou středověké stře=
PY, patrně v druhotném uloženío
Záchranná akceo
DoKoutecký, Mosto

157 0 Y~l~~i~l~y~g, OoLounyo V pískovně severně od obce odkryt o
v rol963 knovízské sídlištěo V rol964 prozkoumá=
ny čtyři knovízské jámy /1/64~4/64/o
Záchranný výzkum, zpráva čj. 4604/640
DoKoutecký, Most.
1580

Y~!~~~=Y~~,

ooChomutovo V pískovně laténské a knovízské
objektyo Ve východní části pískovny nalezen la=
t éneký rotační mlýnek s otvorem pro upevnění ná=
sady o

Prllzkum, zpráva čjo 3059/64e
DoKoutecký, Mosto

620

1 470

Yflí~,

koOoKublov, OoBerouno Středov~k, osídlenío
Viz Kublovo

Y21~~-Yí~~~

/Hořovice II/, osada Tihava, ooBerouno Osídle=

ní neolitické, halštatsko~laténské, laténské,
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a slovanskéo
Viz oddíl I Io
římské

1590

Y~ltf""'Bi1~!2~h o ~Klatovyo

Na přemyslovském hra dišti Prá=
cheň sběrem zj išt ěno osídlení HB~
Průzkum,

zpráva

čjo

5059/640

AoBeneš, Plzeňo
1600

Veltěže,

1610

Y~f~~h2!==-~E~2f~ 9

1620

U~!~!!~!,

1 630

Y!~~~P ooHradec Královéo

,..
'

"

~c:,c::=,,cnc;a~c:=,

OoLounyo V pískovně prozkoumána jedna ze zásob=
nich jam náležejících kultuře knovízské /viz
BZo 1=1963 9 lokol47/o
Záchranný výzkum 9 čjo 3061/64, 4613/640
DoKoutecký» Mosto
OoKlatovyo V katastru těchto obci země=
řeno místo nálezu souboru laténských železných
zbraní v hrobě /viz BZo 1=1963, loko l48/o Hli=
niště u Veře chova a paleol itickými nálezy j e již
zasutéo
Fr~zkum, zpráva čjo 5059/64 0
AoBeneš» Plzeňo

OoChomutovo Sídliště s lineární a vypíchanou
keramikou 9 objekt mohylové kultury, síd liště
knovízské, štítarské a laténské, pohřeb iště lidu
se šňůrovou keramikou, knovízské žárov é pohře =
biště 9 bylanské hrobyo
Viz oddil IIo
Při meliora č ních

pracích poru=
šen v ro 1963. únětický hrob se dvěma jedinci
/inventář: nádobka ve střepech a paz ourková š ip=
kalo Meliorační rýhy protaly 7 m široký příkop
s . nevýrazným keramickým materiálem /latén nebo
kulto hradištní/o Další objekty /hlavně jámy/
postrádaly datovací materiále
Záchranný výzkum, zpráva čj o -6660/65 o

=
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VoVokolek, Muzeum Hradec Královéo
Viz AR XVII=l965, 551~552~
1 640

!~!.!!g,~ 9 ooNymburko

1650

Yl~~h2Y2~~f~~1,

166 0

"'
YE~ll~~,

1 670

Yt~llít,

k o ooLede čko,

1680

YE2!~~,

OoNymburk o

od obce v poloze "Pokornice"
při melioracích porušen železářský objekt z doby římskéo Jáma elipsovitého tvaru obsahovala
velké množství strusky, zlomky stěn železářských
peci, mazanici, zvířecí kosti a nevelké množství
keramických zlomkd" Kromě toho zjišt~no středo=
věké osídlenío
Záchranná akce, zpráva čjo 7097/640
BoTykva, Prehistorický ústav KU, Prahap JoJusto=
vá, Muzeum Po děbrady /zpráva čjo 6760/65/u
Lito~ Polabí 1965, 36c
Západně

OoPrachaticeo J oHorák z Vlachova Březí
čpolOO nalezl při kopán:! jánzy pro stromek na své
zahradě knovízskou nádobu /hrob?/0
Záchranná akce, zpráva ~jo 5431/640
•
AoBeneš, Plzeno

OoMělníko

V pískovně n op o Povltavský prllmysl kamene poruš en ún ětic ký sídliš tní ob j ekt, ze kte=
rého se podařilo zachránit amfo ru"
Záchranná akce, zpráva čjo 4589/640
JoFridrich, Prahae
OoKutná Horao Průzkum na slovanském
hradišt i v poloze "Na skalách"' západně od obce
Ledečka a severovýchodně od osady Vraníku" Sb ě=
rem získána středohradi š tní keramika a zlomek
železného nožiku o Sběrem získány i mladší stře =
pyo Viz BZo 1=1963, lokol55o
Průzkum, zpráva čjo 2294/650
JoKudrnáč, Praha o
Jižně

od obce v poloze "U Studny"

ZÍB=

- 49 kán sběrem středověký materiál /z doby kolem
roku 1300/"
Pr~zkwu, zpráva čjo 6760/65 11
JoJustová, Muzeum Poděbrady"

1690

Y!:E2Y~-~hQ1~,

ooNymburko Do sbírek muzea v Poděbradech
předán poJosefem Výborným, Vrbová Lhota čp~30,
materiál z různých období pravěku.
Sběr, zpráva čj9 6760/6511
J11Justová, Muzeum Poděbrady"

1700 Y.!:~2Yi2~, OoP:íseko

Hradi št ě

z

poč:ína .j i c::í střední

doby

bronzové o
Viz oddíl II11
1710

Yi~2~§_!f~E~!i~~, 011Lounyo

Na jižní straně obce při hlou~

bení jímky u teletníku porušeny kulturní vrstvy,
jejichž sled pro pokročilost stavby nebylo možno
sledovato Z vyházené hlíny vybrány střepy knovízské a snad i eneolitickée
Záchranná akce, zpráva čje 4606/640
DoKoutecký, Most,
1720

~~J2~ig~,

173Q

~!J~ě2I=§Y~1~-~2Et211Y~,

I

Asi 250 m jihozápadn ě od minerálních
pramend nalezeno na poli v ornic:i. vět ší množství
střepd patřících do doby bronzové nebo halštatskéo
Záchranná akce, zpráva čjQ 2556/64Q
EoNeustupný, Moste
00Most11

I

I.

~0Beroun 9 Při kopání kanalisace
na nádvoří někdejšího kláštera /zalgr~l263/. porušeno několik středověkých kostrových hróbdoKromě
toho nalezeno několik č ástí pozdněstředověkých až
renesančních nádobo Nálezy uloženy v muzeu v Hořovicích /H 2159 - H 2521/e
Záchranná akce, zpráva čje 6664/65e
J9Mali čký, Muzeum Hořovicee
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1740 ~~m-=_Q~~~Qyi ooPraha=východo

Při výkopu základ~ rodinné-

ho domku na západním okraji obce Zápy narušeno
slovanské kostrové pohřebiště z lOo=llostoloProzkoumáno bylo 9 kostrových pohřbd /z obsahu: keramika, kování vědérek, 2 železné nože/o Dále na
témže místě protat sídlištní objekt halštatský
a knovízskýo Materiál uložen v muzeu v Brandýse
noLabo
Záchranný výzkum, zpráva čjo 5025/64, 5464/640
BoTykva,, Prehistorický ústav KU Prahao
22:..

~~Y!.~1, osada Lhota, koO oDolní

Břežany,

OoPraha- západ .
Keltské oppidum ~ s t opy halštatského osídlení.
Viz Dolní Bř ežany o

1750 ~!2!:!9:QY, ooČeské Bud,joviceo V poloze "Louňov" podle sděle
ní zemědělce Vo!ry ze Zbudova pravěké nálezy
/údajně 20 sídliš tních objektů pravidelného plldorysu sitqovaných v řadách/o Na místě získány
zlomky Fe rudy a struskyo Jinak, vzhledem k rozbředlému terénu, nebylo učiněno positivní zjištěnío V ro1958 z ískány odtud laténské střepy
/nyní v muzeu v Českých Budějovicích/o
Prdzkum, zpráva čjo 443/650
AoBeneš, Plzeňo
1760

~~l~~,

OoTepliceq Středobronzové mohylové, knovízské,
bylanské a laténské sídlištěo
Viz oddíl IIo
&

177" l2ti!!~i, OoJič íno Na známé vyvýšenině: , 18 m od silnice
Žeretice=Slatinyf proti domu ZoNeumana, byl při
kopání základů pro kůlnu porušen hradištní kostrový hrob /orientace Z=V 9 4 esovité bronzové záušnice/o Mat eriál uložen v muzeu v Jičíně9
Záchranná akce, zpráva čjo 7229/650
ZoDrenko, _Muzeum Jičíno Vi z AR XVII- 1965, 96 a

:CI

l.

Výzkv;my syst ematické a exped iceo

,.
I

"
BENATKY.
u Litomyšl e, OoSvit avy o
C::, c - ~c:::> ~

CPC::.

Slovanské hradištěo
Vedoucí výzkumug promohisto Ludvík Skružnýp
Východ o české mu zeum v Pardubicích o
Zprávy o výzkumu čjo : 6667/65
až v z áři 1964 provádělo společ enskov ěd 
né oddělení oblastního Vých odočeského muzea v Pardubic ích
archeologický výzkum hradiště v Benátkách u Lit omy šleo By=
la odkryta plocha 110 m2o Pruběžná /2 m široká a 26 m dlcu=
há/ sonda, vedená v ose J=Sp od jižního těl esa valov ého o=
opevnění směrem do středu hradištěp jež měla ověřit inten=
situ slovanského osídlení, byla t éměř bez nále z ů o Bezpro=
středně pod ornicí, jejíž síla se pohybovala mezi 18=25 cm,
byla zjištěna infiltrac í zbarvená 5=8 _cm silná vr stvička
tmavěji zbarvené spraše a pod ní již rostlý terén ~ spraš p
bez sebemenších dokladů o os:íd~ení o. Z t ěcht o dův odů byl vý=
zkum · zaměřen na úsek prvých jedenácti met r~ 9 to jest
na
vlastní těleso valu a jeho bezprostřední okol ío Dv oumetro=
vá sonda byla v tomto úseku rozšířena o 8 m směrem západ=
nímo V této fázi výzkumu byla odkryta jižní str ana valu ,
p~vodně asi 3 až 4 m vysokáj vybíráním ;kame ne na sklonku
minulého a počátkem t ohoto století snížená na nec elých 150
cm~ V úseku 3 m širokém podařilo se zachyt i t zbytky l ícu=
jícího opukového zdiva spojovaného hlínou -= bylo 10 1 mi s -~
tem až 65 cm vysokéo Šířka z diva se pohybu je mezi 1=2 mo
Nálezy keramiky a ostatní ch předmět ů byly minimálnío Zi s=
kán byl střepový materiál starohradiš tní ~ středověký a srerem na východní straně hradi š tě i neolitickýo Hradi š t ní keramika nalezená při výzkumu a starš í nál e zy uložené v okresním Muzeu v Litonzyšli dat ují vzni k hrad i ~ tě na rozhraní 80
a 9ostoletío Keramika z benátského hrad iště má anal ogie
v nálezech z hradiště u Zadníh o Arnoštova o
V

II -

červenci

PromohistoL o Skružnýo

.

Jo

'R
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~Í~~rf!» OqTeplic eo
Slovanské hradi ště a pohřeb i štěo
Vedoucí výzkumu~ DroCSc o Zdeněk Váňa» AÚ ČSAV Prahao
Zprávy o výzkumu čjo ~ 3614/64, 3733/ 640
Cílem výzkumu v Bílině byl průzkum pohřebišt ě vevnitř
ním areálu hradiště, v navázáni na poznatky výzkumných sezón 1962 = 630 Byly položeny celkem tři sondy, z nichž dvě
byly dokončeny , třetí pouze načatao V sondách I a II/64,
které navazovaly zhruba v SZ=JV» po připo v SV=JZ směru na
sondy I/63 a · IX/63 9 bylo opět objeveno množství kostrových
hrob~ . /asi 30=40/·, uložených převážně ve výchódo=západním
směru a obložených kameny, někdy i prkny o Až na· ojedinělé
nálezy bronzový~h esovitých záušnic byly vesměs bez milodar ~o _Jeden z hrob~ byl překryt neopr a~ovanou plochou náhrob=
ní deskou o Na severozápadní m konci sondy I/64 byl zachycen
okraj pohřebiště, žlebovitě vy značenýo Vzhl edem k poznatkfu:n
z mi nulých let se tím prokazu je 9 že pohřebiště bylo poměrně
malé asJ.oužilo patrně jen obyvatelwn vnitřního areálu hra=
diště o V sond ě II/64 se nar az ilo na dvě cesty·, které pře=
krývaly hroby a jsou patrně novodobé /úlomky cihel/o
Výzkum byl vzhledem k náhlému onemocnění vedoucího výzkumu přeruše no

\

DroCSco

9o

~~~NQ,
Sídl iš tě

Zdeněk

f/1

Vána

OoLounyo

s lineární keramikou, sídliště dnět ické, mohylové,
knovízek~, stěhování národ~, s t aroslovanské /pražský typ/;
únětický hrobo
i
Vedoucí expedice: Dr oCSco Ivana Pleinerová, AÚ ČSA.V Praha o
Zprávy o výzkumu čj ~i 2735/64, 2973/64, 3248/64~ 3645/64,
4405/64 ,. 4689/64, 4882/64, 5172/64,
5342/64~. 5532/64, 5817 /64, 6222/64,
6257/ 640
Lito: Iol'leinerováj Výzkum osady z doby stěhování národó

I.
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a z doby slovanské v Březně u Loune AR XVII~l965,
395 =500, 509=515, 517=5290
IoPJ.einerová, Germanische und s l awische Komponenten
in der altslawischen Siedlung Březno bei Lounyo Germania 43, 1965, lvHalbband, 121-1380
V srpnu 1964 vedl v Březně· u Loun Dr „CSc „ Radomír
Pleiner čso =polské pokusné tavby železa za široké účasti
československých a zahraničních badatel~ /viz zprávy RoPleinera čj .. ~ 4633/64, 4948/64, 5056/64/o
Hlavním úkolem v r „ 1964 bylo dokončit výzkum sídliště z protohistorického a slovanského období na poli troj úhelníkového tvaru /sloučené pozemky Čokat„ 1557 a 1558/o
Tento úkol byl splněn vypracováním čtyř odkryv~ v okrajových částech pole a patrně i v okrajových č ástech staré
zkoumané osady„ Na jihovýchodní straně byla prokopána- souvislá plocha 1200 m2 /s VI/17/, na severovýchodním okraji
dvěma sondami /VI/16 a VI/16b/ plocha 300 m2 a v západní
části souvislá plocha. 600 m2 /VI/14/, tedy celkem 2100 m2
/dalších 100 m2 bylo odkryto zjištovacími sondami na parc ..
Čokato 1473/1 a 1461/o
Nalezené objekty jsou z období pravěkého, protohistorického a slovanskéhoo
Kultura s lineární keramikou : zjiš t ěno pokračováni
a ukončeni /nepříliš zřetelné/ chaty s vnitřní žlabovou
konstrukcí /chata IX/ a pokračováni rozlehlého objektu VII,
který lze interpretovat. jako velké společné hliniště pro
neolitickou osaduo
Kultura 11 nětická ~ hrob LX.X - silně skrčená kostra
v prosté zemi, s pazourkovým nožíkem u bokuo Byla na okraji druhé skupiny ún ětických hrobeko Malá jamka /označená
p~vodně jako k~l 1884/ s četným střepovým materiálemo
Kultura mohvlová : jáma 209 = hlubš í, patrn ě z ásobnío
Kultura knovízská /mohylová?/: rozsáhlý objekt J
s prohlubněmi a žlaby , skupinami kamen~, střepovým materiálem, zvířecími kostmi „ Na délku měři více než 20 maje
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16=18 m širokýo Jeho význam je nejasný, snad t o bylo místo
pro 0 dběr hlíny~ podobně jako velký spo lečný neolitický hli=
niko Jáma 208 patří knovízské kultuře» byla kotlovitého tva=
r u, nále zově vel mi bohatáo
Období stěhování národů : chata XLVI = obdélníková,mel=
či polozemnice s mohut nými t ro ,iicemi kůló. v užších stranách o
Měla zajímavý konstrukční de t ail, a to» že kůly byly t ěsně
při vnějších stěnách, mimo vlastní zahloubený prostoroOhniš=
tě z jištěno nebyloo Chata XXI = /pokračování kůlové stavby
z odkryvu v ro 1961/. se stěnami z dvojitých kůlůo Velmi dů=
ležitým objevem je jáma 213» v níž kromě poče tný ch zv ířecích
kostí byla nalezena část mi sky s plas tickými žebryo Tato já=
ma» odpovídající zásobni cím z období pražského typu v Břez=
ně , je prvním nálezem tohoto druhu z období stěhováni náro=
dů na sledované lokalitě, Je pravděpodobné» že z téže doby
je i jáma 21 6» zcela shodná jak tvarem, tak výplní s ob jek=
t em 213 o
Období slovanské g chata XLV = čtvercovitá mělká, vel=
mi malá polozemnice s destruovaným kamenným krbem v severo=
západním _rohup se starohradištním inventářemo Chata XLVII =
část polozemnice s destruovaným kamenným ohni štěm, patrně
z 9ostolonolo Jáma 212 = nálezově velmi bohatý , menši ob jekt
s nádobami a č ástmi keramiky pražského typuo Jáma 206 = hrUŠ=
kovitá charakteristická zásobní jáma= obilnice z 9ostoletío
Jáma 207 = menší kotlovitá slovanská jáma.o Do téže doby pa=
trně patří i jáma 2150
Nálezy blíže č asov ě ne urč ené g neúplný půdorys kůlové
stavby snad z období stěhování národůo Jámy 210 /zajímavý ob=
jekt na žumpování hliny/ 9 objekty 211 a 214 jsou pat~ně pra-=
věkéo

s výzkumnými pracemi v terénu probíhalo pro=
plavováni materiálu z chat a jam, s h l avním zřetelem na ob=
jekt y protohist oric-1-ré ~ s l ovanské o Byly však proplaveny . i
některé jámy pr nvéké r.a ž.édost IngoTempírre, na z ákladě jehož
údajil jsme v Bf.e~- n ě · 7.-L~ di l i jednoduchou plavicí s t anici oKro=
mě· obilných zrn , pře de vš ím pšeničných 9 jsme nalezli zrnka
Souč asně

= 55 =-

merlíku o Je zajímavé, že obilí bylo zjištováno hlavně ve
výplni chat a jen zcela ojediněle v jamácho
V letošním roce bylo na místě prováděno osteologické
určeni zvířecích kostí, jak z výzkumu současného, tak i
,
z předchozích sezon, a to za léta 1959 = 19630
Koncem letošní výzkumné kampaně jsme začali s revisí
staršího materiálu a s jeho přípravou pro podrobnou inventarisacio Zpracovány byly nálezy z ro 1959 a 1960e Další
nálezy, tojo od r „ 1961 do ro 1963 bych chtěla tímto způ
sobem připravit ještě před zahájením výzkumu v příštím roceo Nálezy jsou evidovány jen p<ňpřírůstkovýrni čísly v seznamu nálezů, který je př i kl ádán k nálezovým zprávám za
jednotlivá létao Popla a kresba, případně fotografie je pořízena jen u nejvýraznějších nálezůo Podrobná inventarisace v~ech nález~ z období protohistorického a slovanského,
jak bylo navrženo na zasedání Archeologické komise 21~ IXa
1964, by byla vhodnáo
Nové poznatky z letošního výzkurn~.a př:fsp ě~_E!:.Q.
celkové hodnoceni v souvislosti s Eředchozírni nálezy.
Těžiště

výzkumu spočívá v řešeni problematiky p~otohistorického a slovanského osídlení v Březněo V letošním
roce lze za významné považovati zjiňtění hluboký ch, patrně
obilních jam z období stěhování národů /jo 213 a patrně i
216/ o Dosud jsme na březenském nalezišti znali jen menší
kotlovité jé.n\y z této dobyo Chata XLVI z doby st ě hování národ~ poskytla zajímavý konstrukční detail, nebot kůly byly
t ě sně při vnějších užších st ěnách, mimo vnitřní zahloubený
prostor polozemnice o Jáma 212 z období pražského typu měla
dtlležitý materiál pro posuzování keramiky nejstaršího slovanského obdobio Vedle nádob ne bo jejich č ástí s e starobylou profilací se v ní vyskytly i tvary typologicky vysp ě=
lejšío
Pro celkovou situaci, pokud jde o disposici sídliště,
byl l etošní výzkum ur č itým doplněnímo Zdá se totiž, že cha-
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ty byly ve skupinách uspořádány ve dvou velkých kruzích,
a to jak objekty ze stěhování národd·; · tak i sloyanské o .
Slovanský hrob /LXVIII/ pfi jižním okraji sídli~tě zdstává
zatím osamocen, nebot menšími zjištovacími sondami v jeho
okolí se letos nepodařilo zjistit další pohřbyo Je ovšem .
stále pravděpodobné, že v jeho blízkosti mohlo být pohře 0
biště, nebot letošní sondy prozkoumaly jen menší část plochy, která by jako místo pro hřbitov přicházela v úvahuo
jež vyplynuly z výsledkd
Pokud jde o starší závěry,
.
,
výzkumu v Březně, letošní sezona je potvrdilao Je to napřo
zjištění pěti základních fází protohistorického a slovan, ského osídlení, odhad poč·tu 5=10 chat v jedné fázi, doba
trvání sídliště zhru~a od doby kolem ro 500 nolo až do
9o století atdo K pr~blému dotyku slovanské a germánské
složky by z letošního výzkumu v určitém smyslu mohl při=
·spět objev hlubokých obilnic z doby stěhování národd, shod=
. ných _s některymi - jamami u chat pražského typuo
Expedici navštívila

řada zahraničních

ba-abteldo

Dro.CSeo IoPleinerová
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BYLANY

C:l:IIC::. C::Oc::a c:. c=.> '

o~Kutná Horao

Sídliště

s lineární, vypíchanou a lengyelskou .keramikou.
Středověká osadao
Vedoucí expedice: DroCSco Bohumil Soudský, AÚ ČSAV Praha.
Zprávy o výzkumu č j~: 2760/64, 3879/64, 3880/64, 3881/64,
3882/64, 3883/64, 3893/64, 4752/64,
4762/64, 4792/64, 5941/64, 5942/64,
5943/64, 5944/64, 5945/64, 6823/6~,
6824/64, 6825/64, 7435/65.

Vý~kum byl zahájen 6oIVol964 a trval v plném rozsahu do :30oIXol964, poté s redukovaným počtem pracovníkd do
27 oX.~1964; prflzkumy skončily l8oXIIol964o
Výzkum byl řízen vedoucím expedice, terenní práce .
vedli od 29oIIIol964 do 27oIV ol964 Dr .• IoPleinerová CSc.,
od 28oIV o do 3l oV01964 I 0Pavll1, prom1.hist_., od loVIo-300
VIol964 VoKruta, promohisto, od 30oVI.-1?.VII.1964 . IoPavld,
promohist o, od l8oVIIo - 30 oVIII.1964 ·K.Motyková, prom.hist.,
CSc., od ~loVIIIo =30oXol964 I.Favld, prom.hist~, od 31.Xo18oXIIol964 vedl prl1zkum vedoucí expedice sámo ·
Práce se soustředily na sekci A II,jižně od plošn~·
prozkoumaného areálu, kde byly v r. 1954 vedeny 2 zkušební sondy /II a rl/54/o Celá .tato plocha rozsahem · přesahu
jící 2 ha, byla odkryta skrejprem najednou v r. 1962 v zimě a její západní polovina byla zkoumána v kampani roku
1963, zároveň se severovýchodním rohem poloviny východní,
který byl rovněž prozkoumán v tomto roce, a to v nejsušším
údobí, nebot byl po spádnici velmi nízko položen a v deštivém období se tu držela voda1, která neměla kam odtékati
/viz závěrečnou zprávu za rok 1963, Bulletin I, str. 56I
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68/o
Na

.

kampan rc 1964 tedy zbylo

.

z

východní poloviny

40 sektorl1 celých /15 x 15 m/ o. ........ ~ ••••
4 sektory poloviční /15 x 15 m : 2/ e u •• o ••
8 Sektorll třetinových /15 X 5 m/ ooo•••••eoo

,
1

90000 m2
225 · m2
600 m2
9 .825 m2

Od--l l·o VIIo1964 ae

začalo -

sahrnov&!t buldozerem
•
•• odkryla nejJtlněJl1 ě,at sekce
A.. Ir. p!1 západní . polovinl„ kde -chata 1111 zacházela po4 haldu. 1',lo sde odla7·t o a V7pracováno:
··
l sektor celt a 10 nedpln$ch aektord v ploše
pi'-eno&eo••••••

1.19s 1112
9.825 m2

ploch~.

11.023 m2

--

·-e-ou~aaně

-

·-

-

---

-

součet

V mezidobí /2.IXo-7orl.o/ byla odkryta zbývajicí plocha na. eekci A III, pfi jej:! v$chodn1
hranici, v délce 60 m a ě:!fce 5 m, která zd·&tala nepro~koumána v roce 1962, protole na
tomto mfat~ byla nepfeaunutá halda or.nice ••• e

300 m2

•<

Současně

C

dvě

/2.IX.-16.IX./

by~ . odkryty- na sekci

sondy' /VIIa:, VIIb/ za

účelem

zjištiní,
místech nen1 pohřebiště, jak se

v těchto
tomu zdály nasvědčovat povrchová nálezy kostí.
Sondy by~ dlouh4 50 .ui, širok~ 50 cm „ o.....
zd&

Na tředl místech byl v sondách proveden ploěey
odkryv k zaceycení objektd o e e e o • • · · · · · · · · · · ·
Celkem v sekcích A II, A III, C

•eoeo•o•••••e

25 m2

(

21 m2

11.369 m2
---..........-......
----------

bylo hledáno také v západním okraji
/20oVIIIo-3eIXo/ sekce D, a to vrty prováděey
mi do hloubky 1 m. Byly od sebe vzdáleey v~dy
2 m, celkem jich bylo provedeno lo031, čími bylo prozkoumáno eoooooeeeoeeeoeee•••eeoooo••••
Pohfebiště

...

Od 24.IX. se přenes1o sondování na sekci o, kde byla vedena sonda VIIIa, 26 m
dlouhá a l m široká o • o •• o •• , e • o o o •• o • • 2 6 m2:
která však byla hluchá; bylo tu provede- ·
no nadto 80 vrtd oooeooeeooeeo•••••••o·······
a poté na sekci N, kde byl proveden na dvou
místech odkryv objektd, celkem eeeooooe 15 .m2
Od 30oIXo do 15.Xo se provedla . na .sekci

• I

987 m2

=
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~

přenos

T sonda dlouhá 40 m, široká 0,50 m,
s odkryvem objektů 1701 /sonda VIIIb/
Sekce A II", A III, C

oouooo•••

41 m2

40887 m2

61 m2

102 m2
llo369 m2

•

I

11.471 m2
systematické zaměřování objektů narušených hlubokou
orbouo Tak bylo změřeno v sekci R 30
jam, sekci S a U 1128 jam, sekci T 659
jam, sekci F 22·5 jam, sekci V 22't jam,
sekci Y 16 jam, a proveden sběr z těchto objektůo Celkem bylo taktó .prozkoumáno
na sekci F
e
e e
e
a e
na sekci R
na sekci s 0 O O e O O e O O O e e 9 • e e e • O e e e e O e • • e O 9 9 e e e O G
na sekci T
na sekci u o o • • o o o o e • o • • • • • • • • • • o • • • e • o o • • • • • • •
na sekci V 0 e O O O O O e O O O O O O O O O O a O O O O O O O O O O 9 O 9 O O O O
na sekci Y o o o • o o e o • o o o o • • o • • o • o o • • • o • • • • • • • • • •
Od 15oXo se

provádělo

O O O O •

O O O ~ O O 9 O 9 Q 8 •

O O

O

O O 8

O 8 •

bylo částečně nebo úplně vykopáno v sekci S: u 5 jam vybrána·
lo vrstva ooooooooooooooooooooooooeooo
na sekci y · 2 jáII\Y vykopány z 1/2 o•••

O •

8 O

410250 m2
5~000 ~
7011000 m2
26 0250 m2

700000 m2
27Q950 m2
10.000 m2

Několik objektů

11 m2
5 m2

Rozoráno bylo větší množství jam i na
známých již sekcích :
E a F východně od výzkumu, 205 jam,průzkum celkem 00 00000 00000000000000000000000•0••0
G, východně od F, dalších 21 jam o•o•o••••• ••••
H, severně od plánovaného výzk~u 1966,
37 jam, pr'1zkum ceikem 0000••••••••0•0••••••••:
c, západně od sond VII a,b z táhož roku 60 jam, pr~zkum celkem oo•••••oo••••••••••••

50000 m2

-----------11.487 m2

60250 m2
3llo587 m2

= 60

=

!l~¾~1-~
J!l&2~7-~~

V kampani 1964 byl proveden výzkum na ploše

a po~rchový průzkwn na osídlené ploše
/Negativní výsledky, tj~ průzkum na plochách neosídlených,
jakkoli důležité, v tomto součtu uváděny nejsou/
Výsledky kampaně 1964 lze tedy rozdělit do dvou odlišných částí ~
a/ výsledky . systematického výzkumu na ploše A, tjo . její
ukonče ní ;

b/ výsledky průzkumu a výzkumu na plochách náležejících
dalším sídlištím bylanského cykluo

Syst emati cký výzkwn sekce A a Jihozápadní

části

sekce E ~I/

V roce 1964 byl o prozkoumáno celkem 117 objektd, 6 ob~
jektů·

19540

bylo znovu odkryto, které byly prozkoumány v kampani

'

Výzkum navázal na řadu sektorů I /I 15 = I 23/, prozkoumarzych v roce 19630 Od sever u k jihu bylo v sektoru J
15 /15 x 15 m = 225 m2/ odkryto 6 jam /163, 987, 1159, 1274,
1275/, k nW přistupují ještě 2 jml\V z roku 1953, ·odkryté
sondou l/1953, a při výzkumu 1964 znovu odkryté/~ toho já~
ma Z· je pozdně lengyelská/o Tyto jám;y nepatří zřetelnl
k žádnému komplexu, jsou izolované, jako obvykle býva·j:í obdobné lineární jámy více méně kruhové s pr'Oměrem kolem 2 mo
Toté! se opakuje v sousedním sektoru J 16, kde byly odkryty
jámy stejného typu v počtu 6 / 1270, 1276, 1277, 1279, 1280,
1281/ 9 avšak zasahuje sem nejsevern~jší lalok soujmní 35,
na které se narazilo j i ž sondou rv roku 1954, ale vypracováno
bylo až v roce 19640 Toto soujámí zabírá severozápadní roh
sektoru J 17 a skládá se ze 3 laloků /a=c/ a ze sila 1293~Napojuje se ze severu na eoujámí 14, prokopané ro 1954, které
je stavební k chat ě 160 Tato chata zabírá celý sektor J 17
a pokrač u je i do J 180 Byla částečně prozkoumána v roce 1954,
při kampani 1964 byla dokončena severní část a zjištěna . jed~
na další chybějící kdlová jamkao Rovně! byl zjištěn její obvodový základový žlab po všech 4 stranách, který v roce 1954
pozorován nebyl, protože výzkum se dál tehdy v suchém období
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PRA VEKE OSIDLEN! y kolostru BY.LANY, okr. Kutna Hol'a

V
I
()
(s vyznacemm
sek c1/

~ /inedrnť keramika

ESSJ vyplchand keramik°'
a pqzdně lengyelsky
hO!'/ZOllf

llilIIIIIIl kultura /JÓleYkonfých
pohdf'IJ
§šhtorský typ

100
I

O

100

F--------3

JOO

400

F---:--::-3

50/J

60/J

E+-:---3

1/J/J,
I
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rokuo Chata 16 /dlouhá nyní 20 ml je v stratigrafickém po=
měru s jamami 25 9 26 9 29 9 které však obsahovaly jen nezdo=
benou keramiku.~ připo !ádnou /objo25/ 9 takže ze stratigra=
fie nelze nic vyvodit o Komplex chaty 16 patří mladému stup=
ni LnK ox/ Z druhé strany 8 t edy východní, ke komplexu patří
nejspí š j áma 1272 na rozhraní sektord J 18 a K lBo
V sektoru J 18 byl a ještě odkryta chata 1226 /dlol2
metrů/ 9 ~asahujici č ás tečn ě do s ekt oru J 19 9 s be z pečnou
s t avební jamou 1230 z šáreckého stupn ě ze stracy východní,
opět se zákl adovým žl abem 9 porušeným na západě nevýraznou
jamkou 1294 9 na jihu velkou nečíslov anou. norou 9 na východě
jamkou 1228 9 rovněž nevý~aznou mat eriálově, a konečně v ji=
hozápadním rohu jamkou 1158 9 prozkoumanou již v roce 1963,
kt erá obsahovala jen nezdobenou keramikuo V sektoru J 18
byla ještě pec 15 z roku 1 954~ přiléhající ze severu k , cha=
t ě 1226 9 a t edy s ní zřejmě nesoučasnáo
V sekt oru J 19 kromě j i ž uvedených jamek při chatě
1 226 byla jen středov ěká jáma nejasného charakteru 1064,
4 dal š í nečís lované nory 9 nevýrazná jáma 1225 s nezdobenou
keramikou a kone č ně soujám:í 1210 s pecí 1266, z mladého
stupně LnKo

Sousední sekt or J 20 byl zce l a sterilnío Zat o v sek=
toru J 21 byla odkryta cha t a 1199 9 se stavebními jamami
1265 /soujámí /p 1264 a 126)p všechny ze strany západní,kte=
ré dávají dat ov ání do mladšího stupně LnKo Chata byla dlou=
há 16 m9 měla základový žlab po všech č tyřech stěnách a uv=
nitř j ~ 1256 a 1200 9 které s ní nejsou současné, aspoň
jáma 1256 narušila jamku. jejího středového kOluo Ovšem j ~
obsahuj! nezdobenou 9 případně žádnou /1256/ keramiku , takže
j ich ke stratigrafii využít nelze o Navíc byla uvnitř v sz o
rohu nečíslovaná norao Před vchodem do chaty 9 tedy ze stra=
ny j i žní p ležela již v sektoru J 22, jamka 1198, která se
j eví materiálově o n ěco starš:í 9 ale pořád z mladšího s tupně·
Vysvětlivky~

LnK = lineárn i keramika

St K = vypíchaná keramika
PLH = pozdně lengyelský horizont
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LnKo Další jáma, bez

zřejmé

souvislosti s chatou, leží jihozápadně od vchodu /1194/o Obsahovala jen nezdobenou keramikuo Stavební j ~ ze straey východní nebylyo Je tu jen
jáma 1201 s nezdobenou keramikou při rohu severovýchodním
a vedle ní malá norao
V sektoru J 22 bylo dále už jen 5 malých nezkoumaných
nor. V sousedním sektoru J 23 byl zaceycen středoviký příkq,
1058, jehož začátek byl odkryt v roce 1963 v sektorech H 22
- I 2Zo V sektorů J 23 se pravoúhle zalomil a pokračoval
zhruba úhlopříčně sektory -K 23, K 22, L 21, L 20 v sekci
A II, a pak dále sektory!. 19, A 18, A 17 a B 17 sekce E západ, kde se posléze vytratil do neprozkoumané části sekceo Byl prozkoumán 16 prllk:opy9 Jeho tvar i výplň byly vždy
totožnéo Nález~ v něm nebylo, takže datování spočívá na identitě jeho výpln~ s výplní středověkých objektd prozkou1
maných v létech 1960-62 v sekci A IIIo Také jeho funkce je
nezřetelnáo Jistě: v něm . proudil&. voda, snad jen příležitcst
ně, při větších srilkách nebo tánío Jelikož však jeho kratší rameno, jehož vlastní začátek byl vysledován ke konci
kampaně 1964 až v sektoru H 21 /poté
se opět ztra-010
a .na.
(
vazovalo až v rohu sektoru H 22/, není položeno v/ spádnici
jako rameno delší, nýbrž naopak spíše po vrstevnici, nelze
míti zato, že by se jednalo o útvar obdobný středověkým potok"Om 542 atdo, odkrytým v kampani 1959 V· sekci A Vo Jde .
o útvar umělý, který nějakým zp~sobem souvisel s vodním režimem, at u! primárně nebo sekundárně, totiž že by jeho ú- .
čel byl pdvodně jiný a teprve později ae celkem neintencionálně stal stokem. Myslím si však, že spíše měl už primárně
sváděti vodu stranou níže ležící j středověké osady, kde při
rozený stok, vyplněný neolitickpu černozemí /objo 909/ se
táhne rovnob~!ně s delším ramen~m příkopu 1058 ve vzdále~
nosti asi 40 - 45 m. Tuto úžlabinu, která je patrně pošárecká, protože v ní stojí ještě chata 1226, měl snad příkop
.

l

odvodňovati.

V sektoru K 15 byla odkryta jen malá jáma 1288, izolovaná, a z roku 1954 tu byla znovu odkryta další malá jáma 4, rovněž kulatá a izolovanáo
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V sousedním sektoru K 16 byla jen skupina 5 jam
/1155, 1285 , 1287, 1286, 1282/ i zolovaných, nepat řících
k žádnému stavebnímu kompl exu o KJ.~omě j am tu bylo obilné
silo 1284, jehož sídlištní souvislost j e nejasná, protože
leží uprostřed mezi chat ami 16 , a 1246 /viz níže/, které
jsou nadto obě patrně z t.éže fáze o
V sektoru K 17 byla jen mal á jáma 1283, jinak byl
celý sektor pokryt náplavem 909, mělkou neolitickou spla=
chovou vrstvo~, táhnoucí se od ZJZ k VSV , o níž jsem se
zmínil výšeo Po jejím odstranění neoyly -zachyceey žádné ob=
jektyo
V sektoru K 18 le žel a uprostřed malá chata 1227 / d=
10 m/, datovaná s t avební jamou 1248 z východu do šáreckého
stupněo V její m ·pros~oru byly 2 malé jámy (1249, 1250/ bez
materiálu, s chatou nesoučasné, zákl adový žl ab chaty byl
porušen 3 dalšími jamami / 1231 , 1232 a 1233/ bez nál ez~,
poblíž zadní stěny chaty , téměř uprostřed šířky, byl a za~
chycena při odh'ývání skrejprem v roce 1963, ještě v orni=
ci, spodní část velké nádoby /obj ol125/, takže jest míti
za ~o, že zde nádoba původně volně stála mírně zahloubená
. /podle síly ornice tedy do hloubky asi 25 cm/o Byl by to
·druhý případ zapuš tění zásobniceo První byl objekt 125
v chatě 960 Chata 1227 byla 118VÍC narušena velkou nečíslo=
vanou norouo V sektoru byla ještě další, tentokrát malá norao V sv o rohu sektoru leželo soujámí 1268 1 o němž se zmíním blíže při sektoru L 17, kam patří vět ší částío Úhlopříčkou přes sektor se táhla 2 koryta s recentní výplní,
z nichž jedno pokra č ova lo µhlopři č ně i přes sektor L 17,
kde se spojilo s neol itickou splachovou vrstvou 9090 Vyplývá z toho• že ješt ě ve středověku tu protékala 1 aspoň občas, voda a tot o zj išt ění nás vedl o k předpokládané funkci
příkopu 10580
V sekt oru K 19 byly jen 2 jáif\Y , 1234 a 1228 , ob ě bez
nálezd, jinak jen nory , zato v překvapujícím poctu 12 0
V sousedním sektoru K 20 byly opět dvě jáiey bez významu, 1211 s keramikou jen nezdobenou a 1212 bez nále z ů
vůbec, potom větší jáma 1213 s velmi početnými nálezy a 3=4
~
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doupat.ao
Sektor K 2·1 byl kromě 1 nory sterilní o
V sektoru K 22 procházel úhlopří čně př íkop 1058, ave
vzdálenosti 4 m j ižně byl zachyc·e n ste jně vyplněný žlábek
malého stoku /1059/ probíha jící rovncběžně o Jinak tu bylo
j en 5 neevidovaných noro
Sektorem K 23 s jednou norou, se ocitáme již mimo r:eolitický are.á lo
~ektor K 2i má rovn ěž jen 1 nor u a sektor K 22, který
byl pr okopán způli, rovněž 1 noruo
V další řadě sektor~ /opě t od severu k jihu/ sektor
L 15 mě l při východní hraně jedinou jámu 1214, sice velkou,
ale jen s nez.d obenou keramikou:, a v této ,j eho východní tře 
tin ě se hranice neolitického splachu 909 prudce zatáčí z p~vodního směru ZJZ = VSV na směr J = s, jak byl zachycen výzkumem 1963 v sekci A VII, a jako úžlabina l emovaná z výcllodu malou dezagregovanou skálou protélá celou sekcí A/E, po=
kračuje přes cestu na sekci c, kde tvoří hranici mezi touto
a sekci H, a konečně se vlévá ostrou muldou do Bylankyo
V ,sektorech L 16 8 L 17 a L 18 se rozkládá rozsáhlý
kompl ex chaty· 1246, která je dlouhá 29 m, se základovým ž:labem po všech 4 stranách, ale bez ktllových otisků v delší stě
ně východnío Chatou úhlopříčně procházel splachový středově~
ký žlab 1066, o němž byla zmínka již výšet rovnoběžně s nim,
ve vzdálenosti 5 m severně , další kra tš í splachový středově 
ký žlab bez čísla; konečně celá s ~verní polovina chaty byla
překryta mělkým neolitickým splachem 9090 V severní č tvrti
ně chaty bylo rozsáhlé doupě. , které zničilo jednu středovou
kilovou jamku, při jižn:ť vstupní stene·, be zprostředně za
předpokládaným v-0hodem byla kulatá j amka 1245, sice bez ná~
lezů, ale jistě s chatou nesoučasná, jihovýchodní roh základového žlabu chaty byl porušen jaroou 1261 bez nález~, upro=
střed východního žlabu bylo pozorováno slabé porušen í malou
norouo Stavební komplex této chaty je dán z východu soujámím 1244, z něhož vybočovaly dvě pece 1205 a 1290, ze západu soujámím 1278 a 12680 V tomto posledním soujámí bylo po=
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sléze založeno silo 1291, které bylo mladší než pec 1238
v nej z ápadnějším laloku, ale patrně vše z téže fázeo Při
severozápadním rohu chaty leželo rozlehlé soujámí 1260
s mnoha laloky a s pecí 1292 v jednom výběžkug Všechna tato
soujámí patří ne~spíš k chatě /v!echna nebyla dosud statisticky vypracována/, která tim je datována do některé ze žlutých fází, asi do žluté IQ
Před vchodem do chaty, ve vzdálenosti asi 4 m, leží
jáma 1247, bez nálezd, takže nerozhodná, zda patří či nepatří k chatě, a při východní hraně sektoru L 18 jáma 1243,
narušená norou, jejíž přináležitost je irelevantní, i když
patří asi do téže žluté ťázeg Konečně v svo rohu sektoru
L 17 je ještě malá jáma 1273, bezvýznamná~
V sektoru L 19 bylo stavební soujámí 1235, přiléhají
cí ze západu k chatě 1236 ze šáreckého stupně /d = 9 m/ na
hranicích sektord L 18 = 19, A 17 = 18 /sekce E - západ/
a jamkou 1242 porušující její západní základový žlab a s n&číslovanou norou před vchodem; jinak byl sektor L 19 sterilní kromě malé jámy 1234, bez nálezd, zasahující sem ze sektoru K 19, a kromě 3 malých nor a 1 velkého doupěteg
Rovněž sousední sektor L 20 vykazoval většinou nory
a doupata, v počtu 12; jen v jvo rohu probíRal už zmíněný
středověký příkop 1058 a rovnoběžně s nim, 3 m severně, malý středověký pró.tokový žlah 10620 Mezi příkopem a žlabem
ležela malá jamka 1224, bezvýznamná, a o něco dále k SV vět
ší jáma 1218, která se však po výzkumu ukázala rovněž být
doupětemo Středověký příkop zde zničil spojení mezi jamou
1217 a pecí 1215, která je pozdně lengyelskáo Jáma sama je
patrně též pozdně lengyelská, stejně jako další jáma 1216
v samém jvg rohu sektoru, takže by se zdálo, že_ jsou stavebními k chatě 1289, ležící v sousedním sektoru A 19 sekce E
- západ /viz dále/o
V sektoru,,b ~l prochází opět středověký příkop 1058,
který tu narušil neolitickou jámu 1206, s keramikou jen nezdobenouo Opět se tu táhne úzký s tředověký průtokový žl ábek
1061, rovnoběžně. s příkopem ve vzdálenosti 4 mna sever,
který byl snad původně propojen žlábkem 1062, popsaným výšeo
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Vedle velkého be zvýznamného doupěte tu byla, na rozhraní
sektoru L 21 a L 22 velká jáma 1204 z mladšího stupně LnKe
V tomto dalším -=-sektoru L 22 ·byl y zachyceny jen 3 nory a další pr~tokový středov ěký žlab, 1060, při jižní hraně sektoru začínající a táhnoucí se přes sousední sektory
A 20, A 21 sekce E = západ, e t am někde se vytrácejícío
Žlab byl opět rovnoběžný s příkopemo
Sek~OLL 21 byl nálezově sterilní: bylo v něm . zachy
ceno jen l velké doupě, stejně jako v sousedním sektoru
L 21, další sektor, !!..12, vykázal jen 2 malé nory, a sektor
.&1.§.., prozkoumaný jen z poloviny, nevykázal v~bec nico
Jsme tu mimo neolitické osídlenío
Tímto sektorem končí sekce A II, avšak bezprostředně
na ni navazuje sekce E = západ čili E I, v níž jsou sekto~
ry posunuty o jeden vpravo, protože sekce E je číslována
od severní hranice po jižní, 1 = 26, a nikoli jako sekce A,
jíž se počínal výzkum v Bylanech, kde číslování začíná ve
středu sekce a jde zprvu k severu, 1 = 14, a poté od řadyl
opět k jihu, 15 = 260
Severovýchodní roh sekce E I byl prozkoumán již v roce 1963 z dóvod~, které jsem uvedl výše /sektory A 14, A 15,
třetiny sektoró B 14, B 15, B 19, B 20, B 21/o
V kampani 1964 byly vypracovány· ·tedy sektory A 16 ...
A 26, a třetiny sektoró B 16 ~ 18, 22 - 260
V sektoru A 16 byla zachycena velká jáma 1271, bez
sídlištní souvislosti, a chata 1240, 11 m dlouhá, datovaná
st~vebním soujámím 1239 z výchqdu, nejspíš do pozdního stupně · /materiál zatím nezpracován/o Základový žlab této chaty
poru.šují jámy 1254 / z některé žluté fáze/, 1241 /zatím nedatovaná/ 1262, rovněž žlutá, a 1252, zatím nedatovanáo
V sektoru jsou ještě malé jámy 1253 a 1267, zatím nedatované a bez sídlištní souvislostio Fo obou podélných stranách chaty 1240 jsou . těsně podél základového žlabu zachovány dva další žlaby /1251, 1257/, které nějak s chatou SClr
visí, nejspíš e jako okapové odvodňovací žlabye Na. rozhraní
se sektorem A 17 leží j e št ě 2 menší jruey, 1115 a 1120, za~
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chycené prfilcopem v roce 1963 a dokončené v roce 19640 Na=
víc je tu jedna nora0 Celý sektor byl pokryt rovněž slabou
splachovou .vrstvou, která se tu spojuje se splachem 9090
Sektor A 17 byl rovněž v západní polovině překryt tou=
to splachovou vrstvou, která tu vycházela z formace 1121,
nejspíš neolitického splachu, případně koryta, které poru~ilo stavební jámu východní k chatě· 1236, která do tohoto
sektoru zasahuje z jihuo Jinak tu bylo již jen 1 velké dou=
pěo,

Sousední sektor A 18 obsahoval již popsanou chatu 1236
s norou před vchodem, splach 1121, malou jamku z mladšího
stupně 1237 a uhlopříčně probíhající příkop 10580
V sektoru A,~ ležela chata 1289, o níž jsem se už zmínil, která snad je pozdně lengyelská - podle jam 1216, 1217
ze strany západní, ale všechny ostatní jámy ležící na vý=
chod : 1222, 1207, 1209, 1208, 1221 jsou malé, nevýrazné,
ale pozdně lineární0 Stratigrafie je dána jen jamou 1219,
která vš ak byla bez nález~, a snad jamou 1220, přiléhající
těsně k zadnímu základ~vému žlabu chaty, která obsahuje si=
ce jen nezdobenou keramiku, ale zřetelně nepozdnělengyel=
ského charakteru, pozdně, případně mladě. lineárníhoo Z to=
ho se zdá, že by datování do PLH bylo pravděpodobnější, če=
muž se zdají nasvědčovat jak rozměry chaty: š=6,5 m /zatím=
co ostatní šárecké chaty mají šířku 5 m, maximálně v jednom
případě 6 m/ tak typ chaty, která měla zřetelně v p~doryse
zachovanou příčku mezi předním a hlavním prostorem0 Měla
by však být trapezoidní; to však nelze zaručit, protože ce=
lá východní stěna chaty byla silně porušena, ne=li zničena,
průtokovým středověkým žlabem 1066, takže nebylo lze zjia~
tit, jak tu probíhal základový žlab, a kůlové jamky vněj =
ších řad téměř v~bec zjištěny nebylyo Jen óejjižnější 3 jam=
ky se podařilo nalézt, ale vybočuji z osy tak, že vnitřní
tři řady jsou rovnoběžné se st ě nou západní, a východní stě
na by pak sama probíhala rozbíhavě, trapezoidně, což se zdá
nepravděpodobné0 Také byly zjištěny anty, aspoň jihozápadní
ant je bezpečný, i s kůlovou jamkou 0 Takový typ spolu s pe cí a jamami by tedy nasvědčoval spíš pozdně lengyelskému
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datováníg Dllležitý je stavební detail chaty, že totiž veškeré vnitřní ktlly byly p~lecy: do kulatých k~lových jamek
byly zasazeey kóly ptll.kruhové, tedy podélně štípanéo Je to
. jev, který byl poprvé, pokud vím, pozorován v Limburku, na
Moddermanově výzkumu ve Steinu9 Zdálo by se to nasvědčovat
určité krizi v zásobách stavebního dřeva - a podle našeho
výkladu, podle něhož by se pOvodní jevy deforestace projevily teprve v šáreckých fázích a hlavně snad teprve v mladším neolitu /stratigrafie splachu 909 a chat ze šáreckého
stupně/, a nasvědčoval tedy v dOaledcích spíše pozdně lengyelskému datování chaty 1289 .oo
Při východní hranici sektoru A 19 byla odkryta ješt~
větší jáma 1223, bez sídlištní souvislosti, a vedle ní bylo již v roce 1963 prozkoumáno silo 1124 /e přilehlou jamou 1126/ z mladého stupně LnK,9, 2 sv. rohu sektoru byl ještě krátký prdtokový středověký žlab 1065.
V sektoru A 20 kromě už, u příležitosti chaty 1289
zmíněných malých mladolineárních jam /v A 20 jsou to 1207,
1209, 1208/ a úhlopříčně probíhajícího žlabu 1060 nic jiného nale.zeno nebylo. Ůplně sterilní byl sousední sektor A 21
s 5 neolitickými doupaty a norami, stejně jako další sektor
A 22 s l norou, sektor A 23 s dvěma norami, sektor A 24
s jednou norou a sektor A 25 opět s 2 norami. FrozkOUJilSná
část sektoru A 26 /necelá polovina/ byla sterilní úplně,do
konce bez norct
~ada B sektor~ byla zkoumána jen v šíři 5 metrd, poté
byla již hranice výzkwnuo
Sektor B 16 obsahoval po celé délce 15 m část velkého
soujámí 1255, které zkoumáno nebylo, protože Jeho větší,
a jak se domnívám, i podstatnější část leží již mimo výzkum
a pokud patří, patří nějaké chatě v dalších /tj. řady C/
sektor~ sekce E Io
Sektor B 17 obsahoval kromě již uvedeného středověké 
ho příkopu 1058 a neolitického splachu 1121 jen soujámí
1258 z šáreckého stupně s pecí 1202 v boku a s lalokem a
vybíhajícím do sousedního sektoru B 18, v němž už byla jen

-

jáma 1259. Tyto objekty se zdají tvořit stavební komplex
k nějaké šárecké chatě, která ae že bude tentokrát jistě
v řadě B sektorll sekce E I, totiž v té dvoutřetinové části
sektorll B 16, B 17, kterou náš výzkum již nezasáhl, a také
asi j i ! nezasáhne, bude-li v roce 1966 zastavene
Sektory B 19 - 21 byly prozkoumáey kampaní 1963,další sektory B 22 - B 26 byly sterilnie
Mezitím bylo přistoupeno, jak jsem výše uvedl, k postupnému zahrnování části 1963 sekce A II, ale nejprve byla ještě odkryta ta část západní poloviny sekce A II, která byla pod haldou zeminyo Mllžeme ji pro přehlednost označit A II-JZ /tedy: A II 1963 = A II-Z+A II-SV, A II 1964 =
A II-V+A II-JZ/ o
Na ploše A II - JZ bylo pllvodně sleaováno jen jižní
zakončení chaty 1111 z roku 1963, která tu skutečně skončila již po dvou metrech základovým žlabem, takže dosáhla
celkové délky 32 m /a byla třírodinná, jak ukázal rozbor
nálezll mazanic v kólových jamkách, viz Památníky naší minulosti, v tisku/. Skončila tu 1 stavební jáma východní k této chatě, totiž 11810 Na ploše A II-JZ pak byla v sektoru
Q.11.,,, již jen jáma 1295, zatím nedatovaná, protože nezpracovana, a při kraji sektoru probíhal ližlab 1057, zřejmě výplň pllvodního úvozu nebo muldy, která byla ve středověku,
nebo něco málo později, částečně zasypána nebo zaorána.
Tato středověká mulda pokra.čuje i do s .o usedního ~ toru G 22·, kde byla zachycena jedna jáma /1296/, rovněl zatím nedatovaná, a pak nádoba volně umístěná in situ /objo
1298/ 1 jejíž horní část, asi polovina nebo dvě třetiny, byla samozřejmě uoránao Je to třetí nález nádoby volně le!ící in situ, avšak na rozdíl od předchozích /obj. 125, 1125/
tentokrát nádoba byla nikoli uprostřed chaty, nýbrž jaksi
takříkajíc za humny, nebo{ osídlení tu končí: Je dost mo!ná
představa, že nádoba náležela bu~ k chatě 1111 /mladolineární/ hebo 1192 /šárecké/, k jejímž vchodOm je od nádoby
stejně dalekoo
Sektor G 2J, jehož byla prozkoumána jen asi čtvrtina
/více ho neexistuje/ byl sterilní, v sektoru H 21, v němž

ležela v roce 1963 šárecká chata 1192 a její .stavební jáma
1180j a jehož zbývalo prozkoumati 11 m2, bylo nalezeno nároží jmenované c}?.aty, Jižní konec jmenované jámy, a začátek
příkopu 1058, jak jsem se zmínil už výšeo
Sektor H 22 byl prozkoumán v celé zbývající ploše,tj.
166 m2j a bylo tu nalezeno jedno doupě a jedna menší jáma
/1297/ » zatím nedatovaná·o Tímto nálezem končí směrem jižním
neolitické sídliště v Bylanecho Sektory H 23 1 I 231 I 24
/prozkoumány zčásti/ byly sterilnío
Dokončení

sekce A III

Jak bylo uvedeno v úvodu , nebylo lze v roce 1962· pro
vysokou haldu hlíny pr ozkoumati celé sektory L 11, L IO,
L 9, L 8 sekce A IIIo Zbýval zde pás 5 m široký přes. všechny 4 sektory, tjo 60 m dlouhýo Byl tedy odkryt, ale kromč
splachové výplně a několika nor se ukázal sterilní, přesto 
že jak na jih odtud /L 7/ tak na sever /L 12, L 13/ osídle=
ní jeo Tím bylo dosaže~o úplné hranice sekce A i směrem východním, kde na ni navazuje - viz výše - již sekce E. Výzkum
celé plochy A byl tak dokončen a lze přistoupiti, podle pří,
kazu ředitelství AU, k syst,ematickému zpracování ~· monografickému vydánío
f
~

Sond.y na sekci G..
Souběžně se skrývkou na sekci A III byly kopány na
sekci C /tjo severně odtud/ 2 sondy, 50 m dlouhé a 0,5 m
širokéo V sondě VII a /západní/ byly zachyceny 3 objekty
středověké /1067, 1069, 1070/, z čehož 1067 a 1069 jsou patrně zbytky chat= jám.Y nepravidelných obrysů, objo 1070
funkčně nejasná dírao Kromě toho tu byla kůlová jamka kameny obložená o Objo 1069 narušil lineární jámu 13000 V druhé
sondě /VII b, východní/ byla jen uprostřed středověká kulat á jáma 10680 Z toho sondování tedy vyplynulo, že jednak
neolitické osídlení tu slábne směrem ke skalnaté muldě· , jíž
končí velký splach 909, a podle sběrů /viz dále/ se soustře 
duje zaprvé k hranici se sekcí A a tvoří tak sídliš tní cel ek hlavně s částí A III této sekce, zadruhé mezi hranici
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se sekcí Ba průběh potoka, který je vyústěním potoků 542
atdo ze sekce A IV=V, a tvoří tak sídlištní celek se sekci
B; jednak že s tředověká osad~ zachyc ená před po čátkem muldy na sekci A III, tedy podél dolního toku "splachu" 909,
než vteče do muldy, pokračuje až sem, a ~e z ni tedy byla
zachycena patrn~ jen menši částo Její další výzkum se nám
jeví nabílednio
yrty v sekci D
V sekci D byl proveden

povrchový pruzkum po hluboké
orbě v roce 19630 Tehdy tu bylo zjiš t ěno a zaměřeno celkem
60 jam, které sice zřeteln~ tvořily podélné řady podle toho, která brázda šla až do podloží, ale nicméně vynechávaly
š iroké pruhy při mezích, což je vysvětlitelné naoráním vysokých vrstev b ěhem staleté orby, zejména při bodu, kde p~vodní potok tekší středem sekce od pramene směrem severový~
chodním opouští sekci D, aby protekl sekci A rl=V pod čís
lem 542 atdo /jak bylo uvedeno výše/o Zde byla mul da potoka
vysoce převrstvena ornicí, jak vyplynulo z profilů na druhé
straně cestyo Avšak zbylo i tak místo naoráním nevysv ě tlené,
totiž přesně v západním rohu sekce D, kde jsme ani příliš - i
nou změnu zeminy nepozorovali, i když se zdá, že skutečně :
snad se čistá spraš trochu zhliňujeo V tomto místě jsme tedy provedli vrtyo Bylo jich celkem 1031 na plote 3G900 m.2.
Jejich vyhodnocení je spornéo Fo dneňních zkušenostech z Nitry víme, že jest hroby očekávati ve hloubkách vět 
š ích, než kam dosáhly naše vrtyo Hrobové jámy nelze očekáva 
ti s č ernou výplní, nýbrž spíše zahnědlé až hnědé, tedy
spraš promíšená černozemio Tedy oněch 8 vrt~, které daly
černou výplň, jest chápati jako zachycení malých j am, pří- ·
padně k~lových jamek, což spíše, soudě podle malé hloubky
a rozptýlenostio Splach~ dadoucich šedou výplň bylo velmi
málo /celkem 6/ a jejich rozptyl nasvědču j e spíše výkladu
jako nor /které dávají podobnou výplň/o Část koncentrovaná
v severním rohu, dala spraš promísenou jílovitými částicemi,
tedy hlínu obdobnou, jako je v některých částech sekce B.
Zbývají tedy jen vrty, které daly bu~ výplň hnědou nebo vý-
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plň spr a šovou. s t mavými částicemi ne bo s pr aš zbarvenou-q

Spraš s tmavými č ástic e mi by la zprav idla t am , kde rovněž
byly pozorovány jílovité čás t ice, tedy pře devším v severním rohu , a zdají se prot o odpadat jako indic ie pro hrobovou jámuo Zbarvená spraš, která by nejspíš mě la být takovou indicií, byla pozorována 11x s ale namnoze ve větš ích
s kup inách /na př o 4 x 6 m/ , c ož by t ako~;ému výkladu spíše
odporovaloo Konečně hnědá vý plň byla č as těj ší a i pravi =
deln ěji ro zmístěná po ploše , takže by snad mohla být nejakou i ndicií , ale i to je nerozhodn éo
Z toho vyplývá » že výsledky vr t 1S r:,.c~J ze ozrn1<'! i t arnh
za pozi t ivn:! ani za nega t j:,r ~1 i' 1 t. j:, ~ 1;· r,,a zkoumané ploše
nelze hroby ani vylou či t ani prokázat , a že tedy navíc ta=
t o metoda je k t omu úč elu nevhodná o Bude tř e b a celé místo
prosondova t znovu , nejspíš sondami ručn ími o š íř i 0,5 m,
jak jsme je praktikova li na jiných sekc í ch o Uká zaly se ve l~
mi efektivní, spolehliv ě j š í než vr t y a dokonce i l evně jš íe
povrchový pr~zkum v sek c ích E 1 F 1 ~
Osídlení t ěcht o pl och nám již bylo známo, zaměř ili
jsme tu tedy spíše jen hustotu jam /na E+F: 205 jam, G~
prozkoumáno v roce 1 963 , H~ 37 j a~/o Ukáza lo se tedy, že
mezi sekci Ca H je skute č ně široký ne 0s idlený před ěl, ž e
s everní část sekce H je neos í dlená , patrně pro přílišný
sklon t erénu , a že jižní pruh t ét o sekc e tvoří sídlištní
jednotku se sekcí E a Fo Také osídlení ji žn ě od naši sondy
VI z roku 1963 nebylo zj iš tě no a potvrzuje tak vpodstatě
výsledky sondyo Osídlení t u j e ze staršího stupně LnK,
z .mladého stupně LnK /nejspíš žlutá fáze/, mladší vypíchaná keramika a PLHo
Povrchový prózkum a výzkum v sekcích N1 0
Jelikož jsme o č ek ávali os í dlení také severně od pramene a kaple sv oVoj t ě cha, přis t oupil i jsme jednak k výkopu
malých jamek jednak 2 č tv ercových sond jednak delší sondy
/VIII~/ zprvu v sekc i Oo Jamky vedené ve dvou liniích po-
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dél potoka od ramene sv· o Voj t ěcha t ek oucího byly v šechny
hluché c o do prav 8ku , jen st opy s t i··e ~: 1..v : k él10 osídlení tu
byl y zachyc enyo Sonda VIII~, dlouhá 26 m, by la vedena ve
směr u S- J , a byla r ovn~ž '?.<' ,~ J.a hluché o Jelikož an i sběry
po orbě neda ly j iné vý sledky ne ž středov tr-:: é nál e zy, jest
mi ti za t o, že sekce O v prav ěku os í dle na ne o:rJa o
Dalš í odkryv byl prove de n S~7e rně odtud, na sekci ř-! s
odkud již dříve byly známy st c,pJ r .,.. av ěkého os í dle n í /sb ěry
I o Favl ťl 1960/ o Podle povrchového zba rve:.!.Í byla na dvou m:f s -·

tech odkryta ornice, a tak zjištěny obrysy 2 jam, které tyly ,rybrány z 1/2, s kresleným proÍ'ilE;ID e Jsou t o j ámy 1601 ,
1602 o Obě patřily KNP <I Je s t t edy rr.ít i Z'.~tt o , ~ .~ ': tě chto
místech, nejspíš e sev erně od c est y, zna č í c í jižní hranici
sekce N až snad po silni ci IIo t řía.y Př it o]Ql r~r„U skovice , se
rozkládá staroeneolitické s ídl i št ě~
Povrchový

O

i

průz kum

s e~c e Pa V

byl provád ěn.po hluboké orbě průz kum
na t ě chto dvou sekcícho V sekci V bylo z aměř e no ce lkem 22 9
j am, které byl y všecky /pokud byl k dispozici dostateč ný
materiál/ kultury vypíchané keramikyo Jest tedy míti zato ,
že zde jest sídliště toli ko s vypíchanou keramikou~
V sekci P bylo týmž apůsobe rn zaměře no 22 5 jam, mate riál však není výhradně vypíchaný, nýbrž č áste ~:ně i lineárrú,
a to tak, že line ární keramika s e koncentruje ve východní
partii sekce, tedy blíže k prameni svoVoj tě cha a k potoku
odtud vyvěrajícímu o Lineární materiál je ze za čátku preoptimálního stádia středního stupně /eve nt u áln ě z konce
s tupně I/ a z některé postoptimální ne bo mladé fáze o
ně co pozd ě ji

'

I.

Povrchový
Průzkum pokračoval

průzkum

týmž

v sekci R

způsobem

i na sekci R, východn ě od zákrutu silnice Přítoky=Bylany, těsně na SZ od obceo
Bylo tu zaměřeno JO jam, datovaných nálezy nejspíš do preoptimálního stádia s tředního stupně LnK a do období kerami ky vypíchané o
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Povrchový pr~zkum a výzkum v sekcích

s,

T1 U

Největší

úsilí se soustředilo na velkou plochu západně
od silnice, kde bylo zaměřeno v roce 1964 celkem 1787 jam,
které spolu s jamami zachycenými ro.k předtím na T /50 jam/
dávají součet 1637 jam, tedy osídlení velice husté /i kdyl
nelze vyloučit, že některé jámy byly zachyceny dvakrát/. ·
Sběrem bylo doloženo osídlení lineární keramiky, a to preoptimálního případně i stupně staršího, i postoptimálního
stádia středního · stupně a stupně mladšího, jakož i z něko
lika stupňd keramiky vypíchan.S.
Byla tu na sekci T vedena sonda VIII b, dlouhá 40 m,
aby zachytila některý · z objekt~. Tak byla zachycena jáma
1701, celá odkryta a vybrána. Jáma dala materiál zatím -nedóložený ani na sídlišti A-C ani E-F, totiž z nějaké fázepředfialové. /Jáma však byla zasažena mladším joa:ídlením,
a tak tu je další fáze, asi jako žlutá na A, a značné množství vypíchané keramiky/. Domníváme se předběžně, že je to .
fáze, která se vsouvá ~ezi -fázi růžovou na E a ·fialovou I
na B s tím, že jest asi hiát mezi 1701 a rů!ovou, ale možná
že není mezi fází 1701 a fialovou I ·, "'které by tak byly bezprostředně následuj:!cí, jen nevíme; zda/ ve smyslu cyklu nebo fázío Tato sonda VIII b, i jáma 170f, byly vypracováey
je~tě před hlubokou · o~~ou. Po hluboké ~ orbě jsme současně se
zaměřováním a sběry provedli ještě 7 men$Ích odkryvů. Tak :.
byly zkusmo zčásti vybrány 2 ·jámy /bez čís./ na nejzápadnějším pomezí sekce Uťkteré pětřily keramice vypíchané, a dal~
~í dvě jáll\Y v nej·jiifnější ·partii sekce . S / jám3 1803, 1804/,
které byly také keramiky vypíchané~
·
· -~·,,--··
-:.r--.~- __
Ve středu sekce S by:cy zčásti vybrácy tři jáJD3, z nichž
1801 -a 1802: byly ' z preoptimáln:!ho stádia st~edního . stupně.
/ási předf'1alové, podobně jako 1701/, a 1805 je pomíchaná:
jedna z preoptimálního stádia stfedního stupně LnK, jednak
~
z vypíchané keramikyo
Prdzkum i výzkum ukázal, !e jsou tu velmi nevhodné podmínky pr~ výzkum, že tu totil Je p~íliě husté osídlení,
zejména vypíchan, keramiq, a ie valná část objektd bude
1

I

1

~

I

l
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porušena v mladších f'ázícho Dllvody toho nám dal až výzkum
v roce 19650
Povrchový prilzkum a výzkum sekce y ·

I
1.

Za velmi nepříznivého počasí, již ve sněhu, byl pro=
váděn prllzkum na vzdálen1 sekci y ·, již plně v oblasti ili=
merizovaných plld jižně od potoka Bylanky směrem k obci
Nová Lhotao Hlubokou orbou tu bylo zachyceno 16 jam,z ~
2: byly odkryty a z poloviny prozkoumányo Byly obě z období
vypíchané keramikyo Jde tu tedy zřetelně o sídliště čistě·
z období vypíchané keramiky, jak tomu nasvědčují i jiné
plldní podmínky než na s í dlištích, kde je i lineární kera=
mikao Hned na tomiQ - místě dodávám, že v roce 1965 bylo nalezeno pokračování sídliště směrem jižním, až na druhé
straně silni_
c e Bylany=Nová Lhota, jak je to zakresleno ji!
i na další mapce sekcí /l glOoOOO/o
Výzkumem v roce 1964 bylo prozkoumáno tedy celkem 128
objekti1 pravěkých, 13 středověkýchp od nichž bylo nakres=
leno v terěnu 349 plánd a zaregistrováno 1660 sáčkll nález~, hlavně keramikyo
Souběžně byly v chodu i ostatzr( provozy = kreslírna;
tab oratoř, plavicí stanice·, inventarizac~, děrné štítky,
obtisky, _~ nichž ·se podává výčet ve zprávě o činnosti ex=
pedice v Bylanech za rok 19640
DroCSco Bo Soudský

•
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220

RQ~!=Bb~

9

osada Lhota,.9 tra-I Závist 9 Oro Praha~ápado

Keltaké oppidmi;9 stopy eneolitického a š·t :!tarsk4ho osídle=
ní 9 osídlení halštatské=leténskéo
Vedoucí výzkWJU.lg DroCSco Libuše Jansová, AÚ ČSAV Praha.
Zprávy o výzkumu čjóg 1724/64, 2804/64, 3222/64, 3584/64,
/a korespoodence/
4275/64 9 4319/64, 4581/64, 4956/64,
5289/64, 5308/64, 5378/64, 6644/64,
7216/640
\

I

,/

Výzkum probíhal od ll~Vo do 15oXo1964 a soustředil .
se na nejvyšší plošinu akropole, kde byly zčásti prohlou=
bel\J a propracováey sondy 3 = 7 z roku 1963 a plocha vý=
zlr:wlu.l v jejich okolí rozšířena na 768 m2o
'
Opevnění akropole bylo zkoumáno předevší• na jejím
severovýchodním okraji sondou 16, .vycházejíc:í od severní=
ho líce velké zdi odkryté minulého roku a · sondou 23 a 240
Soruta 16 dlouhá 45 a profala v délce 20 m ploš1nu'" akropole9 Její svah a příkop pololený na dpatí nejvyšší části ·
akropole J Hradba tam má šířku 10 m a sestávala z čelní ka=
menné ·z di stavěné s hladkým lícem bez ~.iněného pojidla
a bez pouliti dřevěné konstrukce ~ Vnětpřed lícem zdi však
probíhá dzký !lábek 9 v něm! byla dřev'ná konstruk;ce, je
ji! vtznam není zatím zcela jasnýo\ Těleso hradby sestáva~
lo z kamenných komor nestejné velikosti s písčitd~štěrko=
vitou rdznorodou výplnío, V ní nalezeno jen zcela málo ' ne=
výraznýcs keramických zlomk:d 9 jeden však poc.ház:! ze atěey
struhadlovitě zdrsněné nádob;f:9 Pod čelní zdí, která však
mohla být pro nebezpečí sesutí stě:n odstraněna jen v malám
rozsahu, byla zjištěna chudá kulturní vrstva pravděpodobně
halštatsko=lat~nskáo, Pf-ed hradbou byla bermao Pfíkop vylá=
maný ve skále a široký 10 m'dosahuje hloubky 7 m od -okrajd
ber~ a měl na vnější straně !lábe k po palisáděo V příkopu
byly odkryty tři destrukční vrstvy, z nich! nejstarší je
halštatsko=latánská, nejmladší obsahuje velmi pozdní latán=
skou keramiku.o Bude proto třeba, hl edat v hradbě stavební
fáze, k nimi tyto destrukč ní vrstvy patřío Příkop v nejmlad0

I.
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š í m obdob í byl - j i ž značně zaplněn a -nebyl prohlubováno --- Kamenné stav~y na akropoli pocházejí . z delšího časo=
vého rozmezío Nejstarší jsou dvě velké oboustranně lícované a spolu rovnoběžné zdi, odkryté již mi nulého roku . ve vr~hních polohách sondy 2. 3 a 60 Ze! ze sondy 2 s hrotitě
vytaženým nárožím zasahuje na západě do hloubky okolo 3,5m
a byla založena do navážky, která pfekrývala souvislou kul~
turní vrstvu s keramikou štítarského typu, uloženou v hloubce okolo 4 mo Západní konec zdi byl přizdívkou spojen se
západní m koncem druhé zdio Frvní zea podle vodorovného ústupku v severním líci byla později zvýšenao Ulička mezi obě=
ma zdmi byla v nejmladším období ~yslně zarovnánao Ke zří =
ceným východním konc&l obou zdí byly přistavěny kamenné ko=
mory hradby na jihovýchodním okraji akropoleo
Snad stejně staré nebo jen o málo mladší jsou hluboko
založené podezdívky severozápadně od obou velkých zdi, vy=
tvářející jakési trojboké těleso vyplněné násypy s knoviz=
skou keramikou a také s ojedinělými zlomky keramiky eneoli=
tickéo Byly stev~ny hrázd~nou technikou, s použitím vodorov ...
ných ·trámd v lício V násypech před lícem jedné z nich byla
nalezena dosti hojná keramika haištatsko=laténskáo
Mezi severovýchodním okrajem ~kropole a dvěma spolu
eovnoběžnými velkými zdmi byl zkoumán pravoúhlý systém po=
dezdivek a zdí, který se napojoval na severní líc velké zdio
Podezdívky vytvářely jakési "místnosti", ve k~erých se však
nepoda~ilo odkrýt hlinité nebo jinak upravené podlahy s kul=
turni vrstvouo Pokud byly tyto "místnosti" zkoumány do větší
hloubq, zjistilo se• ž.~ podezdívky, které tvořily jejich
stěey, jsou založeny na hrubé kamenné ssuti volně uložené
bez hlínyo V jednom případě v prostoru mezi třemi těmito podezdívkami byla zjištěna ve hloubce kolem 1,50 m požárová
vrstva s nečetný~i zlomky pozdně halštatsk~ a knovízské ke=
ramiky, pfekrytá násypem se zlomky mladé laténské keramikyQ
Fod požárovou vrstvou je věak zfiejmě ještě starš:! sídelní
fázeo Fodezd:ívky byly stav~ny postupn~ a nejmladší z nich
patfí a! nejmladšímu laténskému období, kdy větší část akro=
pole byla WI13slně upravena do rovieyo Do téhož období nálež!
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rovněž povrchově

Qložené kůlové sídelní objekty, jen zčásti
pro~koJJ.mané ve východním konci sondy . 2, v sondě 7 a v sondě
3 0 kt eré již nerespektovaly některé z kamenných stavebo
Ve východním rohu akropole byl odkryt mělce ulolený
sídelní objekt s hliněnou vypálenou podlahou, přiléhající
na severovýchodní a jihovýchodní straně ke kamenné komorové
konstrukci hradbyo
V nálezech převládá keramika» z příkopu bylo získáno
velké množství zvířecích kostio Kovové předměty jsou méně
hojné a jsou vázány především k vrchním vrstvámó .
Oj e d iněle byly nalezeny zlomky keramiky eneolitické
v kruhovém uloženío Keramika štítarského typu je velmi hojná na všech místech v násypech» v původní vrstvě zjištěna
zatím jen v sonda 6 v hloubce kolem 4 mo V nejmladší laténské keramice je třeba upozornit na zlomky zrnitě drsných,
dokonale t echnicky z pracovaných nádob soudkovitého tvaru
a měkké profilace i stejně provedených mis se zataženým o~
krajemo Provedením silně připomínají středověkou keramiku,
ale některé z nich měly struhadlovitě zdrsněné stěeyc Kera=
mika tohoto druhu ani není známa z jiných našich pozdně lat énských lokalito Z vrstev svahu před hradbou byly získány
zlomky kelímkd na t avení bronzu, z obje~tu s vypálenou podlahou získáno několik kus~ těžké železná strusky /části lup/,
která byla· nalezena také v kólovém objektu v sondě 7 a 3G
Sběrem na .2,ředhradí u Lhotz, byla získána výrazná
pozdně laténská keramika·o Ze Šancí darem získána rovněž velmi pozdní laténská keramikap kterou tam nasbíral majitel
jedné z rekreačních chat na Závisti, FoKrylo
V a r i a •

Jako asistent pracoval na výzkumu v červnu IoPavlů,
od l3oVIIo do 26 oXo 1964 AoKnoro
Zaměřování odkrytých objektů prováděli č lenové technického oddělení AÚ /FoBuřil, FoHoschel, JoHub, VoSteklý
a JoSteklá/o IngoŠimana spolu s PoHoschelem provedli též
podrobné z aměření staveniště pro provozní objekty expediceo

I
. ).
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Eo~rafování odkrytých objektů prováděla vedoucí vý=
zkumuo Kromě toho provedl panoramatické snímky severovýchodního a severozápadního svahu nejvyšší plošiny akropole
AoKleibl, dne 4oVIIIo natočil pro film záběry z návštěvy· ře~·
ditele RomoGermoKomma profodro w~Kramera a dne 12 ~VIII. zijotovil barevné snímky pro diapositivyo
Na výzkumu se vystřídalo téměř 80 brigádníků, mezi nimiž byli také 4 posluchači prehistorie : PoDrda, NoLeontjevové. a J aVelhartický z Prahy a LoSvobodová z Brna o
Zpracování n,ále~~o Za deštiwého počasí byly umyty a
z větší části též očíslovány keramické nálezyo Ze sektoru
1=5 s ondy 16 byly statistic ky na kartách zachyceny veškeré
keramické nálezy, výraznější keramické zlomky nakresleny na
kartony o
:[omis~_určená k dozor~ ~a vjzkumu a složená z akado
J oFilipa a dOCodroDrScoBoSvobody navš tívila výzkum celkem
dvakrát a to 26oVIo a 22olXol964o
Výzkum shlédlo ně kolik desítek zahraničních návšt ěv=
níkll o
~

'

250

:QQ1l~~Y~l~~,

DroCSco, LoJansová
/

osada Kozojedy, poloha "Staré /Pusté/ Zámky",
OoKolin e
o
Knov:ízské a halštatsko~·laténské sídliš tě, slovanské hradiště,
řídké osídlení středověkéo
Vedoucí výzkumu: DroCSco Jaroslav Kudrnáč , AÚ ČSAV Prahao
Zprávy o výzkumu čjo : 3590/64, 3874/64, 5518/64 .

..

Výzkum vycházel z výsledkll dřívěj š ích, kdy po prozkoumání mohutného valu z 8o =9ostolo jsme zjistili dalš í dva valy z doby halštatsko=laténské a jeden slovanský a stopy osídlení knovízskéhoo Sou č asně jsme věnovali poz ornost osídlen:( charakterizovanému zbytky chat, jam a popelovitých vřs 
tevo Podařilo se též rozlišit dvě fáze ve slovanském osídlení, tjo rozsáhlej š í starší /8o =9ostol/ a nepatrnou mlad š í
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/sklonek lOostolo/ i zjistit doklady o obývání prostoru
na sklonku 140 a 15ostolo, které souviselo s hrádkem Šemberkem na nejužším cípu ostrožeyo Od jeho zániku v husitských válkách je ostrožna neosídlena a pokryta lesem, jak
vypovída,jí písemné zprávy v souhlase s archeologickými
zjištěnímio

..

V letošním .roce jsme soustředili pozornost na terénní vlnu, probíhající ve vzdálenosti asi 500 m před velkým
.slovanským valemo Shledali js~e o ní, že je umělého pOvodu, nebo{ vznikla sesutím objektO, po kterých jsme objevili ve dvou plošných odkryvech /čo XIII a Dl/ tři jámy mísovité a jednu trychtýřovitouo Datuje je slovanská keramika staršího klučovského rázuo Ve dvou jamách se vyskytovaly ještě kovářské slitky a struskao Prokazují spolu s na~
lezeným tyglíkem .železářskou a kovoliteckou výrobu na př~d
hradío V jámě nálevkovité jsme nalezli i zuijelnatělá obilná zrna a zvířecí kostio K obsahu jam patří též fragment
železného nožíku i dalě!ch železných předmětO a zloml:y
pražniceo Kromě tří rozsáhlejších odkryvO. jsme položi1i
ještě pět sond~žních rýh za účelem zjištění stop a pokračování slovanského osídlení do prostoro/ d.ále na jiho Shle„
dali jsme o něm, že se rozprostírá ješiě ve vzdálenosti
asi 600 m před ústředním hradištěmo Vyvstává tím otázka,
zda celý hfbet, v délce 1200 m, šQ 100~250 m a dosahující
výše 367,2 m a obtékarcy se všech stran potoky, byl osídlen
zejména v 8Qstolo, do které doby nále~í převážná část slovanské keramikyQ Poloha "Staré /fjuaté/ Zámky" by tím patři
la v Čechách mezi až do·s ud největší zjištěné aglomerace
slovanského osídlení, charakterizovaného s~arší hradištní
keramikou o

- 81 -

32

9

tm@.~Q- !!~~·~n;~:., osada Podolí , · o o Mladá Boleslav.
Slovanské hradiště.
Vedoucí výzkumu : Prom.hist. Jaroslav Kavan, Muzeum Liberec.
Zpráva o výzku.mu čj.: 5l 73/64.

,.
r
I

Vý zkum v roce 1964 navázal na předcházející výzkuII\Y
z · let 1959 až 1963 a zaměřil se na prozkoumání severovýchodní č ásti za sondou č.XXII/63, kde se v roce 1963 narazilo v jejím zakončeni na ohořelá břevna: , součásti to patrně p~vodního opevněni hr*3.iště na valu směrem k Jizeře .
Tři odkryté sondy č.XXIII/a,b,c ukázaly, že dřevěné zuhelnatělé trámové destrukce sledují val a příkop, který byl
o rok dříve odkryt v sondě č.XXII/63. Dřevěná destrukce a
její zřícení bylo zvláště dobře patrné v sondě XXIII/a
v řezu profilu A-B. Vypálený jíl a mohutná vrstva popele
v podloží ukazují na značný požár pftvodního opevnění. Keramika nalezená v sondě je analogická nálezmn z předcháze
jících výzkumných sezon.
Další sonda byla přenesena na západní stranu hradiš tě mezi sondu č. XII/60 a XIII/61 a čtverec čo II/62, kde
mohl být sna.d vchod do hradiště. S~nda ve své severózápadní části navázala na _čtverec č .II/62 složením_ svých vrst ev,
které ukazují na pozvolný zásyp za tělesem pftvodniho opevnění ještě v době existence hradiště. Řez příkopem uk?zal
na jeho naplňování splavenou hlínou . ještě v době existence
hradiště ~ jak o tom svědči bahnitá vrstva vyplňující jeho
zahrocené dno. V této vrstvě nalezená keramika prokazatelně datuje tuto vrstvu ješt.ě do doby existence hradišt ě proto, že je jednak zcela neporušená a jednak na ní již leží
vlastni destrukce čelní zdi opevněni. Po zničení · hradiště
/požárem?/ byl příkop později, jak již dokázaly sondy v roce 1960 a 1961,postupně zasypáván, až zcela zmizel.
Současně byl proveden zjištovací výzkum v severozápadní přilehlé . stráni k hradišti, ležící za dvojicí rokli,
které oddělují tento terén od vlastního · hradiště. Př i hluboké orbě zdě se narazilo na několik pravděpodobně s l ovan-

.
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ských ob 'j ekti'.lp
j e jichž
vzt ah k hradišti bude třeba ověřit
.
.
.
dalš ím vý zkumemo Prokopaný objekt ukazuje na podobné sidl iš~n í objekt y» jaké byly odkry~y již na v+astním vnitřním
areálu hradišt1f o
'

'

PromohistQ JoKavan
I,•

350 ·g~Í~!~Qp pol oha S<Eka~ka, o ol'raha~západo
· , Středověká opevněná

osadao
Vedoucí výzkumu:: ·Promohist o · Miroslav Richťer, AÚ ČSAV Praha
. Zprávy o výzkumu čjo ·5285/64 9 ·130/650

Výzkum byl zahájen na počátku srpna a ukončen ha poč át k.u z áří 19640
.
.
.
Z počátku. ·byl sledován p6.dorya objek~1;1 na_východním
. okraji · volné nezas-tavěné plochy; · která byla ' zjištěna orienta ční sondáží o Ukázalo· se /ob j ekt byl z úsporných dliv~dt'i
kopán sondami , které měly zjistit· jeho pt'idocys/, že jďe o
pra.videlný, ve -s kále zahloubený . objekt, který typově souhlasí s již dříve zjišt~nými objekty na této lokalit ě o Zapadá do. zástavbové·. východní liníe ústřední volné plochy,
kterou takto uzavírá a přispívá k · upřesnění · znaiostí pódorysu osady o
N~kolika malými .:sóndami . byl zjištován _.prtiběh žlábku
podél valu, patrně . součást :ťortf:ťikační soúétavyo Bylo pokračováno v revisni sondáži v ar-eálu Ostrovského · kláštera
/L o §paček/o Sonda byla vedena · v SV mistnost:ěch u· kv'~dratury, přičemž :se opět ukázalo, že výzkumné se'zony v ro~e 1933
A L934: nelze považovat ·za vyčerpávající Dřív ě j_š i výzkumy
v t ěchto mís.tech, důležitých pro stavební etapy kláštera,
nedos_á hly např" ani povrchu destrukce"
'

C>

Promohist

"t .-· ·'

.. . ' . .
;

..

~

,'·

.,

.'

',

C> ·,

MoRichter
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Neol i tické /kulto lineární a vypíchaná/, únětické, lužick~
a lat énské sídlištěo
Vedoucí výzkumu g Promohist oVáclav Kruta, Expositura A~ ~SAV
v Mostěo
Zprávy o výzkumu čjo~ 17ll/64i 2559/64, 3656/64, 3975/64,
4651/64, 5193/64, 5272/64, 5599/64,
6243/64~ 6790/64, 158/65.
Výzkum v Chabařovicích ~ dlll Petri, jižně od obce
Český Újezd~ proběhl v rol964 zhruba ve čtyřech etapácho
V loetapě /od března do konce května/ byl po předběž
ném prdzkumu prováděn především výzkum narušených objektd
většinou vlastními silami expoeituryo
V 2oetapě /červen/ provedl EoNeustupny v době mého
pdsobeni v Bylanech výzkum chaty z jištěné v předchozí etapě a bezprostředně ohrožené těžbouo Tento výzkum ·byl opět
proveden vlastními silami exposituryo
Ve 3oetapě v srpnu a začátkem září byl prováděn větší
soustavný výzkum ohrožené plochy pomocí buldozeruo
Ve 4oetapě /říjen/ bylo proz~oumáno několik jam na
okra,j i plochy zkoumané v srpnu a n,kolik objektd narušených
těžbouo

Celkem bylo v rol964 na ploše přesahující jeden hektar prozkoumáno 45 neolitických objektd /44 jam a soujámí
a 1 chata/, několik sídlištních objektd únětických, 13 ob=
jektd lužických, l laténská chata a 4 objekty zcela bez nálezd, takže nebylo možno určit jejich kulturní příslušnost9
K nejd~ležitějším výsledkóm výzkumu v rol964 patří
kromě nálezu dlouhého domu o rozměrech 6 x 27 m z období vy=
píchané keramiky i komplex jam patřících staršímu stupni volutové keramiky, je.jichž rozmístění svědčí pro exi stenci
dlouhého domu o rozměrech asi 8 x 40 mo V jedné z těchto
jam byly objeveny, mimo jiné nálezy, fragmenty asi 30 cm
vysokého ženského idolu z pálené hlínyo
Promohisto VoKruta.
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Slovanské a středověké osídlenío
Vedoucí výzkumu~ DroCSco Antonin He j na, AÚ ČSAV Frahao
Zpr4vy o výzkumu čjo~ 3015/64 9 3797/64 9 4463/64 , 5299/64 9
5808/64, 5809/64, 6232/64» 6759/64,
7302/640

„

Výzkum historického jádra Chebu navázal v roce 1964
jednak na výsledky práce z předchozích let, jednak se za=
měřil na plochy dosud nezkoumané, tentokrát milno opevn ěný
areál hradiště, na Jánské nám ě sti, ležící na východním mír=
ném svahu hrad iětni ostrožny, těsně za vnějším příkopem
hradištěo Toto místo, v minulosti dosud nezkoumané, slibe=
valo přinést poznatky o sídlištní situaci v podhradí a rov=
něž o pozOetatcích starobylého kostela svoJana, datovaného
některými historiky, napřo KoSieglem do 2opoloviny l Oo sto=
letí a zaniklého na přelomu 180 a 190 stoletío
Na úseku II, zkoumaném v roce 1962 a 1963, kdy byl
objeven zbytek p~vodniho slovanského opevnění, se pozornost
výzkumu zaměřila tentokrát k analytickému rozboru s tra ti=
grafická situace na ploše mezi tělesem valu a vnitřním pří=
kopem, k podrobnějšímu zkoumání stratigrafie lo a 2o fáze
slovanského opevnění vzhledem ke změnám, k nimž ve 2o fá zi
právě v těchto místech došlo /zvýšení vnitřního ochozu ná=
sypem, zahrnutí vnitřního příkopu, rozšířeni terasovitě
upraveného ochozu v nová llrovni/o Pozornost výzkumu se rov=
než soustředila k úprav~ terénu 2ofáze, stejně jako k úpra=
vě stěn a dna vnitřního příkopu, jejich~ stopy vydřevení
bylo mo!no zjistit již během předchozího výzkumu o Konečně
bylo nutno sledovat situaci vnitřního příkopu směrem k ji=
hu, kde se oproti straně severní ukazovaly v roce 1963 vý=
razné změny ve strat igrafické situacio Bylo proto nutno
plochu odkrytou výzkumem v roce 1963 rozšířit , jednak na
jižní straně v šíři 3»5 m a v délce 9,5 m, jednak na sever=
ní straně v místě mezi okrajem vnitřního příkopu a ochozem,
kde musela být odstraněna ~ást sklepního zdiva i s destruk=
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ční

výplnío
Na severním úseku sektoru III byla 9 jak už naznačeno,
sledována situace v místě vnitřního př ikopu a jeho okraje
směrem k p~vodnimu ochozug dále pak situace roz~ířeného o=
chozu 2ofáze po zániku vnitřního příkopuo Výzkumem bylo po=
drobněji ověřeno p~vodn! 1fVdřeveni stěn příkopu, patrné
zvláště na straně směrem k ochozu a valu~ a rovněž ~dřeve 
ni dna příkopug vodorovně vybraného v šíři 1 mo V místě lo=
mu dna a stěny příkopu směrem do hradi~tě bylo zjištěno
v podélné situaci břevno o kruhovém pr0měru 9 položené do
mírně zahloubeného lůžkao Poz~statek póvodního vydřevení
dna i stěn se jevil jako t enká vrstvička ztrouchnivelého
dřeva temně hnědé barvy se strukturou jen místy zachovanouo
Podle ní bylo možno soudit, že vydřevení bylo prkenné 9 po=
d élně kladenéo Tenká souvislá vrstva ztrouchniv~lého dřeva»
zjištěná na celé ploše vnitřního ochozu až k vnitřní pat~
val~ dovoluje vyslovit předpoklad 9 že i vnitřní oehoz byl
původně vyložen prknyo Důvodem k tomu byl mojo t~žký jílo=
vitý terén 9 který byl v rozmoklém stavu těžko schůdnýo
Další ověřování vnitřního příkopu 9 tojo lofáze slo=
vanského opevnění 9 vedloptentokrát na jižní straně, k no=
vému d\lležitému poznatkuo Již během výzkumu v roce 1963
ukazovala stratigrafická situace výplně příkopu na této
straně výrazné změnyo Fo rozšíření výkopu na této straně
bylo možno poetupn~ odstranit výplň 9 čímž bylo 9 současně
s ploěným sledovánim situace, zjištěno» že vnitřní příkop
je sm~rem k jihu ukončen pravidelným segmentovým zaoblenimo
Zkušební sonda 9 položená při západním okraji rozšířeného
výkopu směrem k jihu ukázala 9 že za úzkou šíjí /maxolOO cm/
podloží opět kleeáo Z toho možno vyvodit 8 že vnitřn! pří=
kop nebyl ve svém pr~běhu pl.ynulýi ale že byl v určitých
místech přerušován úzkými šíjem1 9 zjednávajícími přístup
na ochoz a k vlastnímu tělesu valuo
Výzkum situace 2ofáze na ploše mezi valem a zaniklým
vnitřním příkopem přinesl rovněž některé nové poznaťkyo Na
severní stran~ bylo možno pozorovat již při výzkumu v roce
1963 na povrchu souvrství 2ofáze dvě tenké sytě tmavé rov=
~
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noběžná

vrstvyp s ilné prmněrně 10 cm, oddělené od sebe
10 cm s ilno" mezivrstvo" jíl~o Tuto situac i by bylo možno
vysvě tlit jako dvojité vydřeveni povrchu zvýšeného ochozu
2oťázep nebo spíše jako dvojí úpraVY sehOdnosti ter~nuo
Směrem k západu 9 k místu pdvodního vnitřního příkopu, se
situace na povrchu souvrství ?. cfáze dále mění 9 s tává se
sl ož it ější a na svahu přímo nad závalem příkopu bylo možno
zjistit 6 tmavých tenkých vrstevs oddělených mézivrstvamii
jejichž dalěí prdběh směrem k západu porušil vestavěný sklepo
Tuto situaci lze vysvětlit jako několikanásobnou úpravu te=
rén~ na exponovaném svažujícím se přechodu mezi zvýšeným
vnitřním ochozem a sídlištní pl ochou hrsdištěo
Plošný výzkwn. 0 prováděný na jižní s traně v pásech
a v odlišných horizontech 2o.fáze až na úroveň fáze první
podrobněji ověřil zp~eob budování zvýšeného násypu s dvoj=
násobným až trojnásobným vrstvením a štětovánim 9 s překry=
tim hlini tou vrstvou a konečn~ s povrchovým vydřevenim pr k=
nyo Ověřil rovně~ předěl mez i 2o a lofázi, který lze vidět
ve vrstvě kamenné destrukceo Pod ní ležící tmavý hlinitý
horizont 9 tvořící souvislou vrstvu, se jeví jako nejmladší
povrch lofázeo Vzh1edem k tomu 9 že přechází plynule do
vnitřního příkopu e tvoř í součást jeho spodní výplně 9 lze
se domnívat 9 že k postupnému zanikání vnitřního příkopu do=
cházelo již na konci lofázeo Nelze rovněž vyloučit, že mezi
lo a 2oťází výstavby opevnění uplynula určitá dobao J! by
pak bylo mo!no připsat částečné zavalení vnitřního příkopu
a vytvoření poměrně silné hwnÓzní vr s tvy /až 40 cm/, která
by v tom případě byla horizontem1 oddělujícím pdvodní si=
tuaci od 2oťáze výstavbyo Nálezy, převážně keramické, umož=
nily datovat starší fázi chebského hradiště již do 2opolo=
viny 9o a do próběhY l0o s toletí 9 jeho mladší fázi dó llo
až počátku l 2ostolet ío
Výzkwn na Jánském náměstí 9 provedený jednak systémem
čtvercových sond 9 jednak zkušebními sondami podélnými 9 zjis=
til sice na určitých místech nejspodněj~í úroveň p~vodního
hřbitova s hroby vesměs pozdními 9 zároveň však ukáza1 9 že
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cel~ histor ické souvrství na ploše Jánského náměstí bylo
až na podloží odstran~no v době, kdy byla prováděna dlažba
jeho povrchuo K této terénní úpravě muselo dojít v době ne=
dávné, v letec_h před poslední válkou nebo během ní'. o S výji.m ...
kou okrajd náměstí= komunikačních tras= kde nebylo možno
výzkum provést, nelze oče ~4vat na této ploše, historicky
velmi významné, žádných výsledkůo
DroCSco AoHejna
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osada Velíz , oaBerouno

objektyo
Vedoucí výzkumug DroCSco Květa Reichertová ~ AÚ aSAV Prahao
Zprávy o výzkumu čjo~ 3835/64, 4322/64, 5454/64 ~ 5807/64,
6201/64 ~ 6321/640
Středověké

Na vrchu Velizu ~ koooKublov, OoBeroun, probíhala od
září

do konce října 1964 pracovní akce za spoluúčasti Stře=
diska státní památkové péče a ochrany přírody středočeského
krajeo V letech 1959=60 byl totiž proveden záchranný výzkum
objektu u kostela svoJana Kř tit e le na Velízu, kde při oprav=
ných pracech na hřbitovní zdi byly objeve ey středověké zdi
zaniklého objekt u /počo 15ost olo/o Po skonč eni záchranné ak=
ce byla podána zpráva Středisku s t át ní památkové péče se žá=
dostí, aby staré zdivo byl o upraveno a památkově chránenoo
V letošním r oce poslcytlo Středisko stát ní památkové péče fi=
nančni úhradu na odklizeni ssutin a navážek nad středověkým
objektem, jehož zdi, pocházející z polovicy 13 0 stoleti»jsou
z velké čás t i zachovárzy nad úrovni a vyty ču jí p~dorys dvou
obdélných prostorů s e zachovalými ostěními v chod~ a okeno
Při odstraňování ssuti~ navršené zde během dlouhé do=
by, nebo! sem byl odkládán přébytečný materiál z okolního
hřbitova 7 byly nacházeny zlomky hradištní a raně středov~k,
kerami ky o Pod ssuti lomového kamene~ malty a zeminy byla
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v celé ploše obou obdélných prostord zuhelnatělá vrstva,
mís t y s většími kusy ohofelých dfevěných trámd, dokládající velký po~áro Pod zuhelnatělou vrstvou se objevily dalš!
tři pohřby /dva byly objeve~ už v letech 1959-60/t orientované k východuo Opodál dvou pohfbd, pfi boku kostry, byly nalezeny malé esovité zaušniceo
Skrývka vyžadovala stálého archeologického dohleduo
Vypomohl J,Špaček, laborant z antropologického oddělení,
kterého DroJoChochol laskavě uvolnilv V době mé studijní
dovolené v záfí dohlížel nad pracemi DroA.Hejna, v fíjnu
jsem nad výzkumem převzala dohled sama. IngoRada ze Stře
diska státní pamopéče koordinoval postup práce vzhledem
k památkové ochraně objektuo Zatím bylo ae Střediskem pamo
péče dohodnuto, !ev příštím roce budou práce na Velízu
pokračova.t a sice ve východní čá~ti areálu /u presbyteria
kostela/o Vzhledem k tomu, že se po odstraniní ssuti objevily orientované pohřby, starší ne! objekt z polo l3ostoletí, je nutné i nadále sledovat postup skrývky, neboi celý objekt je dilležitý zvláště tím, že je datovateley v rozmezí od. doby kolem reku 1000 k první polovině l3ostoletí
· a na počátek 15vetolet1 /1420/. Tyto časové horizonty jsou
zvláště významn, pro nálezy keramiky, která je zde mnohoe
Také stavební podoba objektu, postavenáho současně e kostelem svo Jana Křtitele v polovině 13ostoletí vzhledem k své
disposici i stavební technice znamená obohacení dějin architektury tá dobyo

179 0 1!!QM!~~' OoSvitavyo
Středověk o

Vedoucí výzkumu: DroCSco Kvěra Reichertová, AÚ .ČSAV Prahao
Zprávy o výzkumu čjo: 504/64, 2516/64, 2982/64, 3390/64,
4027/640
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V Litomyšl i byl proveden v roce 1964 sondážní prdzkum
v jižní části zámecké zahrady, přiléhající t~sn~ k dnešní
vstupní brán~» vedoucí do prvého nádvo~i zámkuo Byla zachycena románská ohradní ze~, vycházející ze západního prdčelí
objevené románské basiliky a pokračující směrem jižn:ímo Tato ze~ oddělovala areál kl áštera od přilehlého hřbitova,,
připomínaného kolem kostela svo Klimenta.o Kolem zdi na straně hřbitova byly zjištěny po z ůs tatky lidských kostío V areálu kláštera byly v této čás t i zahrady zaccyceny obvodní
zdi, vyzd~né z lomového kamene, které vymezovaly obdélnou
stavbu se zasypanými sklepyo Charakter zdí naznačoval, ~e
se jedná o mladší středov ěkou stavbuo

DroCSco KoReichertová
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OoDOmallíceo

Sídliště

ze starší doby bronzovéo
Vedoucí výzkumu: DroCSco Eva Čujanová, AÚ ČSAV Prahag
Zprávy o výzkumu čjo: 4156/64, 4643/64, 4847/64, 5143/64,
. 5946/640

I

(

Plánovaný výzkum se uskutečnil v červenci a v srpnu
19640 Plocha, určená k výzkumu, byla vyměřena již před zahájením jarních prací ingQMoŠimanou a PoHoschlemo Byly to
dva čtverce o rozměrech 10 x 10 m a 20 x 20 m, těsně navazující na výzkum v roce 1962 a 1963g čtverec 10 x 10 m /=sektor II/64/ navázal na severozápadní . stěnu výzkumu 1963 a
čtverec 20 x 20 m /=sektor I/64/ na severovýchodní stěnu výzkumu 19620 Ornice skryta buldozerem do hloubky 30 ~ 50 cm
v obou sektorech, další odkryv prováděn ručně a hlína z celé plochy odvážena kolečky za hranice čtverc~Q Mezi hranicí
plochy z ro 1963 a sektorem II/64 probíhala /nyní rozoraná/
mez, která je i katastrální hranicí a sektor II/64 je již
na katastrálním území ~ eclovo %vodní vysoko naoraná mez a
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sklon terénu způsobily 9 že původní podlož í je zd~
v hl.oubce kolem 100 cm 9 zatímco v s ekt oru I/64 již mezi
60 = 80 cmo
Ve vše~h vrstvách p v některých více v jiných méně, se
hromadily keramické zlomky, právě tak j ako v ob jektecho
V sektoru II/64 bylo nalezeno =~kolik osamělých k'dlových ja=
mek u severozápadní profilové st ěny a dalši menší jám,y při
severovýchodní s t ěněo Největ š í z nich~ j áma 32 se nacházela
blíže stř·e d ové č ásti a měla neprav idelný elipsovitě protáh=
lý tvaro Vnitřek byl z nejvě tší čás t j vy pln ěn spál eným dře =
vem a d o h'.l.oub.k:y do č erve na propá l enou hlínou o Několik ne j =
v ět ší~h k~a ů nedopá l 8ného dřeva bylo vybráno i n situo
V -sc.kt oru I/64 byla plocha asi 7 x 1 5 mu eeverový=
chodní s )·,é:ny por u šena ge ol ogi cko,.1, r.ýhou r vyhl oubenou zde
v roce 1959 ke zj i3t. ění ži vcovýc h ž il v pegmatitecho Rýha
v š íř~ e 90 _., 120 ~m byla svět le jš í hlínou s nadno a dobfe od=
l išit elná v d okol ního t erén,.1~ kt erý v šak byl velmi porušen ,
prot ože rýhy byly jak hl oubeny tak zahrnováey tě žkým s tro=
jemo Prdběh rýhy byl o mo žno sledovat od severního rohu sek=
t oru I/64 přibližně v délce 10 m a t am rýha náhla v t erénu
končila, ačkoli podle souřadnic, které naš i měřič i získali
od Geologic kého průzkumu, měla pokra čova t ještě nejména 50 m
jilloovýchodním směr~mo Toto ne očekágané zjiš t ění způsobilo,
že i nadále zůstává nevyře šen.a přesná poloha sondy z výzkumu
1 959 a tři menš1ch z roku 1960 9 poněvadž tehdy nebylo k je=
jich vyneseni do celkového plá nu použito státo so uřadn icov é=
ho systémuo
Ob j ekt y se hromadily v jihovýchodní č ás t i sektoru I / 64,
kde kromě několika větších jam /j o23 9 39 , 38, 37/ byla velká
a hlub oká j áma 36 ~ ne~ravidelně elipsovi t ého až protáhlého
tvaru s větším množstvím keramiky, spálených malých hrudek
hlí ey, větších kusů mazanice s otisky a hlavně spoustou spá=
l eného dřeva ve v ět š ích kuse~ho Zdá se, že by se zde mohl o
jednat o pec 9 pr oto že jáma mě l a podobné vnitřní členěn:! jako ·
jáma 4 z roku 1960 9 ovšem pe c patrně zbořenou ještě v d obě
funkce sídliště o Zda=li se i zde zachov~l o zuhelnatělé obilí
přirozený
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ukáže až mikroskopické určeni zbytk~ dřeva., protože obsah
jámy byl vybírán po deštícho
Asi 10 m směrem k jižnímu kolíku hranice sektoru I /6,~
byl nalezen pó.dorys chaty- /v pořadí tře tí/, opět lichoběž ...
níkovitého tvaru s větším ohništěm uprostřed s několika si l ·
ně prohořelými vrstvami hl1'.ny nad sebouo V jámě 38 nalezer.~
ve střepe-ch téměř celá menší nádobka džbánkovi tého či spí še
hrncovitého tvaru s plastickou páskou pod okrajem a několi l.
metró od západní stěny chaty na úrovni pazourková šipka
/do 5 cm/· s pravidelnými křidélky a opracovaná plošnou re =
tuší o Jako v sondách mi nulých let ta·k i letos nalezená ke =
ramika jsou zlomky, pocházej ící převážně z nezdobených sil=
no= i tenkostěnných nádob, spíše užitkového charakteru,jak
je patrno z nepříliš pečlivě upravovaného povrchu i s čet =
nými výčnělky nebo pupky o Okraje bývají typicky vodorovně
seříznutéo Výzdoba se omezuje na plastické, nejrózn ějš ími
zpósoby členěné nalepované pásky a lišty, dvojité i kombinované vodorovné s horizontálnimio Lišty zdobené dvojitými
p~lobloučk:y nechybějí také ani letoso Tenkostěnné zlomky
maj~ 1 hlubší rýhy vodorovné nebo v trojuhelníkovitém uspo=
řádánío Několikrát se našel i zlomek s výzdobou známou
z mohylových nádob~
Časově se letos získaná keramika nikterak neliší od
keramiey předcházejících sezón a také jen v detailech rozšiřuje tvarově: již dříve získaný materiálo I objekty se po=
dobají dosud všem dříve odkrytýmo S letošní odkrytou plo=
chou 500 mZ již bylo na starobronzovém sídlišti v Meclově =
Březí prozkoumáno 1300 m2:o Již touto plochou patří mezi v ě t 
ší výzkumy z tohoto časového období v sousedním Bavorsku,
s nimiž se naprosto shoduje co do t .v aru a výzdoby keramiky o
Asi 200 m od zkoumané plochy se rozkládá mohylové pohřebi š
těo V případě, že by šlo o současné pohřebiště k sídlišti
byl by to dosud první případ toho druhu u nás i v Bavorsku o
Dr oCSc o EoČujanová
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trat Hradištský vrch, OoTachovo

Výšinné sídliště z pozdní doby bronzovéo
Vedoucí výzkumu~ DroCSco Věra Štefanová, A6 ČSAV Prahao
·Zprávy o výzkumu čjo~ 3301/,64, 3673/64, 3987/64, 4395/64,
4632/64, 4675/64, 4802/64.
Ve výzkumné sezóně 1964 bylo prozkoumáno celkem 400m2
/sondy XXI=XXV/ a sonda na valu v rozloze Z. x 10 m a 3 x 3p
metrd o Sonda XIX, XXI=XXV tvoří v jižní č ásti těžepního prostoru uvnitř plochy hradiště dva obdélníky po 12 x 20 m,
vzdálené od sebe 20 mo Na této ploše bylo prozkoumáno 22 objektO a 120 kdlových jameko
V sondách XIX, XXIII a XXIV vystupovala v severní čás
ti rostlá skála, ·vetšinou až na povrch, kolem ní bylo shro•
mážděno větší množství kamen~o Z lonského výzkumu zde byl
prozkoumán zbytek objektu 202 - je to malá mělká jáma, 2 m
dlouhá o Zbytek objektu 203 uzavřel větší jámu nepravidelného podlouhlého tvaru, asi] m širokou, okolo níž byly rozestav ěny k~lové jamkyo Velká jáma obj o 204 s kamenitou výplní ve východní části přesáhla délku 6 mo Objekt 205 vedle
ní byla malá jáma f6 2 m„ poměrně hlubokáo Severně od ní objekt 214 byla mělká jáma nepravidelně zaobleného tvaru
čtverce~ 3 m, obk1opená hustě kOlovými jamkamio Malá jamka
objekt 218 vedle ni, vybíhala v úzký žlábeko V severní čás 
ti byla: dále malá oválná jáma 2 m dlouhá /objq215/ a menší
č ásti dvou dalších jam~ 2 m /obj o 213 a 217/o ·v jižní čás
ti byla prozkoumána větší část velké jámy, značně hluboké,
podlouhlého tvaru, obklopená kůlovými jamkami /obj o216/ 9 dále mělká oválná jáma, 2 x 3 m velká, s jamkami okolo /obj~
220/ a část podlouhlé jámy, zasypané kameny, jejíž jednu
stěnu tvoří rostlá skála /objo 219/o
V sondách XXI=XXI=XXV vystupovala rostlá skála s nakupenými kameny okolo v jižní části o Jádro zde tvořila velká obdélníková jáma /obj, 207/ přes 4 m š iroká s kůlovými
jamkami ve stěnách i okoloo Na východě na ni navazuje část
menši jámy ~ 1 m s č etnými střepy /objo 209/, na· jihovýcho-
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~avid~lná čtvercová jáma i · 2 = 3 m9 s ohniětěm 9 ool!ky
a ~víf>e@ími kostmi /objo 208/o Do ji!n! stěey objektu 207
zasahovala dal ší menší jáma~ 3 m9 ne pravidelně kruhového
tvaru 9 vyplněná kamenným závalem /objo 22l[o Další shluk
jam byl u objektu 2060 Byla to velká jáma obdélníkového
tvaru 9 4 m ěiroká 9 s kOlovými jamkami okoloo Na západě' na
ni navazovala elipsovitá jáma 2 m dlouhá 9 vyplněná vypále=
nou ~emi s wil:í'.ky /obj o 222/ o Dále na západě' byla část ma=
lé jámy /,objo 210/ s keramickými zlomky 9 na jihu od objek=
tti 206 byla malá oválná jáma 2 x l m velká / obj o 211/' s km=
paktní vypálenou ~emi bez keramických nález~ a větší část
velké j ~ /obj o 212/ nel)!"'avidelného tvaru 9 s menším počtem
kňl.ových jameko
Ve většině objektd byly z jištěey keramické zlomky 9 je=
jich! množství bylo oproti nález&l ve vrchní vrstvě ihned
pod hwm1sem, značně maléo Mimo t o však v mnoha jamách neby=
ly zJiště~ ani keramické zlomky 9 pouze uhlíky nebo vypále=
ná zem 9 nebo kamenný závalo
Sonda na valu byla položena delší osou přes val v Je=
· ho západní část1 9 ve směru S=J 9 v koruně valu byla pak roz=
ěífena ve směru osy val u. o Prdkopem bylo zj1štěno 9 !ekon=
strukci valu tvofí dvě rovnoběžné fady vellcych hranatých
kamend 9 jdouc! ve směr&! valu asi 250 cm od sebe;. nasedají
pfímo na rostlo" skálu 9 jdoucí pod povrchem š i ~ příkrým
spádem doldo Prostor mezi t ěmito řadami byl vyplněn drob=
nějšími kameey s hlínou 9 která obsahovala dosti keramickjch
zlomkd 9 oolík;y a zvířecí kostio Místy byla silně propálená.o
Nálezy keramik;y sest ávají většinou z nezdobených sil=
nostěnných zlomkd 9 často zdobených ddlkovanou l i š t ou 9 vedle
četných zlomkd tuhovaných 9 zdobených rýhami, !lábky a obrw=,
nímo Jsou stejné jak u objektd ve vnitfn!m areálu sond XXI=
XXV 9 tak na valu a patfí druhé pol ovině stupně HB 9 stejně
,
jako nálezy. pfedchozí ch výzkumných sezon o
fiez valem provedl SoJoKabátp část výzkumu zaměfili
SoB~il a Hubo
Dosavadní výzkum se ·omezil na plochu ohro!enou lomem 9
nechal bez povšimnutí ostatní č ást hradištěp kde všude se
dě
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nalézají kerami cké zlomq a kusy ~spečeného valu"o Bylo
by proto vhodné v budoucnosti polo!it zjiš{ovaci sondu na
některém odlehlém mistě hradiště, případně . prozkoumat vět=
ší část valu pobli!e některé z bran a její okolío
D't"oCSco VoŠtef'anová
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předměstí Sezimova Ústí, ooTáboro
,
Zaniklé středověké předměstí Sezimova Ustío
Vedoucí výzkwnug promohisto Miroslav Richter a promohisto
CScoZdeněk Smetánka, AÚ ČSAV Prahao
Zprávy o výzkumu Čjog 2820/64 9 3171/64, 3592/64 1 3593/64 9
4464/64, 5286/64, 6263/640
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MoRichter a ZoSmetánka 9 Výzkum v Sezimově Ústí
v roce 19640 AR XVII 1965 9 648, 655=6680

1070 PLOTIŠTI nad LABEM ooHradec Královéo
~-~~~~~~~~~~~~~~~,

Sídliště

s vypíchanou keramikou, osídlení lengyelského rázu, eneolitické sídlišti, sídliště a pohřebiště kultury
dnětické 9 sídliště halštatsko=laténské 9 pohřebiště z doby
římské, kultovní místo dosud blí!e nedatovanéo
Vedoucí výzkum.ug promohisto Alena ~bová 1 AÚ ČSA.V Praha a
promohisto Vit Vokolek, Muzeum Hradec Král.ci
Zprávy. o výzkumu čjog 2948/64 9 3223/64 9 ·3498/64 9 3834/64 9
4333/64, 4389/64, 4646/64, 5802/640
Výzkum v ro 1964 navazoval na plocey odkryté v letech
1961=19630 -B yly prozkoumáey zbýva~ící čtverce plochy odkry=
té buldozerem v ro 196Zg VI, VII, .XIII 9 XIV 9 XX, XXI, XXVII,
XXVIII, XXXIV I XXXV 9 XXXIVa, XXXVao Dále byly odkryty v při
lehlých plochách sondy VI= IX/19640 Celkem bylo v letošním
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roce prozkoumáno 1076 m2 9 čímž celková prozkoumsná plo~ha
vzrostla na 30800 m2o
Výzkwn pravěkých objektd vedl VoVokolek z muzea
v Hradci Králové 9 výzkum pohřebišt! z doby ~:!maké Ao~bováo
Veškeré měřičské práce a fotografickou dokumentaci si vedli
vedoucí výzkumu samio Mě~iči z AÚ /soFroBufil a soVoSteklf/
fixovali pouze okra·jové body o
Výsledky .výzkumu~ .
Sídliště s y:ypíchanou keramiko~~ Z objektd zkoumaeych
již v předcházejících letech byly prozkoumány další části
objektd 6 9 7 9 15 9 zcela dokončen byl výzkum objektu lOo No=
vě byly odkryty objekty 83 9 85 9 96 9 97 9 99 9 100 9 110 9 1140
Tyto objekty byly o pět roztroušeny po celé zkoumané plošeo
Jde většinou o rozsáhlé jáJD3, stavebního charakteru s méně
početným keramickým materiálem 9 většinou z mladé fáze vypí=
chané keramikyo Ddležitý je objekt 15 9 jáma 9 do které byl
zapuštěn lengyelský kostrový hrob /viz níže/o
V sondě IX/64 byl objeven zatím ojedinělý žárový hrob,
obsahující dvě nádobky 9 které patří rovněž mladé fázi vypí=
chané keramikyo
Lengyelské osidlen!g Do obj8ktu vypíchané keramiky
15 byl zapuštěn kostrový hrob /XLVII/P dobře zachovalý 9 se
dvěma nádobami 9 z nichž jedna má pod okrajem tři výčnělky
v podobě hlaviček kravo Mimo to byl v hrobě korál ze spon=
dyluo
Eneolitické sídlištěg K novým kulturám v roce 1964
objeveným patří objekty 89 a 98 9 které patří s největší
pravděpodobností kultui'-e nálevkovitých pohárOo Objekt 89 byla záaobnicovitá jáma 9 objekt 98 malá kruhovi tá jamka s vy=
páleným dnem 9 několika spálenými kdstkami a rozbitou nádo=
bouo
,/

Unětická

objekt 92 9
Vně

kultura~ Byla odkryta cel á k~lová chata=
dlouhá l0p5 m a široká 4 9 5 m9 orientovaná S=Jo

plochy vymezené příkopem = objekt 17 neby~ zjiš=
těey žádné další sídlištní objekt y únětické kulturyo Příkop
= objekt 17 byl vybrán v sondě IXo Byl zde přes 7 m široký
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a 170 cm hl~bokýo Celkem je již sledován v délce přes 70 m;
směr~m jihovýchodním 9 tedy po spádnici, se znatelně rozši=
~uJeo
Halě tatsko=lat énské sídliště g Letos byl a prozkoumána
část osady, která se soustfe!uje na východním konci zkouma=
né plocl\)' 9 jasně oddělena ne jm~ně 20 m širokým sterilním
pásem od palisády /objo 13/9 vymezující kultovní objekto
V sezóně 1964 byly prozkoumány tyto objektyg 84, 86, 88 9
90» 102 9 103 9 106 9 108 9 109 9 112, 1130 Většinou jde o pra=
videlné hluboké zásobní jáJI\y s bohatým keramickým materiá=
lemo V objektu 86 byl a nalezena dislokovaná kostra menšího
zvířete 9 me zi kostmi byla též bronzová šipkao Ve složitém
objektu 109 9 v jeho !labovité části, byl y umístěny dvě de=
etrukce pecío Objekt 112 byla částečně odkrytá kdlová cha=
ta, orientovaná S=Jo
Kultovní obJektg V sezóně 1964 byl odkryt další prd=
b ěh palisády /objekt 13/ a dokonče n odkryv hlavní prostory
sr"bové s t avby /objekt 75/o Plocha vymezená !labem po pali=
sádě 9 jak vyplynulo po zaměření zatím odkrytého prdběhu, je
celkem kruhovitá, o pr&iěru cca 80 = 100 mo Prdběh žlabu
v ji!ní čás ti je však rovný 9 žlab je zde značně hluboký ae
stopami kdldo Tuto di sposici si totiž vynut ila kultovní
stavba = objekt 75 = srubová konstrukce, dlouhá 12 9 25 m a
široká 6 m0 situovaná v ose S=J na jižním konci areáluo Je=
jí j i !ní s t ěnu toti! tvofila pr ávě tato palisádao V ose ob=
jektu těsně u palisády byl nalezen symbolický !árový hrob
s jantarovou perlouo V t ét o ústřední části stavby byla od=
kryta v sekundárním ulo!ení na bázi ornice část primitivní
plastiky ze špatně pálené hlíey, představující pravděpodob=
ně lidskou tvář o Celá stavba= objekt 75 = se pddorysně kří=
ží s nesoučasnou kdlovou chatou, snad starší, nepravidelně
lichoběžníkovit ého pddorysuo Je ovšem možné, !e jde naopak
o mladší přestavbuo ffi začiš{ování pddorysu objektu 75 by=
lo nalezeno několik atřepd s největší pravděpodobností la=
t énskýcho Celá tato situace byla zkoumána v omezeném prosto=
ru sondy VI /64 9 která z t echnických ddvodd nemohla být roz=
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ší~enao Pr ot o se nelze za t ím vyslovit . o charakteru
okolí . stavby a o její přesné chronologiio Vzájemně
pektuj:!eí dispos i ce halštat sko=lat énského sídliště
to areálu, beze sporu kultovniho 0 nás vede k tomu,
předpokládali jejic~ souča~nosto

z doby římakég V sondách VI, VIII a XI byQ
lo odkryto dalších 124 žárových 9 vesm~s popelnicových hro=
bd /čo 696 = 819/o Zachovalejší byly vyzvednuty v bloku i
8 hlínou, rozorané byly na místě rozebrányo Časově se opět
řadí do rámce pohřebiště od střední doby římské až do po=
čátku stěhování národdo Vět~ina hrobd je pozdně římská
/4o století/o
V sondě VI, vedené jádrem největší koncentrace pohře=
biště, byly odkryty velmi zničené zbytky popelnicových hro=
bdo V těchto místec~p pod nynější mezi» byla starší polní
cestao Velmi ddležité jsou však superposice žárových hrobd
nad st~ším žlabem po palisáděo
V sondě VIII, položené mezi loňskými sondami III/63 a
IV/63, na jihovýchodním okraji zkoumané plochy, byly hroby
lépe· zachovalé 9 převážně pozdně římskéo Zajímavá zde byla
popelnice 730 9 v ruce pracovaná, mísovitá 9 zdobená mnohoná=
sobnou hřebenovanou vlnovkouo
V sondě IX/64 9 situované 12 m jihovýchodně od sondy
IV/63, se ukazuje menší hustota hrobd /hroby čo 761=775/o
Tento náznak okraje pohřebiště bude nutno ověřit v příštích
sezónách odkryvem plochy mezi sondou IX/64 a IV/63, i plochy na jihovýchod 9 níže po svahuo Podle poznatkd zjištěných
předběžně během výzkumu se ukazu je 9 ~e hroby v sondě IX/64
jsou bohatéo V hrobě 764 byzy mojo fragmenty Ag nákrčníku
s hruškovitým uzávěrem 9 tedy předmět typický pro pozdně řím=
ské knížecí prostředío
Na východním konci . sondy , v těsném sousedství žárových
hrobd byl odkryt velký komorový hrob /objo 105/, o rozměrech
4 m x 3 9 30 m9 orientovaný delší osou V=Zo V nejvyšším, vrch=
ním horizontu ležely dvě kostry psdo Ve středním horizontu
byly pak uložeey další dvě kostry psdo Na jedné z nich ap0=
Pohřebiště

I

\1

I '

celého
se res=
a ..toho=
abychom
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kostra nedospělého lidského individua, v natažené
poloze, s hlavou na západo Ve spodní m horizontu, na dně ko=
mory, ležela kostra pátého psa a v sousedním malém výklenku
ve stěně hrobové jámy neúplná kostr~ šestého psao Při ji!ní
a jihozápadní stěně hrobové komory byla nalezena kamenná destrukce z oblázkd, mezi ní dislokovaná kostra dospěl ého lid-ského individua, s orientací hlavou k východu, nohama k zá=
paduo V destrukci nalezeny četné zlomky železného kování
z dřevěného vědra a velké množství železných nýtd, hřebíkd
i postranních kování se zbytky dřeva, rdzných velikostí,za=
tím nejasného účeluo U lebky nalezen jednoduchý stříbrný
drát ze zahnuté tyčinky, patrně ozdobného účeluo Fodle te=
rénních pozorování, zejména pravidelného uspořádání lidských
i zvířecích jedincd v prostoru hrobu, a podle neporušeného
zvrstvení zásypu na profilu vedeném středem hrobové komory,
jde o neporušený hrobo Posun kostry dospělého individua na=
stal destrukcí dřevěné a kamenné konstrukce, na které kos tra
pdvodně spočívalae Fodle celkové disposice tohoto objektu
v těsném sousedství bohatého žárového hrobu 764 i podle cha=
rakteru komorového hrobu a nalezených předmětd j e zřejmé,že
jde o pozdně římský hrob knížecího prostředí o Mezi žárovými
hroby ve vzdálenosti 15 mna jihozápad od ob j ektu 105 byl odkryt objekt lllo V této hluboké pravidelné jámě byl nad dnem
nalezen pouze zlomek na kruhu točené pozdně římské nádoby a
zlomek kostio Je pravděpodobné, že jde o další ~ tentokráte
vyloupený kostrový hrob, a že v této, snad okrajové parti i
žárového pohřebiště, mdže být odkryto kostrových hrobd víceo
Tato situace bude zkoumána v dalších sezónách, v koor dinac i
s celkovým postupem výzkumu o
Promohisto Ao l\)'bová
Fromohisto Vo Vokolek
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Pozdně

paleolitická stanice, lu!ick, a slezskoplatfnick4
sídlišti o
Vedoucí výzkumu: promohisto Slavomil Vencl, AÚ ČSA.V . Praha a :
promohiat o Vít Vokolek, Muzeum Hradec Král.
Zprávy o ytzlcullul ěJo: 5142/64 1 5320/64, 5497/64, 5803/64,
5948/64, 804/65 o
. . .. ... .

••

Ao Pozdnl paleolitická stanice pfedstavuje shlúk industrie /cca 200 kua'd/ na prostoru oválnáho tvaru zhruba
5 X 7 mo Kulturní vrstva nebyla znatelná, nálezy se vyslcytovaly pouze v horních deseti centimetrech aprašov~ hlíey
a v ornicio Industrie je charakterisována krátkými dštěpo
vými Akrabad~, dále krátk$mi rydly a ojediněle čepelkami
· a otupeeym bokem; základním polotovarem industrie je hrotitý áětěpo Kromě hlavního seskupeni industrie byla zjištěna
ještě dvě drobná hnízda, ale jak ukázal další výzkum na popelnicovém pohfebiěti, nebylo by . dčelné rozšiřovat výzkum
tohoto tábořiště do okolí, proto!e nálezy jsou velice diskontinuitně rozšífeeyo Tento nález je prvým členem pozdně
paleolitická skupiey 1 která u nás dosud nebyla . formulována
/vedl~ Federmesser-Oruppe a epimagdal~nienu typu Lhota je
to ji! třetí nová pozdně paleolitická kultura v Čechách/o
1

I
11

1,

Bo Lulick4 a

bylo v roce 1964 zkoumáno sondami IV/64 = X/640 Prozkoumáno bylo
celkem 55 !árových hrobd lu!ických a slezskoplatěnických
/hroby Čo 45-100/~ Část hrobd byla poškozena orbou, Zjiětě
no několik hrob~ jámov$cho Hrob 62 měl pravidelnou obdélníkovitou hrobovou jámuo
alezekoplatěnieké pohřebiště

Promohisto So Vencl
Promohisto Vo Vokolek
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Doba slovaneká 9 středoveko
Vedoucí výzkumJJ.g DroDrSco Ivan Borkovský 9 AÚ aSAv Prahao
Zprávy o výzkumu čjog 4048/64 9 4416/64 9 4688/64, 5672/640
Úkolem výzkumu v roce 1964 bylo zjistit vzhled 9 tech=
nické provedení a určit dobu zavezení příkopu Přeteysla Ota=
kara IIo z roku 1287 v prostoře IIo nádvořío
Výzkum byl zahájen v jižní části IIo nádvoří, mezi
Matyášovou bránou a apsidou kostela kaple svoKřiže 9 odstra=
ňováním dlažby na ploše 10 x 6 mo Tato plocha není pro vý=
zkum postačující a to z toho ddvodd 9 !ev místech vyznače=
né plochy probíhá ve směru od jihu k severu příkop Přemys=
la otakara Ilo 9 který je širší než zkoumaná plochao O pří=
kopu existuje zpráva k roku 12780 Při geologickém sondová=
ní se uprostřed nádvoří zjistila hloubka příkopu 8 9 30 m a
toutéž sondou byl také narušen pláš{ zdiva východního sva=
hu příkopuo Bude proto třeba sondu rozšířit a prodlou~it
napříč IIo nádvořímo Fo celé zkoumané ploše je navážka dos=
ti ml.adáp časově náležející 2o polovině l6ostolo Protože
plocha určená pro výzkum byla položena ve středu příkopu,
nebyla dosud zachycena obě zdiva, nacházející se na svahu;
dno pfíkopu je ještě ve hloubce pod zmíněnými mohutnými
stejnorodými navážkamio
V sondě byla objevena 150 cm široká opuková zed probíQ
hajíc:C po délce příkopu od jihu k severuo Ze<Í navazuje prav=
děpodobně na zdivo odhalené při terénních dpravách v roce
1960 ve směru od jihozápadního rohu IIo nádvoří k apsidě
kaple sv o Kříže o Při těchto pracích byly objeveny zbytky
zdiva a gotický p1:Líř 9 pravděpodobně patřící věži z doby
Václava IIo anebo spíše Karla rlo 9 která stála v příkopu
a byla nakreslena v nejstarším Schedelovém pohledu z roku
14930 Kromě zbytkd gotického zdiva patřícího pravděpodobně
k věž1 9 bylo též v ro 1960 objeveno šikmé zdivo zpevňující
západní svah příkopu Přel!lYsla Oaakar a II o
Zeii, která byla odkryta lm hluboko od povrchu dlažby
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dnešn!m výzkwmJ, severně od zbytkd gotického zdi=
~a věže 9 byla pravděpodobně v jakési souvislosti e pf~deAlým
gotickým zdivemo Zatím lze tě~ko předpokládat zda patfóí té!
k věži a to proto 9 že věž by tím vykazovala v~tší základ
plocey pddorysuo Spíše se jedná asi o ze~ 9 která konstrukěn~
souvisí s nálezy z roku 19600 V jakých souvislostech 9 to ukáže teprve další výzkum rozšířené plochyo Objevené zdivo se
na tomto místě nepředpokládalo, což dokazuje, !e naše zna=
losti o vzhledu gotických _budov a opevnění na západní straně
Pražského hradu v jižní části IIo nádvoří jsou kusé a ne=
správnéo Dosud převládal názor, že na IIonádvoří nejsou !ád=
né starší zbytky budov a existují=li, pak jsou vesměs novo=
věkého pdvodu a to z doby Rudol~ínské, nebo snad pfed tím
z doby Ferdinandovy 9 hlavně však ze 170 stoletío Je pravda,
že hradní stavitel KoFiala objevil na jižní straně kaple svo
Kříže prdběh jakéhosi románského zdiva, nel2te však přesně
' stanovit jak zdivo vypadalo a k čemu sloužilo o ·Let ošním vý=
zkumem objevená zed však vykazuje svým technickým provedením
zpO.Sob zdění z doby Václava.IIo, spíše však Karla IVo Malá
plocha, určená k výzkumu 11 tuto otázku nerozfeš:C 9 právě tak
jako nerozřeší význam této zdi a je.jí plošný rozsah na IIo
nádvoř:ío

Další nále;y v areálu Pražského hradu g
V se-vern:ích sklepích ěiřského kláštera nad Jelením
· příkopem bylo objeveno novověké schodiště 9 které bylo vyčiš=
těno 1 zaměřeno a fotografovánoo Rovněž v jižní části sever=
ních sklepd byla objevena čtvercová románská jímka, stavěná
z řádkového opukového zdivao Nebyla ještě vybrána do hloubky
a také její účel nebyl dosud probádáno·

DroDrSco Ivan Borkovský
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Areál kláštera bloAnežkyo

Stftedověko

Vedoucí výzkumu: DroCSco Květa
Zprávy o výzkumu čjoi 2117/64 1
4068/6.4 ,
6362/648

Reichertová, AÚ aSAV Prahao
2981/64 1 3617/64, 4029/64,
4417 /64, 4856/64, 5038/64,
6458/64, 6621/640

V roce 1964 provedena skrývka na dvorku pfted bývalým
kostelem svoFrantiška v areálu bývalého kláštera bloAne!lq
v Praze lo Tento prostor byl rozdělen čtyftmi bloky zemb\Y
na archeologické úseky, z nichž dva byly vypracová~ až na
rostly teréno
V severozápadním úseku byly pod silnou vrstvou navá!ky zjištěny kostrové pohřby, orientované v-z, spočívající
na hlinitopísčité vrstvěo Nad pohřby byl zásyp se zlomky
keramiky 15o=l6o stolo, mezi nimiž byla jedna mince, jeton,
ražený mezi lety 1553=15610 Do této vrstvy byly založeny
základové zdi dnes už neexistujícího barokního stavenío
V jihozápadním úseku byla odkryta pod vrstvou naváž1.cy středověká studně s kruhovou kamennou obrubnío Studna
nebyla dosud vybránao
V obou zbývajících úsecích /severovýchodním a jihovýchodním/ byla zatím odstraněna vrstva navážky a stavební
ssutě z barokního stavenío
Ve výzkumu se pokračujeo
DroCSco KoReichertová
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Eneolitické výšinné sídliště a slovanské hradištěo
Vedoucí výzkumu: promohisto Norbert Mašek,Muzeum Hanspau:nca.
Zpráva o výzkumu čjo: 805/650
Od lo srpna do poloviny října 1964 prováděla pravěká
pobočka Muzea hloměsta Frahy zjištovací výzkum na hradišti
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v Butovicích » který navázal na několikaleté systemati cké povrchové prllzkum.y nalezištěo
V t éto sez óně šlo především o předběžnou orientaci ve
s tratigrafii a možnostech dalšího výzkumu a o zjištění zpd=
sobu opevněnío
Byly odkryty celkem A menší sondy, z nichž sonda 2 ve
valu na severním okra j i hradiště byla přizpdsobena ze sondy
geologické 9 vyhloubené studenty geologické fakulty, kteří
"'iť
spolupracují s UUGo
Sonda 1 9 odkryt á v severozápadním cípu areálu byla bez
nálezd s výjimkou ojed inělých zlomkd eneolitické keramiky
z j ištěných v povrchové vrs tvěo
Sonda 2, upravená z geol ogického prdkopu, proÍala de=
strukční vrst vy opevnění na severním okraji hradištěó Stra=
t i grafie zjištěná v profilech nasvědčuje tomu, že opevnění
bylo podobného typu jako na Zámkách, a že při jeho budování
bylo použito kamene a hlíey o Zatím lze těžko spolehl ivě roz=
hodnout otázku, zda při budování fortifikace bylo použito ta=
ké dřeva , ačkoliv 1 zde je v profilu pod vrstvou kamend ten=
ká vr.stvička spálených uhlíkdo Rekonstrukce pl1vodního stavu
opevnění bude ovšem možná až do prokopání dalších pr ofild ne=
jen v obvodovém valu, ale především ve valu příčnémo K dato=
vání opevnění lze celkem spolehl ivě použít nálezd keramiky
z destr ukčních vrst evo Ty jsou téměř bez výjimky hradištní,
takže lze považovat za prokázané, že alespoň v těchto místech
bylo opevnění vybudováno až v období slovanskémo
Sonda 3 byla provedena asi uprostřed západní části hle=
diště a byla vzhl edem k nal ezeným objektwn rozšiřována na ně=
kolika místecho Byl v ní prozkoumán podlouhlý slovanský ob=
jekt typu odpadkové jáicy 9 orientovaný ve směru východ=západ
a obsahující keramiku 1 zvířeci kosti o Sondou 3 byla t aké za=
chycena část eneolitického sídelního objektu, v němž kromě
keramiq byl nalezen také . hliněný přeslen a při jeho okraji
ve střepe ch kompletní džbánek s rohatým uchem 9 který stál p~vodně na plochém kamenio Okolí nálezu džbánku bylo podrobně
pr ozkoumáno, ale nic nenasvědčuje t omu 9 že by mohlo jít o in=
ventář hrobu nebo o popelnici žárového hrobu.o

J
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Sonda 4 přinesla odkrytí části eneolitickéhé kOl.ové
chaty, která přes několikeré rozšíření skrývlq východním
směrem nebyla celá prozkoumána a její! výzkum bude dokončen v příštím roceo Na rozdíl od situace na Zámkách je na
Butovicích velmi nevýhodné podloží /nekompaktní štěr)ey vltavské terasy, jen někde proložené sprašovým pokryvem/,
tak!e bylo velmi obtížné k\llové jamky vypracovat. Nálezy
z objektu a z jeho okolí jsou vesměs eneolitickéo
Celkově lze shrnout, že první sezóna výzkumu Butovic
zachytila bohaté osídlení eneolitické z období řivnáčské
kultury a oproti Zámk~ relativně daleko početnější nálezy
hradištní, při čem! zatím i celkový povrchový prOzkwn lokality svědčí o tom, !e slovanské osídlení Butovic bylo ve
srovnání s hradištěm Zámka intenzivnějšío
Ve výzkumu se bude pokračovato
Promohisto No Mašek
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Mladohradištní pohřebiště, středověko
Vedoucí výzkumu: promohisto BořivoJ Nechvátal, AÚ ČSAV

. .. Prahao

Zprávy o výzkumu

čjo:

zpráva za rok 1963 čj.
803/440 2458/64, 2492/64, 2493/64,
2974/64, 3462/64, 4407/64, 4937/64,
7999/640
závěrečná

Literatura: BoNechváta,l; Výzkum mladohradištního pohřebiště
v Radomyšli v r. 19640 AR XVII 1965,

368=360, 383=387, 389-3920
Promohisto Bo Nechvátal
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OoHradec Královéo

Slezsko=platěnické pohřebištěo

Vedoucí výzkumu~ promohisto Vít Vokolek, Muzeum Hradec Krá=
lové a dr o Jan Rataj, AÚ aSAV Prahao
Zprávy o výzkumu čjo~ 2316/64, 2801/64, 2916/640
Literatura~ VoVokolek, Vý~kum východočeských pohřebiě! lidu
popelnicových polí v lo 1963=19640 AR XVII
= 1965, 616-623, 6470
Ve dnech 200 dubna = l4o května 1964 probíhal zácbranriý výzkum známého slezsko=platěnického pohřebiště ve Skalic i , OoHradec Královéo Na pol i, Čoparco235,byla na okraji
orbou narušené plochy zkoumána sonda 4 m široká a 21 mdlou=
há, ve kt eré bylo Jzjištěno 24 žárových hrobOo
Pouze dva žárové hroby byly orbou zničeey, ostatní
jen narušeny do hloubky 40 cm, kam pronikla hluboká orbao
J i ž tímto krátkým záchranným výzkumem jsme se přesvě dčili,
že dosavadní metoda výzkumµ na tomto nalezišti nebyla zce~
l a správná a že uni kla závažná terénní pozorování, napřo
stratigrafie apodo
Jen ve dvou případech byla zjištěna hrobová jáma /hro
s, 19/o V prvních 10 m sondy bylo pískové podloží, v dalším
úseku byla · těžká náplavová jílovitá pOda, která zt\ěžovala
výzkum /zvláš t ě za deštivého počasí/ a měla špatný vliv 1
na zachování kerami kyo Ve dvou hrobech /hro 23, 24/ nalezeny
klllové jamky, po oz~ačení hrobu, tak jak byly zjištěny i na
dalších východočeských nal ezištícho Dva žárové hroby /čolO,
16/ byly jámové, bez milodardo Hroby · obsahovaly prOměrně ko~
l em 5=10 nádob, hro2 4 měl více .jak 30 nádob, ve třech vrstvách nad sebou o Všechny nádoby byly vyzvednuty v blocích a
obsah bude rozpl avován až v laboratořio V hro 24 nalezen
pod nádobou bronzový nů~ ~ 19 cm dlouhý, který byl uložen
v · dřevěné a kostěné poch·v ěo
fárové hroby patří vět šinou do Ioatupně slezskoplatě~
nické kultury, hrob 2 4 j i ž I Io s tupni o Považujeme za maximálně ddl e žité t ot o p ohřeb i ště prozkoumat komplexně cel é,
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poněvadž dřívějšími, hlavně

amatérskými výzkwJ\Y bylo naru=
šeno pouze jádro pohřebištěo Ač bylo dosud prokopáno na
300 hrobó /zachovácy celky/ je dochována hlavně. keramika a
bronzové milodary, o pohřelmím ritu a dalších terénních poznatcích mnoho nevímeo Pohřebiště ve Skalici je naším nej~
větším pohřebištěm slezsko=pl~+. ěnické kultury, na kterém
je možno sledovat vývoj od lo do IVo stupně, tedy po celou
kulturuo Pohřebiště bude dobrým doplňkem k současně zkoumaným velkým pohřebištím na Moravě a ve Slezskuo
Promohisto Vo Vokolek
Dro Jan Rataj

1380 §MrlÍ=~=§M~§~_tlQ~, OoKladnoo
Výšinné sídliště s osídlením eneolitickým, starobronzovým,
halštatským a slovanskýmo
Vedoucí výzkumu ~ promohisto Václav Moucha, AÚ ČSAV Prahao
Zprávy o výzkumu ~ čjo 3107/64 1 4324/64, 4325/640
Výzkum v roce 1964 se omezil na záchranu objektd
v severozápadní části osídleného areálu, kde byla buldozerem prováděna skrývka nadložních vrstev kamenolomuo Prozkoumána byla eneolitická jáma s bohatým obsahem keramiky kultury nálevkovitých pohárd, dvě jáDw únětické a spodní partie
do terénu zahloubené únětické chatyo Byly také prozkoumány
zbytky chaty z doby halštatské se zachovanou částí peceo
Na východním okraji osídlené plochy byla položena sonda o rozměrech 220 x 800 cm, kde se podařilo zachytit kul~
turní souvrství únětické, řivnáčské a staroeneolitické
/KNP/o V sondě byla zachycena únětická jámao Výzkum v této
sondě byl pro nedostatek pracovních sil ukončen a odložen
na příští létao
Promohisto Vo Moucha
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/Hořovice II/, osada Tíhava, ooBerouno

Osídlení neolitické, eneolitické, halštatsko=laténské, laténské, římské a alovanskéo
Vedoucí výzkumu ~ Dro Josef Maličký, Muzeum Hořoviceo
Zprávy o výzkumu čjo~ 4516/64, 4636/64, 5139/64, 6664/650
Záchranný výzkum proveden ve dnech lo=3lo srpna 1964
na pozemku čoparco 532/lo Byl pokračováním záchranného výzkumu z ro 1963, na který navazovalo Hlavním úkolem výzku=
mu bylo zjištění hranic laténsko=římských sídlištních ob=
jektd objevených zde v ro 19630 Výzkumem zjištěno~
I
I

I•

:
'

.

a/ Mladšími sídlištními objekty rozrušená vrstva kulturní
neolitická sahá dále, nálezy neolitické rozmístěny skoro
po celé zkoumané plošeo Mimo štípané nástroje a zlomky hlazených kamenných nástroj~ nalezen větší počet střepd keramiky, hlavně mladší vypíchané, několik okrajd nálevkovitých
pohárd a dva okraje nádob nejspíše jordanovskýcho
b/ Sídlištní vrstva halštatsko=laténská, laténská a římská
pokračovala po celé ploše dáleo Zjištěno další ohniště, jeden kdl, dvě jámy a v szo části sondy při podloží větší
zbytky jakési /bohužel nerekonstruovatelné/ kamenné konstrukceo Mimo větší počet rdzných železných předmětd a zlomek zeleného skla nalezeny čtyři přesleny a hodně zlomkO
keramiky, zdobené rOznými typy jamek a vrypd, ornamenty vyrytými ozubeným kolečkem, dubkováním, rytým ornamentem atd~
té! zlomky nádob tuhovýcho Z větších, kupřo horní část mísy
se zataženým okrajem a spodek tuhované nádobky na nožceo
Zdá se, že tentokrát , převládají nálezy keramiky mladolaténské,v roce 1963 nálezy z doby římskéo Zjištěny též stopy
po zpracování železné rudy~ hrudky hutnické 1 kovářské
strusey apodo
c; Při západní hranici sondy zachycena poměrně nedotčená
vrstva s keramikou hradi~tní 8 která však se táhla do sousední parcely, užívané jako zahrada rodinného domku, kam
nemohla být sledovánao ~eramické nálezy patří hlavně střed-

\

/
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hradišt ní, některé snad jsou 1 staršío
Nálezy jsou uloženy v Okresním vlastivědném muzeu
v Hořovicích a zde inventovány podč:íslyi H 2440-H 244ly
H 2443=H 2518, H 2523=H 2631 9 H 2648=H 26520
ni

d o bě

Dro Jo
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Maličký

obec Holubov, Ooaeský Krumlovo

Keltské oppidumo
Vedoucí výzkumu: Dro Jiří Břeň 9 Národní muzeum Prahao
roce 1964 prozkoumalo pravěké oddělení Národního
muzea v Praze opevnění na dvou protilehlých místech oppidao Překvapením bylo zjištění opevnění /ze~ z kamena na
sucho kladených se svislými kaly/ i na velmi příkrém sva=
hu o Na jižní straně oppida byla při výzkumu osídlené plo=
chy prozkoumána chata se dvěma fázemi osídlenío Starší o=
sídlení je charakterisováno nálezovým horizontem manheimské spony a malovanou keramikouo Toto starší osídlení lze
ztotožnit s počátkem oppida /cca 70 = 60 let přonolo/o
V mladším horizontu se objevuje spona "stradonického typu"
/horní část lučíku je trubkovitě zduřená a jednoduchým ne~
bo trojitým uzlíkem a palměsícovitým vjčnělkem pod uzlíkeDÝ,
která př edstavuje základ raně římských kleštovitých spono
V

Dro Jo Břeň

1500
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OoPraha=západo

halštatské sídlištěo
Vedoucí výzkumu: Dro Eva Soudská, AÚ ČSAV Prahao
Pozdně

V roce 1964 nebyl na lokalitě výzkum provedeno Vý=

sledky výzkumu viz BZo 11963, lokol40o
za rok 1963 viz čj o 7027/630

Závěrečná

zpráva.

I

I
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Literaturag Eo Soudská,

Pozdně

choměřicích=

halštatské sídliště v TuKněživceo AR XVII= 1965, 342=

3540
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OoChomutovo

hroby s vypíchanou keramikou a hroby laténské;
pohřebiště lidu s keramikou šňůrovou, pohřebiště únětickép
knovízské a bylanské; sídliště s volutovou a vypíchanou
keramikou, sídliště knovízské 9 štítarské a laténskéo
Ojedinělé

Vedoucí výzkumu: promohist o Drahomír Koutecký, Expositura
AÚ ČSAV Mosto
Zprávy o výzkumu čjog 1254/64, 2560/64, 3058/64, 3895/64,
4605/64, 5598/64, 1339/660
Vlastní výzkum probíhal po celý tok, z něhož nejdd=
ležitější úseky se soustředily do pěti etap: loeta pa 3lo3o30o4ol964; 2oetapa 3o=23o5ol964; 3oetapa červen 1964; 4oe=
tapa lo=20o7ol964; 5oetapa 7o=30o9ol964o
Kromě sezonních dělníkd se na ~ýzkumu podíleli:
promohistoVo.Kruta, promohistoMoJančák, promohistoMoBuchvaldek a částečně 3 studentky z antropologie KU v Prazeo
Během celé výzkumné sezony v rol964 jsme prozkoumali 130
objektd, které byly současně zaměřeny pro budoucí celkový
plán a jednotlivé objekty samostatně zakreslenyo
~ Období lineární: Bylo prozkoumáno 17 objektd, jsou
to většinou velké okrouhlé nebo nepravidelné jáxey a obsa=
hem keramiq a zvířecích kostí, v menším množství obsahovaly též křemencovou surovinuo Žádný objekt nebyl zvlášt
pozoruhodný o
0.bdobí :yypíchené keramiky g Prozkoumáno 10 okrouhlých
nebcr 1cťválných jam a 2 žárové _hroby, jejichž obsah zachránili žáci kadaňské prwnyslovky· při stavbě váhy na nádvoří
státního statkuo V jednom z nich bylo 5 nádob, spálené
kdstky, ve druhém jen dvě nádoby o Mezi sídlištními objekty
s vypíchanou keramikou upoutal pozornost objekt 116/64,kde
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v mal é okrouhl é jamce bylo asi 5 kg křemencové suroviny
t ušimického pOvoduo V jedné velké jámě /objekt 108/64/ byla zřejmě dílna na zprac ování křemence; svědčí o tom surov i na·, odpad, nedokonč e né a hotové nástrojeo Také všechny
ost at ní objekt y s vypíchanou keramikou obsahovaly velké
množství křemence, jehož pOvod se zdá byt tušimický, odkud
byl vypravován ve velkých kusech a teprve na místě zpracováván o
V lé t ě 1964 bylo ve výkopu pro vodovod po pravé straně sil n i ce z Vikletic do Soběauk v délce 564 m zjištěno neoli tické osídlení: zaměřil i jsme místa 28 objektO s kerami•
kou volutovou a vypíchanou a 1 laténskou chatuo Zvláš{ bohat á na materiál byla jáma s lineární keramikou XXIII a lat énská chat a I poblíž vesnice, která dosud nebyla prokopánao
Období se šňOrovou ker amikou: Byly prozkoumány 3 hroby na poli I, 12 hrobO na poli VII a 43 hrobd na poli ne,
celkem t edy 58 hrobOg
·
a/ menší skupina 12 h.robO obsahovala vesměs hroby
ženské a dětské s ojedinělými pazourkovymi artefaktyG
1 hrob obsahoval 2 pazourkové nožíky /mužsky/G Hroby obsahovaly ker amiku: 1 = 5 nádob, ostatní milodary tvoří 3 mušl e, 2 bronzové záušnice a kostěný hroto Vedle těchto hrob6
bylo je~tě několik hrob~ neurčených, rovněž ve skrčené poloze, snad nejspíše také šňOrových;
b/ větší skupina 43 hrobO tvoří nejjižnější skupinu
šňOrového pohřeb iště ve Vikleticícho Tato skupina má "elipsovitý" tvar , v jejímž středu byly bohatší hroby mužské /Dl
pravém boku/ s kamennými nástroiji, z nichž některé obsahovaly dvojí pohřeb v antipodickém uloženío V jednom případ~
se podaři l o rozpoznat, že kostra ženy /na levém boku/ byla
od . pohřbu muže oddělena 5 cm silnou vrstvičkou humusu zřejmě se jedná o dodatečný pohře bo Na obvodu celé skupin;y
byly pouze pohřby žen a dětí nebo pohřby bez milodarO ve
skrčené poloze, kvdré rovněž patř í nejspíše šňOrové keramiceo Objevy v r ~ 1964 zvýšily počet šňOrových hrobO na
180, tedy souhrn všech hrobd tvoří největší šňm-ové pohře-
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u nás a patrně i ve střední Evropěo
. / Kultura dnětická~ Byly prozkoumá?\}' pouze 2 kostrová
hroby ve skrčené poloze na poli fII vedle 12 šňOrových a
4 neurčenýcho Oba hroby jsou orientovány dalšími stěnami
V=Z» v jednom z nich byla miska a hrnec a ve druhfm pouze
miskao .

I
I
I

I1,

i
I
I

„

/r:Kultura knovízská: Jednak bylo prozkoumáno vět!í
mnoWtví zásobních jam okrouhlého pddorysu se zlomky keramiq a zvířecích kostí a 2 žárové nroby popelnicov4o V jed=
nom hrobě bylo 7 nádobo Jedna okrouhlá jáma měla uvnitř
ještě další menší jámu a v protilehlých stranách jamky po
kdlech: druh zastřešené zásobniceo
,Í; Kultura štítarskág Byly prozkoumá~ 3 chaty obdélníkového pddorye~ o rozměrech 4 x 2,5 m dosti hluboko zapuštěné do štěrkopískového podlo!í, tedy typ polozemniceo Cha=
ty byly orientovány S=J a měly rovná dna o Výplň /šedá popelovitá/ obsahovala zlomlcy keramiky a zvířecí kostio
~// Kultura bylanská: Byl odkryt velký obdélníkový hrob
o l!'ozměrech 570 x 385 cm, hluboký 80 - 90 cm, stěny slabě
sešikmené, dno rovné až na výstupek u východní stěnyo Hrob
byl . orientovaný delšími stěnami V-Zo Výplň hrobu byla šedohnědá, severní polovina hrobu byla na povrchu zavalena ka~
menyo Na dně téměř celého hrobu byla zjištěna souvislá
vrstvička dřeva, u severní stra~ pak bílá popelovitá vrstvičkao Část této vrstvičky byla u západní stěny a pak uprostřed ve ·východní polovině hrobuQ U východní stěny uprost~ed
a v obou rozích byly jamky po kdlech, z toho v SV rohu byla
jedna jamka zdvojenao Ve výplni ani na dně hrobu nebyly
zjištěey stopy P? pohřbuo Nálezy byly jednak ve výplni a
jednak na dněo V západní polovině hrobu byly železné krou!=
ky, bronzové knoflíky, návlečky, závésky s kroužky a blíže
severní stěny byl uložen zlatý plíšeko V hrobě nebyla nalezena žádná celá nádobao Střepy tenkostěnných misek a knoflíkd byly v západní polovině hrobu, střepy malované nádoby
a dvou zásobnic pak ve východní polovině hrobu jednak v SV
rohu a uprostřed východní poloviny ve shlukuo Bylo sestaveno 6 nádob, z ostatních pouze částio
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.'kultura laténská~ Bylo prozkoumáno 6 zahloubených chat
I a zčásti zachráněn obsah kostrového hrobu při stavbě JI\YCÍ
rampy /střepy, kosti a bronzový náramek/o Chaty mají obdélníkový pddorys se svislými stěnami a plochým dnem,jsou
orientované delšími stěnami SZ=JVo Rozměry chat se pohybuj í kolem 5 x 2,5 m a hloubku mají 80 - 100 cmo Chaty byly
dosti hluboko zapuštěny do štěrkopískového podloží jak je
obvyklé u polozemnico Všechny prozkoumané chaty z Vikletic
měly uprostřed JZ části ohniště obvykle se zbytkem "pekáče", v jedné chatě místo ohniště byla v jamce miska se zataženým okrajemo Zbytek nosné konstrukce se zachoval v podobě kdlových jamek v obou kratších stěnách, ve dvou pří
padech byly ještě jamky v rozícho Nálezy tvoří zlomky keramiky a zvířecích kostí /dosud neurčené/o Podle keramiky
patří tyto chaty do střední doby laténs.k é o
Promohisto DoKoutecký

1700
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trat Dolejší Lipice, OoPíseko

Hradiště

z počátku střední doby bronzové.
,
Vedoucí výzkumu: promohisto Antonín Beneš, Expositura AU
ČSAV Prahao
Zprávy o výzkumech čjo: 3303/64, 4564/64, 5057/64, 509/65.

Vrcovická lokalita je zhruba vejčitého tvaru o plošném rozsahu necelého 1 hao Na západní a jižní stran~ je
chráněna skalnatými srázy k řece Otavě, na východě strží
potdčku = Lipičné strouhyo Na straně severní se terén od
hradiště, ležícího v nadmořské výšce 403 až 413 m, táhle
zvedá k návrší Bohuslavec /462 m nomo/o Zde probíhá zře 
telně linie opevnění= dvojitý pás valů s příkopem uprostřed - v délce cca 60 mo
Cílem výzkumné etapy 1964 bylo ověřit kulturní pří
sluěnost opevněni hradiště a zjistit konstrukci fortifikací.
Za tím účelem byla vytýčena a vypracována sonda II o ploše
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120 m2, která v severojižním řezu pro?ala celý obranný
aystémo
Zjistili jsme tuto situacig
1/ vnějěí hradba byla od volného, zvedajícího se terénu před hradištěm oddělena mělkým /odvod~~vací~· pfik~pkem;
2/ samotná vnějňí hradba sestávala ze dvou řad kdlO,
vyplněných v několika vrstvách sypkými zemitými materiály za minimálního použití kamene na obložení vnější ~íceo
Na zádi se vněJA:! hradba, široká málo přes 2 m·, opírala
o záměrně osekanou skalní lavici, vypracovanou v rulovém
podloží;
3/ směrem dovnitř hradiště pokračovalo opevnění hlavním pfíkopem, vysekaným do skályo Stěey příkopu byly mírně
sešikmel\V, dno zarovnanéo Příkop byl více jak 3 m široký,
výškový rozdíl dna příkopu a koruey vnitřního valu dosahu~
je 4 m;
4/ mohutný vnitřní val byl zbudován z lomového kameneo Na přední straně měl jakousi kamennou ze! na sucho
kladenou, jež patrně nebyla zakotvena zapuštěnými základyo
.
Těleso vnitřní hradby tvořila kameml# výpln, horizontálně
prokládaná dfevěnými trámyo Zá~ vnitřní hradby, rovně! se~
stavená z velkých balvand ~ opírala se o mohutné kdl.y, pro
ně! byla do skály vysekána ld!kao Zadní stěna byla patrně
košatinové konstrukce omazané lepenicí ;.
5/ za vnitřn! hradbou byl terén upraven srovnáním
skalního podloží a mezi hradbou a řadou chalup na akropoli
byla cca 2= a! )metrová uličkao
Celý systém opevnění dosahuje šíře 25 maje keramickými nálezy jednotně datován zcela shodným materiálem do
počátku střední doby bronzov~o Nebyl nalezen naprosto !ádný materiál jin' kulturní příslušnosti, je! by tomuto řa
zení odporovalo Vnitřní hradba - patrně ale celá dosud
prozkoumaná část hradiště - byla zničena požárem, jak svěd
čí horizonty spáleného dřeva v opevnění a rudé zbarvení
destrukčních vrstev kysličníkem železao

.
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Keramické nálezy byly zvláště četn~ na vnitřním . úpatí vnitřního valu a odpovídají zcela materiálu ve výplni
sídlištních objekt~ na hradišti a v kulturní vrstvěo Pře
vládá v nich hrubší užitkové zboží, ptedevším rózné varianty zásobnic s plastickými ~ubkovanými páskami na rozme~
zí hrdla a tělao Z mimořádných drobných nálezd 1964 třeba
jmenovat keramický závěsek ve tvaru žaludu s ouškem, kte~
rý pochází z dosud neprozkoumaného žárového hrobu /v po=
řadí již třetího/, je! byl zapuštěn do paty hradební de=
strukceo
V příštích etapách bude třeba zjištěné poznatk;y ově
řit dalšími prókopy fortifikací, abychom se ubezpečili
o jejich pravidelném výskytu po celé linii hradbyQ V sondě
II jsme totiž nezjistili žlab, horizontálně se táhnoucí na
zádi vnitřní hradby, který na ploše sektoru 10 a 10 A /sondy I z rol963/ porušil tam zjištěný žárový hrob IIo Jinak
bude v příštím roce výzkum pokračovat odkryvem na vnitřní
ploše v místech optimálních výsledkó analysy P o ; hodláme
2 5
rovněž získat úplné půdorysy kůlových chat v západní svahové části hradiště, jež byly dílem zachyceny ro 19630
Kromě uvedené sondy II jsme ro 1964 prokopali malé
abri ve skalních srázech pod hradištěmo Zjistili jsme tam
pouze nevýrazné středověké nálezyo
Promohisto AoBeneš

1760

i~~filg,

OoTepliceo

Sídliště

kultury mohylové, štítarské a bylanskéo
Vedoucí výzkumug promohisto CSco Evžen Neustupný, vedoucí
expositury AÚ ČSAV Mosto
Zprávy o výzkumu čjog 4652/64, 5240/64, 5627/64, 6218/64,
6931/640
Sídliště

bylo

zjištěno

halštatského období v %Želénkách ooTeplice
v roce 1963 na sprašové kupě sevřené z jihu
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a severovýchodu

menšími avšak stá1ými potokyo Větší
část síd liš t ě byla již pravděpodobně v té době zničena povrchovým dobýváni m hnědého uhlío
Výzkum byl proveden v roce 1964 na rozloze asi 3/4 hao
Na souvisle odkryté ploše bylo nalezeno 5 velkých nepravi~
delných jam, pravděpodobně chat, a 23 menších zásobních jam
okrouhlého p~dorysuo
Chaty byly zemnice dlouhé 5 = 6 m a široké 3 = 4,60 m,
hloubka dosahovala prfuněrně o,so = 1,30 mo Pod droveň rovného dna chat zasahovaly ovšem ve většině případ~ ještě okrouha
l é jámy= sklípkyo P~dorys chat byl velmi nepravidelný a . Jen
velmi přibližně připomínal obdélníko - Ani dno objektd, kter,
bylo téměř úplně rovné,· nedávalo žádný pravidelný . pMorys4>
Převisy žlutky nad kulturní vrstvou u stěn dovolují však
soudit , !e mnoho z dnešních nepravidelností -vzniklo druhotnl
sesouváním vysokých svislých stěno Přesto nemMeme uvažovat
o naprosté pravidelnostio V souvislosti s tím vystupuje otázka, zda tyto objekt y byly skutečnými zemnicemi, či zda se . .
jedná o pouhé sklepní prostory vyhloubené pod nadzemní částí
atavenío StoPJJ ohně byly zjištěny na dně takové "zemnice"
pouze v jednom případěo
Mimo souvisle prozkoumanou plochu bylo nalezeno dal!ích
8 chat nebo jejich zbytkll a _ řada jam okrouhlého plldorysu 1 které ovšem všechny nenáležely · bylanské kultuře o . .. . . .
·
aást pMorysu v felénkách ukazuje, že jednotlivé objekty zde byly roztroušecy nepravidelně ve větších vzdálenos=
techo Osada nebyla jednotně plánovaným celkem, nýbrž spíše
volným seskupením jednotlivých hospodářstvío
Ve všech chatách byl nalezen velmi bohatý keramickýmateriál, z něhož zaslo"ží pozornost keramika malovaná na čer
veném nebo světle hnědém podkladě jednoduchými černými VZ()c=>
ryo Hojně se vyskytují t ypy, běžné v tzvo období halštatskolaténskémo Typy z klasických bylanských hrob~ nejsou ji!
zřejmě pro toto ppzdní období bylanské kultury charakteris~
tickéo
Chronologicky významné je z jištění, že plldorys jedné
dvěma

- 116 z p ozdně byl a nských chat se
laténské cha t y~

proř.ez ával

s

půdorysem

ataro-

Prom.hist.CSc. E~Neustupný

III
Záchrann4 oddělení'. Archeologick~ho dataw a&v v Praze
poetup11I navasuje liskou spolupráci nejenom e jednotli=
vými musei 9 nlbrl 1 a odbornlai zájemci o prav~k a archeolo=
g11 vdbeco C1lem t4to spolupráce je usmlrnit činnost těchto
pracovníkd tak, aby jejich sájem 1 obltavá práce byla k u!it=
ku nal1 vldn1 discipl~o
Redakce Bulletinu. záchranného odděleni v tomto svazku
uve~ejnuje výalec!Q činnosti Friedricha R a mm e r a
/naro 240 7o 1899 Y Rudl, OoVelk4 Mez1f-ič1/, který po dobu ně=
kolika let sleduje pravěk4 9 protohiatorické a et~edověké o=
sídlem katastru Mutějovice /okro Rakovn1ki a na lizem:! obcí
sousedn:Ccho
C,

Binnost Fo Hammera spočívá v prvé ~adě v provádění sys=
tematického povrchového prdzlmmu a ve sledován! náhodně od= .
krytých nálezdo Al do doby, ne! se této práci začal věnovati
Follamrner, bylo z oblasti Mutějovic známo jen několik nálezdo
Nyní jeho zásluhou z této části Rakovnicka známe des:Ct~ na=
lezišlo
Na tomto mstě Je také tfeba uvést, le FoHammer podává
o výsledcích své práce vzorně vypracované nálezové zprávy 9
které jsou ukládá!\f v archivu Archeologického rtstavu ČSAV
v Prazeo Rovně! tak evidence získaného materiálu je provádě=
na podle platných pfedpisdo
Redakce
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Friedrich Hammer

,

ARCHEOLOGICKE LOKALITY
NA KATASTRU OBCE MUT:ffiJOVICE, OKRES RAKOVNÍK o

,.

l/

lo Poloha "Y:-~~~~-~-!l~m;§~~~Q~~,o , Čoparco 724 a poloha
"li!=§Q!P-~!" 9 č~parco 726/1, 726/2 a 722"0 ,
Fodrobnější údajeg FoHammer, nálozpráva AU čjo 2773/620
Na lokalitě, která se rozprostírá na výše uvedených parcelách, bylo zjištěno sedm míst s nálezy z r~zných obdo~í:

A Starý paleolitg štípaná kvarcitová industrie /ojedinělé ~

nástroje a odštěpky/o
t Mladý paleolitg štípaná industrie /bíle patinované pazourkové n~stroje a ogštěpky/o
.
é
,·,
(. Neolit g
lineární a vypíchaná keramika spolu se štípanou industrií /čepele, škrabadla, pilka;
kromě nástrojd nalezeny odštěpky a jádra/
a broušenou industrií /kopytovité klí~
a jejich zlomey/o Ojedinělý jordanovský C
střep a sekerka o
/
GEneolit /?/ g čtyři retušované šipky, ětípaná industrie,
broušené kamenné seke~ _a jejich :ťragmentyo
Mladší a pozdní keramika kultury knovízské, štítaÍský
doba bronzová;. typo
KultoneurčenJf kamenná drtidla a jejich zlomky, mazaniceo
./

V

2 o Foloha

"i=~~~~=~-!'Q~=!d!QY", Čop&ro 707, 713, 716/1, 718/

1-20

Fodrobnější údaje g FoHammer, nálo zpráva AÚ čjo 2773/62ó

Na

lokalitě zjištěno několik

míst s nálezy z r ··lzeych období:

Mladý paleolit g štípaná industrie /nástroje a jejich zlomky,
odštěpky = bíle až ~lutě patinované/o
Není vyloučeno, že některé nástroje jsou
staropaleolitické o

Poznámka g čísla nalezišt v textu odpovídají číslOm na mapěo
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c:>

lineární a vypíchaná keramika spolu se št:í=
panou. indu.stri:í /čepele, škrabadla; kromě ··
nástrojO naiezeey odštěpq a jádra/ a brou=
šenou. indu.stri:í i'kopytovité kl:íey rdzných
typO a jejich zlomky/o
..
- . .. -. - .

Neolit:

'

Mladší doba
bronzová::
Kulturně ne ...
určené::

C/3 o Poloha

keramika knovízské kulturyo
kamenná drtidla a jejich zlomkyo

·~~!f!_!mYilt!!=!l_::_f!A_~~Q~Q", také "~!2!Í_!Q!Q'!:~~~ ·

y_~i~·.

Čoparco

655, 659, 662, 665, 668, 671, 674, 678, 681,

684, 6940
Podrobnějš:í
údaje:: FoHammer, nál,ozpráva AÚ . čjo 2773/620
.

I

.

1·

Starý paleolit:
Neolit:

, ·

kvarcitový nástroje ·
ojedinělé keramické zlomky /jeden ;třep vy=
píchané keramiky má obdoby na Flzenskul, ští~
paná industrie /nástroje a jejich zlomky, od=
štěpky/, broušená industrie /kamenné sekerJS
a jejich zlomky/o
.
.
.
Mladší a pozdní zlomky knovízské keramiky a keramiky štítar=
doba bronzová: ského typuo
Ku.ltoneu.rčené::
dvě velká kamenná drtidla, roztěrače a jejich
zlomky, mazani~eo

4o Poloha

i.

ojedinělý

"~!!L~Y!m_Ill"

Neolit eneolit:
Mladší doba
bronzová:

I

~

/nejvyšší bod/, . čoparco 1088,10950

štípaná industrie
štěpq /

/ojedinělé

o

ojedinělé

,.,-

knovízské

,1

střepyo

'

nástroje a od=
.

_

< ,,{t ti

1

•

, ~,

• (
,:

",

5o Poloha "~!2!!_!Q!21~_!" = východní část: čoparco 983, 9?7;
1/ západní část: čoparco 953, 950; severní část:: čoparco 698,
984, 996; jižní část : Čoparco 950, 9530 .. ,',' ·1 r,!:,l•',......\ , .,
Podrobnější údaje o západní části: F~Hammer, nálozpráva AÚ
Čojo 2773/620
Rozsáhlá lokalita se čtyřmi samostatnými místy s pravěkými
nálezy:

-

1

( ,.

7L ."

,.J.,

., ,-
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St ar ý . paleol it~ kvarcitové nástroje a odštěpky, . jeden-disko
Neolit -=
nemnoho zlomktl lineární keramiky; štípaná ,
eneolit/?/ :
industrie /silexové čepele, škrabadla - je~
jich zlomky a odštěpky, jedna ~ipka a jedna·
čepelka z porcelanitu/ a ve zlomcích broušená industrie o
.. _ .. .., -· - .. - .
Ml adš í a pozdní keramika kultury knovízské a štítarského tydoba bronzovái puo Několik str eptl s přísadou porcelanitové
drti o
- -- - -- · - - . .
Kult one určenég
kamenná drtidla 1 zlomky drtidel a roztěračtl,
mazanice a ojedinělé
kusy kovářské železné
struskyo

Mladší doba
bronzová i

J

ť / ·(

;·LA 1

keramika kultury knovízskéo

.......
.,. . ,

7 o Pol oha ":f~!2t!Í.,..!IBYI!f!!...!!", Čoparco 1112 a 11150

ť

·-

~

.

l '

,"",

ojedinělé

" ">•

'

.· .
1 ~

Mladý paleolit g

·11

-- ,

r,

~

•

•

.\

'

kvarcitové nástroje a jejich zlom=

kyo

Neolit ~ ·
ojedinělé kvarcitové nástroje a odštěpkyo
Ml adší doba
keramikké z l omky kultury knovízskéo
bronzovág
Doba slovanská= ojedinělé keramické zlomky /~tejného typu
středověkg
jako na lokalitě 22 = Čoparco 970/o
Kult oneurčenég
zlomky mazanice a kovářská !elezná struskao

8 o Po1 oha

Il{A

tt1L!~~Q!Q!ZQ....SX§fi_....... " t

Novověk g

-

č o parc o 12 28, 12 2 7, 12 2 6 o

1I

několik polévaných střeptl nejspi~e ze 170=
l8ostoletí ze zaniklé usedlostio

-

'1(.

•

jedno silexové škrabadloo
několik střepd

~ i! ·· 1

I

/ ..,_..

~

z doby kultury knovízsk~o

/

.'

•

~

j. 1··

11 ._,.)

i

Ne olit ~
Ml adší doba
bronzová i

.

.

'\.'\.{."-"\~ , •, -1 ll
_ I"_" .1; r:,)

•

1 '" \

,;- I
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lOo Poloha "§!g~-f~_FQIQ~=!!", Čoparco 786, 787, 795, 802,
Ú 803/1, 809 o
,
Podrobnější údaje: FoHammer, nálozpráva AU čjo 7675/620
Mladší doba
bronzová:

keramické zlomlcy knovízskéo

Kultoneurčená:

kusy železné

llo Poloha

kovářské

"§!B~~~~~~EQIQ~Ll",

struskyo

Čoparao 828, 829, 8300

v Podrobnější údaje: FoHammer, nálozpráva AÚ čjo 7675/620
Doba slovanská=
středověk:

Foloha

několik střepd /podobného typu jako na 10=
kalit~ 22, čoparco970/ a zlomkO železná kovářské struskyo

"li!_Q2I~Q!!",

Podrobnějěí

čoparco

947 1 942 1 934, 850, 844, 8360
,

údaje: FoHammer, nálozpráva AU

čjo

7676/620

Mladší doba
knovízská keramikao
bronzová:
Doba slovanská- několik střepd /podobného typu jako na lo=
středověk:
kalitě 22, čoparco 970/ a zlomlru !elezn,
kovářské struslcyo

13 o Poloha "Yi-~E~Qli",

č oparc o

729 a 732 / Jan Dušek/ o

{_:,...,~ /~:·;: )l,{ ·• \ ,
l 11·/J....
!4·1 ( /·

Neolit:

lineární keramika a §típaná industrie /odštěpky, čepele a jejich zlomky/ a brou~ená
industrie lzlomky seker/o

Mladší doba
bronzová:
Doba římská:

zlomky knovízské keramikyo

Kultoneurčené:

· 140 Poloha

Neolit~

střep zdobený malými kruhovitými prohlube=
ninami /obdobné zlomky na lokalitě 15 Čo
par<;,o 765 a na lokalitě 180 Č'!l'parco 812,833,
840~
.
.
zlomey kamenných roztěračd a· mazanice o

"Y~L§Igillf!Qti", č opare o 738, 743, 748 /J oSou~p/ o .
lineární keramika, zlomek silexové

~- :·· /''.:·_-_,. ':~··)

čepele,

l•ri ; ,
1
I
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zlomek kamenné sekery a zlomek kamenného

roztěračeo

150 Poloha "!i=§IBYH!gli" = chmelnice 1960, čoparco 754 1 765,
(/
7701) 77111 772 o
,
Podrobnější údajeg FoHammer p nálozprávy AU čjo 5235/64,
52)6/64 9 5237/6411 7900/65 o
. IH.<.t.~ 1J ~ " " ' - 1
1

.

--·

\ --- ..--'"'7

Lokalita značně prot áhlá, ležící na mírném svahu s
tmavými skvrnami s nálezy z různých obdob:íg
Neoliti

Mladší doba
bronzovág
Doba římskág

Kultoneurčenég

několika·

střepy

lineárni keramiky 9 silexová štípaná
industrie /č epele, ~krabadla, odštěpky a · ·
jádra/o Z brouěené industrie nalezeny kopy=
tovité klíey a zlomky sekero Kromě toho
zlomky říčních škeblí a jedna mořská mušle
/recentn:!?/o

na dvou místech

zjištěna

knovízská keramikao

na východním okraji pozemku čoparco 765 v
kotevní šachtě pro chmelnici prozkoumány
zbytky hrnčířek~ pece s nálezy keramiky z
doby římské /viz JoFridrich, AR XVI= 1964,

589 ado/o
.
zlomky kameneych roztěračů a mazaniceo ffi
hloubení kotevní šachty nalezené ve q:,ra§i

v hloubce 110 cm

zvířecí

kosti /paleolit?/o

I?

160 Polohq "!i...§IB~Q!!" = chmelnice 1961, čoparco 772, 777,
11a, 1a3, 784, 7909 7910
h . . .A (n. s .r:1) ,í,q

¼ii·~

e.i·

Protáhlá lokalita s 21 tmavými místy ležící na mírném svahuo
Neolitg

střepy

lineární keramiky 9 silexová industrie·
škrabadla 1 zlomky nástroj~ a odštěp=
ky/; z broušené inaustrie zastoupecy kopyto=
vité klíny a jejich zlomkyo Kamenné roztěra=
če a jejich zlomky, mazaniceo
/čepele 9

\ 17 o Poloha "!~=§'!'.gQ~Q!:!" 9 č opare o 805 a 815 o

~

,~s

ol, 1,, r(.

hl_J.f-t)

~...('"l

t

1.

Mladší a pozdní knovízská keramika a zlomky keramiky štítar=

Ského typuo

.

'·.. ..p.9t·~

·

.·..

..············
.•

:
:···· ....
: .......

-c_
·····

..

....· (",) i

\ .i .i

„.J~\_"-.... .i
Odbo rne• zpracoval F.· Hammer

n

soo

1onnm

Kartograficky zpracoval P. Vácha

C>

180 Poloha "VE. STRUHÁCH"
833, 840e
c:t_c:a_ca_'-9'-"!.--C9

123 -

- východní okraj pozemkd

č.parc.

-

'

{"'-,

832 9
, /'\\I

...:,

„.7.~ ~ .;1.. 1-...vuJ!.-. _ . ~-: · ~- . <? .~· ,l Y4 ,_ e:1

Mladší a pozdní mno!ství knovízské keramiky a štítarského
typu, dva zlomky opukových kamenných ná••
doba bronzové:
strojd 1 zlomek kamenného roztěrače 1 mazanice a četné zvířecí kosti a zuby.
střep zdobený malými okrouhlými prohlube•
Doba f'ímské:
ninami /obdobný materiál nalezen na lokalitě

15,

190 Poloha

13, č.parc. 729 a
Čoparc. 765/.

732 a na

lokalitě

západní část pozemkO č.parc. 832 a
,.;.< ,;~....s ::ln.'-U( ( -r, .ft+
místy nálezO z rdzeych dob:

"!i~~B~li" -

840.

Lokalita s

pěti

Starý paleolit:
Mladý paleolit:
Eneolit/?/:
Mladší a pozdní
doba bronzová:

zlomek kamenného nástroje.
ojedinělé zlomq ailexových čepelí.
porcelanitová ňipka.
á
x ~
á
knovízsk a ot~tarsk keramika.

Kult.neurčená:

kamenné roztěrače a jejich zlomky,
kamenná drtidla a zlomq mazanice.

20. Poloha

"!šL§'lEY!!42H", č o par~.

Mladý paleolit:

;t.:..s _-(.,.h... ,( ( n ·. (: i
jedna bíle patinovaná silexo~á čepel. '/,· ~··
841 nebo 846.

'\«

21. Poloha "!1....§!B~QH", Čoparc. 885/1, 876, .894.
....;,,,.r~~tr..,.• .· .... .;:·.
ť Skupina devatenácti objektd rozprostírajících se od východ- l-1~·, eť
ního k západnímu okraji polohy. Centrum nálezd je v roze~,, .
lé tmavé skvrně uprostf'ed.

Neolit+
Neolit eneolit:

Mladší a pozdní
doba bronzová:

stfep vypíchané keramik;.}'.
silexové čepelky škrabadla zlomky štípaná industrie a ~ět~pkv. TýÍní· část provrtaného ~asetovaného sekeromlatu, velký
·
brouAený nd! z am:f'ibolitu, jeden malý atypický zlomek sekery.
poměrně · mnobo knovízské keramiky, keramika štítarská. opracovaná opuková deska se
dvěma kruh;y /nedokončený kadlub?, zlomek
plastiky lidského obličeje?/ •.

..
I

'-

= 124 =
Doba slovanská = ve třech · nejvýchodnějších objektech · keramistředověk:
ka 'z l2o=l3o stolo /viz obdoby na lokalitě
22, Čoparco 970/ o
-- . . ., ..
Kultoneurčenég
kamenné rpzt ěra č e a jejich zlomky, zlomky
mazanicé, dřevěné uhlíky, železná kovářská
struska, zvířecí zuby a kostio

c/ 22:, Poloha "Y!!-~Í~~\W·, č,pere, 945 e sousední parc,č. 970.

Nálezy na pozemku č oparco . 945 /podrobnější údaje : FoHammer,
nálozpráva AÚ čj o 7676162 11 337', /65/ o

Eneolitg
Mladší doba
bronzovág
Doba slovanská=

brou~ená kamenná seke~a, kvarcitová šipkao
několik střepd
.

kultury
knovízskéo
.
.
.
.,

,

keramické zlomky, !elezná kováfská struskao

středověk i

Nálezy na pozemku čoparco 970 /podrobnější údaje : FoHammer,
nálozpráva AÚ čj o 7676/62, další zprávy ze dne 10010~1962 a
200401963 = dosud bez Č ÍSojedno, tčo u dra RoPleinera/:
Mladý paleolit ~
Neolit=eneolit g

Doba slovanská=
středov ěkg

patinované silexové čepelkyo
dva s ilexové odštěpky a jeden odštěpek
porcelanitový /artefakt?/o
značné množství keramiky~ llo=l4ostoletí,
dva přesleny , !elezná kovářská struska,
pozlacený bronzový plech s románskou rytinou, mnoh o zvířecích kostí a zubdo
dv ě

Vzhledem k výsledkmn povrchového sběru byl na této lokalitě
proveden zjištovací výzkum droRoPleinerem, CSco /viz Bulletin záchranného odd ě lení 1 = 1963, stro 79-80/o

~ii~Q!!"

230 Poloha "Y~....
1091 0

Starý paleolit g

= nalezišt ě v oblasti Čoparco 1040 /.,
11;;,._rl'v,,-..S ,i " I / ··1 I.I • ,·--.,
_
v,q_

na hromadě kamení při okraji polní cesty
nalezen pěstní klín /viz JoFridrich, AR
XVI1I =19ó6, s eš o2/o

tl\

I t•

,.L,

h·~ C-6 +i

'-1

.·<·t :-, ..

·r-, •
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Starý paleolit:
Mladý paleolit:
Neolit:

patinovaná čepelka zhotovená ze zkameněli
ny sttomu Tempskya varians /podle určení
droKoZebery, DrSco/o
kvarcitové nástrojeo
štípaná industrie a odětěpky jádra, zlo=
mek broušené sekeryo

250 Poloha "E~Hí_~Qg~", Čoparco 15030
V Podrobnější údaje o nálezu~ FoHammer, nálozpráva AÚ čojo
2772/62 o

Neolit:

ojedinělý

s otvoremo

nález velké broušené motyky

260 Poloha "li!-E!S§!Q;~gg", Čoparco 1754/lo
(/ Podrobnější údaje o nálezu~ FoHammer, nálozpráva AÚ čjo
7013/640
ojedinělý nález velké kamenn~ sekery oválného prdřezu a zahroceného týlu /podle
promohisto SoVencla je tento nástroj severského p~vodu/.

Eneolit:

270 Poloha "~!-BX~", katastr Mutějovice, čoparco 1566=1599/1
a katastr Milostín, čoparco 1571, 15930
Podrobnější

,

údaje o nálezech: FoHammer, nálozpráva AU

čjo

1571/650
Starý paleolit:

kvarcitový nástroj a další artefakty nale~
zeey na pozemku č parc o 15 66:o
lineární keramika a štípaná industrie: če
pele, škrabadla a jejich fragmenty, odštěp=
ky a jádro: tři zlomky broušených nástrojd;. velký diskovitý mlat byl nalezen na ·
pozemku čoparco 1567/lo Kromě toho se vyskytl jeden okrajový střep z období vypíchané keramikyo
oválný bronzový krou!ek /recentní?/, ka=
menné roztěrače, zlomky kamenných drtidel
a roztěračd, mazaniceQ
ci

Neolit:

Kulto

neurčené:

=·

126

=
'1M ('1¼....r

·l

:J.1 1'' ~~
·

r

-

'Z "2 b.

61 J

t,.._._ 1.

28 0 Poloha ~'~L.M~Q§!Í~~", - čoparc<> . 1612, 1616, 162Jo
Povr c hový sběr, čá st nálezO získána z kotevních š achet
zakládáni nosných konstrukcí nové chmelnice :

Doba

římská:

Doba slovanská=
středověk~

Kultoneurčené~

Starý paleolit~

300 Poloha

ei' •

I

při

keramika /obdobná nálezmn z lokality VIII
na katastru Nesuchyně v poloze "JE1IAMA"/.o
keramika /obdobná nálezOm z lokality 22 Čoparco 970/, některé zlomky staršío
železná kovářská struska, mazanice a zvířecí kostio

ojedinělé

kvarcitové jádro /na~el promo
histo JoFridrich/o

"~2=~J~~~4Qti",

čoparco 2061, 2085, 2086, 2089, 2108,

21150
Vzhledem k tomu, !e jde o rozsáhlou lokalitu, jsou nálezy
uváděny podle parcel, na kterých byly nalezeI\Y:
·: .. l-..

Čoparco 2061~

Neolit/?/:

I

•• .,
(

ojedině lý

silexový

od š těpeko

I

I

t.-J

•

:,-,.,._,

,:,_,
! \

• • :, .j

~.,

••I"'

•

)

,

Čoparco 2085, 2086 ~ č ást pole:

Starý paleolit :
Mladý paleolit :
Neolit ~

Doba laténská ~

jednotlivé nástroje z kvarcitu, mezi nimi
velká patinovaná kvarcitová čepel, kvarcitová jádraQ
silexové industrie s bíle patinovanými če
pelemi a š krabadly, odštěpkyo
lineární a vypíchaná keramika a silexová
štípaná industrie: če pelky, škrabadlai dva
vrtáčky, zlomky nástrojO, odštěpky, z omek
broušeného nástrojeo Nalezen nezpracovaný
kus pruhovaného silexu deskovitého tvarue
keramika, kusy železné strusky.

ČoparcQ 2085 1 2086 =

Neolit :

část

lochmelnice :
lineární a vypíchaná keramika štípaná silexová industrie /čepelky/, zÍomlcy nástrojd a odštěpky, zlomky broušené kamenné sekery, zlomky kamenných drtidel a roztěračdo

i'
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Doba laténská:
,.

•

-

. .

. ..

.

. . . . .

.

. . .•

~eramika, kusy železné struskyo
4

. .

.

....

. .

.

,..

-

• • • • •

= 2 2 chmelnice :
lineární a ~píchaná keramika; silexová·
industrie /čepele, zlomky nástrojd a od=
štěpky/, zlomky broušených .nástrojd,
zlomky . drtidelo
. .... .. . .

Neolit:

aopare

=

- - - ..
2108. 2115 = 3ochmelnice:
lineární a vypíchaná keramika a štípaná
Neolit:
silexová industrie /čepele/, zlomky ná=
strojd 1 odštěpky a jádra, broušené kamen=
né sekery a jejich zlomky, části kamen=
ných drtidel a roztěračdo
o

-

310 Poloha "ZADNÍ VRBICE", Čoparco 243, 2360

- ...

'-~'-2'Á4,/
- ,

velmi

~patně

. •.. .; +

'.I.< 1 ("::} .

zachovaná knovízská keramikao

32 o Poloha "NA KRAHULCI" 1 č oparc o 109/1 o
ojedinělé

Neolit/?/:

"lt.,<

,.._l..,s

u-1··1 "{,.' •

silexové škrabadlo a

330 Území obce MUTfJOVICEo
Podrobnější

.,./

I

Mladší doba
bronzová:

//

.I

,~-)·t' .. ~-

,

údaje: FoHammer, nálozpráva AU
- /'/\,U~ I
'/
.'{!. •-!._,4.ť(,1.,..

čjo

x,w ,L l .,._ · (. .;:.
•

Ódštěpeko

7678/62 a

33171~5 o_
Nejstarší doložené osídlení v bezprostředním obvodu 9bce
patří do neolituo Dosud jsem zjistil povrchovým sběrem,
v jednom případě malou sondou, a při zavádění vodovodu 1 dva
rozsáhlé, v rdzných dobách osídlené okruhy, rozdělené ma=
lým potokem tekoucím po podélné ose obceo Naleziště jsou .
zčásti na dvorech a na zahradách, zčásti na přilehlých po=
líc~ /podrobné rozmístění nálezd uvedeno na katai;itráln:!m
plánu obce na stro3 výěe uvedené nálezové zprávy Ab čJo
7678/62/ o
Nálezové okruhy:
. . . .
lo Ddm čpo .2 i4 1 . li 5 1 115i 243 a parcočo l-751/1 9 l 792i 1/Í~
,176J, 76,, 1706 1 = v~e na západní a jiln:! cásti
ODC8o

--

.

= 128 =
2o Dlm

čpo

3o D\lm

čpo

8 9 L65g

parcočo

91l

10 1 11, 53 1 12 9 16 9 17 9 ~8 9 22, 23 a·

128 1 129 9 13U = vte ve východní a jiho=
východní části obceo
126 9 ležící v severní části obce g keramika ze
140 a 150 stoletío

Nálezové okruhy l a 2~
Neolit g
Neolit=
eneolitg
Mladší doba
bronzová ~
Mladší doba
halštatská g

při

výkopu vodovodu v

domě čpo

8

v hloubce

150 cm nalezen plochý kopytovitý kl!no
silexová čepel z domu čpo 26·4 i silex·ový · odštěpek z domu čpo /á,. zlomek silexové čepe
le z domu čpo ).,7; ,, polotovar kamenné sekery
z pozemku Čoparco 1J92o
keramické zlomlcy kultury knovízské z domu
Čpo

~,,640',

keramické zlomky z J?OZemkd čoparco 1161/~1
ii921l VJ., ;1763, 1765, ;7~6; dOm čp 0 5·9 +-°•
/

o

Doba halštato=
laténská g

keramika dva přesleny zlomky kamenných
roztěračA, zvířecí kos!i a zuby pocházejí
z malého výkopu u domu čpo _ l7o ·
.
Kultura
ojedinělé střepy z pozemkd čoparco 128 9 129 1
laténskág
1300
Doba římskág
jednotlivé střepy z pozemkd čoparco 128,
129 9 1300 Z těchže pozemkd pochází mnoho
železné kovářské strusky a jednotlivé kusy
železné strusky z pecío
Doba slovanská= takřka ze všech domd a pozemkd keramika ze
středověkg
120-Ea století1 obdobné nálezy na lokalitě
22, čoparco 970; dále keramika ze 140 a 150
století, částečně malovanáo

Z nálezových okruhd l a 2 pocházejí kulturně neurčen, nálezy /s výjimkou pozemku čoparco 128 = 130/i kamenné roztěra~
če

a jejich zlomkyp kovářská železná struska a mazanice;
zlomky velkého jeleního parohu, které byly naleze~ na dvo=
ře domd čpo 1.1 5 = 243 asi před padesáti lety spolu s nádo=
bami, které se však nedochovaly /nejsp!še mladší doba hal=
štatská/o
St arš:í nálezy g Neolitické sídliště s lineární a vypíchanou
keramikou, ve Struhách údajně knovízské po=
hřebiště 9 nález hradištní keramiky /viz
Soupis památe~ historických a uměleckých
v království Oeském, SVoXXXIX = Polookreá
Rakovnický, Ilodíl, Praha 1913, stro 68/o

= 129 =
JoFelcman v Pamoar chó · XXII I, · 1908c=>1909, ét ~o ·
551, obro7=9 uvádí středověké nálezy z mutějoQ
vické cihel ey / ma jit el poTruksa/, nálezy line~·
ární a vypíchané keramiky a střep hradištní by=
ly uloženy ve sbirtách mí s tní ~koly. O nál ezech
z Mutějovic s e zminu je JoRenner ve své práci · ·
"Popis politickéh o a školního okresu Rakovnic~
kého" z roku 1902 a v čl ánku "Rakovnicko ·v d obě
předhistorické 11 /Mus e jní vě stník 4/1915/ o

I

p

ARCHEOLOGICKE LOKALITY

'I

I

z

I
I

I

NEJBLIŽŠÍHO OKOLÍ KATA~TRU OBCE MUTfJOVICE , OKRo RAKOVN:fico

I
\

..

lo

~QMQQ~JQ!,

OoLouey, poloha "Na Rovinách", Č o parco 1819/20

v Podrobnější údaje : FoHammer, nálozpráva AÚ čJ o 2774/62,
7901/650
- -·
Valy a příkopy opevněné výš i nné síd liš tě na ostrohu výšiey
"Na Rovinách" je dlouho známé, dosud však ne prozkoumanéo
z lesních školek uvnitř sídliště sběrem zí skán b ěhem let
pravěký materiál /nálezy u č iněné dříve jsou ne zv ě stné/ :
neolitická kamenná sekera, zlomky dvou eneolitických kamenných seker a keramické zlomky mladohalštat ské, knovízské .
a snad i mohylovéo Kromě toho nale zen mater iál bl íže neda= .
tovaey~ kamenný roztěrač a jeden zlomek, mazani ce, polovina
zna,čně korodované železné podkovy a bělavé kusy kvarcitu
/viz lokalitu VI a VII/o

Ilo
I·

\,.

~QMQY~!Qi,

OoLouey , poloha "Na Rov i nách", Č o parco 1815/lOo

V Podrobnější údaje : FoHammer , nálo zpráva AÚ č jo 2774/620

Vedle cesty při okraji lesa ležel o vyorané velké kamenné dr?
tidlo, kulturně ne určené o Nale z iš t ě je mezi lesem s kamenný~
mi řadami a Iey"Slivnou, za kt er ou s e r ozkládá opevněné vý§in~
né sídliště. /viz předcházející loka l i tu/ o

... 130 .-.-

Starší nálezy~ Nález osady s kamennými a kostěnými nástroji, keramikao MCC, 1890, 109.

IIIo

~QY~QY,

OoRakovník, poloha "Na ostrově" nebo "Ostrov"o
Čoparco 751, 750, 749, 748, 746, ~45, 745/1-2, 744, 742,
{ • •
~' • r
; : f L~<
.~ ~ . ~ .•., :
741/1=2, 7390
i
li

Na

roku 1961 se po hluboké orbě pro nové chmelnice a
při orbě v již vybudovaných chmelnicích ukázalo 12= 14
tmavých míst, z nichž některá tvořila skupieyo Nálezy~
jaře

Eneolit~

Kultura nálevkovitých pohár~ a patrně i dal=
ší blíže neurčená eneolitické kulturní skupi=
na, jsou na nalezišti doloženy mnoha střepyo
Kromě toho nalezen zlomek silexové čepele,
zlomek broušené kamenné sekery a kamenného
roztěrače jakož i kvarcitová koule /praková?/.
Starší nálezy: Na blíže neurčeném m~stě nalezena únětická
nádobka /nálozpráva AU čjo .65/39/, střepy nádob v NM /čoio 2747-56/, JZ od dvora eneolite
nástroje /viz MAGW XIV, 1884 7, taboVI·, 3; ·
14/o Na blíže neurčeném míst! neolitické ná-'
stroje /NM čoio 2753-54, 2057~2058; nálozpráva AU 1905/49, 5080/48/o Na pozemku chmelnice
Meiierhof /čoparco 1041/10451 nalezena kulturně neurčená nádoba a jelení paroh /uložen ·v muzeu Ohrada/o Rozsáhlá literatura, kteroú
nelze na tomto místě uvádět, existuje o tzv·o
kounovských řadácho Tímto problémem se zabýval velice často časopis žateckého muzea · ·· ··"Krajem Lučan~", kde v ročníku 1934 uveřejnil
AoFatejdl článek "Z dějin Kounova"o V tomto
článku jsou také stručné zmínky o nálezech
z Mutějovic, Milostína, Povlčína a Nesuchyněo

rlo
, \.

!IBYE,,

OoRakovnik, poloha "U svatého Gotharda", Čoparco
505, dllm čpo 28 /mimo mapu/ o
'\~. /. ':" ./, . . I .. . :. :·.... ,
I

.~ť.

( ),

1
Asi 50 metrd . jižně od hřbitovní zdi narazil majitel usedlosti při odkopávání břehu v roce 1960/61 na četné keramic=
ké zlomky a také na celé nádobyo Z nezájmu část věcí zničil,
jenom něco dal stranouo Byly také nalezeny a zdstaly zachovány zlomky jeleních parhd, zvířecí kosti a kvarcitová koule /praková ?/o

I

=
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nálezce šlo o dvě zahloubené jáJI\Y vyplněné
černou hlínou, zlomky dřevěných uhlíkd, keramickými zlomky,
nádobami, zlomky parohd a jednotlivými kostmio Na dně jam .
se našlo kruhovité obložení z opálených kamenůo Pdda uvnitř
kruhd byla do červena vypálena do hloubky asi 10 cmo Vše .
bylo zničenoo Dochované zbytky keramiky lze datovat do 140
stoletío Není vyloučeno, že šlo o zbytky keramické peceo

Podle

výpovědi

byl nalezen hromadný nález kovových
mohylové kultury /6 svitkd ze zla=
tého drátu, zlomky dvou srpd s trnem, nata~·
ženy žebérkovaný náramek, 4 střechovitě hrá~
něné náramky, dva oblé náramky se zúženými ·
a dva s rozšířenými koncio JoRichlýť Bronze~
zeit 89 a do, taboXIV NM čoio 1324U=l325lo
AoBenešp Sborník NM XIII=l959, 40, obro5ó ·
J oRenner /"Rakovnicko v době předhistorické",
Musejní věstník 4=1915 1 45=46/ uvádí pozdně
hradištní střepy ze hřbitovao

Starší nálezy: V

nádobě

předmětů

Vo

~tiQ!i_FQ~,J 2~~~!, OoRakovník, poloha "Na starém zámku",
č o pere o 83 o

.• ·

.

I.

·.:-t ( Tl C. &..J.

T

•

•

V předpolí skrovných zbytků středověkého hradu nálezy z rdz=

ných dob:
Paleolit:
Eneolit:

kvarcitové jádro.
zdobený střep, silexová čepel /broušená ka=
menná sekera v držení StoVernera, Mutějovice
čpo

VIo

145/o

Mladší doba
bronzová:
Doba slovan-

několik střepů

ská=středověk:

1cy o

střepy

kultury knovízskéo
a kus železné

kovářské

strus=

1tl~!-EQ~-~~~~,
čoparco

ooRakovník, poloha "Somerhajt nad dráhou~
498/2=3; a sousedící poloha "HESOJC VRCH", čoparCo

493, 494/1, 495, 498/40

.·l,1,.....1.

l"2) / (,.) ·, '
"

VIIo

~Qt,_fQU_Ri~m.
335 /mimo mapu/o

1,

••/ )

OoRakovn!k, poloha "Na štahýblu", Čop&rCo
•1.,

,'.\..· ...

., : i •• .,·

'

..

...

•

. ; )·
'('\

C)' ,
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Na mnoha neolitických nalezištích na katastru Mutějovic
.
.,
byly během let nalezeey štípané nástro j e~ čepele a skra=
badla, stejně jako fragmenty nástrojd, odštěpky a .také .
malé kusy zvláštního světle=hnědě af šed~, v$jimečně . ta
ké červeně pruhovaného kvarcitu často s opukovou krustouo
Tento materiál určil a.r~KoŽebera DSc jako sekundární
kvarcit, který se vyskytuje v po d obě pecek v o~uceo

V roce 1964 se podařilo na dvou místech zjistit výchoz
tohoto kvarcituo Výchozy prohlédl také droKoŽebera DSc,
který potvrdil, že kvarcit z výchozd je totožný s kvar=
citem, ze kterého byly hotoveny nástrojeo Na těchto mis=
tech patrně neolitici získávali surovinu pro svoje ští=
pané nástrojeo Na místě samém, ani v okolí, se však dosud
nepodai"ilo ébjevit stopu po dílnách na výrobu štípané in=
dustrieo Terasovité úpravy na svazích a obděláváná pozem=
kd mohly případné stopy po výrobě již dříve zničito Ve
velkém mnofství se tento kvarcit objevuje na pozemcích
lokality VIo
Ojedin~le se vyskytuje též bílý až špinavě bilý a žlutavě
zbarvený kvarcit, odpovídající náleztlm z lokality I /Do=
moušice, čoparco 1819/2/ a z některých dal§ích lokalito

VIIIo r!E§YQ!!X~, OoRakovník, poloha "Jadama", čoparco 573, 574,
583, 594, 595/lc::,2f 601, 605, 607, 6120 ,-L;,_,Jhc,-Jl,.v..-,.( {l?,&.{,~).~•n "?)',
Na podzim 1962 byll jako příprava pro zakládání chmelnice
provedena hluboká orba na ploše asi 7 1 5 hao Na jafe 1963
se objevi~ velké tmavé skvr03, s mnoha nálezy z rdzných
dob:
Starý paleolit: vysoko klenuté, bíle patinovan~ drasadloo
Eneolit/?/~
keramika, silexové čepele a jejich zlomky,
zlomky kamenných broušených sekero
Doba římská:
větší množství keramiky všeho druhu,
3 přeslecy, zlomky kamenných drtidel a
brousk~, železářská a kováfská struska
a zlomky dyznových cihel, mazanice, čet~
né zvířecí kosti a zubyo
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Doba slovanská: keramika z -9 o=lOo století.o - -· . . -. -- . . --·· -.
aást železářské a kovářské strusky, mazanice a zvířecích kostí pochází asi z období slovanskéhoo
Na .podzim v roce 1964 se na části . dříve uvedených parcel
a ~op&rCo 591/2, 598, 603, 611 objevily po velmi hluboké.
orbě další tmavé skvrcy velkých rozměrOo Jde . o pokračová~
ní naleziště mimo chmelnice směrem na jihozápad, oddělené
pouze polní cestouo Z této nové části sídliště pocházejí
nálezy z rtizných dobg
. - . .
Eneolit:
keramické zlomky a silexov_~ . čepe;l.o . - . ---Doba římská:
keramikap brousky, železářská a kovářská
struska, zvířecí kostio -. .
Doba slovanská: keramika z 9o.=10o stoletío

I
I
I

I
I

I

I·

I
IX o

I
1·

•

~§YQtl!~,

OoRakovník, poloha "Na Studánkách", čoparco
172, 173, 174, 176, 177, 181, 182, 185, 186, 189, _190,
193, 194, 198, 1990
·r, ,.ťv"'~- i, .,_.,._ cTJ- .6 ~i) .:~. t 1.
Na podzim roku 1964 byly asi 90 m západně od -posledního . .
domu obce při hluboké orbě pro chmelnici na pozemku velkém
cca 210 x 150 m objevecy rozsáhlé tmavé skvrcyo Na těchto
místech nalezen materiál z rOzných dob ~
Mladší doba
zlomky knovízské keramilcyo
bronzová:
Doba fímská:
keramika, podobná jako v poloze "Je~ama"o
Doba slovanskác:o značné množství keramiky nejrOznějšího
středověk:
druhu od 9o=L0ostolo až do l5ostolo a !e-·
lezářská struska, mazanice, někllik zvíře
cích kosti a 1 kostěná brusle /recentní?/o .
V obci se o středověkém osídlení nezachovala žádná tradice,
takže objev této lokality zpdsobil překvapenío
Starší nálezy:

Laténský pseudoantropomorfní lelezný meě ·
/cívka jilce z bronzového plechu/ nalezený
v roce 1888 v kostrových hrobecho Meč daro~
val sbírkám NM okresní inspektor GoJaroš
/NM iočo 55826/o Podle JoLoPíče /Star·~ II,
l 168/ se asi 12 vroubkovaných náramkd ·
z!ratiloo Viz JoFilip 1 Keltové ve střední
Evropě, Praha 1956, 3o7, obro5:5, taboXXIIo
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Q„zlatém drátěném svitku · /aatováni?/ se zminuje J~Renner /Rakovnicko· v době přédhisto~
rické"~ Musejní věstník 4=1915, str~19/oTý!
autor uvádí některé další nálezy /bohužel·
bez podrobností/ ve své práci "Fopia politického a školního okresu Rakovnického" · z · ··
ro 1902 na straně 111 /tam také zmínka o náletech v Fovlčíně/o

Xo

~QYX~:Q~,

ooRakovník„ poloha "Braková pod Roudou" nebo
"U prádla", Čoparco 419/1, 419/103 _/mimo mapu/o

Fodrobnějěí

,

údaje : FoHammer, nálozpráva AU

3701/640
,1~1.-~ .

,,

.:lf"'!""ť,:tt.s...,

od obce byla náhodně na jedné louce
objevena archeologická lokalita, o které mi podal zprávu
obvodní lékař dro Josef Váňao Protože se mi naskytla příle 
žitost, zajel jsem přímo na místo, kde jsem nalezl keramiku
ze 130 stoletío Na mnoha střepech lpi dřevěný dehet svědčí~
cí o středověké výrobě sm~lyo

Asi 1 km

jihovýchodně

čjo

JZ od obce na. pravlím břehu Novodomskéhb potoka v poloze "Ve
školkách" nalezeno množství železné strusky, bohužel bez datovacího materiálu /bližší údaje viz RoFleiner, náibozpráva
Čjo 2388/59/o
Starší nálezy :

Podle Soupisu památ~k historických a uměle
ských v království Ceském svo XXXIX - Polo
okres Rakovnický, IIodíl, Praha 1913, střó '
87, měly být na panském poli nalezerzy vypíchané střepy a mince císaře Nervy, u potoka
hradištní střepy; na blíže neurčeném místě
měl být nalezen železný nožík ze žárových
hrobd /doba římská?/ a bronzová jehlice ·
/dnes sbírky NM/o U obce mají být také mohylyo l?odle zpráv v archivu AU v Praze mají
být za polem u sochy svoFloriana mohyly, za
kostelem paleolitické nástroje, severně od
kostela štípaná industrie a vypíchaná keramika, na okraji lesa při potoku pozdn~ hradištní střepy /viz zprávy 3685/41, 3028/41·,
2354/41/o Ve sbírkách NM aurignacké nástroje /čoio 17822=17827/ a nálezy z období lineární keramiky /NM Č oio 17828=17847/o
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Ve žlebích" /mimo mapu/o

Obyvatelé této obce mi vyprávěli 9 že rolnici svého času na
svých pozemcích odkopávali
hlínu pro kompost, při če~ zni1
čil i četné pravěké objektyo V tmavě ~barvených vr atváeh by=
ly nalezeey- střepy i celé nádoby 9 bronzové jehlice a další
bronzové předmětyo Všechny tyto nálezy přišly vnivečo
Nalez iště

leží na svahu na východním okraji obce; na polích
při zcelování zarovnaných 9 jsem nalezl jen jednu tmavou
skvrnu s nálezy g
Neolitg

...

nejspíše lineární» silexové škra=
badlo a odštěpek 9 malý atypický odštěpek
broušené sekery a mazanicio /Bronzové před=
měty nebo stcapy jiných kultur jsem nena=
lezlo/
Podle j iného vyprávěni byly př i budování stodoly na dvoře
čpo76 /staré/ v roce 1925 nalezeny . střepy a nádoby , z těch=
to nálezů se však nic nedochovaloo
střepy 9

Starší nálezy g O nálezech na katastru obce /bez bližších
údajů/ píše JoRenner v práci "Popis poli=
tického a školního okresu Rakovnického"
1902» strolllo

Za pomoc při práci děkuj i Archeologickému ústavu aSAv
v Praze a v neposlední řadě také všem odborníkt1m a pracovníkům »
kteří mnou zjištěné nálezy prohlédli a byli nápomocni při je=
jich určováníg dro Karel Žebera DSco, ÚÚG Praha; promohisto
JoFridrich; dro AoHejna CSco ; AoKnor; promohisto DoKoutecký;
. dro KoMotyková CSc o; promohisto VoMoucha; dro EoNeustupný CSc.;
dro RoPleiner CSco, droE oSoudská CScop dr o ZoVáňa CSco, promo
bisto SoVenci; droJoZeman CSco
Friedrich Hammer
Mutějovice 207p OoRakovniko
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REFERÁT OCHRANY ARCHEOLOGICKÝCH
PAMÁTEKo
.
.
-

/Zpráva o

činnosti

v roce 1964./

Jarmila Vildová

!•

Podle dohody Archeologického ústavu ČSAV s ministerstvem
školstv:í a kultury měla se v roce 1964 provést intensivnější .
příprava pro vyhlašování archeologických památkových . rezervacío
Zřizování archeologických památkových rezervací, tak ja=
ko památkových rezervací v~bec, se opírá o ustanovení§ 4 zákona Čo 22/1958 Sbo, o kulturních památkách, a vyhlášku minister=
stva školství a . kultury Čo 181/1959 Úolo, o památkových rezer=
vacícho Po věcné stránce jsou archeologické památkové rezerva=
ce svou povahou bližší státním přírodním rezervacím než památ=
kovým rezervac~·í m, na které je především myšleno v cit o ustano=
vení § 4 památkového zákona·o U archeologických památkových re=
zervací jde= prakticlcy vzato = o terén a nikoli o soubor ne= .
movitých památek stavebních, jež ustanovení§ 4 odstol památko=
vého zákona předpokládá především/§ 4 odsto2 se týká památkové rezervace pražské/o Nicméně však archeologické památlcy jsou
památkami ve smyslu památkového zákona a proto režim archeolo=
gických památkových rezervací a postup při jejich vyhlašování
a zřizování se musí řídit ustanoveními památkového zákona a je=
ho prováděcí vyhláškyo Pro informaci cituji zde doslovné znění
§ 4 odstol památkového zákona:
o/1/ Tvoří~li skupina nemovitých památek se svým prostředím ce=
lek, m~že ministr školství a kultury v dohodě s ministrem=
předs~dou Státního výboru pro výstavbu, s ministrem ~ předse~
dou Státního úřadu plánovacího, s ministrem financí a s ostat=
ními vedoucími zúčastněných ústředních úřadd prohlásit tento
celek za památkovou rezervaci a stanovit podmínky, jimiž se má
v ní řídit stavební činnosto"
_
Je-li toho potřebi, zřizuje se kolem vlastni rezervac e
ochranné pásmoo Jeho zřízení se opírá o ustanovení§ 5 památke=
vého zákona, jehož odstavec první zde cituji rovněž doslova: .
"/1/ Vyžaduje=li toho ochrana nemovité památky, určí pro ni vý=
konný orgán krajského národního výboru lpo nové územní organizaci z rol960 výkonný orgán okresního národního výboru ~ pozno·
JoVo/ v dohodě s dotčenými úřady a orgány ochranné pásmo a sta=
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noví podmínky, · jichž nutno dbát při pořizování územních plánd
a ostatních projektd; m~že při tom omezit · nebo zakázat · určitou
činnost · nebo nařídit odstranění · nebo úpravu · stavby nebo jiného
zařízení, úpravu prostoru, popřípadě i úpravu pozemkd, nebo
učiniti . jiná vhodná opatření o~ •
.. ... · - .•
•
•
Lokality, které mají být vyhlášeny za archeologické .pa-.
mátkové rezervace, byly svého času vybrány
naším ústavem a . je-.
,
jich seznam byl schválen na zasedání . Ustřední komise . státní pa~
mátkové péče dne 60 llo 19610 Při pořizování . stát 0 . seznamd ne~
movitých památek se -~šak ukázalo, že tento výběr . by měl . být re~
vidován, nebot některé památky vybrané .do seznamu rezervací ne~
dosahují rezervačního charakteru, kdežto jiné, zjištěné . při terénním prózlrumu, jsou z tohoto hlediska hodnotnější a . měly ..by ..
být zařazeny mezi lokality, které . budou zaarcheologické památkové rezervace prohlašovány o, Při póvodním výběru bylo také v
minimální míře pamatováno na mohylníky o
. . • - . · -· . . .
•
Podle dohody s ministerstvem školství a kultury provádí
přípravu archeologických památkových rezervací Archeologický
ústav Československé akademie věd ve spolupráci s památkovými
orgány, především s krajskými středisky státní památkové péče .
a ochrany pfírody a odboru školství a kultury okresních národních výboró~ Obvykle je zapotřebí lokality navštívit dvakrát;
poprvé za účelem zjištění jejich současného stavu a předbě!né
ho projednání zřízení rezervace a jejích ochranných podmínek
s róznými místními a okresními orgáey a institucemi, podruh4 .
při komisionelním jednán!o Toto jed~ vypisuje Archeologický
ústav a jeho výsledky jsou podkladem pro vypracování návrhu výnosu ministra školství a kultury, kterým se pak rezervace vyhlašujeo Při komisionelním jednání jsou přítomni, reapo jsou .
k němu zváni, zástupci místního národního výboru, jde-li o rezervaci na území, které je zemědělsky obdělávané, zástupci místního jednotného zemědělského dru~stva nebo státního statku, dále vždy zástupci odboru školství a kultury okresního národního
výboru, zástupci jiných zúčastněných odborll okresního národního
výboru, zástupce muzea., měřičského střediska, l esního závodu a.
lesního polesí, vždy zástupci krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody a Státního ústavu památkov~ p,ěe . a
ochrany přírody, podle potřeby pak zástupci jiných organizací
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a institucío
., . - , . . V roce 1964 byly . komisionelně projednány . tyto . rezervace: .
slovanské hradiště u svoMarkéty v Královicích u Uhříněvsi /okr.
Praha=východ/, eneolitické výšinné sídliště Homolka ve Stehel~ .
čevsi /okres Kladno/, slovanské hradiště v Kouřimi /okres Kolín/,
paleolitická stanice v jeskyni Pekárna v Moravském krasu, kato
území Mokrá /okres Brno~venkov/, slovanské hradiště Vlastislav
/okres Litoměřice/, raně středověká opevněná osada Sekanka
v katoúzemí Davle /okres Praha-západ/, halštatské hradiště Vě
nec na rozhraní katoúzemí Zálezly, Lčovice a Hradčany /okres
Prachatice/, slovanské hradiště Svákov v kato území Soběslav ..
/okres Tábor/, a keltské oppidum Staré Hradisko v katoúzemí Malé Hradisko /okres Prostějov/o Předběžně byly připraveny tyto
další lokality: knovízské hradi~tě Ple~ivec v katoúzemí Rejkovice /okres Příbram/, staroslovanské hradiště Starý Těšín u Cher
těbuzi /okres Karviná/, slovanský mohylník ve Stěbořicích . /okro
Opava/, slovanské hradiště Příkopy u Rýzmburka v katoúzemí Kout
na Šumavě /okres Domažlice/, paleolitická stanice v jeskyni Kůl
na v katoúzemi Sloup /okres Blansko/, s bohatými a důležitými nálezy i z_ období halštatského paleolitická stanice v jeslcyni Bý-.
čí skála v katoúzemí Habrůvka /okres Blansko/ a z dřívějška velkomoravské rezervace Staré Město u Uherského Hradiště, Modrá. a
Sadyo Tyto tři posléze jmenovan~ měly být vyhlášeny pod jediným
názvem "Staré Město - Veligrad" ji! v roce 1963 k jubilejním .
oslavám cyrilometodějskýmo Nestalo se tak pro neSD\YSlný odpor
jihomoravského krajského památkového střediskaa V roce 1964 se
podařilo přes ministerstvo školství a kultury a přímým jednáním
u památkového střediska Jihomoravského kraje změnit dosavadní
zamítavé stanovisko, takže v roce 1965 je cesta k dalším jedná...,
ním otevřenao
Kromě výše uvedených, v roce 1964 nově projednávaných ar- .
cheologických památkových rezervací, byla četná jednání o rezervačních návrzích předložených již v dřívějších létech ministerstvu školství a kulturyo Tyto památkové rezervace dosud -vyhlášeny nebyly a není u nich stále skončeno meziministerské připomín
kové řízenio Zejména chybí vyjádření a souhlas ministerstva ze- .
mědělství, lesního a vodního hospodářství, které dodatečně vyža-
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dQje vyj ádření země dělských výrobní ch správ, které v době projednáni r e zervaci neexistovaly a byly zřízeey až po předložení
návrhů ministers tvu školst ví a kulturyo Jde v t yto návrhy~ .
s lovanské hradiště v Bílině, okres Teplice, kde ministerstvo
zeměděls tví vyžaduje vyjádření ohledně 1,68 ha zemědě lské . pů=
dy, ačkoli zde není požadována ž 6 ~ná změna proti dosavadnímu
obdělávání/; velkomoravské hradiš tě Břeclav ~ Pohansko, okres
Břeclav; slovanské hradiště Os tr omě ř , okre s Jičín; lužický mo=
hy lník v Libodřicích, okres Kolín; kel t ské oppidum České Lho=
t ice i okres Chrudim, slovanské hrad iště St aré Zámky u Líšně,
okres Brno= měs to; kelt ské oppidum Hrazany, okres Příbram;
s lovanské hrad iště §títary, okres Domažlice; a slovanské hra=
d i š t ě /též mesolitické osídlení/ v Tašovicich, okres Karlovy
Vary o Jedná~í o těchto rezervacích bylo č 8 sto svízelnéo Ve
všech těcht o jednáních bude nutno pokračovat i v roce 19650
V průběhu roku 1964 se referentka ochrany památek zúč ast
nila řady jednání, t ýkajících se ochrany a uspořádání režimu
nebo zaj išt ění archeologického výzkumu různých lokalito Uvede=
na jsou j en některá důležitější ~ úprava tvrziště v Bystřeci,
okres Ústí nad Orlicí; rozšíření dobývacího prostoru v soused=
s tví knovízského hradiště v Mít ově, okres Plzeň=jih ; jednání
o elektrickém vedení v Kouřimi; rozšíření dobývacího prostoru
.
..,
v Cetnově na Chebsku; nekolikeré jednání o pokračováni v ar=
che ologickém výzkumu v Radomyšl i, okres Strakonice; jednání
s lesními orgány o lokalitách Choboty v katoÚZo Mladá Boleslav=
Čejetičky; řízení o zničeném dobře dochovaném tvrzišti v Olbra=
movic ích 9 okres Benešov /toto tvrz iš tě bylo zničeno za přímé
účasti místního národního výboru v Olbramovicích přes výslovné
písemné upozornění se s trany našeho ústavu i Krajského památ=
kového s tře d iska státní památkové péče a ochrany přírody Stře=
dočeského kraje/o Nepříjemná by]a a vždycky j sou jednání o opa=
kovaném porušování valu hradiště v Přis toupimi orbouo Jednání
bylo nutné i o 0hradišti v Klučově /obojí okres Kolín/o Velmi
os t ré byl o jednání s okresním národním výborem v Blansku, jeho
odborem školství a kultury, o archeologickém výzkumu Moravského
muzea v jeskyni Kulna v Moravském krasu /vedoucí výzkumu droKa=
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I

rel Valech/ o Toto jednán:í bylo vyvoláno u příležitosti komise.,
která byla svolána za účelem přípravy pro zřízení archeologic ké památkové rezervaceo Archeologická rezervace zatím projednána být nemohla a stane se .tak až v roce . 1965 o V prllběhu. roku.
se referentka účastnila několika jednání o archeologickém výzkumu v Anežském klášteře na Starém Mě stě . Fražskémo . Z dalších
jednání možno jmenovat jednání o roz šíření benzinových nádrží.
na Arbesově páJněsti v Praze - Smíchově; jednání o ochraně ~no~
vízských hradišt na Štěpánovském vrchu v obci Štěpánov, okF. -.
Teplice a Hradištan v katoúzemí Mukov, okres Teplice. Hradiště
Hradištany by mělo být dodatečně zařazeno do seznamu lokalit;
které budou vyhlášeny za archeologické památkové rezervace; je
velice dobře dochované a v dominantní poloze a kromě toho v . Severečeském kraji jsou navrhována jen dvě hradiště, což neodpovídá skutečné situaci a Severočeský kraj je tak neúměrně málo
zastoupeno Další záležitostí, které se referentka účastnila,
bylo několikeré komisionelní jednání v Libuš íně, okres Kladno,
o postavení horkovodu z dolu Nejedlý v Libušíně do Kladna přes
hradiště a jednání o vodní nádrži u Smiřic; dále o úpravě cesty na třísovském hradišti, o vodní nádrži na Žeiliivce, o ochraně dobře dochovaného tvrziště ve Stradově, okres Ústí nad Labem, jednání o zřízení přírodního parku v Praze -Hlubočepích
a jednání o hrubém poškození staroslovanského hradi š tě Staré
Zámky u Líšně, okres Brno-městoo
V kv ětnu roku 1964 začalo svízelné jednání s jednotným
z emědělským _ družstvem v Dolních Břežanech o zachování jediné
přístupové cesty ke stanovišti archeologického výzkumu na Závistio Ve skutečnosti nešlo ani o cestu, nýbrž o ponechání nezoraného uježděného pásu na okraji polee Tento pruh sloužil jako cesta pro pracovi š tě výzkumu místo sousední nesjízdné polní
cestyo Jednáním se podařilo rozorání pruhu odložit až do října,
takže provoz a zásobování výzkumu bylo pro rok 1964 umo ž něno~ ·.
Opravy p~vodní cesty musil se nakonec ujmout sám Archeologický
ústavo
Začátkem roku 1964 se referentka účastnila jednání o zp~sobu, jak zajištovat záchranné výzkumy na území hlavního mě sta
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Frahyo Historickým oddělením byl pak vypracován návrh, který .
byl odevzdán ředitelství našeho ústavu k rozhodnutí a dalšímu
opatřeni-o

V průběhu roku bylo i několik porad o muzejní sítie

Fo-.

rady se konaly jednak na ministerstvu školství a kultury, jednak v Archeologickém ústavu ČSAV v FrazeQ
Fodobně jako v předcházejících letech byla dobrá .spolu-.
práce na půdě ochrany archeologických památek s pravěkým oddě
lením muzea hlavního města Prahy na Hanspaulce, s muzeem v Hradci Králové a a dalšími ~uzei, dále s nejrůzněj~ími projektovými
ústavy, organizacemi a institucemi , a především s památkovými
orgány všech stupňů, zejména s krajskými středisky státní památkové péče a ochrany přírody a Státním ústavem památkové péče a ochrany přírodyo

·

Pro sborník

k 80i narozeninám dlouhol~tého pracovníka

pravěkého oddělení plzenského muzea Václava Ctrnácta referentka
napsala článek "Archeologické padlé~Kové rezervace v Západočes
kém kraji" a pro Zprávy čao společnosti archeologické při Čse
akademii věd člt1nky: "Archeologické nálezy a výzkumy ve siě tle
právních předpisů" a "Organizace státní památkové péče v Cesko-

slovensku"o

OPRAVY A DOPLm
Stro
Stro
Stro
Stro

Stro
Str.
Stro

7, lokalita 2 /Benátky u L1tomy§le 9 OoSvitavy/; škrt·n out:
neolitické o
9, lokalita 12 /Bylany, OoKutná Hora/; doplnit o KNF a
štítarský stupeno Tyto údaje doplnit na stro57 a v Rejstříku lokalit podle kulturo
11, lokalita 19a /Doběšice, OoFísek/; dopln~t uvedené zprá=
vy O čjo 5441/640
·
·
12 1 lokalita 22· /Dolní Břežaey, osada Lhota, trat Závist,
ooPraha=západ/; doplnit: LoJansováL Výzkum oppida nad
Závist! v letech 1963=19640 AR XVIiI = 1966 1 138-156e
Totéž doplnit na stro 760
13, lokalita 26 /Dražičky, OoTábor/; místo Sv má být SVo
27, lokalita 81 /Mečichov, ooStrakonice/; místo Mečichov
!ti M8č:íchovo
27, lokalita 82_ /Měšice, OoTábor/; místo "Čahel" čti "Ča
bel"o

Stro 42, lokalita 142
Stříhovo

/Střihov,

OoNymburk/; místo

Stříkov čti

Stro 44, lokalita 147 II'íhava, oáBeroun/; místo Tihava čti Tíhava /totéž opravit na stro46/o
Stro 45, lokalita 153 II'uřice, OoMloBoleslav/; místo Turčice
čti Tuřiceo

Stro 47, lokalita 162 /Vikletice, ooChomutov/; doplnit: DoKou~
teckýi Archeologický výzkum ve Vikleticích v letech
1961= 9640 AR XVIII=l966, 121=1290 Totéž doplnit na
strol09o
Stro 50, lokalita 177 /~eretice, OoJičín/; místo Ha známé vyvýšenině čti Na mírné vyvýšeniněo
Strol04 1 lokalita 128 /Radomyšl, ooStrakonice/; doplnit čjo
4614/640
Stro109, lokalita 162 /Vikletice, ooChomutov/; místo Období lineární čti Období lineární keramikyo
StrollO, poslední slovo na stránce čti: pohřebištěo
Strolll, poslední slovo v 5ořádce zdola : místo knoflíkd čti
koflíkdo
Stroll2, l9k,alita 170 /Vrcovice, ooFíseJ.s/t místo e~positura
AU CSAV Praha čti Expositura AU r..;SAV Plzeno
Stroll9, u polohy l místo Neolit čti Neolit = eneolito
Strol22, úplně dole má být g Mladší a pozdní
knovízská keramika
doba bronzová :
a zlomky keramiky
.štítarského typue
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Strol25, poloha 27; místo

1571-15930

čoparco

1571 9 1593 má být

čoparco 2089 = 2ochmeln1ce doplnit:
železářská a kovářská struskao

Strol27, u

Čoparco

Doba laténská:

Stro130 9 na

Strol31,
Strol31,

Stro133·,
Strol37,

22ořádce shora ~ísto Meiierhof čti Meierhofo Na
tomto místě upozornujeme, že známé kounovské řady nejsou na katastru obce Kounov, nýbrž na katastru obce
Domoušice /oo'Louny/o
5ořádka zdola místo "Somerhajt nad dráhou" čti "Somerlajt nad dráhou"o
2ořádka zdola místo "Na štahýblu" čti "Na štáhýblu"o
IXo Nesuchyn~, 00Rakovnik4 doplnit: Eneolit: keramika
/blí!e kulturně neurčená/, šipka z křemence a zlomky
broušených nástroj~o
druhé číslo /71/ v druhé řádce čísel od shora čti:4lo

Poznámka: drobná tisková nedopatření /překlepy a podo/ si
nář jistě snadno opraví sámo

čte

Na straně 5 u Bulletinu záchranného odd ě lení 1~1963
se vloudil OIJ\Yl; záchranné oddělení bylo zřízeno
v rol963 a nikoli v ro 19649
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