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Mapa výzkumd, prdzkumd a záchranných akcí (podklad
VoMoucha , technická provedení PoVácha) je z8~az.na
na konci svazku o

a organisace záchranného oddělení Archeologického ústavu ČSAV v Praze nedoznala v roce 1965 podstatných změno
Václav Kruta zOstal v roce 1965 v centrále v Praze,
kde se podílel na přípravě VII.Mezinárodního kongresu věd
prehistorických a protohistorickýcho
Jan Fridrich pracoval v letních měsících v exposltuře
v Mostěo
Záchranných výzkumO a akce v pražské centrále provádě~
li: Václav Moucha, Slavomil Vencl a Bořivoj Nechvátalo
uspořádání

Václav Moucha
vedoucí záchranného

oddělení

I

Záchranné výzkumy, akce a

prfizk~

v roce 1965.

Základní registrace vjzkumó systematických.

1.

§~~2!_U~~!!~~2~,

o.Mladá Boleslav. Na náměst! při terénních úpravách nalezena pozdně hradi~tní keramika.
Hlášení nálezu, čj.2243/65.
EoLososová, Muzeum Mladá Boleslav.

a) V poloze

Píse čný

vrohv$alcum vl .i'lfillln~
stratigrafie se středo- a m1adofa1eolitickou industrií.
Záchranný VýZkum, zpráva čj .2195/65. 332E./65 .
5964/65, 5971/65, 6167/65.
J.Fridrieh, Praha.
b) V poloze "Verpánek"
paleolitická industrie.

ojediněle zji~těna

P.r~zkum,zpráva čj.332B/65e

JoFridrich, Prahao
3.

§~Qt~t

o.Benešov. V ohbi ~~ačského potoka pod mostem
zvaným "Černý" v jamách vykopaných na březích
potoka pro zasazeni topol~ středověká keramika (14.-l6ostol.).
Záchranná akce, čjo2763/65
V.Malý, Muzeum Jemniště.

4.

e!~hl~n,

osada Fředonin, ooLitoměřice~ Povrchový
na pohřebišti(?) lužick~ kultury.
Pr~zkum, zpráva čj.2157/65.
J oBrala, Praha o

pr ůz kum
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o~týžo Tři

stavebních úpravách

~. m'stč

na1tlzen

Zechranub. akce 11 zpráva Čti ,, 276G/65 ~ nálezrráva
6610/650
.,
r 1
r
t
v ",~;a ~'~ ľ, tuzeum vemn~c e"
~

6",

~~~g~fQY, ooLo~Qyo

T ' ~

V pískovně

~

při silnici Žatce-Louny

pr'oveden rrůzkun: s negstivnÍIr. výsJ e '~kem
(v ro1963 prozkoumán na této lokalitě eneolitický sídlištní objekt)"
rl"~lzkum~ zpráva čj,,4213/65o
Eo~eu6tupnÝ9 Most"

70

~lĚ!!!1d:s

•

oe-Louny" V pískovně v poloze "Na kameni" Cloknli=
ta zn&ma nálezy eneo1itickJ~i a Etarcbronzo~
v:)T.d) proveden rrl~zkum s negativním výsledkemo
rrůzkum, zpráva čje3334/65"
Z .. ;~eu.Bt\.4pnÝ9 Most"

Se E1~!!:~, o"louny~ dříve fOdbořany" V poloze "sv "Václav"

se patrně rozklá(1ala ves Nevechovice, dnes
zaniklá"
l'r1zkuml) zpráva čj~s1nco
F"Šíma, Muzeum Žateco

9., Q2!~~!~2, o "Česk./ Krumlov. Aói 1 km JZ C~1 ~~ce skupina
mohyl, nejspíše z objobí ha1~t8toko-lat{nského"
Fr\1zkum, zpráva čj .. 3CC7/65 ..
AeBeneš. nzeň .

10 ..

§2rQ~~~,

(df .. kat .. ooT1koV), ooTáboro "V

le~tinách"o 08a~~

hucitsk$cr.
válkách; přežívá až ,je 16 .. -17 .. ~tc! e Keramika
z doby kol r~14OC a patrně mlad~ie
POVl'CtLovl prdzkwn, nálezpráva čj"155S/65,,
ZoSmetánks; PrabBe
"Lei'.t,lna'·'i zar..iklt z

vět~í

části

v

110

gt~~llQv

vjkopu jámy pro opěrnjsJour
dílenské haly Státního : tatku na
západním okraji Loun nalezeny dva koctrov{

oolouny o a )

Při

hroby asi z .lruhé poL,l?
'" stol e
I

Ziichrann& akce, náJ. o zpráv a Č tj;> 5 Sl": /65",
I "l'leinerová, Fraha a F'oNcvf:k, lcuny.,
b) Sídliště s lil1clli'ni kermr. iko4.i.,
sídliště 1inětické, mohyl\/"lé, kn(l=

vízské» stěhováni
Viz oddíl II"

národů;

hroby :ln·:: tir,!":.d ~

12" f.?:ll~U~ J o ",Kutná Hora o Sidlii3tě s 1ineárni, vYri Ch<.'1J10Il
a lengyelskoll keramilccuo Stře:'lov8k~í osn...1a o
Viz odtlil II?

j.

13 o

llill~D.J:,

oorV:ost" Ve výkopu pro vodovod v těnn€ID sousedství
východního okraje obce porušeno laténsko-f:!msk4
sídliště",

Záchranná 3kce» zpráva

čj~ 3 ]3S/65",

14" ~~ry~!1'l_~J~~g~~, o"risek .. ~:a katastru Jbce, v leseo·liL
168d v poloze "S~ovská" zji ~ t,ěny v roce 1964
3 skupiny mohyl; při jeJné. skupinč si,ni~tč,

ncjspi še

středcbronzcvé.,

loskupina šesti mohyl oe rozkl ~rlá na. nšhorní
plo~ině asi 1300 mětru od levého břehu Vltavy;
leži vpravo od silnice ":e:loucí z Červeného
Újezdce na Červenou při lesni cebt~ ! asi 3CO m
od kraje lesa v les0odd,,168d " polo~e "Sumovská" "
Asi 200 až 250 m SV od této t:k'~p1ny mohyl V'
lesní školce sběrem ziokány střepy mohylové
kultury střední doby bronzovéo
20skupina mchyl zjištěna v blizkO$ti. ~el~zn1čni
trati Pisek~~Tábor Asi 2CC m východně 01 stráž=
ního domku směrem k V1tavě~ 6 mohyl leží vlevo
od lesni cesty v les "odd~} lO v poJ m~c "Nad Sumickou cestou"o

- 10 --

3"skupina mohyl (2 mohyly) je od
vzdálena asi 175 krokO východnÚ1l
Pr~zkum, nál.zpráva čj.69S9/65.
J.Michálek, Flze~.

15.

eh~riny ~
směrem.

g~~!H~ .. ~~g~j2!!~!, o. týž. Rekognoskace naleziště 7,e Btnrš i

doby bronzov~ na územ!
l~l'ÓzkuL'l, zpráva Č .1.6628/65 •
A.Beneš, Flzen.
8

střední

měst~.

.

16.

I?~.E!~~!~~,Oo Měln:ík.

17.

L~!?~n!.

18.

P22!~~g!,

19.

V dL.Lbnu lS64 roru?Scno oJovan~ék·[- řa
dové pohřebiiJtě z IJll.doby hrad1§trLl na poli
č.kat.129/l při vých.okraj1 obce. Fřikop pro
závlahové potrubi zachytil 3 5 hrob~ J z niť!hž
3 byly prokt)pány (arv.AR XVII 1965, e .70€.-9).
Záchranný výzkum, zpráva v muzeu M~1nik. čj.
392/64.
K.Sklonář, Muzeum Mělník.

o.Tru.tnov. FrO?;kum na Bt.ře~lověkém hrá"ku B.r&d1.o.
PrOzkum, zpráva čj.704l/65.
A.Hejna, Praha.

~2~ř~š!n~,

o.Físako V poloze Kolomazné v nově založené
lesn:! školc$ n~lezena keram1ckázvířoci plasti ..'
ka, zřejmě halštatsko-laténská. Kromě toho
doloženo osídlen:! meso11t1cké Q střec1o- až
mladobronzové.
Viz 3Z0 2-1964, lok.19.
P.rdzkwm, zpráva čj.4S4l/65 •

...

A.Beneě,

Plze~.

ooLou.~~

V p~skovnách

severně

od obce nedo810
v posledním obdob! k poru§en! pravěkých objekt{ ,
FrOzkum, zpráv5 čJe4214/65.
E.Noustupný, Most.

.~
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=

Praha 9 předal
ústavu středověkou keramiku z Dob~í~e o
Fředáno hist ooddoA6 ČSAV v Fraze o

200

QQEt!~D

ooPř~bramo

210

~2~Q~~~~~v

ooLounyo

Dr Holub z

O~N

=

a) V poloze liNa Rovinách" provedeno
zaměření

a

průzkum hradi~tě.

zřejmě pravěkéhoo

SrvoBZO 2=1964 v 129 a d~ .,
Prózkum v zpráva čjo7657/65 o
EoNeustupnýv Most o
b) V poloze "Velká hora" zjlětěn
na příkrém svahu výchoz silně "
prok~emenělé opukyo Stopy , pravěk~ho dobývání
této suroviny nebyly prózkumem zjištěnyo
Frózkum» z~ráva čjo7656/65 0
EoNeustuprlÝ!) Most.,
220 ~2l~!_~t~!!BYv osada Lhota» trat Zá~ist» o o Fraha~západo
Keltské oppidum~ osídlení eneolitické, ze
střední a mladší doby bronzové, osídlení
halětatsko=laténské a slovanské (pražský typ) o
Ojedinělé nálezy z období stěhováni národ~o
Viz oddíl Il o
230

~2~2t~!~!~i.

o oKolino Knovízské a hal~tatsko=laténské
sídliště» slovanské hradiště» řídké osídleni
stf'edověké o

Viz oddíl Il o
24 0

~t!a2! D

o oChomutov o Průzkum u obce !) kde bylo v minulých
letech zjištěno v rašelinných vrstvách Komo=
řanského j~zera eneolitické s!dliště o Sběrem
nebyly již žádné nálezy zji~těny o
Frdzlrum !) č~ 0333 8/65 o
E o NeYstupný~ Most o

=12=

250 Er~~E~~D trat Vitk~v Kámen» ooČeský Krumlovo Fokus .
o ověřen i nál ezových okolností údajného depot~
se dvěma středobronzovými meči s jazorukojetí
na Vítkově Kameni o Zdá se» že uložení depotu
bronzomečů nebyl o primárnío
~růzkump zpráva čjo3806/65o
AoBeneš p Flzeno
<:'

r
2 00
§~ylf~~QY~_§2~QY§, ooHavlíčkův Brodo Pan Jaroslav Hájek,

hostinský tamtéž zaslal ústavu středověký
střep nalezený při melioračních pracich o
Předáno h1stooddoAÚ ČSAV v Frazeo
,[

27 o

28 0

CI

tl~!;:~!!,

g~Jn~,

!

ooMost·o Průzkum v nově otevřené p:ískovně na vjchodním okraji obce byl negativnio
Frdzkum p zpráva čjo4220/65o
EoNe~stupnýv Mosto
ooKlatovye Při zemních pracích byla v obci porušena kulturní vrstva s mledohradištní a stře=
dověkou keramikouo
Záchranná akce~ zpráva čj o 2B88/65, nálozpráva
čjo6132/650
.",

AoBeneš p Flzeno
290

!J2~~~.

<:1

ool'lzen=severo Záchranným v~· zk1J.rrem na {:l:1.111§ti
ze starší doby římské (v této oblaati jde o
nález svého druhu jedinečný) zji~těn půdorys
zahlouben4 obd éi,níkov1té chaty (650x470=5CO cm)
a další sídlištní objekty~
Záchranný výzkum 9 zpráva čjc4S95/65e
KoMotyková~ Prahsc
lltog KoMotyková=Šne1drová, Osada ze starší
doby řt~ké v Hodyni II Kralovice AR 18 1966,
296=3090

i

.

,
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30 o !!2r~~ _b2~~!1'lll o oFrarit iškovy Lázně

0

V blízkosti hf'bl tov • .

budování nové silnice zji~těna slovanská
keramika» pravěká keramika (bliže neurčená) a
Šl nejspíše eneolitickáo
Záchranná akc e , nálozpráva čj,,6607/65,, ·
OoPosp íchalová» Muzeum Chebo

p ři

310

li22QQ~íE9

ooKladnoo Na pozemku továrny nopoFotruoi
stavebnich úpravách porušeno několik jam
doúnětickou keramikou o
Záchranná akce ~ zpl"áva čj 04000/65
VoMouchS e Praha o

p~l

8 .l.~

0

320 ti2§~lm. ooBerouno V poloze "ŠanOv kout" byl výzkumem po=
měrně přesně zjištěn

rozsah D188da~naké tábo=
l'iňtě (původní rozsah byl o prOměru cca 15 m;
sesuvem aso11flukcí byl aměnňn v ovál o pr6měru cca 1; x 30...)5 m)o
Záchranný výzkwn s zpráva čje3545/65, )f:96/65,

4484/65& 4853/65 0 4978/65 0
•

330

~2~~2!!~!~

SoVencl. Pr ha o

ooTep11ceo V severozápadní
veden nákladem teplického

~á8t1

cihelny pro=

mu....'chranný výzkum

ěesti

s:ídl1Atníeh objekt! • dob1'-'-ii!l\"ekti o
Záchranný výzkume zpráva ~Jo7337/65o
F o BudlnskÝ9 Muzeum Tepl1ceo
340 !!tlg!Q_~g~!!!.'E:21!e koooPodol:!!) o oMlad' Boleslavo

Slo=

van8k~ hrad1ětě o

Viz odd:!lllo
1:1

ooPlzen=j1hoPrdzkum

me.olltlek~. s:!d11ěti

ne náYrěí východnl od Protlvlnského rybnikao
Frdzkuml) nál ozpráva !Jo59l4/65o
SoVenclf) Prab o

= 14 ""

360

!l!.:~g!~~~2:§~!f~!!!~,

ooPraha~západo Středověká opevněná

osadao
Viz oddil Ilo
370 llt!y!g2» ooLounyo V opuštěné cihelně ležící asi 500 m
severně od vsi proveden prdzkum s negativním
výsledkemo
Prllzkum, zpráva čj03337/65o
EoNeustu.pllÝ, Mosto
380

,
ooUsti noLo V areálu dolu Petri prozkoumáno
na ploše asi 320 m2 22 jam 8 lu!1ckou keramikou, 2 jámy s keramikou vypíchanou 8 12 jam
a keramikou lineárnío Kromě toho zj1~těny sto=
py neolit1ckých stavebo Ze získaného materiálu je nejceněj~i soubor starolineární keramikyo
Záchranný výzkum, čjo4138/65, 4882/65, 6016/65.
6736/65, 7287/650
VoKruta, Mosto

g!H~!:2!!t2Y!S!2,

.

3911

Qh2g2~~~.

ooLitoměřiceo

Na parcočo824 prozkoumána částo
poru§ená polozemnice ze star§í doby laténské
(zachorozměry 360 x 180 cm) s mělkou mísovitou
prohlubení při severní straněo
Záchranný výzkum, zpráva čj02l56/65o
JoHrala, Prahao

40 0

gh2~~2~g!~~,

ooLounyo

V

opuštěné pískovně při

Chotěbudico=Velká

Ves

zjištěno

silnice
síd11~tě 8 11=

neární keramikou a únětické pohřebi~těo
>SrvoBZO 2"'1964, lok04J o
Frůzkum, zprf.vtt, čjo3390/65 ', 5728/65 o
EgNeustupný, Mosto
410 ~Bt~!12Y!~~, ooFíseko V chřeštovickém zámku sbírka malého
rozsahu (dvě nádoby knovízské, jedna §t~tarek'

15 .,.

=

a bezuchá lahvovitá amfora halštatsko-laténská),
která byla převedena do píseckého muzea.
Převedení materiálu, nál.zpráva čjo1594/66o
A o 8eneš, Plzeno
."

42 o Q!H: ~g!~, o otýž o Při stavebních úpravách na místě nalezena

a středověká keramika.
Záchranná akce, zpráva čj 01620/65 o
BoNechváta1, Frahao
Li t.:.B.Nechváta1, Nález středohradištn:í keramiky v Chrudimi. AR XIX 1967, 98-100 0
středohradištní

X-

430 ghY2J22, ooBenešovo Středověké
Viz oddíl Ilo

sld1iště.

Na známé lokalitě v po1 . tt Na Debi-i" u .
opukového lomu (č.kat.55S/1, 597, 596 a dalšl
pole sm'2 rem SV) prováděn v květnu povrchový
sběr. Získán především materiál ku1tovo1utové
a vypíchané, méně výrazněji je zastoupena ke ramika knovízská, římská a patrně i z jiných
období. Četné zlomky drtidel na obili, hlaze =
ných nástrojd a štípaná industrie.
Fovrchový prdzkwm, zpráva v muzeu Mělník, č jo
485/65.
KoSklenář, Muzeum Mělníko

440

~2!!!~!'!2!,ooMělniko

450

!!!egt!~h~!J;k!22~,

460

!!2!fi, ooChomutovo

ootýlo Fro.zkwn na hradě Land š tejně,
který patří mezi nejstarší zachovalé hrady na
naěem lizemío
•
Fr o. zkum , zpráva čj.420S/65o
Ko Re1chertová, Praha.
F~1 stavebních pracích na místě v uli=
ci J o Švermy v oblasti Mikulovické brány byl o po-

ruěeno st~edověké opevněnío

16
Záchranná akce tl zprava
EoNeus t upný» Most o
470

r;g~§!-!}!:!~_YQ'1~9

OoMosto

a)

čj 07178/65",

Zjištění

staropaleolitické ks=
menné industrie c
Frůzkum 9 zpráva čj05969/650
JoFridrichD -Frahao
b) V oblasti lomu na kř'emenec pro=
veden záchrann~ výzkum, při ktev
rém byl prozkoumán hrob se šnfirovou keramikou,
zbytek středoeneolitické chaty a EC jam s knovízskou keramikou o Pohozená lidská těJa be~,
rituelniho uloženi zjištčna v pěti jamách",
Záchranný výzkum!) zpráva čjo4218/65, 5134/65~
:>731/650
EoNeustupnÝíl Moeto

o oNymburk o V pískovně na pravé straně si1n.í.ce :3. 11bice noC orlo KaníI"..B byly naJ eZ'':!iy zJ ()[,ky C'~X'ii3tvě
rozbitě středohradištni náJobyo DaIči stře =
dohrarJiGtní nádDbu zde na19zl poSoukup :.:; Opolt~n
(čp o 6) o Správkyně pískovny r-ioHejdukové ::: Ku '·
nína odevzdala odtud llnět lcko.,;. ná~lobku,, ;l?jE'chny
tři nádoby pOcházejí patrně ze zničených hrobůo
Zpráva o nálezu» čjo sineo
JoJustová, Muzeum Poděbradyo
i~SO g!:!}~!"!~:g!:~S21f2,

ooMělník o

Slovanské

hradiňtčo

Viz oddíl Ilo
5e o !;lg -:l!:2_:_2g.Y~~I2!~~, o oKladno o

Na staveništi kannlisační
čistírny zasažena -[':Lmská 'sídlištní vr:tv~l~
z níž zapadají do sprašopodloží jednotlivl
objektyo Zjištěna že1ezářská pícka, nejspiše
fimskáo Na na1ezi~ti objeven též mladolaténský
(stradonický) okl'ajový s třepo V JZ okraji

=

staveniště,

17 =

v blízkosti potoka sid1ištni V1'st".

z 12c-13ostole Zbytky stavby ze l6Gstol o
Záchranná akce, zpráva čj 6 230S/65e
Ao Knor , Frahso
510

hloubeni 1lálať.h .1 ••
na dvoře JZD zJlltl~ k menné základy patfici kláiteru zaalkláho v hu~
sitských válkách6
b) Pfl hlouben! rtht ~(; k ...
nalisaoipfed delllkem 5,, ~ 1
nalezeny Il,alq lat~ne.' k.r ..~_ f Jetá b,l
předfta .t'. tntini ob!nyo
Záchranná akce, zpráva ~jé6e71/65G
JoKudrnáě, Frahao

~!~~1~!:~!_§~!1~2!,

ooKolino

52. Q'~IDI,' o.haha-východo

a)

Fř1

Protokol o výzkumu VoNartinee

8)

v poloze "Na
Protokol,

Hradi~t1"o

l!j.7047/6~h

I oBOrkov.ki , )rahao
b) Zpralva o yl_kumu na s:!dli~ti
z doby pO'dně h8l~ tatské
(l chata), laténské a řílll8k4 ó Výzkum vedl

'.l4artineco
Protokol, čj' o5668/65o
loSoudská, Prahso
53.

nyj"

o.Nymburk • Na parcele

čókato54/l

(majitel

poJoso Fa~c>

derka, Kluk čpol7) bylo přl tělb6 písku naru~e =
no a zachráněno někollk lu..lekl_ hrobdc!l
Qpráva o nálezu, čJos1nee
JoJustová. Mu.zeum Poděbradyo
54.

Il~,

o.Piaeko P~1 stavbě zimniho stadionu na okrajl obce
nalezena středověká keramikao
Záchranná akce, nálo.práv. ěJo6292/65o

..

JoMlchálek, Plzeno

· = 18

=

ooFardubiceo Sběr v prostoru pískovny JZD, kde
se rozkládalo slovansk~ sidlištěo
Obhlídka naleziště, zpráva čj 0 2649/65o
ZoSmetánka, Frahso

550

~2J~~!,

560

!f21fAJ!9 ooNymburk o Na dpatí Oškobrhu nad Kolajemi (poloha
"V babčí") nalezl poVelebný (Koleje čpo24) zlo=
mek tuhov~ pozdněbradištní zásobnieeo
Zpráva o nálezu, čjo sineo
J oJustová, Muzeum Poděbradyo

~7o !21!~,

ootý!o Zpráva o odborném dohledu nad stavebními
úpravami v kněliAti děkanského chrámu svoBarto=
lomě je o
Zprávy čj o 2736/65, sine ze dne 240501965,
2975/65, 4157/65, 5255/65,5277/650

AoHejna. Frahao
580

~2n!~~hl~1. ooJlčino Při

kopáni jižní části základ.tl,
mléčnice JZD porušeno neo1itické sidllštěo
Záchranná akce, zpráva M o Jlčín 243/650
ZoDrenko, Muzeum Jičín o

590

~2~2~2ěJ

x
600

ooMosto Obhlídka eneolitlckého (1) sídli~tě
v pískovně jižně od vsi s negativním výsledkemo
FrOzkum, zpráva čjo2438/650
EoNeustupný, Mosto

!f2~!2JE1~!i.

00 Nymburko

Ze školní sbírky v Kostomla=
tech získán laténský bronzový
náramek, nalezený v Kostomlatech při dpravě
prostoru před železniční stanicí asi p~ed 10
letyo
Zpráva oná1ezu g čjos ine o
JoJustová, Muzeum Poděbradyo
8)

=

19

<=>

b) V piskovně západně od obce porušen
žárový hrob ze středn:! dQ~ římské o
Zpráva o nálezu, čj osine o
' . ., . .
Lito: JoJustová, Žárový hrob ze středn:! doby
ř~ímské v KODtomlatech nol,o(ooNymburk) o AR XVIII
1966, 587=588 0
610

~t2g~Q!,

silnici z Křečkova do
Budiměřic nalezl ředitel Ob1astniho muzea
v Podebradech SoŠe bek pazourkový artefakt
mladopaleolitického stáři (určení promohisto
SoVencla) o
Zpráva o nálezu, čjosineo
JoJustová, Muzeum Foděbradyo

ooNymburko V

pískovně při

"
ooPlzen-severo
Kontrolní obhlidka staveni~tě
Energovodu na východním okraji obce, kde je
rozsáhlé sidliětě s vypichanou keramikouo
Frdzkum, zpráva čJo1930/65o
AoBeneš t l'lzene

.'

630

!t!!2~2~g2!,

farou proveden záchr anný
výzkum porušeného středověkéh o
sídlištního objektu ze 14.-l5ostole
Záchranný výzkum, nálezová zpráva čj 06611/65 o
VoMalý, Muzeum Jemniště.
b) Prdzkum tvrze obehnané valy
a příkopyo
Prdzkum, zpráva čjo2764/65o
VoMalý, Muzeum Jemništěo

640

~!2~~Q!!g2,

ooLounyo Obhlídka starqlaténského s:ídliště
zJištěného u Státního statkuo
Obhlídka naleziště, zpráva čj04215/650
EoNeustupný, Kosto

ooBenešovo

a)

l'řed

= 20 ....
\t

658 ~!2~~~, ooČeské Budějoviceo Trftzkum_D8 starém lesním
komplexu rozprostírajícím 6e na SV okraji bu=
dějovické kotlinyo Zjištěno několik skupin mohyl, časově neurčenýcho
PrOzkum, zpráva čjo3629/65o
.,
AoBeneš, Flzeno

.,.

ooEradec Královéo Ve vzorku zemi~ z geologického vrtu pozdně halštatská sponec
Nálozpráva, čjol140/65o
Lito: SoVencl, Pozdně halštatská spona z Lochenic, okroHradec K.rálov4ca Al XIX 1967. 240~

67.

~2!!!!2i,

x

.,

o.Chomutovo Východně od obee p~1 polní cestě , do
Drahonic výkopem poru~eno knov!Bské sídli~tě.
které bude v budoucnosti zatopeno nechanickou
vodní nádrží o
Záchranná akce, zpráva čjo6355/65o
EoNeustupný, Mosto

68.

~2~~!!!,

o.Nymburko V poloze "Na Skalce tl prozkoumána velká
štítarská kulturn! jáma, naru§ená melioračními
pracemio V jejim okolí nalezeI\Y hal~tatské keramické zlomkyo
Zpráva o nálezu, čjo 6ineo
JoJustová, Muzeum Foděbradyo

69.

~~!!2!,

o.Mosto Expositura v Mostě obdr!ela od MoDlouhé
z Patokryj menší množství neolitických 8 slo=
vanských nález~ objevených v poloze "U Žejdlí=
ka"o
Sběr, zpráva čjo6352/65o
EoNeustupný, Mos~o

70. !!D!i~!!:!!t!~!~, ooPlzeň-severo Při záchranném výzkumu prozkoumáno několik žárových pozdně hal§tatských

- 21 a konstrukčnA neobvyklý byl
hrob č06 obsahující 13 nádobo V hrobech na lo~
kalitě bylo vět§inou po 3 nádobkách; v hrobi
čo12 ležel železný sekáčo Ve výzkumu se b~de
v p~íštím roce pokračovato
Záchranný výzkum, zpráva čj05667/650
EoSoudská, Frahao
hrob~o

Nejbohat~í

pohřebi~tA

!i~!2!,

ooDoma!liceo Mohylové
bronzové o
Viz oddíl Ilo

72.

~ll~~i,

o.tý!o Při výkopu pro elektrický kabel na náměstí
pfed domy čo12, 13, 27 a 28 nalezeny v roce
1964 střepy z 11o 130 a 15o-l60stolo Do muzea
v Mělníku předal Dr KoŽeberao
Hlášení nálezuo
KoŽebera,ÓÚG Prahao

ze

st~ední

doby

710

ca

730 Mladá Boleslav, ootýžo a) Při stavbě parovodu pro panelo=
vé domy na východním okraji města porušen
kostrový hrob z období stěhování národ~o
Záchranná akce, zpráva čjo160/650
JoFridrich, Prahso
Lito: Kostrový hrob z doby stěhování národ~
v Mladé Boleslavio AR XVIII 1966, 12-130
b) Na Mírovém náměstí při sever=
ní frontě v blízkosti chodníku při výkopu vodo=
vodní rýhy nalezeno a zničeno několik středově=
kých hrob~ bez inventářeo
Záchranná akce, zpráva čj03632/65o
BoNechvátal, Praha o
740

~2§~,

ootýžo

s) V profilu

opuštěné

pískovny u silnice do
Pařidel zjištěna lineární keramika a ~típaná
neo11t1cká industrieo

-=

22 =

Průzkum 9

zpráva čj 0 2436/650
Eo Neus tupný~ Mosto
b) Na zahradě lO"Základní devítileté
školy prozkoumán kostrový pohřeb ve
skrčené poloze s pazourkovým nožem ležícím u
pánve o Svým habitem se nález hlásí do období .
kultury se šňůrovou keramikouo Do téhož období
patří zřejmě i další hrob objevený na dvoře domu čp0462 v Pražské ulicio Na zahradě výše uvedené objeven dále jeden hrob časově neurčený a
několik střepO z doby římskéo
Záchranná akce, zpráva čj0709l/65, 709 2 /65,
7339/650
DoKoutecký, Mosto
1Ji t o: DoKoutecký p Nové nálezy ze severozápad=
nich Čecho AR XIX 1967, 32 0
c) Na střelnici umístěn6 nn Širokém
vrchu nad Mostem zjištěna mocná kul=
turní vrstva s keramikou mohylové kultury střo
doby bronzovéo
:Průzkum, zpráva čj o 2439/65 o
EoNeustupný, Mosto
výkopu ..d}S dvoře Veřejného požárního útvaru nalezeno v sekundární poloze několik střepO z 15o=lSostolo
Sběr, zpráva čj o 5965/65o
J oFridrich. Frahao
d}

750

~~g~.

:Při

ooRakovník o a) V poloze u pily SV od Filského ryb~
níka porušenopř~ drenážování několik
laténských železářských pecío
b) Nad Červeným rybníkem laténské sídliště
(železná struska» keramika, švartnové
polotovary) o

=

23

=

Fr~zkum~

zpráva čj 0 3983/65o
RoPleiner 9 Frahs o
760

t!!~~~JQY~~i9

o o Rakovník o s) V poloze "Ve křížkách" n'lez
pěstního klínu ( srv o F~Hammer,
BZO 2=1964 9 stro124 9 č o 23 v J oFridrich, Nález
pěstního klínu v Mutějovicich (o oRakovník).
AR XVIII 1966» 189=193) 0
rr~zkum 8 zpráva čj o 2894/65, 6168/6 50
JoFridrich, Frahao

.

b) V poloze "Na 1i~činách" zji~těna m1adopaleolit1cká industriI .
(erv oFoHammer, SZO 2=1964, str o126, č o )O) o
Frdzkum, zpráva čj o 2194/65o
J oFridrich p Frahao
c) V poloze "Ve kl'ižkách" pozdn~
hradištní a středověké oeídle=
ní (srv oFoHammer, SZO 2=1964, stro124, č o 22) o
Viz oddíl Ilo

77 o

!:!~§!:Hib~n!,

78c

~i~211~~t

.,

ooRakovniko V poloze "Jedama" povrchovým průzku =
mem zjištěno římské sídliště se stopami železář=
ské výroby a osídleni slovanskéo (SrvoF oHammer,
SZO 2-1964, str 0132=3 , č oVlIl o
Frdzkum, zpráva čjo3985/65 o
RoP1einer, Praha o
ooFrachat1ceo a) Registrace pravěkých a slovanských mohyl na katastru obceo
Fr~zkumt zpráva čjo3066/650
.,
AoBeneš, 1'1zen o
b) Rekognoskace terénu na slOR n=
ském hradlňti v poloze "Na Jáně" o
Prdzkum, zpráva čj o 3053/65 o
'"
AoBeneš. F1zeno

=

790

~~~~~~E Q!»
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a) Fři výkopu vodovodní rýhy v
obci pod zámkem zjištěna stře=
dov ěká kerami ka a na některých místech středo=
věké zd1vo o
Záchranná akc e~ zpr áva čJ02761/650
VoMalý» Muzeum Jemni š tě o
o oBe ne š ov o

b) Zjištovac l výzkum na středově=
ké tvrzio
Zjišťovací výzkum ~ nálozpráva čj06609/650
VoMalý~ Muzeum Jemniště o
800 !ibl:~!g,~!l ooTéboro

a) Z polohy "Na Čtvrtkúch" získán obsah
žárového hrobu (stfo=mladší doba
bronzová~ bližší určení bude možné až po tech=
nickém zpracováni materiáJu) o

•

b) Na hradišti nad soutokem Židovy
strouhy a Lužnice získána sběrem
keramika z rané střední doby bronzové a ze
středověkuo

c) Rekonstrukce sku:rin &lohyl v roloze
"Ce llb"9 "Va Vej§icích" a "Nn Vej=
skoku" o
Průzkum!)
AoI3eneš~

zr-r áva
""
Flzeno

čjo7201/65o

810

~~~2bl:r~~

ootýžo Na písečném přesypu u řeky Výrovky u Físt
( l es "Zátiňi") zjiňtěna sběry ředitele Oblastního muzea v Foděbrade c h SoŠebka další meEoli=
tická industr ie o
Zpráva o nál ezu)) č j o ~dne '"
JoJustová» Muzeum Foděbradyo

82

Qs!t~J2~~,

o",Nymburk ", V poloze Oškobrh=Hřebinck (ha]štatolaténské hradii3 t ě) by l a průzk umem a sběry
zj i štěna ex i stence halš t atsko- laténského objektuo

0

,

"" 25 ""
830

Q~2!~n!x,

o oNymburk o Sběrem a výzkumem v poloze "Star4 ·
Badry" potvrzeno osídlení neol1t1cké, hallt,tQt ·
ské» laténskéf) ř:ímské s slovanské a středovlk4o
"
Viz oddíl lL,

840 Q12Q!~!!:!t ooNymburk",

V poloze "Na Horké-ch" sbírány ker.,,,

mickézlomky z doby ř:ímskéo
Zpráva o nálezu, čj", sine",
J oJustová B Muzeum foděbrady",
f,5o

2! g ~~,

o o Mělník ..

a) Iři strojním hloubení pi'íkopu pro
závlahové potrubí byly v červenci 1964 poruěe

ny prav6k4 obJekty na po11ch u. .ilni • Ova4ryK~enek. JV od Ovčáro Ve stěnách přikopu zjiště~
na eneolitická jáma, keramika knovízská a by=
lanská",
Záchranná akce, ~uzeum Mělník zpráva čj04)0/65o
KoSklenář, Muzeum M~lníko

b) V červenci 1964 ohlá!eny nálezy v
. pískovně na "Homolce" a.1 0,5 km JJV od Ovl!áro
Skrývky prováděny nárazově a neprev1d lně, prá=
ee 88 musela omezit na několik záchranných akcí
(a jeden záchranný výzkum bylanského sídllAtn:í=
ho objektu) během srpna al f'ijna", Na "lo§e "Homolky"" dnes zn1čen~ (as1 200 x 30-150 m), za""
chyceno 32 objekt~ eneolltických, kmov!zekých,
bylanských a řimskýche
Záchranný výzkum, zpráva v muzeu Měln!k čj04S61
65 0
K o Skl~nář, Muzewn Mělnik o
860 EIQ2!.

o o Pelhřimov~ Fři úpravě

vozovky severně od farniho
kostela a pti enilování terénu za dčelem položení nové dlalby na niměatí por u~ en Bt~edověký

hřbitov"

Z'chranná akce, zpráva
MoRlchter. Frahs o

čJ o 3b94/65o

=
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s) Spolupracovnice expos1tur,y
přinesla z polo~ "P.ra5n1ce"
oJedinělé nále~ vypíchan', eneol1t1ck4, knov!zak' a ~títarsk4 keram1k7o
Registrace nálezu s zpráva ějo6354/65o
EoNeustupnýs Mosto
bl V poloze "U topolO" zjlAtěna
5títarská keram1kao
Registrace nálezu» zpráva čjo6353/65o
EoNeustupný, Mosto
Na poli u Srp~ v poloze
"Wasserloch" nalezena knov:!z=
ská a lat~nská keramlkao
EoNeustupný, Mosto
c)

880

ftš1s.t. . o oNymburk o V prostoru. bývalé

rafinerie"
nyn:í továrny na výrobu. krm1v a č1§těn! osiv
ve Chvalov1ck~ ulo, byl na parcele čokatol06/
6 zachráněn lu!1cký !árový hrob, naru§ený pfi
hloubeni pfíkopu pro kana11zacio Pfi zemních
pracích zachráněn té! keramický materiál hal =
5tat8k~(?) kulturyo
Zpráva o nálezu, čjos1neo ,
JoJustová, Muzeum Poděbradyo
Lito: J oJustová, Lu!1cký !árový hrob z Peček»
ooNymburk, AR XII 1967, 96-980

890 r!~!!!!,

y
900

r~!!!,

pečecké

o oČeský Krumlovo Pro.zkum na strá!n:ím hrádku p
který stojina zalesněn4 hofe Hrad "asi 1.5km
SZ od Pernekuo
PrOzkum, zpráva čj03465/65; ná10zpráva 1741/660
AoBene§, Plzeňo
ootý!o a)

Jihovýchodně

od vrchu

.

III

Hradi§tě(kota

,

476)

u tzvo~eř1chově elhelně(P:ísek, čoparco

I

I

\

=
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1002 (11l2,3)", Zjištěno sídliště mohylovékultu=
ry s třední doby bronzovéo Sběry na lokalitě
prováděl v letech 1958=1963 J oMichá1eko
Sběr ~ nálozpráva čjo7832/65",
J oMichálek, Plzeno
fO:?

b) V poloze nStaré lázně" . č o parc o
712 na severnim okraji města severně od lomu
na staveništi kravína JZD porušeny stavbou
čtyři knovízské žárové hroby o Z lomu je znám
starší nález pohárovité nádobky s snad laténské o
Záchranná akce, nálezpráva čjo)016/66 o
JoMichálek, Plzeno
<:?

910

n!!!é_!!§g_~!a!g~J

920
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ooTáboro al Osada

"Kavčí"

zaniklá
patrně v husitských válkách o
Povrchový prdzkumo Keramika z doby kol ro1400",
Mohylovité zbytky obytných objektd o
Frdzkum, zpráva čj",1557/65o
ZoSmetánka , Praha.,
bl Předměstí Sezimova Ustí.
zaniklé středověké město o
Viz oddíl Ilo
o",Hradec Královéo Sídliště s vypícha=
nou keramikou, sídliště a pohřebiště lengyelské s
sídliště eneolitické, sídliště a pohřebi~tě
únětické,

sídliště halštatské~laténské8 pohře=

z doby ř ímské, kultovní místo dosud
přesně nedatované o
Viz oddíl Ilo
biště

930

E2~!gI1;2!,

ooLounyo Při čistění studny u domu čp o 12 nale=
zena středověká keramlka o Při čistění studny
u čpo21 a 22 keramika ze 16 osto+ o
Záchranná akce, zpráva čJol127/65» 2272/65 0
BoNechvátal, Frahao

=

940
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OoMosto a) Na staveni~ti elektrárny ve štěrkopískovém náplavu nalezen minera~
lisovaný zub, pravděpodobně z mamutao
Záchranná akce, zpráva čjo1658/65o
EoNeustupný, Mosto
b) Na 8taveni~t1 elektrárny zjištěno
osídlení z doby římské (1) a nále=
zy slovansk~ (té! studna s dřevěnou konstrukcí)o
Záchranná akce, zpráva čjol6 2 9/65, 2441/65,
3329/65, 5~70/65o
EoNeustupný, Kost a JoFridrich, Prahao
' ",

95.

E2~!2~!gz,

ooNymburko V prostoru lázenské léčebny "Mír"
nalezeqy při zemních pracích keramické zlomky,
je! patří patrně lužické kultuřeQ
Zpráva o nálezu, čjosineo
JoJustová, Muzeum POděbradyo

960

l21~,

970

E2!eé,

98.

ft!~!J2!~~!,O.,

...

o o Chomut ov o Při těžbě jílu pro těsnící hrát
přehrady v Nechran1cích bylo JZ od obce 9bje.,
veno několik hrobd z období kultury se šnOro=
vou. keramikouo
Záchranný výzkum, zpráva čjo5020/65, 6573/650
DoKoutecký, Moste
ooČeský Krumlovo Západně od kóty 781 a 1,1 km od
rozcestí HOřovičky-Vitěšov1ce=Polečn1ce na západním okraji Polné skupina mohyl, nejspí~e
slovanských.,
Prdzkum, zpráva čjo41l9/650
AoBene§. Plzeňo

Strakonice., Při stavbě nové vodárny .v
nivě řeky Otavy bylo planýrkou terénu zarovnáno rýžoviště zlata s desítkami hald~ sejpOo
Získáno několik zlomkd středověké kSramikyo

,.

=-
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Pr~zkum,

zpráva
...
AoBeneš, Flzeno
990

E~~h!_!_:_~!g~!~o

=-

čjo14l7/650

Pražský brado Doba slovanská,

středo~

věko

Viz oddíl Ilo
1000 Fraha 1

~

Staré

výzkumu v areálu
kláštera blahoslavené Anežkyo
SrvoBZO 2~l964, lokol180
Výzkum, zpráva čj0486/65, 4747/65, 5273/65,
6617/65, 7096/650
KoReichertová, Prahao
b) Při asanaci bloku domd v Jílské
ulici a na místě založeného Se=
verovýchodního křídla domu čp0352 zjištěap
středověké zdivo, keramika a dřevěné nádobío
Záchranná akce, nálozpráva čj03272/65o
KoReichertová, Prahao
Lito~ KoReichertová=JoMuk, Archeologický prd=
zkum středověké podoby Starého města pražskéhoo
Městiětě u svoJiljío AR XVIII 1966, 662, 680=
693, 7220
Městoc

-------~-----------~~

1010

~!h!_~_:_~2!~_~!~2~

1020

f!!h!_i_:_!!~hl!,

a)

Pokračování

Fři

zemních pracích v prostoru
Václavské náměstí-Jindři§ská ulo zachyceno
středověké vodovodní potrubío Ve výkopu pro
vyústění kOlektorových štol nalezena keramika
z l5o-l9ostolo
Záchranná akce, zpráva čjo1290/650
NoMašek, Muzeum Hanspaulka, Prahao

Vršovice
.. Rekognoskace slov:anských
.,
nalezišt, zvláště pražského typuo
Prdzkum, zpráva čjo7610/65o
,
V.Patera, emeropracoAU P.rahao

= 30 =

103 o fte",,!_~J!2~2! o

Pf-i stavbě no,,' nemocmce nalezen
kostrový hrob z obdob1 kultury ZvoDe opohárde
Záchranná akce!) nálozpráv8 ějo7591/.65o
lIoS1abinat> lluzewa Hanspaulka., Praha o

104 o lt!!l!_~_:_~t!!D2! o

Koret'e~ent8k4 zp~ávy o yÝzkwlu

v prostoru kláAtera a kl'Aternťho koateleo
Zpráva ěj 05136/65 t> 6043/65 o

•
105 o

~1bI_~_:_§lt!12!~!:! o

Na

kř110vatce

ulice S1bel1ovy
(df!ve Na Andělkách) a ulice U stfeAov1cktch
hfiAt pf1 stavbl poruAeno s!dliAtl z období
kultur" b.Jlana~o Ojediněle na1ezeuw zlomk7

eDeo11t.1 ck4 a At:!tarsk4 keram1tyo T41 nálezy
ze 16o=1808to1~
Záchrannt výzlmmt) zpráva ějo807/65" 1291/65,
6584/65; nálezpráva 7590/65 0
lIoS1ab1nat> Muzeum. Banspaulkat> Prahao

106 0

rttblz.

107.,

lte~t2!1

ooChomutove Jilnl od .s1 knov!zsk4
PrOzkum~ zpráva čjo3333/65 o
E oNeu8tup~1) Kosto

,

I

81dl1Atěo

ooChC?mutovo V prostoru mezi zdravotnicJcta
stf.d1ekem a nově budovanou svobodárnou
BáĎakých staveb byla pf! kopán! vodovodu polko=
zena srubová rouben! studně o Keramika v. etudai
nalezená ee hlás! do 15 ostolo
Záchranná akce l) zpráva ějo5974/65 e
J o Fr1dr1eh" .P raha o

1080 ·lttt2!_!!I~.J~12!!" O·oNYIDburk o Na dvofe stavem poHol.aba
(Pfarov noL o 62) zachráněny Bbytlq koetrov'ho

pohfbu s koněm, u něhol nal zen lele.ni ndl
a Telké vědérko okoven4 plechem (aácbov~o ••

!
rl'

'

<=>

Jl =

zlo~ích)o Patrně

velkomorav8k' období o
Zpráva o nálezu» čj o 81neo J oJustová» Muzeum Poděbrady o
1090 E!2!s o o Lo~ o

Ohledání písko'V'ny Ylchodně od obc.,
kde byly svého času zj1§těny bohat4
nálezy z rozhraní starší a 8t~ední doby bron=
zovéo
Pro.zkum$) zpr áva ě j o5730/65 o
EoNeustupný, Most o
b) V poloze "Ha valech" sběre. dololeno
sloTanské a časně st~edověké oeídlenío
Prdzkuml) ná1 0zpráva ěj 0 4S12/65 o
Fo§íma, Muzeum Žatec o

110

0

~l~!,

a)

ooPí8ek o NalezlAtě se rozkládá seTerDi od me80l1=
tlckého 8íd11ětě na mírn'm západním avahu nad
meandrem staré OtaTy fl na tera8e na fázi ter=
ciérních 8edimentd o
V roce 1962 8běrem zj1Atěny nálezy z pozdní
doby bronzoyé a z doby laténské o
SbJr p nálózpráva čj 03017/66 o
Jo~iehálek9 Plzeno
'II

1110 Fl!!~, ooPraha=východo Na pozemku Domu ddcbodco. (bývo

zámek) zj1Atěna pfi zemních pracích blile neda=
tovaná (stfedověká) studna ětTercového pddorysu
vybudovaná z kameno. na 8ucho skládanýcho
Záchranná akce» zpráva čj o3864/65 o
BoNechvátal e Praha o
1120

~lg!l~2!J

ooTáboro Povrchový pro.zkum na katastru obce
. (mohyly z doby hradištní$) mohyly časově bl!!a
neurčené a blíže nedatova~ . čtverhranný nás p
8 vnějAím pfíkopemo
Prdzkum, zpráv$ ěj o 7200/65 o
7. luBeneA, Plzeno
'
rl

'"" 32

=

113 0 !lgD!2!9 ooKerlovy Vary o Fři likvidaci obce deva.tován
barokní kostel 8 hroby (v jednom z brobd
mince z 15ostol o)o Uvnitř kostela zjiAtln
základ s t arši zdi a atfedověk' keram1ka o Pfi
sběru zjištěna keramika , kter á by mohla bit
vent o pravěk' (určení bude solné al po labor o
zpracování) o
Prdzkwll, zprá..va čj 0 42l1/65 0
E oNeu8tupný, Mo8to
114 0 !2!!~2!., ooHradec Králov' o Při vyzdívání doJDU p oL~ICa,=" .

lou.ka s čp o 8 o , byla narušena jáma.obaahující
keramiku. ze l3 o.sto1 o Podle sdělení poLoKalou.ke bylo v okolí ji! dříve zničeno několik
podob~ch objekt6 o
Záchranná akce, zpráva čj o 6659/65 o
VoVoko1ek , Muzeum Hradec Králov' o
115 0 !2!125t, ooPraha=západo Na nádvo~ípf-ed zámkem pf-i výkopu kana1ieační rýhy porušena vyzdívaná atředo=
věká 8tudna o
Záchranná akce, zpráva čj o 6583/65 o
BoNechváta1 B Praha o
116 0 !!X22!!.J~e2~!, osada Nedvědice, ooTábor o

Revize již dříve získan'ho mesolit1ck'ho
materiálu. o
Nál ozpráva, ěj o 59l3/65 o
SoVencl, Praha o
117 0

§!Bi, ooNymburk o Ve spolupráci s Fr oVelebným (Kolaje
24)

by~a

lokalizována zaniklá

:! Bilčlce o

Zpráva o nálezu, čj o s1neo
J oJustov', UUzeu.aPoděbrady o

sttedověká

čp o

ve.

=
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1180

§!g!!~~ II
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- ...
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.

Blatné !) o oStl"'akon1c&o Pí oBarcalová {ěp o 22S)
zsslala ústavu st~edověké střepy :ll poloh7-••
vrá!i~ a z polohy ~U Adamce " o . .
Předáno hist oodd oAÚ ČSAV v Praze o

119 0 §!!A!2'!2....ýl!~t o o Tábol~ o

2)

Zaniklé středověké _sto o
Viz Planá nad Lužnicí (91) 0

b) Záchrannou akcí při etavebn1ch
dpravách na mlsti získán aa=
teriá1 z 2 opol o14 a z poě o 15 0 stol o
Záchranná akce f) pr..áva čj eaine o
V oHum1 ~ Muzeum !ábor o
L1t eg VoHum1 & Záchranný výzkum v Sezimově dat!
(o oTábor)v 1" 01965 0 AR XVIII 1966 & 344 0

120

0

§~f!.J

o o Lou~ o

s) V písečníku za1o!eném v trase JZ od

obce nalezena pseudoindustrie o
Pr dzkum & zpráva ěj 0 5972/65 0
J o Fr1drich e Prahao
b) V pískovně

na levém

břehu

Zlatého
potoka od silnice Cárka=Siřem neol1=
t1cké (kult oblíle nedatované) 8ídli§tě e
Prdz~9 zpráva čj 0 4216/65 0
- E o NeustupQý 9 Praha o
1210

§~1!!2!,

1220

§~I!Diil .

ooHradec Králov4 o
Viz oddíl Il o

Slezakoplatěn1ck4 pohřeb11tě o

ooKolíno Na ~kolním hř1!tl odkryta část 810=
vansk4ho (') nebo etfedověkého (1) k08trov4ho
•
pOhfeb11tě o Hrobov4 j~' jsou zařiznuty do kno=
. vizaké, kulturní vrstvy o
Záchranná akce » zpráva čj o 6870/65 0
J o Kudrnáč & Prahs o

= 34

=
.

...

0. 0

~

•

•• _

...

.

~

•

• ••_

.

....

o

.o

,~

•

__

123 o

§!!~!Sh

124 0

§2X!!S!, ooKutná Hore o V poloze "Hradec" proveden po=

•

ooKlednoo V pískovně mezi Smečnem a 'lfeb1chov1=
cam! lidská 8 snad i' zvířecí kosti, nejapíAe
stfedoviké stáfí o
Záchranná akce, zpráva čjol552/65 o
AoKnor, Praha o
Lit og AoKnor p Středověký hrob ve Smečnl tl
IO.adna, 4R XVII 1965 9 424=426 0

vrchový prdzkum na hrad15t1 p lze
do doby latéDské o
Prdzkum p -'lozpráva ěj o 2701/65o
LoJansová, Praha o

patrně

datovat

""
ooPlzen-j1ho
Na eneolitickém výA1nném s1dll1t1
(ervoNollaAek, AR· XIV 1962 f) 670 a d o) nalezen
zlomek lelezné laténské spon, • vinutí. a
..-nIJA! titivouo
PrdzkwBe zpráva čj o 141B/65o
.
AoBene5, Plzeno
."

126 o §~lg~2!J Oadst! DoLo Při dobýván! písku na hrani svahu
a8i 200 JIl JJV od obce prozkoumány dva slovan=
ské k08trové hrob,y (v jednom Fe ndl a vědérko)o
Záchranná akce, zpráva ěj o3330/65 0
J oFrldrlch p Praha o
B3 0

Opolánek p ooNymburk o Sběrem a výzkumem do=
loleno osídlení neol1t1cké v halAtatské, latén=
ské, ř!lD8két) slovanské a středověké o
Vlz Opolánkyo

§~E!_@!ga II

1270

ooPlzen'" ... jiho Nálezy z plzeneckého hra=
. d1Atě v s oukremé sbtrce ze~op oBeěváfeo Sbírka
pf'ella do majetku DIlHa v Blovlcícho
Zpráva čj o l4l9/65 o
.AoBeneA, Plzeno

§~tr..í_l!!!!!!2,

35 ..,.

=

1280

2~~!h2!9

ooTachovo Mohylov~
Viz oddíl Il o

1290

2Stén~!,

ooKosto Severně od obce opu~tlDllom Da ·u Jd'e.nee
v poloze "SkálaOO o V prof11ech lomu DezJ1lti~ o
Žádné nálezyo
Prdzkum 9 zpráva čjo422l/65o
EoNeustupIlÝ9 Kost o

130

§~!!!!Í,

ooPrachatice o Prdzkum na katastru obce &
a) Beidensteine - přirodni dtvar
b) ~ad Xunlyart = stf9dovtk (Dál o zpráva 1743/66)
c) "Švédské "Šance" = časově neurčeno (latf!n?) .
d) Bšrenlochhauser = zaniklá osada z doby hlsto=

0

pohřebiště milavečské

kulturl o

rick~ o

Prdzkum, zpráva

ěj o ~052/65t

3070/65 0

<;I

A oBeneA, . PlzeBQ)
131. Straž~iee, o. Benešovo Zj1š!ovací výzkum v poloze

------.---

132.

§it~~ě~gtt

"Lhotský vrch", který se rozkládá jihozápadně
Od obceo Ziskáno jen nepatrné množství mate~
riálu, takže datovani hradiště do doby halA.tat=
sko~laténské je spiše teoretická úvsha& Několik
nálezd je st~edověkých o
Nálezová zpráva čjo6612/65o
VoUa1ý, Muzeum JemniAtě o
ooChomutovo Jižně od obce při výkopu porušen
hrob se dvěma jedinci v natažené polozeo Bez
prdvodniho inventáře o
Záchranná . akce, zpráva ~j o 5526/65 o
DoKoutecký, Most o

1330 ~~!!2!!9!, ooPlzeň""J1ho Na SVV okraji obce v málo pOt1!:íva=
ném lomu kulturní vrstva s lat4nskými stfepyo
U obce taká zbytek mohutn4ho 8t~edov~k4ho tvr=
zištěo

= 36

;>\

FE'tlzklJ.m j) ~práw~
""
AoBenešf) Plze uo

=

čj ,,1496/65

f) 7202/65 o

\

-I
I

o oPiseko V lesním odd o011 d objeveno při kopá=
ni Jamek pro lesní sazenice 6 bronzových náram=
kdo Výzkumem se podařilo získat další dva kusy"
Náramky patři do období BC=BD a jsou nejspiše
malým depotemo
Záchranná ak~e !) ~práva ~j 0 4140/650 Nálezová
zpráva AoBeneš=J oMichálek!) - čj 05266/67 0
AoBenešj) Plzen"" o

134 0

!~~~~!~»

135 0

~t1!~21~EXJ

ooLounyo V malém hlíništi jižně od obce v
východně od silnice Třískolupy =Vyškovj) v profi=
1u malý objekt = v tmavé výplni bronzový plíšek
neznámého stářío
Prdzkumf) zpráva čj,,5 727/65 0
EoNeustupný» Most o

136 0

~~~h12!!~~J

137 0

~~~h~m.x~l j)

138 0

!~.2!!~h

'

I

o oK1adno o Na severním okraji obce při stavbě
hospod oobjektd porušeny sídlištní objekty neoli =
tické~ eneolitické (KNP) a středobronzové (mohy=
lová kulto)" Nález hlásil V"Trnka"
Záchranná ak~e » zpráva čj 0 4326/65 0
VoMoucha v Praha o
"
ooUsti
n oLo» Severně od obce v!elezničním zá=
řezu nal ozlomky středověké keramiky o
Prdzkum» zpráva čj 0 5973/65o
J oFridrich j) Praha o

o oTáboro

UStax-á ves" o Osada "Kravin" zaniklá
patrně v husitských válkách o Kerami=
ka kol r 014000 Mohy1ovité i zahloubené útvary !)
zřejmě zbytky zemědělských usedlostí o
Zjištovaci výzkum» nál ozpráva 1558/65; hlášeni
5547/650
a)

,

I

= 37 =

b) "Velká L1psko" o Oaad8 Llpi saJŮkla
patrně v hus1t8kých .-yál~vho reramiks z 60by kol ro1400 o llohylovittl s'Ytlq obyt...
ných objektdo
Povrchový prdzkwn, nál ozpráva 1556/65 0
ZqSmetánka" Prahao
... _

1390

~Bt 8 o o Jičín o

....... . -'

'-

V j11ní části tufsktlho 1••a sJ1ltl~ 4
1y& blíle nedatovantl o
Prdzlmm g zpráva čj o.390/65 M o.JiČíne>
Zó:Drenko g Muzeum Jičin o

.o~=

1400 tg!!!!!!. ooChomutovo Prohlídka tamních ne1ezlA{ s negativním výs1edkemo
Prdzkum, zpráva čjo333l165. 3)32/65" 4222/650
E~Heustupnis Most o
I

141 0

!1!~.t2!. ,

.

Q

ooUstí qad Labemo Ba zabradě statku proti koste=
1u sběrem s:!.ktna keramika, nej.piAe eneo11tickáo
Prdzkwn, zpr'va ěj óS133/65 o
l oXeuatuPn3, 'Most o

142 0 !!!!m!!!!!h ooLoUDyo Na JV okraji o1)ce v bfehu II silnice
získána pravěká, bl:!le nadatovená kera.iks o
Prdzkum. zpráva čj o 6356/65 o
EoReustupnl. Most o
143 0 ll!!!,

o o Jiěín o

·Na hradi!t1 "Por'čí" spolu s hradiAtn:! ke=
ram1kou. rotačním mlýnakjm ka_nem a bronzovým
ple'chem, nalezen okrajový sthp n'dob),P1'alského
ty-pu o
Lit o: Jó;Wa1dhauser, Nález pralak4ho tl'Puna bradlAti "Poráň" u Jič:!na o AR XVII 1965,253 0

144 0 ! ! !!!!_I!!, ooChOmutov o Západně od vs1 v pískovnl knovízská
a lat
á sídli~tě (srv oBZO 2-1964, loko15S) o

= 38 =
Pr~zkum9 ~ zpráva čjQ5729/65o
•

I

EoNeustupný, Moste
1450

Y~!!!.!~2.!,

ooChomutovoSídliště

s lineárn~a vyp~chano"
keramikou, sídliště KNP; pohřebišti lidu ••
šnOrovou keramikou, hroby bylanské.
Viz oddíl Ilo
fil

1460

Y~i~e!!!!,

ooJičíno P~i

výkopu odpadního pf~kopu táhnouoí=
ho se podél severní zdi kravína JZD poruleno
neolitické eídliětě (vypíchaná lcel'wka) • • ~.k'<=>
no několik etftepd "lidu popeln1coyteh Jlol~".
Dodatečně získán eneolitických sekeromlat, který byl pf-ed lety objeven při budování paf-eniště
na zahradě domu čp040
Záchranná akce, zpráva čjosin8o
ZoDrenko, Muzeum Jičíno

1470

Yl!2Y pod Oškobrhem , ooNymburko Na úpatí

Oěkobrhu

nade
keramické zlomky (doba

vsí nalezeny středověké
kolem r 01300) o
Zpráva o nálezu, čjosineo
JoJustová, Muzeum Poděbrady o
1480

Y21!!~~2!,

.
1490 !tIDlBl,

OoMosto Jižně od obce pOblíž hřbitova při v1=
kopu rýhy pro vodovodní potrubí narušeno kostro=
vé pohřebištěo Pdvodní materiál nabyl nalezen.
podle uložení koster (natažená poloha, orientace
Z-V) je možno předpokládat stáří stf-edovlkéo
Záchranná akce, čj02437/65o
EoNeustupný, Mosto

\

~

i
•

V pískovně jižně od nádralí byla poru~
šena sídlištní jáma mladAí kultury dnětické v
záf-í 19640 Zachráněné stf-epy pf.dal muzeu v Měl
níku Dr Ko~ebera~

ooMělníko

I

39 ""

<;>

Záchranné akce e ··
JL
"
Ko~bera 9 UUG Prahao
•

-

-

o"

• .-

v
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1500 !t22!!2!, o oPíseko Hradišti z
bronzov4 o
Viz oddíl Il o
1510

!x!2~~_!!!!U, o o Jiěíno

15241

b:!2!i-g~~~g,

,.

~

-·"" '

..

"' ,

počínající

_ .. ,., ........... .

~

"

stfední doby

Negati. n:í prdzkum na... poli JZD...
jižně od lesa "Stfíbrňák", kde mlla bit pfed
lety vyorána hliněná nádobao
Pr~zkumJ zpráva ěj o sine o
Zo Dre nko , Muzeum Jiě:!no
oo·Sedlěanyo

Na

hradě zji!těna

keramika

ze 14 0.010
.Záchranná akce, zpráva ějo65B2/650
BoNechváta1, Prahao
1530

~~~!!!_~2~t,

22 0

~!!!!~,

,

ooUstí DoOr1icío V poloze na Pfoísekách
pfi sběru na meso1itické lokalitě nalezeny
slezskoplatěnické stfepy pocházející nepochybně
z rozoraných žárových hrobd o
Sběr, ná1 0zpráva ěj03094/650
S o Venc1, Praha o

osada Lhota, ·keo.Do1ní Bfežany, ooPraha-západo
Keltské oppidum,osíd1ení eneo1itické, zéstfed o
a mladAí doby bronzové, osí61ení ha1AtatskC)=olaténské a slovanské (pražský typ) o Ojedinělé nálezy z období stěhování národd=
Viz Dolní BřežaDyo

1540 ~!!!!bl,ooLounto V pískovně nedaleko
nádraží prozkoumán
.,
před lety hrob se Androvou keramikou (NoMaAek)o
Prdzkum s negativním výSledkem, zpráva čjo3336/65
EoNeustupnt, Most o

40

=

1550 ~~~l:t ooČesk~ Budějovice o Rekognoskacenalezišt ,n& ka"", .
tastru obce (větěinou. mohyly ze
.
..
bronzové ) ~ ~
Prdzkwn ll zpráva čj 01109/65 o
.A oBeneě II Plzeno
~.

středn!

doby

"

~

.

-

~

-.

.~.

" ,.- - ...

',

.. .

'.

1560 ~!!!~t o oLouny o V poloze na Předměstí při výstavbě nov~
objektd hradiětn!ch , a
středověkých (hrnčířská pec II studna a j olo
Záchranný VýZkum, zpráva čj 0 5135/65, 6024/650
DoKoutecký» Most o
čtvrti zjištěna řada

,

I
• I

1570

I!h~, o oNymburk o Povrchovým sběrem v prostoru tvrze v .Že=
huňském rybníce (zkoumané dříve dr oAoHeJnou)
zjiětěny raně středověké

a

středověké

nálezy

(zejména keramika) o
Zpráva o nálezu, čj o sine o ..
J oJustová, Muzeum Poděbradyo
1580 ~!~~m, o oTep11ceo a) Jižně od obce poblíž .silnice V6=
doucí k dolu JoFučik v břehu cesty mladohra=
dl~tní keramikao
Prdzkum" zpráva čj 02435/65 o
EoNeustupnýíJ Most o
b) V poloze "Triangl o, v areálu dolu
J o Fučík zji~těno knovízské sídliště o
Záchranná akoe íJ zpráva čj 0 2434/65, 4217/65 0
E oNeustupný g Most o
~ . ..
. . ,.
c) V poloze nTriangl~ při bagrování
zničeno několik kostrových hrobfi bez pdvodniho
inventáře o
Záchranná akcej) zpráva čjol060/65o
VoKrutaj) Most o
159 0 ~~gg!!g,!,

Most ., Východně od obce staroplelstoeenní ta=
raS8 0 V odkryvu kamenolomu na bas i terasy valou=

00

.... 41 ....

nová industrieo
Prdzkum, zpráva čjo5968/65o
JoF.r1dr1ch, Prahao
.

1600

•

. _"

.~-

• ','

.

,

.-

w

-

._ ' ••.

Ik21!2.!. ooPfíbramq Pan JoPáAa, lesník, _bytem Humpole. t
RozkoA 1, doručil st~edovAk~ stfepy nalezen~
u !1rotic při sklízení bramboro
Pfedáno histooddAlení AÚ ~SAV v Prazeo

"" I I
Vý.k~

110

iII;!Q,

CO>

8yatematick4 a expedioeo

ooLo~o

line4rn1 keramikou, .ídlilti dnlt1ck4,
k~~yí.~k4, stěhování národa; hroby dnAtlok4.

S~411Itl . 8

Y~,

V~do~~í exp.dice: Dr Ivana ne1D8roY4. CSc,

Ad

mohyl ~=

~SA.V Praha"

čjo:

2853/65, 3341/65. 3674/65. 3981/65 v
4735/65, 5149/65, 5483/65, 5765/65&
6201/65, 6446/65, 7034/65, 7035/65 9
78'11650
,
Výzkwa y B~.znl v- sezonl 1965· tr.al 6 Ě81ed
(od 3050do )0 0 100); na výkopu prdmirnl praoo.al0 15 dil=
níkdo Byla odkryta plocha )200 .!, mí8t7 p~l .Da~D4 8íle
akrývkJ ai 1 mo Vlt§1Dou d08ahovala skr/vka hl.Qb~ 60=
0110 Odkryv trl proYádln ruaaJ (nikollv buldo••rem) ••
pomocl d.ou tranaport4rdo Zahrnutí Yý.k~ bTlo proveden
buldo ••remo
Odkryvy IV/ll, 13 a 15 o rosměrech (10 II x 60 Dl tJ
p.alední Y7kopán pows. do d'lky 30 .) b717 Y81.tlay ve
.tlíd.vloh pá.eoh .a o••tou protl jll prO.tOtma"IW pozemc::o
k~ trOJdh81Díkovltého tvaru (sloučená ěokato155' • 1558}o
lCrolli toho byla yÝcbodnl od Yýzkumu na 4 pol~oh YySlIi'ena
aíl wt6, JRer' 1»717 proY8d.~ na dvou poloh_b, na zbÝ"t'a=
Jíoíoh d.~ budou u8kut.ČD~~ • pfíltí •••000o 'Ichodnl
04 pro.koumaného trojdhelníkového pozemku, 8 to •• potokeM
b71a "clena _31510v.Oí sonda VIIS. 2 II Ilrok' a 82 II dlouo
h'o
Přehled n'lezO v roc. 19650

Zpr4Y.Y o výzkumu

'0

~

~illKI_I_liD!k!!~_iiEI~2V:

dva kU!.vé do..
(chata LIlI. LVI) dlO\Ůlé 25-30 Ilo Jedna ehata IIIla od=
"
vodftoyaoí
il'beko Zjlltl~ b,ly men§í 3.." vltftlaou
patf1cí k jedn4 nebo druhé chatl a velk4 neprayldeln4
j'~ (stavebn1?)o H'le.ovl neb717 tyto obj.ktT pf111~

.

.

,I, ....

-' f'

•

.••

_ • • • _ .' .',_ ._.

_

_

_

•

bohaté 8 vij~~OQ men!:! , jámy . 2418 , poč.t~mkeramickým ,
Jil8térlálello Chaty i jámy; patfí
,. star§:!mu období lineárll!
kerami9~ ,
, "_, __ . '. ,

~

,

t

.

I

i

•

.

•

.

~

•

"

..

.

.

•

.

, ,

~

, Y~!~!s:!~J,!:!li~!:

hrob LXIX s kostrovým pohřbem
v ritu'ln1m ulol.ní (J-S)j na pravém boku" ye stfedni
silném skrč.nio U pohřbe~ osoby nalezeny 2 bron.oy'
nau§nlce (1 neaachována), 2 kostěné jehlice, 1 kostlo;r
~ Alpka a 3 Dádobkyo Tělo lele10 na jakýchsi noeít=
k'ch s dfevěntmi drladlyo
K .'yainlm obj.,,6a pat~í cbeta LXV I více nel 17m
dlouh'. ye1mi pravidelná, 's hustě ~azenlmi kdly, e
l4royým poh~bem Y kamenné, skříňce při východni straně
(obětina v základeoh?)o Unět1ck~ kult~ře pat~í dále
1. _kolU Jam, s nichl uposornuj1 na jámu. 219 • poh~be. a.i dvoulet'ho dítěteo

.

Itbl~2!'_I_iI!!'!I!~_iYltiE'X Několik

kulturních
Jam, • niohl nutno ".4v1blaout dvě (221 a 224) s •
• byt~ pece; oblj.ou n'leaoyl vel.t bohatéo
Q~!1l~_!!!~2!6D'_!K24tg VětA! polo_~~~!_~~~D'

chata LIl 8 trojicemi mohutných kdld v užšíeh stranách;
mimo keramiku v ní Dal..zena lel.zná struska, d~evo,
bronzov,t tyčinkový náramek s rozA1feným1 kone1 o Mělk'
polo.emnice LV 8 trojicemi velmi mohutných a hlubo~
kých .61d y ulAích stranáeh o X Yýsnamných ' obJektdm
pat:fí-1cdlová
chata
8 kruhovitým, zahloube$
___
o-o LVII
'
,
ohn1itlm • obl'skd v .ápadní t~etině vnlt:fn1ho pro=
.toru~ Velmi dM.lité byla .~n:Ljáma--246, yelká,
hluboké 2,60 • 8 . . četným nálezovým materiál•• , který
zatím nelze bl!l. urě1to Patří bud období stěhován!.
nérodd. col J••t DeJpravděpodobnější nebo pra!skému
t,PU. §lo o mohutnou obilnici, jak jsme zjistili té!
propalováním její výplně, čímž Jsme získali mnoletvi
zuhelnatělých zrno

-,---

, \

pra!Ak'mu typ" b.J _ohla
p.t~lt obllnl•• 246 (srv e stěh onárodd). d~. j'-a 256 a t.a=
r"1 ._.chycenl mělký ob"ekt v jej:( blízkosti;- tell 1»71 zaf ....
..a podl. sdobe~ch 8t~.pd ••1 do 90.t01011e1 0
ilR!HI~f_2~21!~ ::

Pozp'!kY k Methodi !tz~o
Vl zku "ako 1 '" 1d.nQ1Ich let.ch b7l Pl'01'MIIl
ISrok;ta1 na•••"jícílŮ plolap1 odJa7Y7 o Pr4b1!DI

J." pro....

pla.o.a11 v,tplň chat a ytsnewnl.1lfch .1"0 ReJl.pAf.b Y,fal.4=

•

kd bylo dosaleno u .1'-7 2"', kde .,e_ nalez11 .nolet.:! eao
PokuaDl byl .1.d.n 0.11 • polOY1Da dr.m4ho odkr7"'l dom-ato= .
•_
t'otop1ba, aboto...eDta pomoc:í §y4dat' ril. .. "den!
DI' Bo'mbroa1an1bo .. §v4d.uo Pokua 88 plDi z4afl1 a totoplŮ Y7boyuje De J.n Jato podklad pro plán ěl pf:íM úhrada
. . pIŮ. al. tak4 Jako f'otodOlNMllt" s.la", pro .1\11 obJ.k=
t7. kte•• _111, _ilO ~1 bll8411 :totocrat'OYD1 .....tlt 0.14 o
, lehl81 ...oDl .1- tak4 pomoc! wtd hledali pobfebilU.
,.t~:Lcf ke skoaaaaM osadl a To .e oa.ldčl10 jen sa"tl, nebol
DI.1ak4 objekty nty zJ1AtlZV', a1. _ú ••t1. je.JH
o ~ dJlub .1da, aD1 -Jeou datoYÚI' e

_17

.i..

mcolY ytskump v r 01965&
1) 4all:! odkrlv4n1 protoh1atorlck4 a al0Y8nak4 0 ••4y _ tím
.taaoY.l11. pf:ípadnl uphaDin:! pfedstaV7 o "-.1111 rosea!lQ;
2) hledat pohřebiště 8 které by ke zkoumané aJ_di patfl100

Pokud jde o prvni bod" byl

splně n Y

tom
....la. .. .1- YI.chn7 t~l velk4 odkryv, ....fl11 na zk~c::>
~ .111ft1 partie o.:(dl.~ plocbr _ zJl.tl11," slovanek'
.14111t1 t:í.to emlre. plynale dále nepokračuje (.had ne~o=
."a1. .111 .ět~:! vzdálenost od hq). ..t:ímco oa:ídlent • do=
b.r .těhOY6D1 národd .. t~ ještě i dále smlre. j1hoYjched
a1ao ZJ1Alovao1 sonda aa potokam _.r•• Dll vlchOd od m1sta
-.talru_ obJ.Y1la pra.lk4 objekty • podle etfepd b7 tul moh17
b.t' 1 Dél• . , .1ovaDek', \&kle lze předpokládat, I. e1dll§,a
.. pod41 ,.-, .1.ltl 1 •• potoka. t~o dále • .Are. Je: východgo
Q

= 46

=

~wv bo4- 'b71 eplDlll-sě . .tl1)-Dllbol,.",,"M-.
tr.87- yrtd, __hq bIt "7pr.co~~ áplJli yé1eel••.
ŮF>
. . . ,08••1 . .,. k_ěú :t'-1 1 pro Maoatatet -lM1\) . clAt · pre=
tO e I. ' b7~ .aúti p_d. . . .boeIo Z "","~eb 4 , ,.lob~..,.~
pro.k..., 2 a " obcMl bJ'q AJ1itl19 obJ'~7a ;p 1. . A~.:I .. ~
b111, yts__ • poleba D ••1 '800=1000 • "'na .. . ,.yteUcl~ (pod

k."1

"oa''''••)o

fato ~loba ůúau--\fltI1

poa.t

• I

obJekt' (vt7- ......

q

pr"MI.,. .,. Odet,t!J)t)ch 2 III T pM.100. 41~ •. 10.a-li?
rok'.) t> " alcbl bJ'17 bM~ o l'..tni b7 tot@ 8t.t. Mld. pl1=
ebů.t • •__ Jako pobhblltl t) _1.. .aů ut1a .ui!it • .1lC! ,a.MěDl -14e «» brob7 sl"_t'e Debo{ 4a'"e01 _t.rl~ ,, __
.s1ekallo
•

l.

.eJ•••11llI311ch ytal.4k6 _18 T r.8 1'" 40=
...... pl'e4••I1a
d...o" ob4@b1cb I) .to 1) 't' ob4ob1 áltlek'
DltQ17 • 2) y 40bl .tthoy.! úrodh D61eIS:tt bJ'l. 1 ob,3ey
cl• • obat kul tUol7 e llM*,a1 al"aa1kou, ě1al b71 40,1111. 01lP
e.lk.., dieposle, _oll1;l~~ oaq (4oA4 aúa aJ11'.zae' 1<0:>
~eh dOll4)o
1) Vlk' k{U@", @batl:tv .. flil&i1
"willa
4a1A1a roalrDla chata dDItlck4 mltU1'7 (Sf_DO I@hat. DI"
811-.' ., ~I .,.'ff spfl J.J~ etU'11Im dubo PodpGru'"
4.-1D1aa o tOllf) . . teprT_ Y Dl.1ld4a obdob:í daltlck' mltQ17
4_bú:(
ti ...ai'-a1 ·-~oDir8& ebat o (Y 4dalAt4m .'-1'1 ....
poa'bleh epol.l!.uk;1ch Jedllot.ekt) !ů' koaatrů8D1 ~ oba
~-

LD ""_.'. • to ,pf'1et.a",u,.

De

••81"111

. t r _ o I: va"_

, dl••• ',.tI'1 1*0Jt1 pobhb (Udaktt» Y bMDÚakf.1M. (~a1l1)
ktu1 _~bDI _.",1..1 •• aAla47 etaYb7 ~.3~h "".Ildld
etlWM&o
. 2) 111M @bl pol@••Dlce f)
",.Hl83~
1\ olnr7k1.bo .\a••blÚho MM
tQf) b71a odla7ta k61.., .\8.~
(LVII) e'-"84 orient.o. t) poRilklld wlak yltA1 _I p010.ab~CMl_=
cbat7 tohoto obc!O"';( a Podob' .. k6lO'l' chatl XII (.'lllo......
,EDodl). e4D7" Jil dfí.. 1 d"l_ cl.1Am kIln1a obat. (IX "
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XXI) & • 811ebi . ~clM ' J8 . sl" nak 1) drghá Mld
o.,
ObJ8Y. toh§to typ" et.'IbJ' boo. ",ellů dlUel1tt. pr•. .••lk...' - p~ . 8.HD1 a!d11Atl ~ 8těhovúíli!úod6 o .Ro tisti ·1 . chat . • -, 1etol~.
aoDd4ch _znaě&lJeo le · 08ada . t~hmrú:! nár~d6 M - tAM ~ ... a.rea na j1holf1ehod Xl8I alewanllJk4 s:ťd11Ati o kter' .3.
• tlsXlé závl.lostl De t m i'elq o
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~á .. Dál@llt_ ~•••ipodob

ro.DlI . období stěhování národd (pi'1po_~.tu 111O··. .ala,m.1ilnE8!:O
t7PU) 88 8hodt.A~e • velkou Júaml 213 0 odla'"t«m x.Lt.u ~Glm.o

která

bez.,.ěnl

úl.Jí dobl

.těhw_í

wirod6o- 0bI ..

pod@~.3t .

.

••1k. obilnici • k~..lk~~ pral8k~ho t7P" = 3
181~.
tf~
k Y.~D3. náleid_" proto!e podobné obj@kty " B.@hách ~o 't@t@
obdob~ d08~d zJ11tA~

by~o

lb:ptéU.ti1 _wAtt 11

lada z hr

m.ěK!1oh

II ci t 160

=

12 o

!2!~t!I,
Sidll§tě
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OoKutná Horao
s

lineárn:í~

vyp:íchanou a

18ngy.~skou

• I

keramikouo

Vedoucí exped1ce~ Dr Bohumil SoudskÝj CSC~ AÚ ~SAV Prah

o

Rok 1965 byl v ~lanech v podstatě rokem zprs=
cování materiálu bez yět§ich terénních prací~ V terénu
se praeoTal0 Jen velmi krátkou dobu, a to y prvním týdnu
dubnovém (7 o IV o =9 o IV o )~ kdy se zkusmo odkrýv ly narušen'"
objekty na sekci ~ poté 26oVlll o=16oIXo$ kdy se praeova=
10 na sektoru E 8 •• ke. B a p'sléze 7oIX o=loXllo t kdy se
po sklizni pracovalo ~
Práce tedy byly pojaty do dwou úkoldg lovyužit
vhodné situace na sekei B a ručně zde skrýt s ktor E 8&
jeden z řady 8ektar~ neprozkoumaných mezi plošnými odkryQ
vy z r o1959 a 1960& a zachytit tak jižn1 část chaty 624~
která patří mezi nejlépe zachované v ale jejíž datování
nebylo Ja8né o 20 Pokusit a. pfed osetím & po sklizni na
sekcích S a T nalézt objekt v který by byl pokud Rolno
neporušen v bohatý na keramiku a patřil chronologicky bud
mezi fázi šedou II a světle zelenou DB stdlišti A=E, nebo
mezi světle zelenou a tma'\fozelenou g nebo konečně me'i
tmavozelenou ~ červenou~ tedy do postoptimálního obdob!
středního stupně lineární keremiky& kdy hiáty w prdblhu
indexu alfa dávaly reálný př dpoklad dol@ž1t zemědělský
cyklus práye v obdobich hiátd na jiných sídlištích než

------------------

A=E o

Sekce B"
V sektoru E 8 (jako obvykle 15 x 15 m = 225 m2 )
byl odkryt základový žlab chaty 624& zkouman~ z větší
části v roce 1960 0 Tento základový !lab" y němž se rýsují
velmi zřetelně i kOlové jamky" je přeru§en na straně již=
ní, mezi druhou a t~eti kOlovou Jamkou počítaj od zápsdu v
kde tedy a~etelně byl ~od do ehatyo Vchod sám bylkon=
strukčni ~e~e~ zvlášt v přidáním dal~ího kftlu z vněj~i
str~w tedy před čelo chaty» a to jak před d~ubý tak
_ _ _ _ _ _ _ o
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před t~et:ť»

t <lj." středovl .. -kdl -konstrukce <l Ukazuje to., -!.
interpretace pddol7sU z Postoloprt . byla správná • .dokládá
opět neexistenci přičné ws.b, u neolit1ckých stavebe Na rozdíl
od pozdně 1ellgJelsk~ho dOmtl z Postoloprt" kde - př:!ě~ dyefn:! .. -.
trám spočival z~ete1ně jednim koncem na vněj~í» západni vaznl=
ei f} a tedy vý§ka vchodu D\.ltDi odpovídala výšce vněj§;ť . stěnYf}
tl tohoto ptidorysu domu 624 řešení vchodu je samostatně jši f} - - protože trám nemusi odpov;(dat vý§ee stěn (o níž vmej) ~e byla
cc a 250 cm od spodku kOlových jamek) o Chata sama · měla opět . ,
zhuštěnou jižní část~ tedy dYojit~ podlažiga Jelikož se ne= .
našla žádná další Jáma» která by k chatě měla vztah 8t8.ební~
jest uzavříti» I. pOvodní nejisté datov4ni je patrně spr4vnéf} '
a že chata patří do f".e fialo,,' I 8 indexem 2 ~ c1.. ,:f:,. 6 a · s rel""
latiyDě Yysokým indexem (3 e Jinak .• sektoru E8 .nebylomc na"'"
lezenol) ;Jenf) jako obvyklef) sv:íf--eeí neolitická norao -Chata .624
má tak jeden z nejjasnějěíeh a nej14pe zachoyaných pddorys~o

.

, Sekce Te

V sekci ~ Jsme odkryli v minylé kampani obj o
1701 9 který doložil sv1á§tll:( f'áz1f) jinak: zatím ze s:ídli~tě
.
A=D neznámou g řadící se mezi starý stupen = fázi krémovou
z jedné stra~ a fázi fialovou I z počátku středního stupně
ze strany druhé o Vyplňuje se tak částečně hiát f} který mezi
jmenovanými fázemi bylo Domníváme se v§ak n1elD~něf} ~e ne=
...
vyplnuje tento hiát úplněo Při jarní orbA tu byly narui'ieny
dyě jámY9 z nich! byla doložena keramika vhodná pro aplikaci
...
indexu a~fao Ale při výzkumu se ukázalo g že bud traktoristé
neurčili přesně misto nálezu 9 nebo le percentu'lní zastoupení
prvkdLO 210eeo.,,250 je ul za hranicí trelevantnost1f} jak tomu
nasvědčovaly nálezy dalšío Jámy by tak byly z nějaké mezifáze
žlutéf} ale navic byly por~ě.nJ osídlení. Y.rPíchané keram1~
(j~ 1702=3) 0 S dalňtm výzkumem jsme ~s1li počkat po žn:!ch o
Tehdy jsme zprvu pracovali na sekci Sf) poté zkusmo opět n
sekci T {jámy 170S~ l709a a ale VýSledky byly negat1vn!, t eJ o
stále jsme zachycovali os1dleni bud z nějaké téze pere18lot
~
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kterou označuJeme zat:ían1a a neplkQýa
názyem Protonotenkop~) nebo z některé mezitáze žlut~ (t oj o
bu8 mezi čerYenou a Ilutou I, nebo .. z1 Ilutou I 8 žlutou II
podle .ekYence aídl1~t~ A=D) o

•

jaDlOu

1701

(~'ze,

Sekce So

Ha sekci S, Jak b.r10 u.edeno Y,fle, j ... zpr.u
odkryli yelk4 j~ 1704 , 1705, 1706, 1701, 1710, 1711, anll
je.. nara.ili na osídleni s toho obdobi, které jsme potfebo.a'"
11 pro posta.en1 ddk•• a ze.idělakého cykluo Byly tu nicméně
od.br~ ._ork7 pro sulý_u na remanentni magnetismus a získá...
~ čet~ ndlezy, leter' patrně p~l.pěj:( Je ~.5eDi otázek vý.oj.
meterlálni kultury na poč átku aladlího etupal lineární keraal=
ky, ale .oustfedl11 js. . .e př.devl1m na ot'zku cyklu T postoptimálním stadiu etfedního atupně z ddYodd Y,jle uvedeatch,
tak!e ani zatímní. rozbore. těchto o41e.4 ne~hD pos1oužit o
Kdy! yýzkum těchto 6 jam byl _ naěeho hlediska
nedspěěQÍ, odhodlali jsme se na prahu kvapem .. blílící z1~
k rázDému činu o Po propoětu = podle sběre., Trty a sondami
zj1ňtě~ho počtu obJektd = pravAěpod obDOatl, Jat často na !á=
danou j4Eu narazíme (vyělo e le kald' 580Jáma bude z hledaných
fází) Y,Jaě~ll1 jsme sondu vedoucí směre. vtchodoj1hoYýchod=
západoseyerozápad y délce 250 m (sonda IX) ahruba po n'cholu
t4bl4ho spraAov~ho ~betu o Asi uprostřed sond7 jeme narazili
na Jámu 1733, která patřila do hledeDtch fáz1 0 ~la trochu Da=
rul_na osídlen1a Y7píchané ker._iq (ale to "e_ na ..kcl B-T
ya.chD.J obJekt7), proto bylo nutIlO vylCNi!lt lalok C, oetatDě
chudl, který 1»71 Jl8tl a1adAí _I sb7tek 03"0 Doetele .. s ••
několik ~1.sd • obdob! star.§ího, paralelního a o3amou 1701
(protonotenkoptov4ho. 9 '. proto j8lle aplikOYa11 statistickou
rektifikaci 8 Y,ymesenim horního a dolního lDdexu .l~a. • Dlko=
11 jen indexu jed1néhoo Rektifikace b,rla prOYádě_ na ztikladl
rozbar~ kategorie . .terlál/t.. l/~rch a nikoli De bázi to 1110
abstrakce o Nejde tedy o chybný logiCký postup, Qýbrl o nutnou
kritik", pr_ne, kterou D7lÚ aplikujeme na kaJdI celek. jebol
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pak Je aolno 8 a b)'lo
8Olno, etallOYlti na bůl kategorie seterlé1/'tMl/poyreh (pro=
tol. h1aYDí ob.ah j~ • lotru.. .1.o~ od .ebe aa.GYI doetat..aD
Ysdá1e~ <=> anal;ý •• této kategorie .1e dost.l hrubá, a Del •• .11
apllkOYat na ~6&e besprost'.dnl n4el.d-') o
poa.t 1Dtrus:( t.edy b71 g 4 ~ y ~ 12.
Y __

7 bwt.

Podle toho
o(

poěet.

Y7ě17

dol

Q

lli'truz1 o fento

pak

poěet

dv. rek"t1f'lkova. indexy alfag

16 ,,190

o( hoJ" • 17,;25, která s . .oshjllě

tyof-:í řadu:: :~!!!~_~lIJ.l_~_:~!.~~:

A-D. a to .a ~'.l tmavo.el.
nou a p~ed ~ázl ěerveDm!t) pře.ně do sj1itěného hl 'tu o DokollC.
tu "eětě v hiátu ~á eV.Dt~áln1 a1ato pro hodnoty.. aídl1!=
tl I-X (je.t OVI.Dl Ilit! na zfetell, le u o( 1733 neJde o SQ'"
teěnou statistickou dispersi. proto eventuální _1sto)0 I tak
ylak jest míti za top le existence zeDidělekáho cyklu b.11a
prokázánao ZbiT' = v da11ích letech = ddka. kYantltat1YDi
r~Bnolit a dokásatt) bQ4e- 11 to .olDO, le tento Jey J. sáko=
niti. lel•• totl! propaaati 11uzfao S:(dl1ltl S=~j. totll
~ tak tank' alJApce spr.l. II le obj.kty f t navzáJelll ve lal allDl
pertektně

do sekY.Dc.

Tyt.o hodnoty •• fad1:

sídliště

g
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porušují& Nicméně jsme zjistili sondou výše popsanou i další
objekty, zejména dva příkopy datované vypíchanou keramikou,
několik pecí atd o V materiálu b.Jla popryé doložena starší
vypíchaná keramika (nikoli z přikopd), a i na tomto sídlišti
~lábkovaný materiál s organickou příměsí 9 I o stupně IJnKo

•

I

Dr BoSoudský, CSc o

~

I

I

, I
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Keltské oppidum!) stopy eneo1itického osídleni!) os:ídleni
ze středn:í a mladší doby bronzové v osídleni halětatsko
laténské, pozdně římské a slovanské (pražský typ) c Oj.d1~
nělé nálezy z období stěhování národ~o
Vedoucí expedice: Dr Libuše Jansová p CSc a Dr Evž n Flesl,
CSc, AÚ ČSAV Frahao
Asistent výzkumu: AoKnor.
Zprávy o výzkumu~ 2346/65, 3402/651) 3350/65, 42 86/65 9
5328/651) 5741/65, 6511/65, 8051/650
Zpráva o eneolitických nálezech: Dr EoPleslová, čj o :
4262/650

Ao Akropolee

Plocha výzkumu byla dále

rozšířena hlavně

!_~~Y!~Q!~~hQ~~±_g~~~!_B!jY~~~~_E1Q~!Bl,

připojením

sektorů

2» 3 sondy 17, sektor~ 2-4 sondy 22 a novou
sondou 28 (celková plocha rozěiření měř:! 306 m2 )0 Na
rozdíl od minulého roku byl zkoumán jen vrchn:í horizont, hlubší prozkownán:í bude uskutečněno až v příštích
létech",
Tam prozkoumány :
Zahloubený objekt s importovanjm římským morta
riem ze4ostolo (sonda 28, sektor 3) a keramikou pozdně
římskou (též pražský typ?)o Délka objektu měří 4950 mj
šířka plně neprozkoumána 9 protože sz ookraj leží pod
kontrol oblokeme Jihozápadní konec objektu zčásti porušil pozdně laténský terasovitě zahloubený ddm (sonda
28~ sektor 3) ~ zachycený již č'ástečně v r o1963 (sonda
3, sektor 2), který pokračoval na severozápad (celková délka 10 9 5 m) a v němž byla ' na sz oodkryta hliněná
pec (sonda 22$ sektor 3)0 Ddm svou severozápadní části
překrývá starš í kamenné zd1voa
Q

~~

54 =
... :

Část na úrovni postaveného sídelního po~dni

objektu 9 vymezeného žlábky ~ které pokr ěQj1 k valQ
čo l o do neprozkoUMané plochy na jv o straněe N ploA. objektu
nerespektujícího atarěi zdivo » nalezena lelezn' lipka z dob,y
lat~nsk'ho

stěhování národů o

Část pozdně laténského domu s kamennou dlaJbou

(sonda 28 9 sektor 3) & rovněž pOkračující k jihovýchodu do ne=
prozkoumané plochy o Fod dlaibu domu patrni pokračuje hliněná
podlaha dalěího mledolat'nského 9 Jen g části zachycen4ho 81=
delního obJekt" o
Zahloubená chata mladě laténská s hliněným
plochým ohništěm p dlouhá od SV=JZ 3 9 60 m~ severozáped ookrajem
'zasahující pod kontrol oblok (sonda 28 9 sektor 1) 0 Chat · je
obdélníkov1tá e zaoblenými rohy a porušil svlmi základy
starAim ~avděpodobně halšt t kol t4naké zd1vo o
Zshlou_ná chata pozdně 1 t4nskail) obd~ln:(kovitá 9
a. zaoblenými rohy (4~60 y 3 ml l) delší 080U směfující rowněl
od SV=JZ o ~la zahloubena do násypového tělesa staršího troj=
bokého gbjekt~ s kamennými podezdívkami o stranách dl ook olO m9
jehož Jihovýchodní část byl~ od~yta v letech 1963=64 0 Seve=
rovýchední konec chaty porYš~je severovýchodnť podezdívk~
trojbokého objektl,1 9 k jehož 1Ylt\ějě:í stl" ně se př-ipojuj:! dal~i
starší kamenné podezdiwkyo
!~ j1hoz!!,d~í straně nejvyš§! ploA1ny nově
otevřena sonda 26~ jejíž horní část leží v těsné blízko ti
Kamenného stol~ ~ dolní část zasahuje k jihovýchodu přes za=
oblený stupen » jím! koněi nejvyAší plol1na akropole o Roz§1řením sondy 13 (sektor 21)3) z r olS63 byla plocha sondy 26 napojena na dlouhou sondu II z r o1963 (celková plocha nově př1po~
2
.
jená plochy měří 370 m ) 0
V horní části sondy 26 odkryta část žl bu SZ=
JV smiru l) snad halštatsko=latánského 9 kdlová jám,y eneo11tlckých
a! knovizekých objektd ~ mísovitá jáma mladol tánská (spona
spojené konstrukce) a ulš:! Ilábek jZo=sv o sllěruf) zet!m bl:!l.
nedatovatel1)$ a pokrsčuj:!cí k SV do neprozkoWJlan4 plochy o
'<?

• I
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místech bylo nalezeno dosti eneo1it~cklch keramických
slo~d (ku1tonálevkovitých pohárd>, části kamenných n'strojd,
ojedině14 zlomky keramiky ze st~ední doby bronzov4 a keramika
knovízakáo
V dolní části 40ndy 26 a v sondl 13, která k ní
p~il4ha na SV p odkryty t4měř celé pddoryaydYou ~erasovitl
zahloubených pozdně laténských domO, dlouhých 10 • • 12.50 m&
zachycených v ěífce 5 mo Dřevěná jejIch konstrukce (zčást i
srubová, zčásti s propl4tanými stěnam) byla ••aazena do
ózkých žlábkO a kdlových jamG Delěí ddm byl p~íčnl členln a
měl hliněnou podlahu. Ohniště zatím v nich nebyla zjištěna.
na1eseno několik železných sponG
Fř1 stavbě těchto mladých laténských domdbyla
porušena konstrukce kamenných komor, 'z.lo!ená na hradbě .aoblen4ho stupně. který zde měl směr od JZ-Si e Kamenn4 komory
silně p~ipomínají konstrukci hradby nejYy§lí p1oši~, zkouma=
,nou v ro1964 na severovýchokonci ploěi~ a je proto pravděpo=
dobn4, že zde probíhalo jihozápadní opevnění plochy ae atarAí=
mi kamennými stavbami~ která podle toho mě1ka d41ku t4měř 90 mc
_Na severovýchodním koncem kratě1ho lat4nského
domu byla odkryta malá zahloubená chat. (cc.2 x 2 m) s k8me~
nou píCkOU v severozápadním rohu • s keramikou pražského typuo
Velmi hojná keramika pražsk4ho typu, provázená
ojedinělými zlomky nádob z doby stěhování národd, byla naleze=
,
na ve vrchní humozní vrstvě překrývající Jihovýchodní části
terasovitě zahloubených pozdně 1at'nských domo.o V těchto m1s=
tech byl nalezen také nezdobený zlomek terry slgill.ty z 20
stol. DalA' nezdebené zlomky terry sigillaty a zlomek tvs=
"R8ucherschale-, nalezené rovně! na akropolo, zíakaný darem
od RoVildy, bytem na Zbraslavi, Havelská čo70
Spona z doby stěhování národd (lopol06ostolo1)
byla nalezena v pohrabaném listí, Jim! bylo na pod.1m Y r o
1964 zabezpečeno proti zimě zdivo v sondě 20
Sondou 25 (celková plocha 200 .2) bylo na • o
avahu nejvyšší ploA1ny akropole ově~eno halětatsko1at4nské
stáří hradby a před ní položeného, ve skále vyláma~ho p~1kopuo
V

těchto
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Hradba je zde velm1 Apatni zachováa, ale IUÍ z~.Jmě hladký
l:íc bez dfevěné konatrLlkce., Bzl•••1018. na etarl1 kulturn:í vr8tvě, která je pravděpodobně rovnll nalltat8kolatfn8káo Na vně jA:! straně pf1kopu byl odkryt .a1 vylámant
ze 8kály • pavodni ne80ucí dfeYinou konstrukci, z n1! na plo§1ně pod jeho t1pat:ím nalezeny uhlťkyo Na t~to plošině bylo
odkryto oho1it! a v Jeho drovni nalezena mladá latfnská keramik_o Starl:í nálezy tam chyběly - proto Je mol no soudit, že
odlámání skály ve val (hradbu) 8e uskutečnilo _I v ~.d~ době
lat4nsk4o
Darem získána pískovcová hlava mu!e nalezená
na akropo11 v ro1957 ingoHniličkouo
<

B. Poloha

od akropoleo
Sonda B 1, polo!ená přes dvě men§í terasy pod
severozápadním úpatím akropole (šo2 m, dle30 m, celkeplo2
...
cha 60 m ) protala dva teraaovitě zahloubené pozdně laténské domy s dřevěnou konstrukcí ve ~lábcich a kalových jamách bez kamenných podezdíveko Pdda je tam značně podzolována, tak~e kulturní vrstva i přes dosti hojné nálezy neni
patrna o
V dolní části sondy byla zachycena část zahlou=
beného knovízského objektu, zasahující do hlopřes 2 m a
překrytá splachy a mladou laténskou úpravou terénuo

D. Severni

severozápadně

část

rovinaté polohy Adámkova mýtso

.oložena sonda přes dlouhou spodni terasu nedaleko okraje podhradi nad Károvským údolimo Pod úpatim
tersy odkryto pozdně laténské ohniětě, na terase prozkoumána oválná mladolaténská jáma (5,5 x 3,5 m) s mísovitými
prohloubeninami ve dněo Forušila hsl§tatskolaténský objekt
vymezený žlábky a obsahující keramiku blízkou plochým halštstskolaténským hrobdm žárovýmo Tento objekt má od11ěnou
orientaci než směr terasy (plocha sondy celkem 88 m2 )o
Druhá sonda ležící přímo na okraji Adámkova
mýta nad Károvským údolím, zachytila část velmi pozdního

I
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sídelního ob jektu laténského se zbytkem ohniště a pod ním ve
hloubce 1 m starší horizont se skromnými nálezy halštatskolaténské a knovízské keramiky o
FoPevnostní pásmo na j ihovýchOdním

úbočí ~radiště o

Ve valu čolll položeny dvě sondy~ sonda F 1
protala dovnitř zahnuté jižní křídl o brány D a zjistilafj že
jde o opevnění z mladé doby laténské~ které bylo v těchto.
místech nejméně jedn.ou~ pravděpodobně však dvakrát obnovenoe
Vrchní stavební fáze měla vnější kamenný líc se svislými trá=
my o Ojkryty rovněž dutiny po příčných dř'evěných kleštinácho
Sonda F 2 v severním křídle t éto brány neby1e dokončens 9 vněj=
ši strana hradby je zde patrně poškozena dnešní cestoue Rozsah
zkoumané plochy 60 m2 e
Pro lepší přehlednos t v záznamech o výzkumu
a nálezech byla plocha oppida rozdělena na polohy» které na~
př íšt ě budou označovány velkými písmenYe Pro jednotlivé polo=
hY 9 jejichž označeni bylo použito již v tomto přehledu před=
běžných výsledků byly vedeny samostatné pracovní deniky a in=
ventáře o

Expedici navštívila

řada zahran ičních

badateJli"
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23" DOUBRAVČICE, osada Kozojedy, poloha "Staré(Fusté) ZámkY ~'B
o"Kolín o
R-f;·Z ( /<<;.. 3
Knovízské a .halffitatsko=laténské
sídliště, slovanské hra=
,
... -. . --- ...
......
..-.--....,
diště, řídké osídlení ~~dověkée
-"""---:_-~ _~---'.---~.........

'-
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Vedoucí výzkumu: Dr Jaroslav Kudrnáč~ CSC~ AÚ ČSAV Fraha 0
Zprávy o výzkumu čjo! 6872/650
V rámci záchranného oddělení jsem ve dnech
6090=13 .. 100, 180=230100t0r0 uskutečnil záchrannou akc i
a průzkum na předhradí hradiště !Staré (Fu~té) Zámky "
u Doubravčic .. V blízkosti kamenolomu byl prozkoumán
sondou čoXV objekt~ zřejmě zbytek povrchové, avšak blíže
neurčitelné . chatyo Zachovala se po ní popelovitá vrstva !)
IIlazElI+iqe s oŤ:isky . prutů ta žlabo~J~á .. jámao Objekt datuj í
zlomky staré hradištní keramiky, která se typologicky
hlásí do doby před klučovské hradiště, avšak j (~ nladší
pražského typuo Rovněž v další sondě (čoXVI) poblíže 10=
mu byly zjištěny doklady o stavbě zřejmě-.!:..ub~!_~.. ze star=
ší doby hradištní~ po které zbyl ~~~elnatělý trámo Odkryv
celé a značně poškozené chaty jsme nemohli provést i 9 po=
něvadž okolí je porostlé stromy, které by bylo nutno vy=
kácet a pařezy odstrani to Za účelem zjištění rozsahu 0=
sídlení na planině před hradi8těm jsme položili ješ t ě
další sondy dále na jih (čoXVII=XXVI)o Jimi se podařilo
stanovit okraj slovanského a halštatsko=laténského osid lení, které končí asi 700 m za hradiskeme (Přesná vzdá=
lenost nebyla ještě změřenao) Při jihovýchodnim okraj i
planiny byly sondami (XXIII=XXVI( protaty terénn:! vInYl>
jejichž pr~běh naznačuje~ že jsou umělého původuo Ve
dvou sondážních rýhách se nejewily žádné stopy po zbyt ku
konstrukce a v sondážní rýze XXV jsme v terénní vlně
zjistili jámu se zlomky knovízské keramikyo Podle průbě ...
hu terénnich vln by je snad bylo možno vysvětlit jakO
bývalých p~1-iLdatovatelných do doby před ~usitské války 1)
za který zanikl hrádek Šemberk vybudovaný na hradišti0
-~--
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Od té doby je vrch zar~stán lesem, jak je doloženo písemnými
zprávami .. Na planině před hradištěm jsme též nalezli doklady
o osídlení za druhé pť?1.,14oa poč~15.,století. .. S ním patrně sou=
visí při jihovýchodním okraji planiny objev jehlancovitého
kamene délky 125 cm s -vytesaným
křížem., Je to pravděpodobně
- ------_ .
--.-_.-- ..
~~~n1k, který souvisí se zprávou z r.,l)'S, kdy vrch s hra=
dištěm patřící k majetku kláštera
v Klášterní Skalici byl
měři~i proměřeno . Vyznačoval patrně Okraj klášterních pozemků.,
Kámen jsme vztyčili a upevnili, takže stojí ve své původní
polozeo
Zjištěním Okraje slovanského osídlení na plani=
ně se podařilo stanovit rozsah předhradí u malého hrad i ska
ze starší a poč.,střední doby hradištní/O Obdobně jako u kl učovského hradiště, též u starozámeckého převyšuje předhradí
několikanásobně velikost vlastního hradiskae ~ytné a hospo=
dářské objekty nebyly pravidelně rozloženy po celé ploše
předhradí, ale vytvářely skupiny .. Popelovitá vrstva a ojed i=
nělé zlomky nádob jsou však téměř po celém předhradí",
/ Toto
.
zjištění je důležitým přínosem k poznatkllm o rázu osídlení
....
hradišt a předhradí v 80 a na počátku 9 .. století", Pozoruhodné
jsou též poznatky z mladšího středověku, jakO je objev kame ne
s křížem a terénních vln = mezí, které je nutno ov ěř it de lším
studiem ..
-' -

- -'._ --
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JoKudrnáč,

34 ",HRADEC noJizo, osada Podolí, o:",Mladá Boleslav

CSc ..

Q

Slovanské hradiště",
Vedoucí výzkumu: promohistoJaroslav Kavan, Muzeum Liber e c o
čj~:

Zpráva o výzkumu

5523/650

Výzkum v roce 1965 navázal na předcházejíc í
výzkumy z let 1959 až 1964 a zaměřil se na prozkoumáni za~<?nč~ní opevněni v západni části hradiště, kde se pře d poklá ...
dá zakončeni příkopu a přechod tělesa valu v opevnění nad
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strmou severozápadní stráníe
Sonda XXV /65 navazující na sondu XXIV /64
a jdoucí západním směrem již nezachytila valovou konstrukci.
která je přímo nad příkopem, ani příkoP& ale ukázala na po=
rušené počátky objek_t..~ a opevnění tl které byly j1~ dřive od=
kryty nad severozápadním svahem strže sondami XVI=XXl o Ve
východní části sondy se objevila na podlaží nevelká mazanl
cová kra s rozptýlen$mi kame~ a v jej! západní části naheo=
maděllna kamenfi s několika kostmi a keramikoue
Sonda XXVIII/65 odkryla pokračování --'přikopu
M _ ____ před vlastním tělesem.~g_l~., ale ješt~ nezachytila vyústěni
příkopu do strže obklopujíci hradiště na severozápadni čás=
ti o V hloubce cca 1 m ve středu příkopu a! do zvyšujících
krajO ležela nad černou výplní souvislá destrukce mohutných
kamenó pravděpodobně z čelní zdi value Fod ní byla nahnědlá
tmavá vrstva s uhlíkY9 která vyplňovala převážnou část pří
kopu až po bahnitou značně mocnou vrstvu na slabě hlinitém
dně o Stěna příkopu východním směrem do hradiště pozvolna
stoupala tl zatím co ven z hradiště západním směrem byla značně
příkrá o Mezi vr!~vo~ kamenů byla tak~ nalezena ker~mika~
Sonda XXVI/65 navázala na sondu XVIII/62 a výbě=
žek I z výzkumu v roce 1961 a odkryla d:alšJ . čáa~_i o_bJektů
za opevněním nad severozápadní části hradištěo V sondě se na
dně nad silnou popelovitou a černou vrstvou objevily nahroma=
děliny kamenů 9 zlomky keramiky a zvířecích kost:í o
Sonda XXVII/65 měla podle programu z roku 1964
odkrýt dlouhou táhlou .!y!i~e ninu
středu hradiště j o které
-- -. ve
.
-- - - .
jsem předpokládal, že by se mohlo jednat o nějak~ další 0=
pevnění o Výzkum př ine sl zcela negativní výsledek a pouze uká=
zal» že terénní vlna vznikla dlouho trvající orbou a že prav=
děpodobně povrch terénní vlny je původním povrchem hradiště
který byl zvláště nad objekty ve středu jeho areálu smeten
orbou a tím silně porušeny slovanské objektY9 ze kterých se
nám proto zachovaly pouze spodní částio
Q
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36& HRADIŠTKO, poloha Sekanka, o~Praha-západo
osadsG
Vedoucí výzkumu: promohistGMiroslav Richter, AÚ ~SAV
Praha"
Zprávy o výzkumu čjG~ 3353/65, 7613/65.
Středověká opevněná

Úkolem výzkumu v roce 1965 bylo sledováni někO=
lika situaci 9 nedořešených v minulých sezonácho .
Na východ od velkého zahloubeného objektu s dvo=
jí fází výstavby (zkoumaného v roce 1963) byla jl! při
w
sondáži zjištěna výpln objektu, která byla ponechána bez
výzkumu (jako i na jiných místech, kde byla. zanesena do
plánu sond)o K výzkumu
v.. - těchto
místech vedla
úvaha o
0 .
"
-.
._0 ___ --..
_ ... - . .. .. - . - _'" - - -poznání dislokace objektO nezah~oubených . a jejic!l . _y'ýz.1'!:e~u
v-- eeTé " fuOkČní zástavbě sidli!t~ o Do těchto nrlst se také
sou~t~~dují dOl~žité ná"lezy, dokláda"jieí vir-Obu~ " F~ v~brá=
ní výplně se ukáz~"lo ll" že jde · opět o "poměrně hluboko (210
cm) zahloubený objekt,vchod od jihu (350 x 350 em) o No=
vinkou je však další zjištění, že na úrovni (re sp oslabě
pod n:O byla dalši část stavby se zahloubenou zemnici
velmi pravděpodobně související na západní etraněo V celé
Aiř1 objektu pokračovalo k západu mírné zahloubeni " (asi
20 cm)ll vymezené u západni stě~ destruovanou zídkou nebo
kamenným podkladem pod dřevěnou stěnouo V těchto m~stech
bylo zjištěno také ohniště (kumulace kamenň
silně uhli=
ková výplň) o Směrem k jihu navazoval na podezdívku žlábek,
zahloubený do podlo~i9 lomíci se v pravém úhlu k východu o
Vymezoval by tak prostor (v případě jeho plynulého pokračování k východu)>> který sahal jižnim směrem dále než vyústění prdkopu vchodu na úroveň terénuG Získali jsme tak
opět novouj) dosud z výzkumu neznámou , dos.p"os1c:"1 __ objek;1;...Q. t)
kdy vedle zahloubené části byla zjištěna přístavba na
úrovni terénuG
.- .- - Z nálezu v těchto místech je nutné vyzdvihnout
'"
napodobeninu míšenského
brakteátuG
.,. _ _ _ _ _ o
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430 CHVOJEN a ooBenešovo
Středověké

sídlo o

Vedoucí vyzkumug Dr Antonín Hejna» CSc, AÚ ČSAV Frahae
Zprávy o výzkumu
~

čjog

4860/65 9 5137/65» 6033/650

,

Ukolem výzkumu bylo zjistit povahu~stáři osíd=
lení na návrší (temeni) ----..
valem a ~řikopem
- - - . - .. _- opevněného s=
reálu , ~ ~~padně a J';.h_~~áp~dně ~d _. st~j:{cího pozdně román=
ského kostels. o Sítí desiti čtvercových , SOnd~ (5 x 5 m) ..
položenou jednak na jlžnim svahu& jednak na temeni ná=
vr§:í se podařilo zachytit souvislou §j~J.ištIlt . V~~~vu
s nálezy převážně ukazujícími ~~ _ l3 o.stQlet í..J na několika
místech pak poz~Btatky objektd jednak ~~~~vých (kdlové
jamky) s jednak polozahloubených {jámw)s jednak budova=
ných kamennou technikeů zdiva na úrovni terénu (část ka=
menné zdi na sucho,kamenné podezdívkYIl destrukce)e la=
tímco na jižn:ím svahu areálu byly zjištěny stopy objektů
jen v menší míře s ukazovaly se nejvýrazněji na temeni
návrší, kde byla pod vrstvou ornice skryta rozsáhlá ka=
menná gest~_u~~~ j) promísená vrstvou požáru a na je jím
spodním horizontu z největší části ležície Po jejím rozebráni bylo možno rozpoznat jednak úsek samotného zdl=
V89 jednak dvě řady kamen~s vytvářející podezdivku s Jel
spolu s částí normálního zdiva naznačovaly pddorye čtyf=
bokého objektu» zaujímajicího ~~me~o návršie Souvislá
rozsáhlá kr~. __~p~_!~_n1ště je svědectvím jednak zániku objektu, jednak jeho dřevěné svrchní výstavbyo Stáři ob.".
jektu bylo možno podle nálezd položit do :lloby vzniku
kostel. s t o jedo
l3estoletí
ado dalšího prdbihu
- -_ počátku
-.-. -- - .
tohoto věkue Keramika včetně tuhových zásobnic~ měla
převážně charakter navazující na pGzdní dobu hradištn10
Výzkum přinesl pozitivní výsledky pokud se tý=
ká osídlení místa a jeho datováni o Méně jasné a prdkazné
jsou doklady jednotlivých objektd e e nichž lze pouze fi=
ci» že se podařilo zjistit bezpečně jejich existenci»
"'-~'

~
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nlkeliv však jejich ucelen' pdderyeyo ~ent@ fakt vyplývá
pfedevším z teho 9 le z časových 1 finančních ddvodů neby=
10 mo~no výzkum rezšířit o

49 0 KANINA

=

Hradako,

o o Mělníko

= stopy osídlení

Slo~ansk~ hradiště

knovízsk~hoo

Vedoucí výzkumug Dr M11o§ Šolle g CSCf) AÚ ČSAV Fr hao
Zprávy

4)

výzkumu

čj o g

4961/65 9 5056/651) 5247/65 9 5546/65,
5869/65 9 6159/65 9 65l3/65 t 6530/650

Soustavný výzkum Hradaka byl uskutečněn v debě
od 2 08 0do 10 01001965 8 cílem zjistit základní charakt r
hradiska v relacích funkčních 1 chronologických
tím GvěQ
řiti t~l správnost hypethesy& proslov n' nejvýrazněji
V o Sedláčkem a přijaté většinou slovanských archeologických
badateld o ~e Hradsko náležející katastrálně Kanině je to=
tožné s t ozv o "Canburgem" fr nckých annalistů 9 zejména pak
annalů mo1ssackých» svědčíeích o životě na hradisku v ro
805 0
Výzkum se opíral o k rtograf1cty zpracované
výsledky fosforové analysy» provedené v terénu v ro1963
a zpracované laboratorně v zimním období 1964=1965 o Podle '
byla
zvolena místa k položení
-_hustoty
_.... - fosforové bohatosti
- ..--....
sektor6o Proto bylo zvoleno centrálni pracoviště o 12 kva=
-----_._--drátov~ch poli uprostřed hradního areálu a d lš! ~f1 pole
----- . .
..w
spíše v ,okrajových částech areálu a upuštěno od zaj1~tova=
cí sondy napříč hradiskemo

---~_....

...

~_.

.~-

S hlediska stratigraficko=chronologického bylo
m.žno stanovit tyto základní vrstvy a chronologické hor1=
zonty~

(I,

10 Osídleni
knovízské v - horní
úrovni hradního
--------.- '--....
.-'
.
směrem ke kostelu s doklady rov.~ěž _při západn:fm
hradiskao Fodle hustší vodorovné kanelury některých
.

=
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nádob této vrstvy dá se usuzovat na pokročilý ráz stupně
HA o S konečným datováním je však t~eba vyčkati la_orator=
niho zpracovánío Objekty toho druhu jsou ~s pravidel=
ně založenými _k~loyými-.jamkaDl;i. za okrajemt) p~edstavuj:!ci
povrchové stavby K témuž horizontu náleží i _ž~~b._~~_J 0=
hranič ující v půlkruhu osídlený prostor v soXIV blíže
kostelu sv o J i řío

----

0

20 Velmi husté osídlen:! celé plochy hradiska
s výrazným nahromaděním objektů a nálezů v centrální po=
loze hradi ska pochází z pozdní doby hradi~tní z XI zejména pak ze X ll os toletí~ jak lze rozpoznati podle límcovi=
tě vytažených 8 nálevkovitě vyvedených okrajů a pOdle jed=
noduché rýhované výzdobyo Do tohoto období náleží řada
objektů centra hradiska, zejména někol ik zahloubených pra=
"" zřejmě
voúhlých
chat - s -krbem př i straně a serle ohni~tt
.
.. --zbytky peci, jejichž " přesný produkční funkce není plně
ověřena o Ve l2 0století nuto tedy předpokládat bohaté za=
bydleni středn:! čás ti hradní plochy pravidelnou siti p=
bydlí spolu 8 objekty řemeslnickými o

--_

3 0 Neroz~ešena zůstává otázka funkce Hradska
v době existence t ozv oC anburgu o Je nutno konstatovat, že
výzkumem se nepřišlo na žádný objekt časné doby středo=
hradištní ani starší d oby hradištnío Podle střepového ma=
teriálu lze některé jámové objekty zařadit nejvýše do po=
čátkumladš:í doby hradištní 2 opolovirty lO ostoleti o Na dru=
hé straně však nelze ponechat stranou sběrové nálezy star=
ši, které takové st arš í objekty připouštějí 1 kdy~ nebude=
me vycházet z datováni obou helmic z Hradska~ které m~že=
me posunout i do období mladohradištního o V žádném připa=
dě nelze "z nedostatku nález~ t éto výzkumné sezony vyloučit
K8ninu~Hradsk o z míst» kam lze historický Canburg lokali~
zovato Zdá se spíše pravděpodobnější, le v době zlomu 8 0
a 90stoleti bylo Hradsko (Canburg?) málo osidlentm útočilo
těm po vzoru něk t e rých jiných hradisk charvatské oblast1 0
Dr Miloš Šolle~ CSc o

'
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71 0 MECLOV, ooDomaž1ice o
Mohylové poh~ebiště ze st~ední doby bronzov4o
Vedoucí 'Výzkumu~ Dr Eva ČUjanová!} CSc, AÚ ČSAV Prahao
Zprávy o výzkumu čj o : 4731/65 9 4988/65, 5315/65, 5693/65.
5927/65 0
v Mee lově na peli .~~~~~_().
658 v trati němee~ zvané "Am Hubel" (Hugel) a č ••kJ
~r{a __ p8iou~M čitá podle J o LoPiče 15 mohyl (Staro!itnosti
1 92» str o143{; podle plánu z roku 1964 je tu dnes znatel=
nýeh 16 mohyl o Proto!e se toto pohřebiště naehází aai 200
m o<!.-!,ý"~k~u starobronzového s:ídll!tě f) prováděného AÚ ČSAV
v letech 1959=1964 9 bylO úkolem letošního výzkumu prGzkou=
mat několik mohyl ke Zjištění, vzájemného časového poměru
obou lokalito K prokopání byly pOvodně Yytýče~ čtyfl mo=
hy ly 9 ale pro trvalé špatné počasí a bohatost nálezd mo=
hy ly 1 by ly~~~.!t~ pány jen dvě, mo~~~_~ _ 4 o a 10
Mohylové

.

pohře b1ště

Mohyla 4 patřila do skupiny malých mohyl, nejvo
prdměr byl 12 m a výška středu nepřesahovala 0,5 mo Pf.s
pečlivý výzkum neposkytla vdbec .žádná ~lezy _8 kromě části
neporušenáho ~amenného pláště v JZ sektoru byla celá vyeta=
vena jen z hliny~ Podle dvou š1tších pruhd ( sl 1 m) kypr'
hlíny v JZ sektoru od obvodu směrem ke stfedu 9 kde byly 08=
lezeny dva středo= nebo novověké střepy byeh soudila, že
tato mohyla již v minulosti byla bud vybrána lebo spíše
vy~eupena o POd pfivodnim povrchem této mohyly bylo nalezeno
několik ~am se spáleným dřevem a s kousky vypálená mazBni- .
.F_e_9. bohužel bez keramikyo N.ení zcela vyloučeno, že by až
sem mohle sahat starobronzové sidli~tě, protože tv&rGVě 1
hloubkou kdly i jámy odpovidaly těm, nalezeným v pfedeho=
zich letech o]
-_._-----------~-:--~.=---.-

1 se nacházela ve vzdálen.sti asi 50 ID
od mohyly 4 směrem ke středu pole, největší prdměr měla
17 m a výšku středu 90 cmo Násyp měla sice z hlíny, ale
všechny pohřby měly (pouze s výjimkou pohřbu 1) své kamen=
né konstrukce a blíže ke středu byly ještě Jakési pfepážky
M~hyla
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z menšich kamenů~ které jakoby oddělova
ly pohřeb blíže a dále od středu umiatěný o Celkem bylo
v mohyle 1 nalezeno .?~ro!ý~~__ P01!ř~Ů9 .
nebo

hradbičky

Pohřeb

1 v SZ sektoru mohyly byl umístěn nejvýše, aei 20 sm pod dnešním povrchem a byl zcela zničen
orbouo Kromě několika kousků ~e~~~~ a černéhoP-9P~la
tu bylo více zlomldi z _b~9nzových předm.~~1l9 ne jspíAe z
~uklic, tutulů a ze dvou podélně žebrovaný~h náramkůo
Pohřeb 2 se nacházel nejvýchodněji v SV sekto=
ru a obsahoval pouze keramiku ve velmi špatném stavu o
Byl označen jen několka kamenyo
....
Pohřeb 1 byl zakryt velkou kamennou konstrukci
západně od pohřbu 2 a pod dvěma vrstvami kamenů nalezen
popel a vedle v tmavé hlíně dýka se 3 nýty a v dřevěné
pochv ě a přes ni položená břitva s podélně žebrovanou ru=
--- _.
------kojeti zakončenou kroužkemo Zlomky předmětů nalezeny asi
20 cm od předmětů mimo konstrukcio
Těsně vedle byla vybudována menší obdélníko=
vitá konstrukce~ v níž byl umistěn pohřeb 5, skládajíci
se z -kolečkov1té
jehlice
šesti spirál ovitě vinutých
---- -. 9
l'~~t_enů nebo vlasových ozdob a malého hr_nič~ _ B uchem ..
V sektoru JZ téměř na samém obvodu plochy mohyly byla větši elipsovitá skupina kamenů a ta kryla žá=
rový pohřeb 4~ k němuž byly přidány jen jedna až dvě nádobY8 rozbité tlakem vrchnich kame nůo Mezi kameny větši
přepážky mezi středem mohyly a tímto pohřbem nalezena
bronzová pečetitková jehliceo
Asi uprostřed JV sektoru by la vybudována velká
kamenná a pravidelně elipsovitá konstrukce o rlelší ose
t é mě ř 3 mo Pod dvěma vrstvami kamenů ležely velké balvany
v kratších osách elipsy a ploché balvany na výšku kladené
uzavíraly vnitřní obdélníkovitý prostor 9 kde na velkých
plochleh pegmatitech a piskovcovích měřicích až 100 x 90
x 20 cm a na plocho kladených pod úrovni ležel opět žáro=
vý pohřeb 6e Byl rozložený asi v délce 1~5 m a sestával
z hliny promísené popelem a zlomky kostí hlavně zubd~
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s množstvím jantarových korald e ze dvou tyčinkovitých náramků, dvou pretend s protilehlým1 spirálami a velkých
spirál z drátkd s z jehlice s roztepanou a zatočenou hlavi=
ci a ze čtyř nádob v značně poškozených vrchními kamenyo
Dvě menši byly patrně konické vyšši miskys jedna mísa na
nož ce a jedna široká plochá mísa» všechny bohatě zdobenéo
Nejníže položená středová konstrukce sestáva=
la také z velikých přitesávaných balvand v její obdélníko=
vitý tvar měl však jen tři str8~ a tady se naskýtala,zda=
11 i tato mohyla nebyla již dříve» patrně v minulém stole=
tí částečně otevřena středovým trychtý!em, protože v těch=
to místech byl nejvyšší střed mohylyo V polních mohylách
se totiž vybraný středový trychtýř nebo jakékoli jiné poAkození vždycky zase zasypalo a zaneslo hlínou při orbě
a nezdetal střed otevřený jako v lesních o
Blíže východnímu bodu mohylového obvodu byla
ještě jedna kruhovitá konstrukce» sice prázdná, ale pod
povrchem původním tu bylo velké ohnlAtě se spálenými drob=
nými kostičkami v jednom místě o Podle rozměrd a hloubky
propálené hlíny tu nemohlo jít o pohřeb j spíše o pohřební
symbolický oheň v ale teprve analýzy ukáží» zda by tu příp o
nemohlo jít o poh~ební hranici o
Na západním obvodu mohyly byly na pdvoúrovnl
nalezeny čtyři větší zlomky starobronzov~ plasticky zdobe=
né keremikyo
Všech~ pohřby mohyly 1 náleži do střední do~
.by_ bronzové~ _ spíše staršímu než mladšímu stupni a kromě
oněch ojediněle nalezených starobronzových zlomkO máme
podle našich dnešních znalostí jiných přesvědčivých do=
klad~ o časové a kulturní souvislosti sídliAtě a pohfebiště v Meclově a Březio Ale i k tomu 9 abychom si mohli být
jisti, že celé pohřebiště patři do střední doby bronzové
by bylo potřeba prokopat ještě jednu či dTě mohyly, pro=
tože pohřebiště mohlo mít delší trváni a nelze také zcela
pominout onen /nález laténských náramk~ a nádoby, vykopaných
zde Piěemo '
Dr Eo~ujanová, CSCe
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76" MUTĚJOVICE, ooRakovníko
Sídliště

z mladší doby hradištní a ze

středověkuo

Vedoucí výzkumu~ Dr Radomír Fleiner, CSC D AÚ ČSAV Fraha o
Zprávy o výzkumu čjo~ 2466/65~ 2738/65, 3515/65, 3516/65,
4159/650
V mladší době hťadištni vznikla v dnešní polo~
ze "Ve křižkách- - osadam
-_.""--- jejiž počátek by bylo možné
klást připadně .~~j_ Fo 1°92.0 Tato osada se setávala ze
staveni dřevěných ( některé se ~.!=lhl opodlahou, jiné.. kľllové)
a ~~! situovaných hlavně v řadě~ orientované směrem S=J
na terénni vlně s písčitým podložim~ Některé jámy lze
těžko interpretovato Už ve starší fázi musela vzniknout
na západ od uved~ného mista na podloží jílovém ko!ár~~ se
zapuštěnou podlahou 9 která produkovala rdzný sortiment
(zemědělonářadi i Jednoduché zbraně D např o hroty šlpek)o
Odpadové produkty kovárny (hlavně struska~ struskové
slitky a zlomky keramických dyzen) se roztrousily po ce=
lé ploše sidliště a dostaly se i do objektd na písčité
vlněo Kovářská činnost trvala delší dobuj stará kovárna
zaniká, je porušována jamami p ale také mladší kovárnouo
Sídliště se rámcově datuje do 11o-120stolo (keramika~
.,--------románské zlacené kováni~ románská ostruha» tvar nož~,
dyzny)o Nedoložené zmínky o hradišti na místě dnešního
hradu Džbán (VZdušnou linii slabý kilometr)>> opřené o
existenci valu a nálezu střep li s vlnovkou (dnesnerevl=
dovatelných) by dovolili případně uvažovat o vztahu síd=
liště a tohoto hradištěo Živější činnost kovárny na venkovském sídlišti by pak byla lehce vysvětlitelná a mohla
by ústit v hypotéze o nějakém druhu tlužebné vsi t třeba
ne plně specialisovanéo Bylo by ovšem třeba nejprve ově=
řit existenc i džbánského hradiště (které by ostatně bylo
situováno na dťiležitéru komunikačním přechodu p~es džbánské pohoří na území kdysi luckého) o
Dalš i vývoj je zatím nejasnýo Ve l30stolobyl
postaven hrad Džbán, který snad už po 100 létech zanikl o
l1

~---_ . -
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Je skutečnost í s zjištěnou výzkumem» že na sídlišti
"Ve křížkách" ev kontinuitě nebo po možném krátkém
hiátu) v posici stratigraficky nejmladší se objevuji
základy zděné stavb~ (opuka pojená jílem 9 vnitřně lísovaná) zhruba čtvercového . p1dorysu s vchodem v rohu na
jihuo V základech byla převážně mladší keramický mate=
riál (13 0~1 4osto] 0)~ vyskytly se ovšem i střepy starší
i něk~ik hrud ~t~'u~ky z kovárwn" [ e zdivu základ~ byl
v sekundérním uložení zabudován pískovcový opracovaný
blok (čás t gotického ostění)!) pocházející nejpravděpo~
dobněj i z hradu Džbánu nebo z jeho staveniště~ Stavba
byla tedy zřetelně mladší než budování Džbánu , ale mohla
s ním být po delší dobu současnáo Jinou možností jej že
stavba vznikla až po rozboření hradu Džbánue Její kera=
miku však lze sotva klásti nad polovinu l4ostolo
Interpretace stavby je nejistáo Uvažovalo se
0 _ ~v~_~c~ nebo o isolované věž~ (hlásce) 11 ale namítal se
nedostatek destrukčního materiálu, kdyby šlo o stavby
celokamenné, jimiž tvrzky i hlásky dojista byly " Ovšem
nutno uvážit v že takřka polovina dnešních Mutějovic (je=
jich farní kostel se připomíná asi ve čtvrtině l4ostol o)
je postavena z kamene hradu Džbánuo Tedy i malá zřiceni~
na ve Křížkách mohla být už za ne pamě ti .F~~vez~pa__ i ztrs=>
cena ve zdích mutějoviclých dom~ o Jinou možností je vylo=
žit stavbu jako dům s význačnou funkcí (správcovskou,
fojtovskou atdo) ve vsio Tato pravděpod obná eventualita
naráží zatím na nedos tatek sídelních objektů g které by
byly se stavbou současnéo Mladší keramiky je i ve sběru
a v ornic i málo~ přesná proporce však vynikne až po zpra=
cování nále z ~o Zůstává tedy několik interpreta čn ích mož~
nostío
výzkumu spočívá v nových poznatcích o
raně feudální výrobě a v příspěvcích k problematice ra=
ně středov ěké vsi a formám sídlenío Objev zděné stavby
pak je přínosem pro poznání rustikální středověké architektury a ro zmnožení nečených s taveb podobného typu, kte=
Přín os

=
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ré jsou dosud z archeologických výzkumů známyo Výsledky
výzkumu dávají podnět k úvahám i o společenských vztazích a organisac i osídlenío
Dr Ro Fleiner, CSco
"
83" OPOLANKY
ll po loha Staré

Badry~

ooNymburko '

Neo1itické ll halštatské a slovanské
Vedoucí

sídlištěo

proIDohistoJarmi la Justová1) Muzeum
Poděbrady o
Zprávy o výzkumu čjo : 5525/65~ 5622 /65~ 5765/65~ 6571/65,
6572/65 o
výzkumu~

Naleziště

se rozkládá na tera se . řeky Cidliny.
te~énním stupněm oddělené od inundačního terénu 9 a to
v místech» kde se tok Cidliny nejvíce blíží vrch Oško=
brhu o Výzkum» zaměřený zejména na zjišt ě ní osídlení ve '
starší době hradištní s případně v období pražského typu
(doložené staršími nálezy JoHell icha), byl po zjištova=
cím povrchovém pr~zkumu lokality na jaře 1965 proveden
na parcele c okato854/2o V prozkoumané ploše 1 aru bylo
zjištěno -16
objektů
a 25 kůl
ových
jamek = pozůstatky
A
-. _.
. ._- - .._ -osídlení neolitického (kultura s volutovou a sporadicky
'1.
též s vypíchanou keram1kou)~ štítarského stupně knovíz=
t
p
Iské kultury» doby halštatské 9 doby halštatsko=laténské,
L
sporadicky starší doby římské a doby hradištnío
Z 10
1"
hradištních objektů patří 2 starší d o bě hradiš tní , 5
starší, případně počátku střední doby hradištní, lstřed=
ni a 2 mladší d obě hradištní o Z nálezů je nejddlež1tější
stříbřené bronzové obdélníkové pr olamované kováni avar=
sko=slovanského stylu s motivem gr yfa a rámečkem zdobe=
ným jednoduchým pletencemo
.__ _ _ _ _ _ _ _ •. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_.

_
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Prom ohist oJoJustová
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- 71 91 0 PLANÁ nad Lu!nicí, předmětí Sezimova Ústí, o oTábor o
,

Zaniklé
Vedoucí

předměstí

výzkumu~

Zprávy o

Sezimova Ustíe
promohisteMiroslav Richter.

výzkumu ~ čje:

3352/65, 3893/65, 4729/65, 5275 / 65,
594l/65~ 7614/650

Plán výzkumu bylo nutno v roce 1965 několikrát
měnit pro nepříznivé počasí, především pro vysokou hladinu spodní vody!) ovlivněnou navíc i zvýňeným stavem Lužni=
ce, která se dokonce v červnu vylila ze svých břehdo výzkum řešil tedy nejdóležitější otázky v prostoru, zalévs=
j:íc:ím se spodní vodout> jinde se pohyboval předevšim tam,
kde to vodní režim dovolovalo
Výzkum se zaměřil především na sledování spod=
nich vrstev osídlení na ploše skryté v minulém rocee Zároveň bylo skryto dalších pět arů v místech, které přichá~
zejí v úvahu pro výstavbu sportoviš těe Pro ověření možnos ....
ti případného systematického výzkumu celé plochy předměs
tí jsme rozšířili zkoumanou plochu jižním směrem Cproza=
tím 6 arů) o
Výsledky vtzkumu,<:.
10 Nejddležitějším výsledkem letošní sezony je
poznání rozsahu osídlení. z 13 ostole varech, jejichž horní vrstvy byly prozkoumány již v minulém roceo Ukázalo se,
že nejstarší osídlení se nesoustředovalo pouze na vyvýšené
terén~i vlně terssy, ale zasahovalo dosti intensivně též
do niže položených místo Předběžně lze uvést» že na výše
položených místech byly staveny především pravidelné, prav~
děpodobně obytné g objektye V roce 1965 se podařilo odkrýt
mírně zahloubenou "polozemnici" ~ Její pódorys je pravidel=
ně mírně kosodélnikovitý (6 x 5 m)e Byl na jižní straně
narušen próběhem severní zdi nepodsklepené části budovy
nejmladšiho sidlištniho objektug Také jeho severovýchodní
nároží bylo porušeno mladší jámou o Stěny polozemnice se
kolmo zahlubovaly do jemného podložního pískuo Do poměrně
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rovné podlahy se zahlubovala u jihozápadního nároží
menší pravidelná vanovitá jámye V jihovýchodní části jsme
zjistili v úrovni podlahy nápadnější kumulaci uhliků$ Podél západní stěny jsme zachytili hroty dřevěných slabších
kolíků a u jižní stěny zbytky plenty z nepravidelných lomových kamenůo Tato plenta spočívala na šedočerné vrstvě,
do které byla částečně též zapuštěna o Ze stratigrafie
vyplývá, že během existence objektu došlo ke stavebním
úpravám, při kterých byla vestavěna zmíněi1á plentac
V těsném sousedství na jih od polozemnice se
objevilo několik kůlových jamek a jámovitá zahloubení
(f z l3ostolo
Nedaleko polozemnice, v západní části aru 110,
se do klesajícího podloží zahlubovaly dvě jámy celkem
pravidelného půdorysu, s nálezy keramiky z l3ostole Jižně
od nich (jihozápadní nároží aru 117) byla hluboká jáma
kotlovitého tvaruo V bahnité výplni, obsahující množství
jemné dřevěné drti a úlomků k~y, byly nalezeny na jižní
straně zbytky snad výdřevy, Z dalších d~evěných nálezů
nutno úvést několik poškozených dýh a patrně zlomky dře
věné _ miskyo Pro účelovou interpretaci bude mít největší
význam několik nálezů zbytků kůžío
Vedle těchto objektů byly patrny poměrně četné
kůlové jámy, vytvářející místy náznaky řad, avšak o systému zástavby nelze zatím na podkladě dosud odkrytého prostoru podat úplnější obraze Totéž lze ř' íci O systému jamek
a kůlových jam ve vých .,části aru 110, tedy y ', sousedství
pravidelně zahloubeného objektu aru 110, naru~eného nejmladší obdélníkovitou stavbouo
_ _ _ - •• - - - -•.

20 Varech,
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od plochy skryté v ro1964,
jsme získali nové poznatky o objektech zánikového horlzontuo Ačkoliv výzkum v těchto místech není ukončen, poskytl
další důkaz o intenslvní zástavbě mírně vyvýšené terasyo
Nejdůležitější je zjištění komhinace dřevěných nepodsklepených částí staveb 8 na sucho vyzděnými sklepními prostojižně

- 73 rami, u nichž musíme p~edpokládat pfevážně J~ evčno u nástavbu. Částečnň zjištěI~ pň10rys naznačuje, že jde o
rozsáhlý stavební komplex sklepů a dfevčných přístaveb
na úrovni terénu.
Z dalších objekt~ tohoto horizontu byly vybrány
v roce 1~H;5 tri studně. Všechny byly vyhloubeny jako
...
válcovité jámy, jejichž stěny zpevnovaly zídky z nepravide1ných lomových kamenů. V jednom případě byla vně za
...
kamenným obložením doložena písčito - jílovitá výrln, která měla patrně zabránit pro 2akování povrchové vody do
studněc Studně byly zapuštěny do píaku, pouze dno studně
varu 86 zasohovalo až do skalního podloží. Studně dosa~
hovaly hloubky téměř 3 metrů, pouze posledně zmíněná byla hluboká vice jak 4,5 m. Ve všech stunních se vyskytuje u dna bahnitá, 10 - 20 cm vrstva, která obsahuje nej~
vice nálezů, včetně celých nádob. Kromě keramiky se ve
výplni studní vyskytovaly i části V0tších často ohoře
lých dřeva drobné dřev8né předměty.

3. Dalším

k pozn~ni objektu z ob~obi
předcházejícího poslední fázi zástavby, byl vý zkum kamenné podezd:ívky stavby nepravidelně čtvercového p ,Old ory~
su se zaoblenými rohy (4,5 x 4,5 m)~ Předběžně je možno
uvažovat o hospodářském t1čelu této stavby Cstodtilka, seník?). Složitost poznáni jednotlivých stavebních fází
dokládá situace v jihozápadním nároží severního sklepa
stavby, popsané již v minulé zprávě. Detailní eledov ání
zdiv (horizontálně i vertikálně) ukázalo podrobněji ča
sovou následnost jednotlivých sklepůe
příspěvkem

z výzkumu
v roce 1965.,

Nov~ přínosy

1. Byla poznána ve větší míře a v topografickýc h
kontextech situace osídlení z l3.stol. Výzkum dává před 
poklady pro sleJování celého předměstského sídliště v tak
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2. Nově Odkrytl: tU'Y jasně ukézaJy, že osídleni ze z6nikovl·ho horizontu bu'Jo na vyv;f:-: cných miDtech
je~t~ h~stňi a int~n ~ ivn~j~1 ne~ j sme m~li mo!nost ~o
sud sledovat c BUfle možnÉ p r'in?st (la13i dok] ady pro rekonstrukci předmětJtského Jomu ~~ konce l ..~ .étol. a pOčút
ku l5.stol ..

1/ 3 . Výzkum stu,Jni a plavení

vytěženého obcahu

(tato metoda byla uplatňovéna i na některých výplních
z l3.stol) p ~i nesl množství rozmanitého organick~ho materiú) LL. Jsou to jeťlnak dřevěné před.měty (kons·trukce
studní, dýhy, šin~lelet snad zbytky žebříku, zlomky mise}~, kopyto'n t jednak zbytky předmět ~l z kt\že t hlavně
však nálezy semen a pecek, které jeou d~ležitým pramenem pro pozntní konsumrce od l3.do ro~átku l5.$toleti
(veile dOležitých r~iapěvk~ rro rekonstrukci porostu
krajiI~ v tomto období). rln~ Le oBvěiěiln zaKízcní,
kte r' ~ jsme navrhli a která kOBČnč byla :1:ílnarr.i AL zhotovena, jako: specie)ni rumpál se záv~snou r1 6~ inu~ ~
proplaovac:í. linka.
~

4. Bylo opět získáno značnt množctví nález~,
především keramiky, která již na základě stratigrafických a surerposičních pozorování dovoluje rřistourit
k závěrům o vývoji hrnčířské produkce od l3.do počétku
15.stoleti.
Tedy i tato sezona ukázala rentabilnost vý,
.
zkumu v Sezimově Listí, f'oněvadž pI'1nesla pro historickou
archeologii poprvé dulež1té soubory nálczO, objekta a
situaci. Jsou tak plněny všechny bony programu, stanoveného v počátcích výzkumu a to především ty body, které
je možno řešit no. zé.kladě dosutlo1kryté plochy, vzhleo'. !c,
k celkové rozloze sidliště stále malé.

I'
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rodle zjištěné bohaté sídlištní situace by
bylo správné zaměřit vjzkum tímto směrem. Výzkum, kter~
,
jo dosud řazen v AI,; mezi systen:atické, má ovšem dosud
přednostní T1koly záchranného výzkumu. Fohybuje ee totiž
stále (i nově s~3tými ary v jižním směru) na plo~e,kte
r6 má být využita ke stavbě sportoviště. Froto je výzkum
.,
i v příštím roce nutný, aby alesron tento ú~ek byl zachréněn a v úplnosti poznáno

FromohistoMofiichter.

92. rLOTIŠT~ nad Labem, ooHradec Králov~o
Sídliště

s vyp:íchanou keramikou, sídlištč a rOhI'eb1~tě
lengyelské, sídliště eneolitické, sídliětě a pohřebi~t~
únětické, sídliště halštatsko-laténské, rohřebi~t~ z doby římské, kultovní místo dosud přesně nedntovanéo
.J

Vedoucí výzkumu: proIDohistoAlena Rybová, AG ČSAV fraha
prom.,histoVít VokoJek, Muzeum HracJee
Králové o
Zprávy o výzkumu

~

čjo:

3285/65, 3626/65,
4976/650

4~07/65,

lo§!Q1!~~~ _ ~ _Yl~!g~~~2~_!2~~~!~g~:

4721/65,

v sektor~
čtverce iX};.-Vll1 odkryto pokračování kfilové
chaty
__ 0_- _______
_ 23 t ]emovanó na západní straně rozsáhlou, zatím jen z části
prozkoumanou stavební .jamou
objekt 740 Objekty 120,122,
123 a 129 v sondách X a XI/65 byly oválné pravidelnt. ján~t
objekt 124 byla skupina střepů z jeoné zásobnicovité jámya
Zajimavý je objekt 127 ve čtverci XL 8ektoru~ f téměř
c>
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čtvercového

r:''ldor.Ys .... » s kolm$mi stěnAmi, s vrr:tvóu mn~
z~ (nmožstv:( zviřeclch kosti z f:1]u-:~ch je -linc\~, 2 rozbité n&.--j oby, wr~ož~tvi š tlpané indus t.ri~, lastur a okru),
ktcr6 nasvč j~uje _kl,;.ltovn:!.I.~i.4 _2_I~~ra~~e~u .. C?!~.jektuo
. V sondě :'~I/ó5 oJkryt _ko5trovj_ llrob XLIX se
ňpatn~ zachovanou kostrou, ležicí na levém boku, hlavou
k vjchodu, obličem k jihu, jej:ítlž jediným milodarem byla
pazourkov& čerel, nalezená za zádyo uno hrobové j6w~ by~
10 pokryto ~labou vrstvou okruo pato'yúní hrobu n~!lJ_jed,,
p~?íJ).ačné .; ID,"lže patřit 10 .eneo1it:u nebo k yyp~ané kera=
miceo .ZvlL-.ště druhá možnost je pravděpodobná, protože
v blízké ~Jondě IX/64 byl nalezen :;'árový hrob s vyp:ícha- '
IlO~ keramikou ..
2

~
v

i!:~2~
c'n · ··..,')l"'~'.;
~_~ -~~

....

4
_ _oc-i2_";: 1ení'
____ o

J.cto!: nebylo "'koumánoo
"
,

J '" ~!}~Q±2:11·g!;~_~!gl!~1~: prozkoumána jediné
kruhmritÉ t.iarLka 126 v scktoru~, čtverce Xl, která obaa=
hovn1a kSJ"nmlck;) materiál _I!.á .J:cvkovitých po_hár~11>

40

I'

~D~~!~~~_~~g1!;~~_~_EQhfg2!~~~1 únětický

přikop =

objQ17, nebyl v sondách X a XI/65 vybírán, pou=
ze rŮ'10rysně zaměřen, ve ?!tverci XXXVI sektoru procházel
vypíchanou jamou 74 D takže nebyJ přesně rozpoznatelný,
jedině v sektorud/ čtverce XXXIX byl zachycen obloukový
ohyb zatáčející se západním směrem o
Ve čtverci XXXVII sektoru I.l nad objektom
74 byl zachycen původní únětiCký horizont, nn jehož bazi
nalozeny 2 skupiny střer~ z nádob (objekt 117 a 119) a
velká zásobnice (objekt 118) 1 > 'ryto objekty rravděpo~obntS
patří únčtické chatě, nerozpoznatelné ve výplni vypíchané
----'"
jt.my '"{ 4.
Ve čtverci i~;~XVIII se_ktoru ./1 prozkoumán
z9Ytek zásobní jámy 31, n dal~í 2 jámy (objekt 115 a 116)
v sektoru~ čt~ce XLI zásobni jáma 1250 V těsné blízkos~
ti ohybu př'lkopu (ob~o17) nale zen kostl'ov' hrob XLVIII se
npatně zachovanOl.~ skrčenou kostI'oU 3 nárlobkou star~í úně=
tic.ké kultl~y", Jde pravdčpodcbně o další. třeti skupinu

--'----

_ _ _ o.

hrobůo

-

I
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22J!~1:

5" !!f!l~~@l!!sQ:J:G~~u§i!_Q!~~t!!lt_!_k~liQ!n.
nebyl zkoumán~

6Q ~~1~~2!@Q~_Et§Y~!~_Q2Ji~~l: jamka 121 v sonX/65 a žlab 128 v sondě XI/65.

dě

7. r2h!:~Q!!1~_!_m1~g~~Ld22l_t~m!~~_Il_~fi~'1!Y
stěhování národd:
V letošní sezoně byla velkem odkry'to
--------------~~
1 _4J__ . ~~_oyých.ve-směs pope1ni_c ovjcll .hrob'."t. (hrob 820-960);
tím pohřeblětě dosáhlo poč o~;l', 960 hrobd. V ětvero!eh
XXXVI - XLI na severozápa<!ním konci dosud odlCl'yt6 plochy,
směrem na kopec, byly žárové hroby řlděí t v 8oulad~ se
altuací zjištěnou v přilehlých partiích jil v pf!.de~lýoh
letech. Z letoAniho počtu 141 hrobO bylo jich z1e situováno JJo Fřesto, že byly vět~inou silně po~kolel\V orbóu,
je jejich odkryv velmi dtlležltý chronologicky, pl'otole
se mezi nimi vyskytly ~atím jedny z nej6tar~ích hrobň na
pohI-ebi§ti, navazujíci ješt~ na tvarovou atavt)\~r;tar~ť
doby římské, a ve dvou případech i ~dobe~ch táhllm obloukovým hřebenovánimo Lze je polo~1 t Lnl;1_~ .ozh~.~_~~~!,~ E~č ,,3 ~
. 5! to.L~ Netlénč rlůJ e žité .je zji iHt:ní t že v této severozáradni ČÚóti zkouľú8.n{ho rohfebi~tě oe vyskytu.ia kernmlka sho1n~ r:; r-orclnicemi odkryt: .~r:., i 1'o.1:;: J7 1. .T)(w;ci"kou. J~ tedy zořej
mé t že výzkum v tčch t o mú;t 8 ch ~i e r;1'ibJ i7uja Dome~kovu
olkryvu někdě na kopci.
1/ GOnd8(:h X

!J

\1/6:-, ro]ožon,ých

p~ralelnň se

Gon,1oLl. IV /6) byla c<~!,o~r y tp. převaha hrob~ letoi"tn:l roezony,
celkem 108 hrObl"lo Fohřeb1~oit6 na tomto j1žnim okraji f;()IJstavně p.rozkoumané plochy tC:1y ntlrro5to nevyzn:ťv6, naorak
' pokračl.lje po Gvahu dolů v nllzlI,anf:\cné ne jhuat~í koncent!'sci. Hroby z těchto dvou sond byly lépe zachované, čaeově
f e hlásí rhwližn8 do -.L.a 49,::t_
01-0td ,.• Loěkolik pope lnic pa~'
t0:;:,1.

"
~
Jl.Z'

'.-1" 0

' X .10V
l
' .•/
tH,,;:
i.:.I"
.I.

n t' ro ;:,·l'J" '\. nar !···

't '" pro ;,o. ::1.l.C:V:.'\!1C
~~
"

"O i-: OV~ ' (~

f;t1n~enť..
.0,

iJ

porelnice, zdob~~ná t":' ojúlwln:ť k ovltým kolkovén:{m) e
•
,,
t
1 '1
"
.
1
h· .l
'
K C' rm j' JY? , ve ,~~ ].D O-.l V,Y ZJ Vl. i CV a nc 1 ;;; CGs a iem .do:J.nym \J~'ou

rln.Gtickou

v

'I

•

vJnovko~.<O

2·

nli1cd ar~ rozru č ených hrobů

vyzdvi-

- 7[ ženy m" j,)2 bronzovÉ. spony, jedna je!lno~:í1né rOdvázáná,
druhci její derivlál D ob:l()1níkovou metopov1tě í'ecitovalO>
nOlA nožkouo
rrcmohistoA~nybová

TrOlh<>hif:-;t o V ~,v okolek

1210

SKA1IC~,

ooHradec

KI'álov~"

Slezskoplut~nické rohfebi~t6o

Vedoucí výzkumu: prom o histoVoVokolek, li\Jzeum Hradec
Králové
Zprávy o výzkumu č,j o: 53e7/65, 5633/6?, 5e6S/65.

6172/65, 6449/65, 6450/650
lltnovaný systeostický výzkum ve 'skuJ 101,
probíhající v(:! ,lnech l6otc-6ol001965 navazoval na
loňský zji9tovací vj z 1.: um (':I a} 5i ~ondou 11/65, 20 m
dlouhou a původně 4 ID 13 irokou s kterb byla ll~isty rozgo
šířena až do š:íř'ky 7 mo Touto sondou měl být ověřen
východní konec ~oh~abičtěo Ačkoliv písková ~una v těch
to místech končí a začínó těžké ntrlavov!l Illina, pod
kterou je štěrkopískové podloží» pohřebi~tě pokračuje
dále v neztenčenÉ hustotěo Naopnk již na začátku (Zópadním) sondy byla takové J~9rlcentrace r.ro:bf; t že c.isme
mohli zjistit nlkoJ.ikanácobnou 6uporsposicio Cbti!nost
výzkumu sice zpomalila tempo o1kryvu» ale tím, že hro ...
by byly uloženy poro[rně hluboko, mohli jsme EJ1odovat
velmi dobI'e na pf o pohi"6 bni ritus ap o
Na rlo:~e zhruba 'IOí: r;/' byJ o odkryto dnlť-ich
3>__ žárov';ch hroQll «("; 025=73)", Hroby byly uloženy v prů'"
měrné hloubce 40=110 cm, pouze 4 hroby byly zcela zničeny hlubokou orbou (čo43,4c,54,70)o Ve 12 připadech
bylo možno rozezn~t hrobovou j6rou, včV' inou ovtlnou.
orientovanou ve sm;~ri.l Z=V o Hrob 59 mčl hrobovou jámu
téměř čtvercovou s mal~.ÍJn v~J;)(, žkem v 5'1 rohuo Zcola

----
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shodné výběžky měly ještě další dva hroby (čo46, 49) V t.ěo~
ně blízkosti hrobu 47, na Z stranĚ nalezena tmavší sh~rna
se střepy a nčkolika kustkami; ro.Jobná jamka byla též na V
straně hrobu 69. ~Zá:loby v hrobech byly ukládány v_ řadách ,
někdy velmi pi;íSIlě kladené těsně k scbč a na sebe ve nvoj'íf
n6.sobné ř'adě, ve směru Z-V.
Všechny hroby by ly žúrov c5 o Fř'evážnó v ě t :Y.ina
patří popelnicovým hrobům, 3 hro}';;, byly _ j~IRQY_~. Hrob 53
představoval již zn6mý případ malé jamky s několika kŮGt ka
mi a stř'epyo :Jva hroby č .. 38 a 5E ukazují typ, známý z pols kých nalezi š t - vět?3í oválná hrobová jáma s hromádkou spálených kostí a střepy nebo fragmenty nádob, někdy zámčrně
r-ozbitých. ~?mč'rné rozbíjení nádQb bylo zjištěno i v r1al~,ích
hlubokých hrobech popelnicových, kterÉ byly již mimo ·1osah
hluboké orby. J s ou to převážně h.'"Větináčovi té ntd oby; st ř.·epy
bývá obložena urna (hrob 44) nebo je nalézáme na Okrají ch
hrobové j~my (hr .. 49. 71, 72) o V hrobš 67 byly ct řepy z velké mísy pou~i ty k vyložení ~těn původní hrobové jámy",\.,; hr obu 72 byla obě ~ela hrobu vylož ena c el ~mi nebo rozbit1Di nádobami a střepy až do vý~ky 50 cm od dna hrobuo
V2echny prozkoumané hroby patří I .-II.!_~~~upni
~lezskoplatěnické kultury, s převahou rrvniho stupněo Trávě
nově zji?Jtěné superrosice umožní stanovit vice fázi poh ře=
biště v rámci jednoho stupně a zpřesní tak b8žnou chronologii. Tyto výsledky bude nutno později ověřit kontrolními výzkumy na blízkých pohřebištích (Skalička, Vlkov, Černilov ) ..
Diky hlubokému uloženi jsou n6doby vp.t i":; inou ,:lobře zachov 6ny
a při výzkumu byly vybírány v blocích, takže obsah bude
...
rozplavován teprve v laboratoři. Z ~onského výzkumu , pokud
byl již materiál zpracov6.n, témč: ř v každém druhÉm hrob ě ,jf:Ou.
bronzové milodary.
Cl

~

~

Ir oillehiat.VeVokolek

v

50

126. STRAHOV, o.Tachov
iúohylov~ pohřebi~tě milavečské

kultury.

Vedoucí výzkumu: ~r Věra Štefanová. CSe, AÚ ČSAV Praha.
Zprávy o

výzkum~ čj.:

4419/65,

4646/65. 5039/650
....

Ve dnech 5.-30 0 701965 byl proveden zji~t oV8cí
výzkum na mohylovém pohřebi šti nq t rati zvo"I3rennh o1 z"
nebo "Brand", ležíClm v lese severovýchodně od obce
Strahova, na severnlru svahu, epadajlc:!m prudce k po t oku
Hadovka. Zde zjištěno nejméně 27 mohyl, naskládaných
z kamene. Dvě menfl:! z nich byly podrobeny výzkumuo
Frvní mo~la, prOmolO , 80 x 10,30 m, byla vy stavěna celé z kamene - místn:! algonkick~ bři1Jice.
Vnitřní prostor mohyly byl ohraničen věncem (prrtmě r 6m)
z dlouhych ět:ťpaných kamenl1,neskládaných ve clvou- t ř' ech
vrstvách paprskovitě ke středu. Zásyp mohyly byl z "!rob ného kamen:!. sahaj:í.ciho až na Jno a svezen~ho ro okra j i
daleko za věnec. Fo Jloží je žlutavá jílovitá hlína a
břidlici. Uprostřed, na plo§e 220 x 120 cm ve směru Z- V,
by13 roztroul§eny spálené koeti ve vrstvě a! 20 cm mocné.
Na této vrstvě byly roztříštěné zlomky 2- ) nádob (žlábkovaný koflík) v jihovýchodní části, v západní čósti
zlomky dvou jehlic, jedné s vroubkovanou hlavicí, druhé
bez hlaviceo Mohyla byla 70 cm vysoká.

( I
I

Druhá mohyla, prům.b,60 x 9,80 m, byla slož ena z kamene proloženého hlínou. Také ona m~la věnec prťim.,
5,5 m z dlouhých kamenů paprakovit~ se sbihajicich ke
středu. Uprostřed, směrem k jihovýchodu, byl kamenný kryt
z velkjch blokú směřu j ících ke f-. tředu, prfllno2 m, a pod
nim v nčkolika vrstv i..ch Lyly menš i kameny J mezi nimiž twly zlomky miskovité ná1obky. Fod tímto kl.4želem, na plo ~ e
180 x 100 cm, orientované ve směru Z-V, byly rozhozeny
8pálen~ kllstky spolu s oje d inělými střepJ' J ve vrstvě as i
20 cm mocn{o Na východ. navazovala na vr s tvu 5 k l~stkami

!

- 81 -

skupina nádob (patrně dvě), které byly kameny roz)oženy
na větŘí ploše . Na jih od středu byly zlomky menr i ná1oby, a ve vzdálenosti 2 m od stí'cd.u na jihoztpad zlomky
velké ml.sy. Mohyla byla 75 cm vysoká.
Obě prozkoumané mohyly patř'i milavečské kul,
tuřec Frvní mohyla je v plánku čj.Av 3é62/46 označena č.
VI., druhá je mezi čoVIII a IX; obě byly znova navršeny~
Dr V.Štefanová, CSC.

1 45. VIKl,ETICE t o oChomutovo

o lineární a vypíchanou keramikou, sídli~tě
KNr, sídli5tě otítarské; pohřebiště se Gňtirovou ker amikou, hroby bylanské.
Sídli3tě

Vedo~cí výzkum~:

promohist ~ ~rahomír

,

A~

Zpr~vy

o výzkumu

.,

Koutecký, Exrositura

CSAV Most.

čj.:

1630/65, 2442/ó5, 3307/65, 3543/65,
5C19/65, 6574/65, 7115/65.

Výzkum byl rozčlen~n do 4 etap: l . etapa cd
3oV.-26&7 o; 2~etapa: l.-e.VII . ; 3~ctapa: 29oVII $-~QVIII.
a 4 .etara: 13 . IX. -7 .x. Trt:měrně bylo na výzkum na jmuto
v prtjběhu 2 měsícti 6 pomocných dělníku. Během celé výzkumné sezony jsme prozkoumali 53 objektti.
1. Období

line&rní: Byly prozkoumány
4 objekty, většinou velké oválné nebo nepravidelně 0kro~hlé jémy s černou hrudkovitou výplní, které obsaho--- ---valy vždy men~í množství střepu, zvířecích kootí a také
.,
něco ki'emence, at již ve .formě rlé~~trojť\ nebo surovin ..
k~iky

2. Cbdobi vypíchané kerf!miky: Bylo rrozkoumáno
14 objekttl, z toho lJ _J!:3:II1 .a jedna k~lová stavba~ ~Jlezi jamami, které jsou obvykle oválného tvaru, slo~itého č]en~ 
ní stěn a dna si zaslouží pozornosti pouze jediná e Jáma
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438/65 o rozmo580 x 335 cm byla 43=48 cm hlubokáo Po=
zoruhodná je skutečnost, že v obou protilehlých rozích
byly poklopeny polokulov1'é misky, z nichl jedna byla
v JV a druhá v fN rohuo V sytě černé hrudkovité výplni
bylo velké množství keramiky. křemencové industrie,
zlomky mazanic e a zvířecích kostío Nejvě t ší pozornost
si však zaslouží část (asi 1/2) kůlové chaty s pětl=
řadovou konstrukcí, která j e O.f";.EHltována delšími stě=
nami od SV k JZ o Prokopaná ča i:it chaty byla zhru.ba
12 m dlouhá a 6 m š1rokáo Vnější stě~ tvoří husté
řady kůlových jamek, SV část chaty je tvořena Ilabem
ohraničeným z vnější strany dalšími kůlovými jamkamio
Tři vnitřní řady k~lů jsou řidší, ale v šesti pfípa~
dech zdvojené, ve dvou případech byly zjištěny šikmé
pOdpdrné kůlyo Tyto tři řady tvořily základ nosné
konstrukce sedlové etřechyo Prokopáním všech jamek
a žlabu nebyl získán žádný datovací materiál, kromě
několika zlomků mazanice a uhlíkůo Vzhledem k tomu,
že u západní stěqy této chaty se rozkládá r ozlehlá
jáma o rozměrech lB x 23 m s keramikou vypíchanou a
dále proto, le SV konec chaty má trapezovitt tvar,
musíme popsanou chatu položit do období 8 v7P1chanou
keram1kotAo
30 Období kulturl nálevkov1tlch pohárdg a,lo
prozkoumáno 27 objekt~~ největší množství (24 objektd)
připadá na okrouh14 zásobní j~y _ ~ hnědou výplní a ně=
kolika málo střepy nálevkovitých pohárd, zlomky zv:!fe=
cích kosti, mazanice a eVol uhlíkdo Některé hlubě! zásobní já~ obráceně kuželovit~ho profilu maJí atfedD1
část výplně slolenou ze žlutého písku a jsou l00=220cm
hlubok4 o JedMa meně:! jamka (objekt 4b/65) Mla ." horní
černé vrstvě prosycené uhlíky etřeP,y 8al 1/2 náleYk0Y1=
tého poháru, zlomky křemence p zvffecí kosti a .azan1ceo
Zvláštní zmínky si zaslouž! ~~l~b (objekt 2024/65) pfes
50 m dlouhý, v němž bylo nalezeno několik at7P1cktch
střepů, patrně eneolltických a dále hrob 20/658 oválná

----
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jáma měla na povrchu ohriiětě, pod ohnlětěm- byly ., ~tf.P1

nálevkovitých pohárd, které byly ulo!esw 13a-ko.tech
dětské kostry o .1\ostrový pohřeb d:ítěteby~ ulol.a na 1e=
věm boku,. ve skrčené poloze o V Prostoru mezi z'aobn:!mi
Jamam1 nálevkovitýoh pohár tl bylo velké mno!atv!kdlových jamek ze dvou velkých kOlových staveb, - Jel_z.t:ím
podle materiálu nelze jednoznačně datovat; . pati'ívěak
nejspiAe obdobi eneolitickémtt o
h

.. " Obdob:! se šňůrovou kera·mlkoug Jednak byl
prozkoumán zbytek Aňllrového hrobu na konci poi. VI a,
který zOstal po skončelÚvýzkWllú v roce 1963, 881 1/2
hrobu obsahovala lebka na pravém spánku a kosti rukou
k lokti:: poloha by svědčila pro pohřeb mulak10 Nálezy:
amforka, pohárek a sekerkso Čt_yři__~~~oy_é ~oby tvoi"!
dalě·i malou skupinu a8i 150 m JV od posledni ve lk4 akupi~ Aňdrových hrobd (36hrobd) prOZkoumaných v roce
v
.
.
.
1964 0 Vedle 4 Andrových hrob~ byly jeAtě 2 hroby bez
nálezdó ~oby obsahoval,. pohřby. na levém boku, v jed'""
nom pfipadě vedle dospělé osoby byla jeAtě v "n6Ú'uěí"
dětská kostra o Tyto hroby obsahovaly. pouze keramiku a
eV ó je~tě pazourkový nMo
5~

nice

Kultura
I

.

zachráněná část

6

Poblí!
obsahu štítarské

by18nská~

transformační

sta=

~hatl _~

Byly prozkoumány pouze
zbytky d!o~ hrob~_t z toho jeden velký 9 patrně koa-trový
a druhý žárový o Žárový hrob (objékt 18/65) byl ob<l4!l=
nikový , 8si 150 m od "vyloupeného" kní~ecího hrobu
ljS/63 =4 o Hrob byl orientovaný SV=JZ, 8e1 1/2 hrobu by=
la zničen& o Zachovala se západní a jižní ěást, kde bylo
jednak 6 nádob, blíle JZ rohu kosti vep~e a !elezný nd!
a bli!e SV rohu hromádka spálených kost:!žárov4ho poh~buG
Zbytek velkého hrobu na konci pole Vla (objekt 17/65)
je 365 široký, zachovalá délka je 325 cm, hloubka od
pOvodn:ího povrchu se pohybuje od 120=130 cmo Tento hrob
byl orientován delšími stěnami V=Z", Výplň hrobu tvo~1la
0

Kultura

~t!tar8kág
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Aedočerná

homogenni hlína o Hrob za . účelem vtzlrumu ..byl.rozdělen na 4 sektory (sektor I?IV) a .pak kalaý. sektor
odkrýván po vrstvách zvlášt o Střepy byly rozptýleqy -ve -.
výplni spíše ve spodn!ch vrstvách e nejvíce střepd pochá=
zi z velké amfory tJ tenkostěnné střepy .jsou z misek, je=:
den zlomek červené smforky byl malovaný černou bu-vou ..
ve formě zavěAených trojúhelnikd o V sektoru I byl .23 cm
ode dna nalezen jeden lel ok:rot:!ie t!' II j aké jsou obvyklé u bylanských konských postrojd o V sektoru VI. 8s1 IC .cm .ode
dna jeden želozákolník a kroužky o Ve ste jné úrovni Jako
zákolník byla pozorovatelná v sektoru IV vrstva dřeva
o sile 8si 1 cm na 3 místech e v sektoru III byla tato
vrstvička v západní části ve s.tejné hlou.bce o Tedy vrstva
byla rozložena u jižni stěny v západní části hrobové já=
my" kde v připadě. velkých knížecích hrobd bylanských
...
bývá umístěn vdzoVýchodní polovina hrobu byla zničena
."

."

těžbou o

Prooh! ta oD·oKoutecký.

150 VRCOVICE f) trst Dolejší Lip1ee$ ooP:!seko
0

Hradiště

z

počátku střední

doby bronzovéo

Vedoucí výzkumug promohist oAnton:!n Beneš, Expositura
AÚ ČSAV Praha o
.
Zprávy o výzkumech

čjog3840/65f)

5031/65, 7112/650

V ~ondě III se na plo§e 1?5 m2 poda!11o zachy~
t1t ee1kem:t6 nových ~Ol.Qvýcbjamelc, ~ více (až kolem 60 cm)
či méně (do 30 cm) zahloubených donavětralého povrchu
skály a většinou obložených nebo utěsněných kameny o I
když je možno členit tyto kOly dle tvard fl dimensí na
nosné a pomocné!) neopisují ani v sepjatí s dříve zji~tě=
nými kůly v těsně sousedící sondě I 1963 prokazatelně
uzavřené sídlišti:! objekty!) jež se zde předpokládaly jil

I

, I

~
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předběžně

J

(např .. LoHájek,

Pam .. arch o1954 120)0

I když v

III nemohlo být zcela

sondě

roz.brá~

no kameny zavalené dno ve třech sektorech (situa.e bl1a
zjištěna pro příští sezonu)>> dají se pod destrukc!.jil
sotva předpokládat zahloubené vlastní jálI\y . obJekt6, a
svah neb,yl prokazatelně vyrovnán ani opačným postupem
=- navážkouo Ve 'spOdním sekt r·,,:,,'). sondy III byl zachycen
mělce zahloubený objekt ' s e spálenými kdstkami a stopami
bronzd, většino plochy sondy» pokrývala dosti bohatá
v~~tva __s početnými keramickými zlomky ~ Z. d.ro~ntch Datle",,:
zd třeba jmenovat m.. j .. pazourkové šipky se zpětnými kři=
délky ..
I

Menš:í sonda IV byla položena na náhorní plošince v SV části hradiště, as~ __ J'_ ~ _ j1.ž~ě od _hrad.b;y,
na
mstě, jež
dominovalo
celé
vni tf-ní _ ploš,!o
. -_._ -' . ----_ . . _
"-------....
-----_.----_._
... --_.._- - - -. ... .Sonda byla
umístěna v místech kde výsledky ukazovaly na jedno z m&=
ximokoncentrace P2 5 " Podloží zde většinou zasahovalo
až těsně pod povrch, modelovaný v podstatě vysedajícím
skalním hřbetemo Náznak složitějši situace vykázal a!
sektor I (2 malé k'dloyti _ ja~» dále hlubší kapkovitá ~
mělké protáhlé zahloubení, pOkračuj:ící mimo odkrytou
plochu k J a V)~Materiálové výsledky byly velmi chudé
a zdá se zatím, že výsledky fosfátové analysy se nekry=
jí (i dle pozorování v jiných úsecích výzkUmu) s koncen~
trac:! nálezd. což je většinou možno vysvětlit pdsoberlim
svážných procesdo
... .

....

-

°

§9Jl<:i~_ I~~ _ byla

položena po vnitřním (ji!ním)
svahu vllitřního valu __ a připojovala se na východní stra=
ně k loňskému ře~u opevně.ním o Pokud proiala hradební
destrukci, potvrdila i při svých malých rozměrech (3,5
x 2 m) pozorování o struktuře týlní části vnitřní hrad=
by (napřonový mocný opěrný kdl na zádi, v prof'ilu bylO
lze rozeznat sedm základních v~ev a horizontd, 8ouvlse-

=
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=

.'
.jícich s konstrukcí
. a Je.j~~
_~Q_~padem při. POŽo~7'
-._
__..-hradby
-- -----._--- _ _._ -_-_.
r~. a· ci o) . ,Uvnitř tělesa ~ Jtal~ byl. odkr~t .. předpokládan$
žárov,z hrob čo3,, · Leže l v . ěedočerné "-mastné!! ... vrstv:ě ," na .
basi rdžovi . vypálené . vrstvy s mazan1cio .. Spálenékdstky
byly . pone jv:!ce s oustředěny na plošce . o prdměru asi 0 ' . _
120 cm, dílem byly roztroušeny v . širším okolí~Jedinou
výbavou byly tři téměř neporušené . nádobky s z nichž Jedna ležela ústím dold o Nádobky . samy neobsahovaly žádné
kosti ani milodaryo K inventáři je možno · přiřadit ·· s . . ,
největší pravděpodobnosti .t rol964 nalezený . hliněný . zá=
věsek ve formě žaludu (?) o V těsném sousedstvi hrobu
byly situovány velké přepálené kameny s povrchem až .
struskovitě roztaveným = intaktnost hrobové keramiky
je proto kromě vlastních stop o zásahu do destrukce
hradby v místě hrobu pří~m ddkazem, že pohřeb byl za"",
. puštěn do již destruované hradbyo Diky tomuto zjiětění
se jeví v novém světle i dosud ne zcela jasná relace
mezi oběma dříve zjištěnými hroby a opevněnímo Hrob 1,
Jehož situace v sektoru 6 sondy 1/1963 byla čtyři roky
před odkrytím nerušenasnatérským zásahem, připoustěl
totiž možnost 9 že byl přistaven k zádi ještě v době
její funkce a pak zavalen destrukcí; hrob 2 bylo možno
chápat (sekt or 10 sondy I) i jako poru~ený stavbou
hradby a tedy uložený ještě před jejím založenímo Dří~
ve uvažované a lternativy vztahu hroby = opevněni byly
ovšem ovlivněny defektní nálezovou situacío Předběžné
výsledky rozboru nálezO nezjistily rozdíly mezi vrco=
viekou hrobovou a sídlištní keramikou (i když je hro=
bová keramika jemnější a obsahuje dokonaleji povrcho=
vě upravené tvary); předpokládal bych proto, že do žá=
~ových hrobO byly uloženy pozdstatky přímýCh obyvatel
hradiště a to zanedlouho po zániku opevnění po ž.áre mo ,
Zdá se, že val tehdy v celé délce zaujímal místo jako
hrobový (mohylový,) násypo nebot zprávy o nálezech při
rozebírání západní části hradební destrukce na staveb=
ni kámen v polovině minulého století se zmiňují o boha~'
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tých . nálezech o Zat:ím . (vytěženabyla - m.éně " než . l/lO- . _ ..
vn~třni plochy hradiště) jeúvaha, - zda.os!dleni Vrcovic bylo po této etapě obnoveno J předčasnáo
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REFERAT OCHRANY ARCHEOLOGICKYCH FAMATEX.
(Zpráva o

činnosti

v roce 1965)e

JBl'mila Vildová

I v tomto roce se pokračovalo v jednáních
o vyhlašování archeologických památkových rezervaeío Jednání bylo zdlouhavé a pomalá, z~jmána nebylo mo~no pokročit
při meziministerském připomínkovém řízení při jednáních na
ministerstvu zemědělstvío Toto ministerstvo je jedním ze
zdčastněných ústředních dřado. a jednání se účas\ní svým od=-.
dělením ochrany ptldního fondu" Teprve ke konci roku 1965po=
dařilo se zásluhou nového referenta ministerstva ~kolství a
kultury Dr Sieglera přesvědčit ministerstvo zemědělství, le
vyhlášením rezervace i na pMě ze~dě18ky _ obdělávané . ládná
újma pMnímu fondu nehrozí, nebot normální . hospoddení . je.
mo!né i po vyhlášení rezervace, je jen potřebí urěitého Ol? ·
hladu k areálu rezervaceo Pro ministerstvo ' zemědělství byla
překážkou zejména ochranná podmínka» podle níž není dovoleno
orat hloub než 30 cmo Druhá ochranná pOdmínka, která je v re=
zervačních výnosech obvyklá, totiž že na obou stranách vald
má být ponechán pruh široký 3 m, který se nebude orat, byla
rovněž ministentvem zemědělství napadánao Obě podmínky jsou
pro ochranu lokality nutná a pro zemědělství neznamenají
v podstatě žádnou újmu" Obvykle se neorá hloub než právě
30 cm maximálně a 3 m široké neorané pásy bývají zpravidla
zarostlé rtlzným ~ovím nebo terén je nerovný a neobdělavatel=
nýo Na ministerstvu zemědělství dostal vyřizování připomínek
do referátu nový pracovník, který pro ochranu kulturních
hodnot arche.ologických projevil málo porozuměni a taká dík
jemu· musilo být jednání u několika lokalit znovu otevřeno
a doplňováno vyjádřením d8l~:ích slo!ek veřejná správys 141=
nisterstVlaškolstvi a kultury byly v roce 1965 vyhlá~eny
pouze dvě archeologické památkové rezervaee a to "!eská
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a . ':tBřeclav ....Po~
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keltské oppidum v - okrese Chrud1m 9
hansko" v okrese - Bře clav II ve l komoravské hradiště o .. Některé
dalš í byly nově projednány na úrovni okresních národních. -.
výboro'i- za účasti některých.složekkrajsk:ých l) ně které přir'
praveny pro toto komisionelni . jednán:( o·. Jsou tOg .. ČeAov T .Meep
ly !> rezervace v Moravském krase!) Stradonice!) - Dojetřice,DraC?
ž1čky - a Radošov» Velichov ~ Hradištany a Libochovany, které,
tyto poslední!) byly zařazeny př1prověrce rezervačních . lo=
kalit !) kterou nařídilo ministerstvo školství a kultury o.
Vlastní prověrka tato bude musit být skončena do poloviny
roku 1966 0
Lhotice",~

'ď

Jako obvykle zúčastnila jsem se v prOběhu . - .
roku ro'zných jednání záchranných,
i v období , kdy proje~
,
jsou teprve poř1zovány o Uporné bylo jednání ohledně klá§te =
ř1ště v Podlažicích!) okres Chrudimo Zde v prostoru klášte=
řiště vedle barokového kostela prosazuje předseda místního
JZD výstavbu mechanizačniho střediska!) ' ačkoli tento prostor
je nevhOdný i s hlediska budoucího provozu družstva samotné=
ho o Věci se asi dvakrát zabývala přímo rada okresního národ=
ního výboru v Chrudimi!) pokud je mi známo do konce roku 1965
však definitivní rozhodnuti nepad100
V dobrých stycich je re:ferát památkové ochrany
s Energoprojektem v Energovodem 9 plynárenskými projekčními
složkami !) lesními závody a jo Pro desetileté hospodářské
lasni plány jsme připravili seznam.yg popisy a plánky loka=
lit t) které jsou na území závodo' v Konopišti a Vysokém Chlum=
ci o Do konce března 1966 se rousi připravit podklady pro le8=
ní závod v Nymburce o Lesní závody ve svých hospodářských
plánech mají pak stanoven areál památky a nutné ochranné
podmínkyo Postupně mají následovat všechny lesní závody ve
St ředočěském kraji a poté 1 další lesní závody v Čechách
.a na Moravě o
,

Re:ferát ochrany památek spolupracoval úzce
a nejrůznějšími složkami veřejné správy v především s orgány
státní památkové péče!) t aj o památkovými středisky krajským1 e
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odbory -školství skul tury okresních národních výbord, ..Stát= .
ním. ústavem památkové péče a ochrany přírody i ministerstvem
školství a kultury o
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30řádek zdola čt1g"ooovysvětlit
pOlťoooee"o

Jako meze btyalých

místo finY-to" čti správně "nutno"o
v desáté řádce shora čti "oeeo a tady se neskýtala
otázkaoeeo","o V první větě posledního odstavce čti
"oookroměoeoo starobronzových zlomko. nemámeoooo"o
v první větě místo "oaadam", čti "osada"o
v posledním řádku místo "nečených" čti "nečetDtch"o
uprostřed čti"oooo k vrchu OAkobrhu"o Ve 30řádku
zdola čti správ.něg"postříbřen'ooo kování"o
předposlední řádek zdola čt1g "vzhledem"o
30řádek zdola čt1g"ooo i s obshaem hlí~"o
l!prostřed

Str 068,
Str 0 68.
str 070.
Str074,
S'tr077,
Str07S,
Str o S3,
StroS4,
Str o B6,
Stro9l,

uprostřed čtlg"ooesuperposici"o

uprostřed čti "leb~"o

uprostřed čtl&"P.romoh1eto"

mjsto "polára" čti "polárech"o
ve 40řádku shora doplĎ číslag 94, 97(1', 990
lořádek&

Poznámkag drobná tisková nedopatření (překlepy, tnterpunkce
a podo) si jistě čtenář opraví sám o
x

x

x

Bližší Údaje o jednotlivých nalezištích byly již

v t1skug

220 Záv1stg

uveřejně~

LoJansová 9 Výzkum oppida nad Závistí v letech
1963=19650
.
AR XVIII 1966 9 138=156 0
LoJansová i Kamenná hlava z keltského oppida
nad Závistí o
AR XVIII 1966 g 249~630
DoKoutecký9 ŠĎdrové pohfeb1§tě v Pol~kácho
AR XX 1969 g 289=2930

1190 Sezimovo Ústíg LoHrd~1čka. MoRichter, ZoSmetánka, Výzkum
v Sezimově ustí v letech 19b3=19650
AR XVIII 1966. 663=680 0
128 0 Strahov: Vo§aldovág Milavečské mohyly u Strahova na StříbrskuQ
AR XX 1968, 164=1710

Vo
Ol'RAVY "

Str 010"
Strol5,
Strol9.,
Str 020,

Str 030"
. Stro3l,
Str 032 ,
Str 033 ,
Stro34,
Stro35,
Str o35,
Btr 03 7,

DOPů1Ia

lokalita 15 (České Budějovice); místo "nal.zlAti"
čti "nalez1At) 0
lokalita 42 (Chrudim); misto "na místě" ětl "ve
misti" o
lokalita 63; místo "Kf1vosoudov" ět1 ·XP1vsoudoy"o
lokalita 67 (Lomazlce e ooChomutov); místo "necha=
n1ckou" ět1 "nechran1ckou"ó
lokalita 80; místo "ooTábor" čti "ooteské BuděJovice " o
lokalita 92 (PlotiAtě DoLo, ooHradec Králové); misto
"halštatské=laténské" ěti "halAtatsko=laténské"o .
lokalita 107 (P.runéfov, ooChomutov); misto "poAkozena
srubová roubení" čti "poAkozeno srubové roubení" o
lokalita 110 (~t1m, ooPísek); místo "na tázi" čti
"na bázi-H o
lokalita 113 (Radnice ., ooKoVary)j místo "mohla být
vent o pravěká" čti "mohla být eventopravěká"o
lokalita 119 (Sezimovo 'Ost:!, ooTábor); místo "na
místě" čti "ve městě"o .
.
lokalita 124 (Spytice'j místo"ooKutná Hora" čti
"Havl oBrod" o
lokalita 129 (Stránce ., ooMost); čti správněg"V pro=
filech lom nezjištěny žádné nálezy"o
lokalita 133 (Štěnovice)j čti správněg "o o Plzeň=jih"o
lokalita 138 (Turovec, ooTábor); čti správně~"v hu=
s1tských válkáe.h" o
lokalita 143 (Vesec fl o o Jičín); místo "PoráčílD čti
"Poráň" o

Str038,
Str039,
Str04l,
Stro45,

lokalita 146 0 ati správně "Vitíněves"o Místo "ened1=
tických" čti "eneolit1ckýOt o
lokalita i52 (Vysoký Chlumec) o Místo "ooSedlčany"

čti správně "o o Příbram" o

lokalita 160 Misto "Žirotice" čti správně "Životice"
uprostřed místo "mělká" čti "měla" o Věta na devát~
řadce zdola správně zníť ..... o zlomek tzv o"R811chersehale li
nalezen~ rovněž na akropoli, získány darem 000000
80řádek zdola: misto"tersy"čti"terasy"o
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