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zařazena

Uspořádání

a organisace záchranného

oddělení

Archeo-

logického ústavu eSAV v Praze nedoznalo v roce 1966 podstatných

změno

Záchranná

činnost

zaznamenala v leto§ním roce

pokles, zpdsobený plnou anga~ovaností
pravách VIIoMezinárodního kongresu

člend oddělení

věd

určiti

na

pří=

prehistorických a pro-

tohistorických, který se konal ve· dnech 2lo=27osrpna 1966

T

Prazeo
V souvislosti s odchodem Václava Mouchy na delší studijní pobyt

převzal

záchranného

oddělení Jiří

dne lol0ol966 na

přechodnou

dobu vedení

Hralao

Václav Moucha,
vedoucí záchranného

oddělenío

I

Záchranné výzkuJl\Y, akce a prdzkuD\}' v roce 1966 0
Základní registrace výzkumd systematických o
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lo ~~2!, o oMost o a) Při hloubení výkopu pro vodovodní
. . potrubí v obci (zvl-0 mezi domem, čpplOl
a místním hostincem) porušeno knovízské sídl:1.1=tě o

Záchranná akce, zpráva
EoNeustupný, Most o

čj o 5625/66 o

výzkumu na mladopaleoli=
tieké lokalitě a prdzkum stop tě!by .
křemencové suroviny v neolitu-eneolitu v po=
loze -"F:Csečný vrch"
Záchranný výzkum, zpráva čj o 7104/66, 7975/66,
8381/66 0
J oFridrich, Praha a VoKruta, Most o
b) Fokračován:í

-0 .

2 o ~r2~,

-

Při

výkopu U kostela SV oJakuba zJi~tiny
v několika horizontech nad sebou·středověká

Ootý! o

hroby o

Záchranná akce 9 zpráva
BoNechvátal 9 AÚ Fraha o

3o

~!!~!,

čjo9136/66 o

Při

terénních úpravách zahrady
vedle bývalé hudební školy v X'y=
selecké ulici porušen hrob z období kult ozvoneovitých pohárd o
Záchranná akce, zpráva čj o 8795/66 o
DoKoutecký 9 Mosto

ooTeplieeo

a)

b) Na slovanském hradiěti prozkoumán
střed slovanského pohřebiště (58
kostrových hrobd; orientace vesměs V=Z) o Hroby
chudě vybaveny (esovité záušnice, Fe nožíky;
v lebce jedné z koster čtverhrann, šipka ~e

= 8 =

12 ostol o) o Hroby porušují sídlištní mladohra=
dištní objekty o
Výzkwn 9 zpráva čjo6987/66 o
.,,
ZoVána 9 Praha o

4o

~2~2P.!, OolO..atovy o

Ověření

laténského nále zu pod lesem
Kovářskou a zjištění hradištního aídl.iětě VJDloze "Pod Svitnikem" o
Prdzkwng zpráva
.,,
A oBeneš II Flzen o

5 o ~!:;!;2h,

čj o 8268/66 o

o oČeský Krumlov o

Pr\lzkum na dosud neznámém a
kulturně neurčeném hradišti, které se rozkláP
dá 1750 m západně od obce na nízké údolní os=
tro!ně o

FrOzkwn. 9 zpráva čj ~ 7467/66 o

...

AoBeneš, Plzen o

6 0 ~f!!!!2,

OoLO~ o Sídliště s lineární keramikou, sídlil=
tě únit1cké 9 moeylové 9 kn.ovízské o Sídliš tě
z období stěhování národ\l o Hroby z období kul=
tury

únětické o

Viz oddíl II o
7o

~!!~,

OoKutná Hora o Sídliště s lineární, vypíchanou
a lengyelskou keramikou o
Viz oddíl IIo

Bo ~!!!~-~~g~J2!!!=! 9 Ootýž o Při výkopu kanalisace u hlav=
ní pošty v hl ol70 cm nalezeny dvě lidské kos=
t.ry 9 nejspíše recentní o
Zpráva čj o 8631/ 66 o
...
AoBeneš 9 Plzen o

------=-'

9 o Debrné

o o Trutnov o Záchranný výzkum na etf'edověkém.
hrádku Bradlo, který se rozkládá na skalní
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ostrožně-0 - Pfi

výzkumu získána kePamika-pfevái=
ně z l -0 p0l o-14 ostol o (některé f'ragmenty<a•···--~
však hlásí již do lJ-0stol-0 ) .a ~!elezn~ phdměty
(ostruhy, hroty střel 9 .podkovy aj o) o
Záchrannt výzkum 9 zpráva čj o 9733/66 o
AoHe jna 9 l'raha o
lO o

~22~2!!ř1:2!,

Na levé straně od Ohře zalolena
nová pískovna o Dle sdělení bagristy byly na
místě již dříve zničeey- nějaké hroby se akr=.
čenými kostrami o Při prOzkumu se podafilo za=
chránit Jámu z období pozdně hal§tatského a .
zbytek chaty kOlové konstrukce (bez prOvodních
nález O.) o
Záchranná akce 9 zpráva čj o 8840/66 o
DoKoutecký, Mosto

ll o

Y22ř!BX,

O oLOUDy o

„

(J

Skrývka pro ..
pískovnu narušila . v nivním pásu na levám bře=
hu Radbuzy řadu sídlištních objektdo Ptíi zá=
ehranné akci se podařilo zachránit obsah dvou
kulturních Jam, které patří do období vyspělé
mol)3lová kultury o
Záchranná akce 9 zpráva čj o 3268/66 o
AoBeneš, Plzen o

osada Vodní Ujezd, o oPlzen-jih o

~

12 0 Dobfejov1ce 9 o oČeaké Budějovice o Asi 1600 m SSZ od
Dobfiejovic v poloze "Jelen:! vrch"(kota 517t6)
je na jeho východním svahu velká , rozkopaná mobyla; na S a Z svahu těsně pod kotou mo!no po=
zorovat asi osm velmi malých pahrbkd, snad
zbytkft hlinitých jader mohyl s odebraným vrch=
n::!m kamenným pláštěm o
Prdzkwn, zpráva čJ o 7632/66 o
AoBeneš 9 P.1.zeno
(J

.
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13 0

~21ai~~t!!!Bl P osada

14 0

~2J:!!i_!2!li,

15 ~

~21Ilf-~~l2!?&~ 9

Lhota, trat Závist,p oPraha=západ o
Keltské oppidumo
Viz oddíl IIo

,

o oPrachatice o Na Ko!elském vrchu (kota
808 9 0 = 400 m severně od obce) patrně hra=
diětě 9 bli!e nedatované o
Frdzkwn 9 zpráva čj o 7668/66o
AoBeneš 9 Plzen"" o
OoBenešov o V poloze "Na Hradilt:ích"
proveden záchranný výzkum malého rozsahu ...
(uvedl VoMalý z muzea v Jemništi) ~ Lokalita
bude zčásti pojata do komunikace pro přemostě
ní zátopové oblasti -f'ek;y !elivky o
Záchranný výzkum, zpráva ěj o 3089/66 o
J oKabát 9 Praha o

16 a ~2~2~1!~!,

OoLouey o V poloze "Na rovinách" provedena
závěrečná fáze zaměřen! pravěkého hradi§tě o
Zaměřeni, zpráva ěj o ll085/66 o
EoNeustupný, Most o

17 0 ~2~2-!:!!!~!2! » OoKolín o Knovízské a halštatsko=laténské sídliště 9 slovanské hradiště, řídké os:ídlen:C
středověké o

Viz odd:íl II o
.,,

_ l8 o ~f!!!,

O oKJ.&dnO o

V poloze "U SVoJana~ _proveden prdzkum.

v místech 0 kde se obvykle předpokládá zaniklá
středověká osadao Podezřelé-místo nal~severni
od kostela, kde -·Jsou•rdzné prohlubně a r4zné
útvary, která by bylo mo!no vykládat i jako
destruovaná zdi o
Povrchový prdzkwn, zpráva čJ o 4432/66 o
ZoSmetánka 9 Praha o

=

19 0

HtJné.

11 =

OoKl..atovy o Sběr na raně středověkém e1dlišt1
v obci a pokus o f!ilaci starňího nález" z BBo
Prdzlrum 9 zpráva
čj o 8268/66 o
.,,
AoBeneš„ Plzen o

200 !2tR-~!~-i~!~t2~9 OoMoBoleslav o Geologiclcy prdzkum
v hliništi 9 odkud pocházejí paleo11t1ck4 nálezy učiněné FoProškemo
PrOzkum, zpráva čj o lll52/66 o
J oKukla, Praha o
2l o

~2tQi_~2!li 9

OoPrachatice o Na

zalesněn4m

údajně opevněné hradiště o

výsledkem o
PrOzmm, zpráva
AoBeneš 9 Plzen o

vrchu Kokovec
PrOzkum s negativním

čjo7669/66 o

<I?

22 0

!2ti~,

Oo~lník o V osadě Vrbno v blízkosti kostela byla
ve výkopové rýze zjištěna kulturní vrstva; mjo
té! kostrový hrob (orientace Z=V) s m:nofstvím
mincí Z l op0l ol2 ostol o
Záchranné akce, zpráva čj o 9254/66, 9255/660
J oHásková; NM Praha, BoNechvátal a MoŠolle 9
AU Prahao
(}

23 0

!2!!!!,

o oBeroun o a) V poloze Šandv kout II jeskyně
"Krápníková'" •
zbytky fosilního
člověka a zv!řeny o
Záchranný výzkum 9 zpráva~ j ol323/66, 1548/66 9
7231/669 7984/66, 8241/66 0
S oVenel, Praha o
Zápis o komisi čj o l404/66 o
b)

Pokračování

ve výzkumu na otevfoen~m magdal,nskám téboli!ti v poloze Š&ndv kout T o
F.l.ánovaný výzkwn 9 zpráva čj o 7985/66, 8241/66 0
SoVencl 11 Praha o

= 12

240

=

OoÓatí noLabemo :Pokračování výzlNmnýeh
prací na neolitické,p a mladobronzovém sídli!=
ti v prostoru dolu Fetri o Bylo prozkoumáno 9
neolitických (6 jam a část kalovf stavby) a
16 lužickýeh objekt ů (zásobní já9"- r~zných

Qb!~~!:2:!!i?!fl

rozměrů) o

Mezi :posonahodné nálezy

patř:!

hro=

madný nález lužické keramik;y (16 nádob , které
byly ~loženy v malé jamce vyhlouben, ve d-nedně velké mladobronzové sásobn:! jálr\7) 0
Záchranný ~výzkwn, -zpráva čjc51"10/66 1 6065/66 1

7654/66, 952S/66 o
V 01':ral.ta ~ Mo s't o
25 0

i~2?Hle

ooe oBudějoYiC8 o SlOYallSké mohylov• pohřebi§ ....
tě v leee Štěpánka u Oetrolovského djezda pa

0

katastru obce Jedovaryo 8oskládá se
lesooddo57b v poles1 Trocnov o Aai polovina

tfí do

mohyl porušena starš imi výkoJW

--

Q·

Pr0.zkwn 9 a práva čj 05691/66 o

AoBeneš 8 J>lse!Ío
260

i~~2!&!1,

o oFíaeko ff1 polních praeťeh nalezena na
vel.al mírném výcbodn1m evalm nac! Sobědraiektm
potokem JZ od o~• (čopaJ9Co1082) pečetítko,,4
jehlice z obdob1 kultoaobylovfo
Hlášeni nálezu, zpráva čjo9320/66 9 96'74/66 0
AoBeneš 9 Plzeno
41'

2? o QAŮ,

2eo

o oChomgtov o V lllic1 kpt oJdoše při V,kopa ka=
nalisaoe port1šec;r sbytll;J atředov!kf!ho opevně=
ni o
Záchranná aae, zpráya čj o 5624/ó6o
EoKeuatupnl„ Uosto

!!!l!P.lt...~J!!~ » o oé'!eaké Bt.ldě Joviee o Sběr „

prwedent ne .

podkladl zprávy Dr Xolebe17 9DSco, na okraji

= 13 =

osady Bukovec prokázal osídlení ve starší
době bronzové a ve středověku. o
Frdzkl.llilll zpráva čj o 5861/66 o
<?

AoBeneš, Flzeno
. ···- - - - - . - .. - . . .. - .
a) Pokračování výzkumu slovanského
pohřebiště v prostor1.1 písko~ ~ V sezoně r ol966 prozkoumáno 72 hrobd o V někte=
rých případech zjištěno dřevěné . oblolen:í o Na=
lezena řada S=záušnic , keramika , náš ivka z bro
plíšku a br okaptorg& o
Záchranný výzkum, zpráva čj o 4027/66, 4722/66,
9330/66 0
.

b) Ve

-

~·

st,wé.pískovně

.

"

~

'

_,

u obce . nalezel

F.oVelebný zlomek hradištní lahve
a torzo hradištní nádoby o
Sběr o

M o Liěka ,

300

•

!!~~,

M o Poděbrady o
~

Ukolem výzkumu na slov .ohradisku.bylo
zjistit vztah vnitřního 1 vnějšího valu 9 polo=
ženého v nejnižších místech , v místech dnešní
obce Hradsko» k osídlení areálu, které podle
dosavadního výzkwnu bylo datováno kulturou
knovízskou a pozdní dobou hradištní (nikoli
tedy střední nebo starší dobou hradištní, jak
se předpokládalo) o Bylo zjištěno , že vnitřní
val byl založen na sídlištní vrstvě . z pozdní
doby hradištní starší fáze o Fři vnitřní stra=
ně valu odkryta zed z opukových kamend 9 líco=
vaná směrem na vnitřní stranu valu. dovnitf_ .
předhradí o Ve vnějším valu zachycena z větší
části vnitřní hradební destrukce s příkopem
na vnitřní straně a jen zčásti navá!ky vlast=
ního hradebního jádra o Lze usuzovat na hradbu

o o :Měln:ík o

=

14

=

konatruovanou za dfeva (palisáda, stil\Y komor) 1
lcamen1 Cčeln:! zed) a upěchované zeminyo Hradba byla vystavěna zřejmě ji! v prdběhu sthd=
n:í doby hradištnío
·Výzkwn, zpráva čjo5824/66, 9855/66, 10308/660
MoŠOlle, Prahao

310

i!!!~!~i_§!!l!g!,

ooKolíno Prdzkwn v areálu kláštera,
kde místní JZD provedlo výkop několika ailál=
ních jamo

PrdzkwD, zpráva
c>
ZoVália, Prahao
320

~~,

čjosineo .

a) Na pozemku čoparco54/l zacbrmila
JoJustová dva !árov4 lul1ck4 hrol:ro

ooNymburko

Při těžbě

šterkop:ísku (Kluk=jeze=
ro) byly zisk~ dal~í pravlk4 ná=
lezy (napřobronzonáramek Z mlodoby bronzOY4)
a slovanská keramika (pra!ský typ, starší doba
b)

hradiětní) o

Záchranná akceo
MoL1čka 9

MoFoděbraa,,o

Litog JoJustová, Lužické žárové pohf-ebištl
v Kluku u Poděbrad (Das Lauaitzer Brandgriber=
f'eld in Kluk be:i Poděbrady), AR XX 1968, 20=
320
330

b2IH,

l4o IGHU,

oolCladnoo Eponymní naleziště v poloze •xa hrud=
n,m• ~lo ve směru S=J protato rýhou pro p~novodo Zjištěny 4 jáJD.y s knovízskou keramikou,
v jedn, z nich kostra doepěl,ho jedinceo
Záchranná akce 8 zpráva čjo9949/66o
Yolloucba, Prahao
Oollosto Na

západn:ťa

okraji obce Te vfkop& J)N

elektrický kabel nalezena 11daké koat..ra • aa=

= 15 =

tažené poloze (orientace Z=V) bez pravodn!ho
inventáfe o
Záchranná akce 9 zpráva čj o 4341/66 o
EoNeustupný 9 Mosto

krechtu v polo.,
ze "V komínech" na levem břehu Farek,ho poto=
ka (asi 15 m od místa dřívějšího nálezu lattm=
ských !elezá~ských pecí) se přillo na latánekcu
a raně středověkou keramiku a ieleznou str"elw. o
b)

Západně

od obce
v poloze "Na kře=
,1) /VI ,,,.. (_~ y menci" zjištlny f:ímské a pozdně hradiltni stfec=,
c) 700 m západni
od vsi {v poloze
"U borJrufl) nalezena 11:lezná struska a stfep z
doby f-ímská o
Záchranná akcé o
M o Lička , ?.bzeum Poděbrady o

360 12~ti!• o oKolin o Na kouřimském náměstí došlo k pro=
lomení klenby středověkého sklepení dosud ne=
neznámého o Ve sklepení vrstva kald 9 podařilo
se získat několik střepd glaaovaná keramiky a
několik úlomka kechld o
Hlášení o nélezu 9 zpráva čjo8967/66o
MoBatelka 9 Mt!zeum Kouřim o
370 !2!~, ooLounyo

Při úpravě

pozemku mezi novou silniční
přípojkou východn~ od obce a prvními obytnými
stavbami zničeno sídliště z doby římské o Poda•
filo se zachránit pouze spodní část chatyo
Záchranná akce, zpráva čj o 4337/66o
DoKouteeký, Most o

= 16 =

3Bo ~f!~~2!,

ooNymburko Při prOzkwnu pískovny po levé straně silnice Budiměřice=Křečkov !U$lezeiio n!kol1k
atypických střepd, mazanice a eneolitická pap
zourková šipkao V r oce 1965 v t,že piakovni nalezl So§ebek mladopalozlomek pazourkové hl1zy
se stopami opracovánío
Záchranná akceo
l!oLička, 14oPoděbradyo

390 ~!!!~!, ooIOatovyo Pf-i stavbl sušárny na obilí místního
JZD byly v hloaai 100 cm spodní části dvou
hrubších nádobo Nevýrazná spodky nádob se hlá=
sí nejspí~e do pozdního halštatuo Není vylou=
čeno, !e šlo o hrobo Sběrem v okolí staveniště
byla získána mladohradištní a středověká kera=
mikao
Záchranné akce, zpráva čjo8630/66 1 8960/660
.,
AoBene§, Plzeno
400 ~P.1!2,

ooNymburko LoRoštejnský nalezl na úpatí kopce
zvo"Homole" a v poloze "Zábrdovický kopec• epi=
paleolitické artefaktyo
Sběro
MoLička,

Muzeum
.,,

Poděbradyo

Zjištovací výzkum směřující k objas=
nění některých detailO opevněnío Vnějlí val
byl navršen pfibli!ně v dne~ní podobě, bez
vnitřní konstrukce a měl na koruna nízk~ ka=
mennou zídl?,Ao Před valem se pne 6,5m širolq
a 170 cm hluJ>@ký žlebo Na základě nálezd lze
zkownaný val zařadit do celkovl soustavy braQ
dištěo Terasa probíhají~í pod ji!ní branou
vnějšího předhradí neměla charakter obram>itnejspíše tu jde o cestu vedouci po svami do
inundačního územío

OoKladnoo

= 17 =

Zjištovací výzkwn 9 zpráva čjo8537/66o
J oKabát 9 Praha o
420 ~22b2!~!,

430

OoBeroQn o U strážního domku! 95 (tél T 80)
při trati Zdice=Protivín, pf-1 osazov*11 nov4=
ho telegrafního sloQJ)t! 9 por"~en stfedovlký
kostrový hrob (!ena a dvě dítka)o
Záchranná akce, zpráva čjoll498/66o
Jo.Maličk;ý 9 ~zeum Hořoviceo

!z!!-!!g_!:'!2~! 9

o oNymburk o Pf-i hloubení základd skla=
di~tě nového kravína zničen jeden nebo dva
laténské hroby o Podařilo se zachránit dva
bronzové náramky a náno!n! ~ o
Záchranná akce 9 nálozpráva čjol0709/66o
MoLička 9

Ml.lzewn

Poděbradyo

Cl

44 0 !!!!!!~!, o oPlzen=sever o V lese Dolní Kyjov asi 70 mo1\Yl ze střední doby bronzovéo Větl!ina z nich
je porg§ena neodbornými vfkopyo
Pr0zkum 9 zpráva čjol584/66o
AoBeneš 9 Flzeňo

450

!!li!2!!~!,

46 0 !!nt!i~,

OoKladno o Frdzkum v prostoru zaniklé stře=
dověké obce "Sv!dna°'o
PrOzkum, zpráva čj o 6057/66 8 9809/66, 10513/660
zo Smetánka I) Praha o

osada Brádek, ooPlzeň=severo

Na halštatsk0=la=
ténském pohf>ebišti byló v roce 1966 prozkowná~
no 32 !árových hrobd, některé z nich a kamen=
nou konstrukcí o V hrobech kromě keramiky i
zlolllky bronzové spony 9 Au=kroužek, zlomek &lc::,
náušnice 9 bronzové náramky, Fe=sekáč 1 kopí 9
uzda a zlomky rOzných Fe=předmětdo
Záchrann$ výzkwn, čjo7314/66 9 8583/66,9357/660
EoSoudská& Prahao

= 18

47 0 ~!~,

=

a) V poloze "Na ouholinách" poruše=
ny dva sídlištní únětické objekty o
V Jednom kostrový pohřeb ve skrčené polose o
Záchranná akce o
Mo L1čka 9 Muzewn Poděbrad.Y o

o oNymbu.rko

b) V poloze "Na kamenci~ zji~těno
osídlení z doby kultury vypícba=
n 4o
Sběr o

M oL1čka 9

~zewn

Poděbrady o

4So !9:!slé_@2l!!l!!e Ootý.ž o Ve městě na »lirovém náměat1 byla
pf" 1 výkop,! pro inženýrské a:Ctě nalezena 11daká
kostra v natažené poloze (orientace SSV=JJZ)
bez prňvodního inventáře o Foruňena těl stfedo=
v ě ká kultu.rní vrstva o
Hláš ení nálezu 9 zpráva čj o 99 S0/66 o
EoLososová 9 Nalzeum Mladá Boleslav o
49 0

!!!!~!I, o o Litoměřice o

500

!2!l, Oot ýi o a) Na severním svahu

V blízkosti rotundy sv o Jiř:( na
hoře Aípu výzkumem zjištěno mno!ství lidských
kostí v sekundární poloze o
Zjištovací výzkum 9 zpráva čj o 5941/66 o
Nál ezová ~práva 9 čJ o 6975 /67 o
A oHe jna 8 Praha o
§ 1betůčního svahu

naproti novéimJ. stadiontl při hlou.ben!
výkopy pro kanalisaci zachycena novov~ká
skládka lidských kost! ze hfbitova o
Záchranná akce 9 zpráva čj o 5623/66 o
EoNeustu.pný 9 Most o
poloze "Na Zahra!anech" poblíž tzv o
kláštera bylo při úpravách terénu na=
l ezeno několik středověkých nebo novov ěkých
b) V

= 19 =

kost~mrý@b br@bdo Pod J•dním ~ hrobd kultY.rní
jáma a invo~táf>~~ ml~ lmovízak4 o
Zá@m>~Má ek@® 9 mpráva čjo4J40/66 o
EoNetA&t~pni 9 Mosto
5lo

!I~~, @offib~amo Pf-1

vtotavbě

itomplem hoapo4aatteh buc::,
dav (krevm) byly v létech 1961=1966 nal4z"'1
cet~é stf•py patří@! př@d@vš1m knovťzak, ~1=
t~@o N~n:lt vylo"čen@ 9 že wa mťatl bylo mičeno
l~w4 pohfiebiliti o

Pov~ch@vl prdzmm 9 zpráva

čj o 95.5/66,

n,l@zová

zpri4va ěJot006l/66 o

SoV'encl 9 Frahao
52 0 B1ibog,
CD--·--i:,9

@oBexa~o

a)

i'OVJr>@b@llt

~dsmm

V

prost@~ obcť

Nilb@r=Htakov a ncgetiv~tm výeledc::,

keBo
PrOů.WD. 9 správa čJ o 9775/66 o

S oVtui@l 9 Praha o

b) Na aatrolnl v les• na levl11 bhhu
BGE'@milq proti Nížbo.r~ •14 OpttV=
niné brad iště o R@~klMá se v poloze ~!lub1nee 00
M l&MÍ par@ttl@ ě okat o 44'1/l o Datovací mate=
riál d@ Qd -~íakáno
Pr~~mmf) ~práv ěJ o l1 49&/66o
J olhlif~ 9 ~;1.e~ H@foov ice o
53 o

!2!f_2!g~Jie @oChoDJ.t@Vo

Arche@l@g1ekj

vt~mm

v romimekém

k@at~la sv oPetra a Ělawla P&'ffe4en u náklad
mv~at@ra d@llY\ VoLol~~~ T H@ati o Pod kňrem
baromih@ koat@l J)@d dlaibO\I odlayta roúneká
a.,.ida o V ~b:f>IÚ@v<é lodi ověhn piffodn:ť ro~Nh
rounak4h@ koat•l&o V lodi pohřlw v rakvích
poehá~ejie1@h z d@by exietsDe~ baroknfilo koat®lao
Záchranný výzlrn.m 9 zpráva čjo9363/66 9 11004/66 9

. = 20 =
11047/66 0
A oHe jna 9 Praha o

54 0

!!1!2\!E!,

Ootý! o Při výkopu kanalisaee porgšena dětská
kostra v natažené poloze (Z=V) 9 blíle néda=
tovaná o
Záchranná akce o
M oLička 9

MIJ.zet!m

Poděbrady o

o oEeak4 &dějovice o Na lo"ce "Mrzutá" slmpi=
na por"šených m.oey1 9 nejspíše halAtatsk,ýcho
Prdzlmms zpráva čJ o3~67/66 o
c:,,
AoBeneš 9 F.lzen o

55 0

21!!~1~ 9

56 0

R:e2l!Q.t 9 OoNymb~rk o a)

Západně

od vsi nal o!elezná strue=
ka a st~epy z doby fímské o

Sběr e

b) V p!sk~vně (pol~ha "Horlq") na=
lezena mazanic, a keramika z do=
by f:ímské o
"
Prdz~ o
M o L1čka 9 }&2,~e"m Foděbradyo
\

57 o QgflE!le

o oNymbt!rk o Ma severxd'.m a fH:tverovýchodn:!m svahu
polob_y "Hřebinek na O~kobr~ ~ji§těno osídle=
n:! halštatsko=latélliské o
Na východním úpatí pfii kopání jamek pro kOl.y
oplocení nalezeny dva hradištní střepy o
Prdzlm.mo
00

14 oL1čka 9

58 0

l&l,zewn

Poděbrad;yo

o ofeská &.!dějov1e8o Prdzmm stfedo=
vikého hrád~~e který se ro~kládá na dzk' o=
stromi v poloze "Na Zámk:u" o
Prdzkwne zpráv~ čj o 569l/66 o

2!lt2l2!!5l_gJ!!_g 9

AoBene§ 8

Plzeň o
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59 0

E~ir2!H:~!:!,

OoLouny o v cihelně naproti nádraží -byla pf-i
těžbě hlíny porušena pozdně hal!tatská chatao
Záchranná akce, zpráva čjo8796/66 o
DoKoutecký, Moste
a) V. areálu cihelny . (b;ývalé . ffeřichovyl
sídliště z období střední doby bron=
zové (kult omohylová) o Nálezové celky obsahují překvapující tvarové kombinace čeakotalc
kých a středodunajských prvkd o
Záchranný výzkum, zpráva čjo9885/66, 10324/66,
10509/660

60c ff!!2~, o otýž o

"' o
AoBeneš, Flzen

b) Pod píseckým hradem na břehu Otavy
při hloubení rýhy pro elektrický ka~
bel protaty vrstvy a navážky obsahující zlom=
ky středověké keramiq a kachldo
Záchranná akce, zpráva čj o 9494/66 o
J o Kudrnáč 9 Praha o

6l o

E!!g~_?-g_;~~;!~i,

předměstí

Zaniklé středověké
Viz oddíl IIo
62 0

E!!~!,

,

Sezimovo Ustí, OoTéboro
město o

o o Plzeň=sever o Prohlídka hradiště sevřen~ potoky

Malou a Velkou Radnou na pravém břehu Mle u
Flané o Na hradišti byl ve středověku vyb\ld0c:>
ván vě·žový - hrádek a mohutným opevněn:!m o
Pr~zkum 9 zpráva č j o 8957/66o
AoBeneš 9 Plzen o

.

63 0

E12~!~~!,

OoHradec Královéo Sídliště a pohřebiště lidu
s vypíchanou keramikou, sídlišt~ a poh~ebiště
lengyelské, eneolitické sídliště, únětick,
sídliště a pohřebiště, halštatsko=laténsk~
sídliště, pohřebiště z doby římsk4o
Viz oddíl IIo

= 22 =

640 f2[!r~~.

ooLoueyo Na staveništi struskovi~tě pro elektrárnu v Počeradech odkryto lat~nsk4 sídli.A=
těo Jeho větší část byla zničena, podafilo ••
podcl'\ytit přes 30 objektů (většinou chat)o
Záchranná akce, zpráva čjol0465/66o
EoNeustupni, Mosto

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

a) Na dvoře strojní prOmoškoly
v Betlemské ulo4 při staveb=
nich pracích zachyceno románské kvádříkov,
zdivo (patrn~ zbytky kostela svoOndřeje z ro
1165)0
Záchranný výzkum, zpráva čjo7475/66, 7674/660
KoReichertová, Frahao

650 Fraba 1 = Staré

Městoo

b) Fokračování

výzkumu v areálu
kláštera blahoslavené Aneikyo
Kromě zdiva naloi kostrové hroby a pec na ta=
vení želez~o
Záchranrcy výzkum, zpráva čjo3134/66, sine/66 1
6003/66, 9877/66, 10385/660
KoReichertová, Fr~hao

c)

terénních pracích v ulici
Na Zábradlí (čpo209/I) naleze=
ny a poruše~ li1ské kostry le!icí na zádech
(orientace Z=V)o . Nalezené kostry jsou zřejm!
pozOstatkem kostelniho hřbitova svoJana na
Zábradlí o
Zpráva o nálezu, čjo9926/66o
EoJanská a JoŠpaček, PSSFFOP Prahao
660

~!h!_!-=-~~~~~E,;to

Fři

Pražský hr$do Doba slovanská 9

středo=

věko

Viz oddíl IIo
670 Praha 2 = Nové

Městoo

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

a) V Opletalově ulici a blízkém
okolí (Vrchlického sady} sledován

= 23 =

poa'b!p pra~1 souv:la1eíeh a
podpovrchovf t~aay o
Zácbrmmá aee 9 zpráva

b!dováťa

č.101412/66 9

pralekf

3285/66,

7363/669 8646/660
LoHl"dliěka a MoRichter 9 !Taha o
b} Sledov~ terénn1 práce v prostoru
kostela emauzského a v neJblill!m ok0=
lí o P.fi výkopi geolog:lck4 sondy obnaleno opik0=

v4 sdivo = není vyloučeno 9 !e jde o zbytky o=
pevnin1 emauzak4ho klášterao
KoReichertová 9 Praba o
680

ft!!}!_7_:_!r2J! o Výzkumem M!stského muzea v Praze zjišti=
no na ostro!ně nad Podho.fím osídlení z pozdní
doby halAtatské a zčasná doby laténské o
Koreťerentský protokol, čj o 9239/66o
VoŠtefanová 9 Praha o

690

!!!~~. ooKolino Na katastru obce

sběrem zjištěna

stfe-

dopaleolitická industrie o
Prdzkum 9 zpráva čjo9774/66 9 10460/66 0
SoVencl 9 Praha o
700

i!R2ttJ! 9 o oPraha=západo

okolí románského kostela
stanoven rozsah mladohradištního osídlení o
Pr0zkum 9 zpráva čj o9808/66o
V

Z oSmetánka 9 Praha o

7lo l!!!!'!.!2!e .• o Pl.zeň=jiho Ve stěně p:ískov:ey ko.s trový pohřeb
!eny z doby slovanské o U lebky 9 S=záušnic,kte=
ré byly upevněny na poměrně dob~e zachovaných
organických podlolkách o
Záchranná akce 9 zpráva čj o lOlll/66 0
J oZeman 9 Praha o
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720

2!!!!!,

6lo

§!!~!2_Ý!~i, OoTáboro Zaniklé středověké městoo

a) ffi hloubení sklepa v blíz=
kosti tvrze došlo k porušení
sídlištní vrstvy ze l4 ostolo
b) V poloze "Vlčí hrádek• se
patrně rozkládala stfedov~ká
tvrzo
Prdzkum 9 zpráva čjo9807/66o
ZoSmetánka, Prahao

OoKutná Hora o

Vizg Planá nad Lu!nicio
730

§2~1!~~. ooChomutovo

74 0

~1t!!!g~!-g2~~!=!•

75 0

§~~g~!,

760

§~~g!ě~,

Při

terénních úpravách v blíz=
kosti školy a hřbitova porušena novověká kost=
nice o
Záchranná akce, zpráva čj o 4338/66o
EoNeustupný, Most o

o oStrakoniceo Zaměřeni halětatských
mohyl v "Zádušním lese" o
Měřičské práce, zpráva čjo8268/66o
AoBeneš, Flzeň o

o oNymburk o Na poli po levé straně silnice
Studce=Studečky těsně u obce Studce zjištěno
osídlení z doby římskéo
Frlizkumo
M oLička, Muzew:n Poděbrady o
kat oú oStudce, OoNymburko Po levé straně sil=
nice Studce =Studečky, těsně u Studeček nale=
zeny střepy hradištní a raně středověkéo
Prdzkwno
M oLička, Muzeum Poděbrady o

= 25 =
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770

.

V!ska (Hořovice II) 9 0-0.Beroun-0
a) Pr~zkwnem pře sněji zjištěn - rozsah.
•
sídliště eneolitického, pozdnibalc;: ,
štatského, laténského, římského a hradi!tníhoo
Stopy zpracováni lele:;a v době _l~tén!9~é o.

!í!!!.I!, koooVelká

b) Na dvoře . místního hostince pfi výkopu
vodovodní rýhy proíata sídlištní vrat=
va a dvě~~ se středověkou keramikouo
ějoll498/66o

Prdzlwm a . záchranné akce 9 zpráva
J o Maličký 9 Yuzewn Hořoviceo

.
780 !f!2!!t2!45:!s o oNymburk o . Na pol!ch mezi Třebestovicemi.
a -Sadskou nalezenystfaep;y .. z doby ř:!mskéo - V tieh=
!e -místech v profilu výkopové ján\y - pro studnu. ..
nalezena lidská lebka (hrob?)g blíže nedatovaúo
Záchranná akce o
M o Lička 9 Muzeum Poděbrady o
. .

790
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~9.!!lS?!!;i,

OoKladno o
a star§! doby
Viz oddíl II o

Sídliště

z konce doby laténské

římské o

.

-

. - ··

.
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800 ~2'!!~,
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ooTábor o Zjištovac:! výzkum zan1kl4 středově=.
ké osady (l4 o=l5 oetol~) "Kravín" v poloze . •sta=
rá ves"o Nalezena mj opolozemnice čtvercového
pddorysu uvnitř vyzděná zdivem z lomov4ho kame=
neo
Zji!lovací výzkum 9 zpráva čjo7749/66o
ZoSmetánka 9 Praha o

.

810 il!!!Sh

o oKlatovy o Revise údajné . skup~ mol\Yl u. Ostrova
proti Práchn!o Zjištěno 9 ie Jde o rýžo~iek4
sejpy o
PrdzkwD 9 zpráva čjo8268/66o
AoBeneš 9 Plzeň o
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82 0

2J!!4,

o oStrakonice o V poloze~černoháj" provedena re=
. kognoskace moeyl z doby bronzov, o
Frdzlru.m9zpráva čjo7670/66 o
A0Beneš 1> Plzen o
.,,;

83 0 Q!!!'!2!f

9

o oKladno o Na pozemku J oReinera v Unhošti (KolW=
rova ul o4l5) při teránnich úpravách nalezen
knoví~ský !árový pohfebo
Záchranná akce 9 zpráva čj o 4693/66 o
VoMoucha » Praha o
o otý! o Ve Vojtěšské ulici těsně pod sil=
niční dlalbou bylo při ter4nních úpravách nale=
zeno velké množství lidských kost!o Zřejmě ae
jedná o skladiště kostí ze hřbitova kostela &Ve
Vojtěcha o Skladiště bylo patrně pořízeno při
zrušení hřbitova v době novověkých úprav okol=
ního terénu. o
Záchranná akee 9 zpráva čj o 4339/66 o
EoNeustupný 9 Moat o

84 0 Ústí
nad Labem
~ --.---.. ou....,c:ae=-ca-c:,c:, J

85 0

!!l!~_!!zg~!~!,

Oollatovy o Prdzmm a sběr na slovanském
hradišti Prácheň o
Prdzlrum» zpráva čj 08268/66 o

A oBeneě, Plzeň o

86 0

!!111!! 9 OoLouny o V

pískovně

bylo při okrajích ji.in:( stě=
ny obna!eno několik dalších knovízských jamo
Prdzkrun 9 zpráva čj o 4336/66 o
DoKoutecký 9 Moet o
~

OoPlzen=sever o Na pozemku p oPohořala (čp ó288)
l!činěn nález udajn6 )tamenné plaatiky o Ohledáním
zjištěno 9 že jde o přírodní útvar beze stop u=
měl.ých zásahů o

Ohledáni náleZ\! 9 zpráva
AoBene§ 9 Plzen o
<fJ

čJ o 5906/66o

""27 =

Prdzkwn paleolitického naleziltě
v zaniklé c~elně Farma, zjištěn:( místa nále=
zu laténského hrobu u cesty do Kolenic o
Prllzkwn, zpráva čjo8268/66 o

880 !!t!2~2!, OoKlatovyo

AoBeneA, , P.lzeň o

89 0 !2g@i_g.1!!~t O oPlzeň=jih o V místní p:!skovriě bylo pfoi
skrývce narušeno sídliště z období moeylové
kultury doby bronzové o V téle oblasti objeve=
no s:Cdliětě z období kultury s lineární kera=
mikou a zachráněey · zbytky knovízského lárové=
ho hrobu o
Záchrann$ výzkum, zpráva čjo10632/66o
AoBeneš 1 Plzeno
~

90 0

!!!!-!~lg!, o.oChomutov o

Sídliště

neolitické, štítarské

a laténské o
Viz oddíl Ilo
9l o !té~§!,

92 0 !t~2!!2!,

O oČeské Budějovice o

V pískovně JZD ve Vráběi
objeveno a částečně prozkoumáno sídlišti z po=
čínající stfoední doby bronzové o
V blízkém sousedství lokality na oq,ji lesa
Hrubice v odd ol25 m (polesí Bory) zjištěna o=
jedinělá, blí!e nedatovaná mohyla o
Záchranný výzkum a prdzkum 9 zpráva ěj o 7265/66 9
7403/ 66 0
AoBeneš I Plzeň o
oaPíseko Hradiště z
bronzové o
Viz oddíl Il o

l) o ~!!!!!, osada Lhota 9 k oOoDoln:í
Keltské oppidumo
Viz Dolní Břežany o

poč:Cnaj:íc:í

Bře!a~,

stfoední doby

OoPraha=západ o

.... 28 =

930 ~~!~,

a) Jihozápadně od žatce směrem k Čeradicdm u civilního letiště se na·
oetrožně rozkládá velk' knovízak, aídlištlo
Prdzkum, zpráva čjo8793/66o
DoKouteckýt Jlosto

OoLounyo

b) P.f-1 výkopu pro vodovod v Podměat1
u kostela svoVáclava porušena atfedověká pec a středověký hřbitova Podle keramic=
•
kých zlomkO. lze pec datovat do 14o-15~tolet:ío
Záchranná akce, zpráva ějo8794/66o
DoKoutecký, llosto940 i!l!~2!,

OoKlatovyo Urěen:í místa balětatsko=laténsk,ho
hrobu a sběr na středověkém brádkuo
Pr'dzkum, zpráva

AoBeneš, Plzeňo

čjo8268/66o
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6 o WZNO,

O o LQn
_ nv o
-'V

s lineární keram1koll 9 sídli§ti dnětické 9 mo~lo=
vé 9 knovízské 9 sídli~tě z období stěhování národO; hroby
z období kultg,ry dnětické o
Sídliště

Vedoucí expediceg Dr Ivana Fleinerová 9 CSc 9

Ad

fSA.V Prahao

Zprávy o výzkumu čj o g 4151/66 8 4743/66 9 ~961/66 8 7283/66 9

8270/66, 9101/66!) ;9867/66„ 10864/66,
11104/66 0
C!:' C------G9;-~

Úkolem výzkumu v roce 1966 bylo navázat na odkryv
z r ol958 jižně od prozkownaného trojúhelníkového pozemku
a zároven navázat na sondy polo!ené v těchto místech v mi=
nulém roce o Tím bychom v souvislé plo~e zkoumali západní
kraj časnl historického sídliště a zároveň vyplnilt. zbylé,
dosu d neprokopané prostory o Odkryv rl/10 (o roz~rech 20m
• 60m) byl roz§ífen o ~ond" rl/9 9 trojtiheln!kovitého tva=
r u , jí! ae připínal ke starému výzlrumu pravěké části si4<=>
l1št i 8 na v,chodě sousedil s lonskott sondou IV/ ll o Dalším
odkryvem byla sonda IV/12 (20m x 60m) 20 m směrem na vý=
chod od IV/ 10 9 pfedstavující pás me~i sondami z loňského
r oku (IV/ 11 a lV/ 1310
Za pdvodně předpokládanou hranicí osady na východní
etraně 9 toti! za potokem 9 Jsme v r ol965 při'prdzlru,rm,?,. (vrty
kombinované aondá!í) zjistili objekty a proto byl výzkwn
roz~!řen i tímto směrem o
Celkem jsme v roce 1966 odkeyli ploch" 3500m2 , na
které bylo vypra~ováno S chat 8 6 hrobd 8 134 kulturních jam
a 591 kdlO z rdzných období prav~ku a časné doby dijinn.L
V nálezech z leto!ního roku byla zastoupena tato ob=
dob:( a kultury & lineární" dnětická 9 mohylová, knovízská a
atěhoY'-1 národd o
.

t,

.

~
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1) Kultura s lineární keramikou~ pravidelné i vět~í
nepravidelné jáIJ\Y, jednou se zbytkem pece, poměrně četné
nálezy keramiky, zdá se, že starého stupněo Kdlové chaty,
orientované J=S 9 jsou základního pětidílného schematu,ne=
příliš velké; vyniká chata LXI s vnějšími základovými
žlaby o
2) .Kultura únětická~ ddležitým objevem jsou téměf
20m dlouhé kdlové chaty, situované dlouhou osou Z=V a
zvláětě pak úzká dlouhá stavba se základovými !laby, se
2 pohřby ve vnitřním prostoru, shodoimi orientací se zá=
padovýchodní osou stavby, Její! sakrální charakter je
pravděpodobný o Mimo tyto pohřby uvnitř byly nalezeny
jeňtě 4 hroby ve větší vzdálenosti, z nich nejzajímavěj=
šíje hrob LXXVII s pohřbem 3 jedincO v dřevěné rakvi,
patrně z kmene stromuo
3) Období střední a mladé doby bronzové (moh.;ylová
a knovízská kul tura) ~ pouze kulturní jáley, z nichž vyniká
objekt 282 9 hluboká zásobnice a jáma 288 s pohřbem zvíře=
teo Zajímavý keramický materiál staroknovízskýo
4) Období stěhování národd~ mimo 2 nálezově chudé
· Ján\y odkryta polozemnice LVIII s charakteristickým kon=
strukčním schématem trojic kůlů v užších stranácho Zjiš=
těm.y ňikmé kůly těsně u stěn vně zahloubení, takže. se
zdá, že střecha asi dosedala přímo na zahloubený pro=
storo Mimo keramiku bronzoi železné předmětyo
Chata z období stěhování národd umožnila rozeznat
zajímavé konstrwcční detaily a svou polohou spolu s loni
odkrytými chatami LII a LV by mohla naznačovat další lauh,
v něm! bývají chaty stěhování národů a chaty slovanek~
uspořádárzyo Zajímavá jseu i zjištění, že obě sousedící
chaty LVIII a LII si odpovídají nejen v určitýc~kon=
~trukčních d~tailech, ale 1 v nálezov,m inventáři, v obog
byly např onalezeny bronzové náramky II kter~ Jsme Jinde
zatim neáJ1sti1jp

• i
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V roce 1966 bylo třeba tak, zaměřit postup prací
na plánovanou e:x:lrnrsi (C) ličaatnikú VII omezinárodního
kongresu o NávštěvníkOm byl předveden postup práce, a to
s VII/1 v počátečním stadiu odkryvu a začistění, na s rl/
12 ekey'tá 9 zač1atiná plocha s vyznačeným1 9 rýeuj:íc:!mi se
objekty „ na e IY/9 objekty vybraná z polov~ 9 .Jiná s po=

nechanými kontrolními blolcy a koneěni na s IV/10 zeela
vypraeovan4 obj~kty o V koneěný~h přípravách platně pomohl
J o1Cabát 8 vedoucí keramické laboratoře 9 který mne v dobi
mé nepf>itomuosti (dčast na kongresu v Praze) zaatt.Apovalo

7o

Bl4ll, o olCt.AtU Hora o
S:!dliště

l

s lineárn:1'. 9 vyp:!chanoµ a lengyelskou keramiko\!o

Vedoucí expedi@e g Dr Bohumil Soudský 9 CSc 9 AÓ ČSAV Praha o
Zprávy o výzlw.Jnu

čjog

3506/66, 5920/66 9 9208/66 9 9209/66 8
9210/66, 10625/66, 10126/66, 10689/
669 10677/66; čj o 5 °726/66=Bylanyo

Výzkwn probíhal v době od 404 01966 do l8-0 ll ol966
a soustředil se převážně na sekci Fo Na této ploše se
podařilo prozkoumat řadu objekt~ se starolineárním in=
ventářem a jeden objekt s keramikou vypíchanouo Mezi v$=
znamné objevy výzkumné sezony patři dvoukomorová kera~
mická pec (objekt č o2217l o Vzhledem k tomu» že výzkum na
sekci F booe probíhat ještě v roce 1967 9 bude p&drobnější
zpráva o výzkumu v roce 1966 podána v Bulletinu zácbx-an=
ného oddělení 5=1967 0
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l) o

PQMI!~~~x. oalfda Lhota, trat Závist, OoPraha=západo
Keltské oppidumo
Vedoucí výzkwou g Dr Libu.še Janeová,CSc, AÚ ČSAV Praha o
Zprávy o výzloJ.lnu. a spisy týkající se rdzných jednání
čj o g

4131/66, 4SS3/66 1 7308/66 9 8612/66 9 8770/66,
9250/66 , 10087/66, 10349/66, 11134/66, 11144/660

Výzlru.m v roce 1966 byl

prováděn

na dvou místechi

I o v poloze A (akropole)
Il a v poloze F {pevnostní pásmo na jihovýchodním úpatí
hradiště) o

I o Vfzkum na akropoli trval od 2 oVI odo 3l oIXo za .
pfeímého vedení Dr EoFlesla a AoKnora o Zkoumáno opevnění
severovýchodního okraje nejvyšší plošiny akropole o Son=
da A 16 z r ol964 přitom rozňířena a zčásti též prohlou=
bena a připojena k ni nová sonda A 11 1 položená mezi son=
dou A 16 a valem na jihovýchodním okraji ni!~í severový..~
chodní části akropole o Kromě toho připojen i sektor H
sondy A 24 s pozdně laténským objektemo
V sondě A 1 bylo odkryto pokračování kamenné zdi ze
sondy A 16 , zachované do výělcy 150 cm, v líci jen ve 2=4
řadách kamendo
V hradbě kromě toho zjištěna horizontální úprava
z ploše kladených kamend 9 nad niž byla komorová kamenná
konstrukce , patřící patrně 2 o etapě výstavby hradby o Hra=
dební zed pod tou.to vo4orovnou úpravou byla založena na
tmavé kulturní vrstvě s málo výraznou keramikou {mladý
až pozdní halštat?) 9 který vyplňovala i žlábek před hrad=
bou probíhající po celé jej! dosud odkryté délce o I ve
spodní části hradby byla zjištěna kamenná komorová kon=
strukee 9 která však není založena na pdvodním terénu 9 ale
na 45 cm silných hlinito =§těrkovitých násypech a nedosa=
huje až k vrcholu hradby o Podle klonu násypových vrstev
Vt!ilJ:

vrchní

části

hradby je mož~o soudit, !e p~odní neJ=

I
'

= 33 =
ležel ve vzdálenosti pfibliině 4 m-na
vnější straně od dnešní hrany akropole o Jak na bermA p~d
hradboQ v sondě Alp tak i pod kulturní vrstvou pod roze=
branou hradbou v sondě A 16 byly zjištěny kdlové jamky,
v sondě A 16 krom! toho i dvě o:tmiště o
Pf i skosení hran sondy A l6 v příkopu byly ověřeey 2
destrukční vrstvy halštatsko=laténská a nad nimi pozdně la=
ténská destrwcční vrstva 9 která se sem z větší části sesula
z obvod©vého jihovýchodního valu nižší - části akropole 8 jak
se zjistilo plošným odkryvem v sondě A 1 9 dosahující pod
vnitřní úpatí tohoto valu o

vyšší bod

opevněni

II o Výzkum v

bráně

D ve valu

č o III

byl zaháden lJoVIo
a ukončen lO oXo za ve deni Dr LoJansové o Kromě prohloubeni
sondy F 2 v ji!ním křídle br~ a propracování jihozápokon=
ce sondy F 3 v severním lřídle 9 které byly zčásti zkoumá~
již minulého roku 9 byly položeny sondy F 4 9 F 6 a F 7 v již=
ním křídle a sonda F 5 v severním kf-ídle brány o ·
lg=ť!l~!-!fíg!2-E!~

I'

bylo zkoumáno v délce 25 m a v ~íř=
ce 5=11 mo Bylo tam odkryto celkem 5 stavebních fází o Nejstar=
~í fázi patří zcela destruovaná hradba z kamene na sucho kla~
deného a žlábek pro dřevěnóu konstrukci na straně obrácené
k cestě v prOchodu brmzy o Nejstarší opevnění je položeno nej=
blíie ke svahu hradiště , bylo založeno na násypové vrstvě a
zčásti patrně i na cestě staršího pOvodu o Násypy pod hradbou
spočívají na spraěové vrstvě v pdvodním uložení, která pod
pf-edpokládanou cestou chybí o Pod cestou je místo toho dal~í
násypová vrstva s ojedinělými keramickými blíže nedatovatel=
nými zlomky a pod ná již zvětralý skalní povrch, na němž byly
zjištěey zbytlcy zuhelnatělých trámd o
V dalěích stavebních obdobívh se líc hradby postupně vzda=
loval od Jihovýchodního svahu Hradiště o
Destrukce nejstarší hradby byla na jihovýchodě pf-ekryta
\!hlíkovitou vrstvou, kterou dále k _vnější straně opevnění pfe=
kryl násyp 9 na něm! byla odkryta ponělmd lépe zachovaná zed

=-
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z kamend na sucho kladených pravděpodobně bez dfevěn4 kon=
strukce o Byla sledována v délce přes 10 m k vnější hranl valu
č o III o Tuto hradbu zčásti překryly převahou sprašové násypy
3 ostavebné f'áze hradby o Líc této lu"adby = kamenná jednofado=
vá plenta s mezerami pro svislé trán\y = byl odkryt v d4lce
9 mo Její vnitřní ukončení i vnější oeyb nad příkopem je tfe=
ba sledovat v příštím roce o Vrchní kameey líce, zachované
zde nejvýše ve 4 vrstvách , jsou tlakem násypd hradby znaěni
vysunuty na vně jěí stfanu o V násypech byly minulého roku od=
kcyty v sondě F 2 dutiny po příčných kleštinách, při leto!n1m
vý~Jmmu v nich byly ve vyšší poloze v sondě F 7 nalezeey duti=
~ po pravoúhlé roštové konstrukci a po svislých kdl.echo
Z předposlední stavební fáze se dochovaly na třech mís=
tech spolu nesouvisející pruey kamenné destrukce, ze kterých
neni mo!no usuzovat na zpdsob 9 jakým byla zbudovánao
Nejasný je zatím rovněl . zpdsob konstrukce nejmladšího
opevnění, při jehož stavbě bylo použito množství dřeva a méni
kameni o Járq po svislých trámech však v severním kf-ídle hradby
tvoříc:! prdchod bráey nebyly odkryty o Byly nalezeey Jen v pfepažen:! prdchodu brány 9 kde spolu s vodorovnými trálqy, hlinitým
násypem a kameny vytvořily zátaras cesty, který byl zničen po=
žáremo
Zjištěných 5 stavebních ťáz:! je datováno keramickými ná=
lezy a dvěma porušenými sponami (bubínková železná spona s 10&=
kovitým lučikem a část železné spon;y s rámcovým zachycovačem)
do doby od staršího do nejmladšího laténu o Není však vyloučeno,
že mezi některými stavebními fázemi byly časové přerývky, kter,
bude nutno ověřit výzkumem valu č o III a příkopu před ním Jiho=
západně od brány o
gg§!!!tnf_!tfg!2-~~? bylo zkoumáno Jen v meněím rozsahu,
byl v něm odkryt líc hradby s kamennou plentou a mezerami pro
svislé tráD\y v celkové dilce okolo 7 mo Toto opevnění odpovídá
3 ostavebni fázi v severním křídle brány o Vzdálenost mezi oběma
měří v těchto místech přibližně 7 mo
...
Při hloubení uzemnovaci rýhy pro přívod elatrického prou=
du k pohonu dopravních pásd u brány D byla nalezena na terase
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nad valem č o III (Eoloha F) pozdně laténská keramika a na
konci rýhy, v místě pro uqanmovací desku, ve vzdálenosti asi
70 m na jihozápad od cesty v bráně D zac}Vcena část ohništi
asi v mladém laténském objekt"o
Poznámka::

Při

hloubení jam pro selru.ndérn:ť elektrické vedení
do expedice na severozápadním konci východního
předhradí (poloha,!)
byly zji§těey stopy pozdně
laténských sídelních objektO o

Dr Libuše Jansová, CSc o
I.tit o: LoJansová,

~ oPlesl,

170

Hradiště

nad Závist:í o Výzkum brány na ji=
hovýchodn:ťm úpatí hradiště v rol966o Die
Erforschung des Tors am Burgwall oberbalb
Závist o AR XIX 1967, 489=500 o

nad Závistí o Výzkum opevnění severovýchodní části akropole v r o1966 o hr Burgwall
oberbalb Závist o Erforschung der Befestigung
im nordostlichen Teil der Akropolis 1m Jahre
1966 (V•rbericht)o
Hradiště

~QQ~!g!Q~,

osada Kozojedy, poloha "Staré ("1,sté)

z~n, OoKOllll o
Knovízské a hal~tatsko=laténské sídliště, slovanské hra=
diště 9 řídké osídlení středověké o
Vedouc :( výzkumu:: Dr Jaroslav Kudrnáč II CSc II AÚ ČSAV Praha o

Zprávy o výzkumu: 9971/66, 9972/66, 10372/66, 11124/660
,
,
Ukolem vyzkumu prováděného v rámci záchranného oddě~
lení bylo prozkoumat zejména vyvýšeninu uvnitř halětatsko=
laténského a slovanského hradiětě o Shledali jsae, le ob=
jekt je vybudován ze dřeva, hlíny a velkých místn!eh ka=

=
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mend a vyvýšenina je vlastně ru.miAtěm vzniklým zfícen!m
rozlehlé stavby o Zanikla mohutným požárem podobně jako
val (!iroký 17 m a 3 m vysoký) ji! df:íve prozkoumaey o Na
některých spečeninách o velikosti až kolem JO x JO cm se
jev:! dob:fe znatelné otisky At!paných dfev o V suti, pokud
byla méně vypálená, se vyslqtovaly hradi~tní a balštat=
sko=laténské stfepy o Stavba je ze starší doby hradi~tn!,
poněvadl zlomky keramiky se vyskytovaly pod dnešním po=
vrchem 1 ve hloubce 60 cm, kam by dodatečně nemohly vnik=
nout z mladšího horizontu o Objekt byl zfejmě hlavní stav=
bou uvnitf hradiště , jak lze oprávněně usuzovat z její
poloey a mno!ství rumu zbylého po ní a z mohutných jam
po kOlech o Význam zkoumaného objektu vzrOst, tím, !e je
datován zlomky keramiky do nejstar§í fáze slovanských
hradiš-E u nás o Obdobná stavba nebyla dosud v takovém roz=
aahu na nejstarších
slovans.kých
hradiši?.fch u nás dosud
.
.
objevena o
.

Dr J oKu.drnáč 9 CSc o

6l o

~!_!~-P.l~,!gj~ pfedměstí

Sezimova Ústí, OoTábor o

~niklá středověk' předdstí Sezimova Ústí c

Vedoucí výzlo.uw g promohist oM:iroalav Richter, AÚ ČSAV Praha o
Zprávy o výzkumu

čj og

4871/66 9 7061/66 9 8422/66 9 9260/66 1
9375/ 66 , 9881/66, 10581/66 0

Plán výzkuDl v roce 1966 ovlivnila připravovaná
kongresová exkurse o Věnovali jame se proto pokračován:!
ve skrývce ploc~ ji!ně od ard, zkoumaných v minulých
letech , kde byla naděje, !e budou zachy·ceny liplná pddo=
rysy staveb o Nemohli jsme se tedy zaměfit na d okončení
výzlcwru.1 v severním liseku a na zjiš{ovac! kontrolní odkry=
vy _v ú!labině mezi dosud skrytou plochou a lesem, kde je
moino pfedpokládat existenci pomocných staveb nebo zahrad

.
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k "sedlosti odkl"yté v arech 104 1 117 1 118 1

1249 1250

Celkem bylo nově odkryto l2 ar6 a hloubkoYI •l•kwl p&-Oc>
bťhal ne dalších dvou arech (sklepy), skryt$ch ~11 T 111m14a
eoceo
V severním daeku letos zkowuané plocey byl zjiltln ko»=
plikovaný pddorys sklepních prostordo Největší sklep (ar 141
a částečně ar 140) měl dva vchodyo K východu vybíhal llirolq
vchod 9 vymezený bočními zídkami jak vně stavby, tak v aever=
n1m lcfídle 1 dovnitř prostoruo Na konci této zídky bylo obe=
zdění dveřního rámu cihlamio Další u!š1 vchod vedl do tohoto
sklepa od severu, z míst kde již dříve byla zjištěna dl'evlná
přístavba v podobě zachovaného spodního věnce spálených trámd,
podložených m!sty kamenyo Výše zmíněný sklepní prostor zaea=
hoval ještě do aru 1410 Další sklep v aru 142 byl oddllen od
v~tšího sklepa zdí, která ve většině svého prdběhu ae zřítilao
Do tohoto sklepa vedl vchod s postranními zídkami od západu,
z nepodsklepené části stavby a odtud vedl podobll,f vchod také
do neJzápadněji položeného sklepa v aru 1400 Západni od toho=
to stavení byl patrně dvorek, ačkoliv teprve dal§í výzkum jis=
tě objasní některé detaily (hlavni řada kamend a spálená maza=
nicová stěna severně od ní), které by svědčily o tom, ie i v
těch místech mohla existovat nějaká lehčí stavbao Ještě dále
na západ v aru 138 se rozkládá rkamenná podezdívka přibli!ně
čtvercov4ho staven:Co Pod podlahou ve směru západ=východ vedl
.,
drobot kanálek, a pod droven podla~ Jsou zahloubeJ\Y v SZ náro=
I:! dvě kruhové JáDw, vyplněné kusy mazanice o Vně západní zdi
byly zbytky obdélníkov, pece, oblo!ené kameey, s vypálenou mae
zanicovou podlážkou a listím vyloženým cihlami a dlaždicemio
V pokračování severní zdi probíhá dále k západu, již do neod=
kryté plocey aru 137, fada kamend, které . přibli!ně mohou. být
interpretov~ Jako podklad dřevěné stavbyo
Celý tento komplex, skládající se z hlavní stavby, z vět=
11 části podsklepené, ke které přiléhají další pomocné budovy
Y dzkém pásu směrem k západu, pi'edstavuje patrně zástavbu celé
parcelyo Pro její um1etin! bylo vyulito zvýiem§ho terénu neJ=
nillt terasy inundačního '1zem1 Luiniceo
•

c:,
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V Ji!n:! části lisem zkou•n4 ploc~ byl s vltl1 !áati
odkryt další zastavěni kollJ)lex, or1entovant ateJnl Jako
pfedcházeJic1. 9 a n11l dále aoubilnlo ffedatavuJe patrni t41
komplexni uatavlnou. stfedovlkou parceho
Ve východn1 části byl opit sklep a vchodem oc! eeven,
patrni pfepa!enl pf :!čkou ( probí~ tudy kontrolní blok) o Ve

jiln:í sdi sklepa k západu probíhá dali~
dvěma ary (162, 163) obvodová ••
vyme~ící prostor liroký kole• 5 m a dlouht 21 mo Je rosdilen pfíčkcm ve vsdile=
noati 3 m od sklepa, v dalA:ta prftbllm Je to .111 nedileú
halová atavbao Severn! ze& tohoto prostoru nebyla Achycena
v ce14 11.fi, poněvadl opět probíhá pod hlavn1m1 bloQo V J'I
rohu byla zjiltina sahloubená pec a nábi~ na klenbu a a•=
lou pfedpecn:ť Jámou. a podlouh1' obd41n1ková Jáa ae apálentv
mi bfoe~ o ffiblilnl uproathd prostoru, orientace vz, byla
dallí podlouhle zahloubená obd4lníková jáma a vypáleni••=
zanicoytm dnem avalující se k východu, vyzdiná čáate!nl na
bocích •lýlli kameonlmi zídkamio Jilnl od tohoto objektu .1•
potom obJekt v podobě rozvětven4ho kanálku a k8118nnl• vysdiním etin, který ae u zdi rozevírá do pololcruhovit4ho dtvaruo
Dno východní větve kanálku Je opit slabě vypálenoo Západni
od zaatavin4ho prostoru Je podlálka z drobných ka•n4 a sahlou.ben4 kruhov4 ohniAtl nebo pícka se dnem vylolenta vele=
k.ými plocbimi kameny a čáateěnl zachovanlai ka•ny po obyoduo Ve .smAru prodloulen:C Jil oobvodov4 zdi k západu J• opit
zídka~ Jcamen4 9 která zabíhá do doaud nezkoumn4 plochyo
X tom.to prostom, vyaezenúau adlll1 9 pf-U4h4 eeYern1 atrani
a1rnl sahlouben.f prostor (ar 152), YJWl••at !áate!ni kallPC:,
nou podezd:!Ykou, ve vltlilll prdbllm Tlak .1:!lovitta blokeao
V podlase 8 maty z do tvrda vypálen4 ••nice, se zablub0=
val.a v SV nárolí pravdlpodobai sáaobnicov4 JÚl&o V potraěo=
v'111 s:tdQ byla naleaena Jiná s:!c!ta •• tY&N Uo
ní a ·
s1clkou, uav:CraJ1c:t sahl•benl prostor, prob:!bala rlha, vy=
plniú ka~ pf-i .1•4n4 atral, kon!1o1 u dYo.11ce JtGl.ovtch
(ap11e al00poytch)
••1 obba s14ku1 a 11cuJ1c1 a
pr4bihem pfíčlq nepodsklepeného obezděn4ho ·prostoruo Ještě
směru pokračování

a.

••i

.,._lc
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dále k severu od tohoto objektu probíhala široká mělká rýha;
podlaha mezi rýhou a zahloubeným prostorem měla místy stopy
vypálen:!o V JZ nárolí aru 152, mezi t::ťdkou tvaru U a pfoíčkou,
se objevila koruna vyzdění atudněo O situaci v aru 153 si n99
lze prozatím udělat pfedstavu, poněvadl byl odhalen pouze de=
strukční horizonto Avšak je Jasnf, ie z tohoto aru vycházel
vchod do sklepa a eventoaem pokračovala situace z aru 152,
kterou je mo!no vysvětlit jako stopy po dfoevěné pf-ístavb!o
Na východní ze~ sklepa navazuje Ji!n:!m směrem leběí kamenná
podezdívkao Její pokračování bude objasněno pf-i skrytí další
plochy t:Cmto smiremo Prozatím spíše svědčí o tom, !e zídka
podle svého .charaktaru byla ohradní zdí, ne! o tom, !e by by=
la podkladem pro dfevěnou náatavbuo V ploše jižně od sklepa
a částečně 1 od nepodsklepeného prostoru, vymezeného zdí 9 by=
la vybrána jl&ma podélného obdélnikovitého pddoryeu, v které
byq keramické široké trubky s límci a zbytlcy velké hmotné
nádoby, které podle publikovaného podobného nálezu z ff:!běnic
by měq bit součástmi jakéhosi destilačního zaf-ízen:ťo Bez ...
prostfoedně k obvodové zdi přiléhal mírně zahloubený prostor
s nerovnou podlahou, vyplněný šedočernou uhlíkovou vrstvou
s velkým ~em nálezd keramiky o V JZ náro!í se zahlubovala
Jáma, vyplněná takté! pfoedevAím keramikou a hroudami jíluo
Ji!ni od zmíněeych objektd probíhala rýha od severu k zápactu,
vyplněná kameny, patrně trativodo Jilně od této rýhy, patrně
pod dfoevěným pf-ístfeikem, se obJevily výplně dYOU kruhovitých
pecí, z nich! je4na byla hluboká 3~40 cm, s vysoce vypáleni=
mi stěnami a podlahou, s listím vylo!eným cihlami a podlouhlou
pfedpecní jámouo Druhá pec byla výrazněji zahloubena (80 cm)
s nábAhy na klenbu ji! po úrovní terénu, s pfedpecn:í jámou
patrně na východní straně (výzkum v těchto místech nedokoněen;
rozhraní ard)o Objekty v těchto místech vykazují několik fází
pfestavebo Detaily budou z·k o ~ v dalším prdběhuo
V roce 1966 byla vybrána taká studně v aru 96 9 tentokrát
a menším počtem nálezdo
Závěry a zhodnocení: Pf-i postupu prací jsme se v letošním
roce fídili zásadou, le sejmeme výplň na droveň zánikového ho=
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rizontu, tedy na podlahy i vnější terén z. r ol420 o Chtěli
Js• tak pfoedvést pfoedevším ělenfun kongresové exkurse ucelen;J pohled na situaci, nerušený detailními faezy a vybíráním
starších výplní o Proto také nemohlo být všude pfaedvedeno i'e=
Aent a konečnou platností, zvláště tam, kde konstrukění detaily lze sledovat a! pod úrovní zánikov~ho horizontu o
NejdMe!itějě:!m pfaínosem podle mého názoru jsou dvl
základní zjiětění g
I o ffi výzkumu se zfaejmi podaří stanovit pdvodní rozsah středověkých parcel a rozmístění staveb rdzného děelu na
nich o ffekvapivé je to 9 že téměf celá plocha parcely byla t'=
měfo souvisle zastavěna, že dvorkOm bylo ponecháno jen nejnutnější místop takže i mikrokomunikace v rámci parcely skoro vy•
lučuje sama o sobě zemědělský charakter těchto "usedlostí"o
Celková disposice po výzkumu ještě většího plošného rozsahu
teprve patrně ozfejmí, kde se nacházely další pozemky, pří 
slušející jednotlivým dom&n o Víme totiž z historických zpráv,
že téměř u každého "městiště" se v Sezimově Ústí vyskytovala
zahrada o Ukazuje se dále, !e ka!dému domu patří nejméně jedna
'

•.

studně o

IIo K závažným výsledkOm letošního výzkumu

patří částeč=

né odkrytí hrnčířského dvorce o Nejde pouze o nález pecí, i
kdy! i to Je ddležitým přínosem, hlavně však o zachycení ce=
l ého pddoryeu usedlosti » kde vedle obytné budovy s dfaevěnou
přístavbou a sklepem s masovým výskytem keramiky (patrně sklad
výrobkd) jsou další pomocné stavby a provozy, jejich! dplný
pMorys ještě není plně odkryt a interpretace jednotlivých
míst proto není konečná o Zdá se v§ak, že zde budeme muset
počítat se zaříz~ním na vysoušení keramiky za použití vytá=
pěcích těles o Kvantum keramiky dále podporuje závěr o hrnčíř=
ském pracovi§ti o Je ovšem nutno zd'Oraznit, že nejde o odpado=
vé haldy či výplně jam výrobním odpademo Pro zaplnění ve zprá=
vě uvedeného zahloubení bylo použito celých, možná že i mírně
defektních kusd 9 které pdjdou poměrně dobře slepit či mírně
rekonetruovat o K ddl.ežitým nálezOm z těchto míst patf-:( 1 mat-
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Pice pro tlačení snad architektonických detaild, dvl
keramické desky (zachované z poloviey) s plastickou vtzdobou (jedna s heraldickým lvem, druhá e motivem baj)q
o lišce a d!bánu)o

PromohistoMoRichtero

63 o PLOT~ NAD LABEM

--~---------------·
a

ooHradec Králové o

lidu s vypíchanou keramikou,
sídliště a pohřebiště lengyelské, eneolitické sídliště,
únětické sídliště a pohřebiště, halštatsko-laténské
sídliště, pohfebiště z doby říúkéo
Sídliště

pohřebiště

Vedoucí výzkumu: Dr Alena Rybová, CSc, AÚ ČSAV Praha a
promohistoVít Vokolek, Muzeum Hradec
Královéo
Zprávy o výzkumu

čjo:

7559/66, 7968/66, 8958/66, 9169/66,
9421/66, 9689/660

Výzkum v roce 1966 se soustředil na jihovýchodní
konec soustavně odkrývané plochyo V červnu byla buldo-=
zerem odkryta plocha 600 m2 (čtverec XLII-XLVII), z ní!
· se podařilo začistit a prozkoumat pouze čtverce XLII,
XLIII, XLV, XLVI, tojc400 m2 o Vedle toho bylo dokončeno
zkoumání plochy mezi sondou XI/65 a IX/64„
Víeledk.y výzkumu.o
Q2g2Ěi_!!g~-!-!ZEi~h!~2~-!~~!!!!2~:

mané
bylo
114,
jekt

Na ploše zkou~

buldozerem, tojove čtvercích XLII-XLIII, XLV-XLVI,
prozkoumáno několik menších kruhovitých jam (objo
136, 138), stavební Jáma 120 a velký kruhovitý ob1400 V případě objektu 136 se narušovaly 2 jám.y
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s vypíchanou keramikou, z nich! část 136b byla nejataršť o
V sondách jsme zjistili pokračování objektu 130, dvojitou
oamiěkovitou Jámu. 133 9 a dokončili vtzkum kruhovit, Jálw 110,
sledované Ji! v r ol964 o
ObJekty opět patří mladá fázi vypíchan, keramiky, obJ o
140 již nejmladší fázi , s určitým podílem keramiky lenc,el=
akd o

V sondě XII/66 byl odkryt na JV okraJ1 kostrov4ho hrob\l XLIX po1okruhovitý ilábek (obJ ol32), který patf1 a ne~
viti:! pravdlpodobnost1 k tolllto hrobu o V t41e eondl byl pro=
zkOl.\UD dali:! iárovt hrob (obJ ol31), kde na broll4dce ep41e=
Qch kost! lelela nádobka, ·obrácená dma nahom, a Jako ai=
loclar byl pi\Mán kuennl eekerollllat o V aoncll XIV/66 by~ ob=
J•v•~ 2 Jednod\!Ché laové hroby, silně narulen4 poz41JA1m
oe:!dlenfmo Šlo o hromádky apálen$ch kosti; v obJ ol41 bylo
přidáno pasourkov, lkrabadlo o Je ze~ zi'eja,, le v JV pre>=
etoh zkouman, plochy byla zac~cena část birituálnťho pohfebiltl9 z nebo! byl doeu.d prozkoumán l kostrový a 4 lárov4
hroby o

~!2l!!i~JE!_!i~!i!~I g V sondi XII/66 prozkoumána malá
kru.hovitá jáma (obj ol34) s nehojným keramickým materiálemo
gDl!i2~j_ti~l!ě!lg Sídlištní objekty ae souetfe!OYaly
pfedevA:Cm ve čtverci XLV 9 kde bylo prozkwúno několik pra=

Yidelných 9 "dna se rozšifujících zásobních jam (obJ o137,
139) 0 Obj ol36c narušil Jáal z období vypíchaná keramiky,takt41 tonu bylo u obj ol38a o
Na rozhraní čtvercd XLIII/XLV Jsme zacl\Yt111 p6dorya
kfil.ové chaty 9 který se kří!:C s část:! vyp:!~haného kdlového
obJektu o Rekonstrukce zde tedy není Jéltě zcela Jaenáo
"
Uněticlq
pf:!kop pokračoval v sondách XII=XIV/66, ale
· pro udoatatek pracovních sil nebyl vybíráno· Jeho d'lka
je Jil JQ'llÍ máma v pr4běhu t,měř 100 mo
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Halštatsko=laténská osada~ V sondě XIV/66 byl dokončen
-~-~~~~~~~~-~--~---~--~-~~
výzkum žlabOYitého objektu 109 se dvěma pecemi o V sondách
XIII=XlV/66 jsme dokončili výzkum kOlové chaty 112 a ve čtver
ci XLVI odkryli téměř úplně pddorys další chaty (obj ol43) o

f2bt!2!!!i_!=J!l!g~t_gg~_fÍ!!!!~

V sondách XII=XIV/66
bylo celkem zjištěno 85 žárových hrobd o Z toho v sondě XII/
66 bylo odkryto 34 poměrně dobře zachovaných popelnicových
hrobd (č o 961=994)o V ji!něji vedené sondě XIV/66 dvojnásobně
široké ne! předchozí, bylo odkryto pouze 35 hrobd Cčo10121045) o Oběma sondami byla prozkoumána volná plocha mezi sondami XI/65 a IX/64 0 V sondě XIII/66, položené paralelně se
sondou IX/64 9 tedy dosud nejjižněji na celé systematicky zkoumané ploše, bylo odkryto pouhých 16 hrobd, značně orbou porušených Cč o 995=10ll) o Z celkové situace vysvítá, ie jádro p()c=
hřebiště bylo již kompletně prozkoumáno celé a že sondou XIV/
66 byla zjištěna poslední fáze vět~ího soustředění o V jižním,
resp oJV směrem pohřebiště pomalu vyznívá (sondy IX/64 a XIII/
66) 0 letos odkryté popelnice patří převážně do III ostol o, hroby ze IV ostol o jsou v menšině, nejddležitější mezi nimi jsou
3 nádoby na kruhu robenéo Fopelnice z počoVostolo zde zcela
chybí o
Hlubokou orbou provedenou na polích čoparc o l/2, 10, 16,
na konci srpna 1966 jsme zjistili vedle četných prav ě kých ob=
jektd pouze jediný žárový hrob (I) o Dokládá to náš předpoklad
o úplném zničení okrajové SZ části pohřebiště o
Ve čtverci XLV, v sondách XII=XIV/66 byl odkryt pravidelný pO.dorys žlabu pravoúhlé podoby (obj oJ.28), který zcela evi=
dentně ohražoval rozsáhlý hrob s lidskými a zvířecími kostra~
mi (objol05) 9 zkoumaný již v r ol964o Hrob byl situován přesně
ve středu obražení a shodně orientován hlavní osou V=Z o V se=
verním a jižním rameni žlabu bylo po jednom vchodup s pravo=
úhle zalomeným ramenemo Dosud chybí odtryv výchdoního ramene
žlabu; tedy bezpečně byla zjištěna délka osy S=J, tj ol5 mo
Nad prdběhem žlabu v sondě XII/66 byl situován žárový hrob
965 9 zničený orbou o Jeho přítomnost slouží tedy pro celý

.
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celt tento objekt jako terminus ante quemo Hrob s obražením
nemdle být tedy mlad§í než konec žárové nekropole, a je s ním
v bespeěné souv1slosti o

Dr AoRybová 9 CSc a promohistoVoVokolek.

790 TUCHLOVICE,
Sídliště

ooKJ.adnoo

z konce doby laténské a starší doby

ř:ímskéo

Vedeme:! výzkumug Dr Karla Motyková, CSc, AÓ ČSAV Prahao

Na podkladl hlášení VoTrnky z Tuchlovic byl podniknut menší záchranný výzkwn osady z konce doby laténské a
z počátku doby ř:ímské porušené výkopem pro odvodňovací
etrouhuo PrOkop pro strouhu se zařezává šikmo do hlocca
260 cm a je při povrchu §iroký G=7 m a při dně 3 mo
Prostor vydřevený pro odtok vody je široký cca 130 cm a
voda teče za normálního stavu v hloubce 240=260 cmo Po
obou stranách šikmo vybagrovaného prdkopu je patrná v pr()ao
filu kulturní vrstva se zahlubujic:ími se objektyo Jelikol
nález nebyl hlášen v době kdy práce probíhaly, lze jen ne
některých místech rozeznat zahloubené objekty 9 neboÍ pro~
fil je znečistěn a částečně už zarostlýo Za dva týdny TI=
zkumu. bylo možno částečně prozkoumat 6 objektdo Mimo to
v prostoru prdkopu byly velké obtíže s odkopaným materiá=
lem a bylo tedy nutno volit jen úzký odkryv v šířce cca
2 mo Všechny objekty byly zjištěny ve značné hloubce cca

=
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200=245 cm od povrchu pod silnou vrstvou rašeliny a ti!kfho
jílu porušeného místy piečitými vrstvamio Ve všech objektech
byly zachovány kromě obvyklých nálezd jako je keramika 1 n1=
řecí kosti 9 !elostruaka 9 zlomky mazanice a hlavni nejrdznijší
části dř~v od malých kolíkd často a přitesanou §piěkou a ose=
kanými swcy 9 prkének a rdzeych menších dřev, tak jmenovitě
velkých trámd 9 bud celých nebo pdlených s osekanými konci
často · zašpičatělými o Velké trám.v patřily nejspíše k vlastní
konstrukci staveb 9 jak dokládá velký pdlený trám s vytesano~
oválnou prohlubní pro další trám, z objektu č o 4 o
Objekt č o l představuje náro!í zahloubené chaty se zbytlcy
dřev a přisekaných trámdo Ve výplni velmi černé a mazlavě j:í=
lovité byly zlomky keramiky hlásící se do starší doby římskéo
v rohu objektu le!ela polovina spodní části.kruhového drtidla
s vyhloubeným ddlkemo Několik
zlomkd vypálené ~zanice a h:av..,
ně zvířecích kostí doplnuje obsah ~
Objekt č o2 patřil k nejddle~itě jš im, neboi byl zachycen
...
celý alespon ve své nejspodněj ě í části v hloubce 140=200 cmo
Jáma nepravidelně kruhového pOdorysu představuje nejspíě e
sklepní část stavby výše postavené 9 která dle ohořeni zacho=
V9:llÝCh trámd zřejmě lehla popelem 9 alespoň v horní části o
Padající trámy (většinou dubové) o síle cca 15=30 cm s při=
tesanými konci porazily horní část dřevěného žebříku (rovně!
dubového) 9 ze kterého zOstala zachována stojící část do vý§e
90 cm se 3 stupni o Nejspo dnější stupen je na konci přisekán
do protáhlého kolíčku a zasazen do pos tranních dřev 9 ze kte=
rých· vyčnívají oba konce o Žebřík široký při dolním konci 60
cm se směrem nahoru poněkud zu!oval a měl pOvodně ještě nej=
méně 4 příčkyp které se zachovaly spadlé v jámě opodál o Ve
spodní části jámy u žebříku ležela větší č ást misky pozdně=
laténského typu vytáčené na hrnčířském kruhu o
.

Objekt č o 3
se zbytky dřev 9
v š ak jen část v

~

představoval rovně ž část v ě tšího

jako objekt
30=80 cmo

stejně
šíři

čo4o

objektu
Prozkoumána byla
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Objekt č o 4 zde bylo soustředěno zvláště mnoho dřev o
Jmenovitě zde byla zajímavá část zřícené stěny (délka cca
120 cm) vytvořená ze 12 březových kůlO (délka 70=80 cm)
postavených ve dvou řadách vedle sebe o Celá řada byla šikmo
vyvrácena a mezi jednotlivými kůly (o, cca 7 cm) byly dal=
šf kdly napříč a hlavně přitesaná plocha 9 poměrně malá prkén=
ka (3 kllsy) o Objekt pokračoval pod násyp a nebylo jej možno
dále rozšiřovat o Keramika ukazuje na starší dobu římskou o
Objekt Č o.2, byl očistěn pouze v profilu o V délce 6 m byla
zachycena vypálená podlaha se zbytky spálených dřevo Hloubka
145 cm od povrchu o Větší množství keramiky ukazuje na nejstar=
ší období římské o
Objekt ě o 6 nemohl opět být prozkoumán celý ani plošně
ani do hloubky 9 nebot v hloubce 145 cm 9 kde byly nalezeny
zbytky ohořelých trámd~ železná struska a keramika (opět ze
starší doby i'ímské) vyráží už spodní voda o Ve vrštvě patrně
náplavd v hloubce 180 cm od povrchu byla nalezena okrajová
část misky terra sigillata zboží o Z objektu pochází kostěné
šídlo a hliněný přeslen 9 ve kterém je dosud zastrčena část
dřívka, velké kusy železné strusky a mnoho zvířecích kostío
navštívil na základě pozvání referentky Dr Zo
Dohnal z katedry botaniky KU o Jmenovaný potvrdil moji domněn=
ku 1 !e pdvodní osada (zaniklá nejspíše nějakou katastrofou 9
při které hořelo) byla zatopena a převrstvena rašelinou po=
cházející ze zdrojd zjistitelných západně od naleziště v pro=
storu dnešní železniční vlečky o Z profilu je patrno 9 že voda
tekla zkoumaným prostorem meandrovitě a vytvářela proto rdzně
silné vrstvy naplavenino Rašelina konservovala níže položená
objekty, které byly zatopeny o Voda musila být na počátku asi
povět§inu doby stojatá a bahno řídké 9 nebot už v kulturní
vrstvě a ve výplni některých objektů byly zachovány stvoly
leknínd ·(dle určení Dr Dohnala) o Osada zatopená pravděpodobně
celá stála po nějakou dobu ve vodě a bahnuo Dalš;mi nánosy byl
uzavf'en přístup vzduchu a tak dřeva i ostatní r~edměty konservo=
Naleziště

Ványo

=
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Osada zkoumaná u Tuchlovic byla dosti rozsáhlá, délka
je více než 200 m a v pro~ilu lze napočítat ještě nejméni
)0 míst, kde byly porušeny další objektyo ~asově se omezu=
je dle svědkO na sklonek lastolopřoKro a na počolostolo
Prozkoumané objekty ukazují velmi jasně, že díky
zvláštním přírodním podmínkám zOstala zde zachována v Česko=
slovensku ojedinělá, nálezová situaceo
Dr KoMotyková, CSco

90. VIKLETICE, ooChomutovo
Sídliště

neolitické, štítarské a laténskéo

Vedoucí výzkumu~ promohistoDrahomír Koutecký, Expositu.ra
AÚ ČSAV Mosta

Zprávy o výzkumu

čjog

5666/66, 7196/66, 7830/66, 10310/
660

Výzkum v roce 1966 probíhal jihovýchodně od obce
(pole XIV), kde byla nově skryta plocha asi 200 x 100 m~
Na ní se objevily řídce rozložené neolitické a laténské
sídlištní objektyo
Laténské chaty prozkoumané mají obdélníkový pddorys
a jsou více či méně zapuštěny do štěrkopískového nebo
slínově vápenatého podkladuo . Téměř všechny chaty mají
kdlové jamky v kratších stěnách, některé z nich však
prokazují složitější konstrukcio Zvláštní případ ťvoří
chata 30/66, kde základ nosné konstrukce tvoří kdly v
kratších stěnách, ve všech 4 rozích byly j e št ě další kd=
lové jamky a spojnice mezi nimi tvořily žlábky 30 cm hlu=
boké a 40=50 cm širokéo Fouze pravá část západní kratší
st~ny neměla žlábek= snad se jedná o vchodo Takový pd=
dorys chaty ukazuje na tzvosloupkovou techniku stavby=
vodorovné klády byly asi zapdštěny do zářezd ve svi~lých

=
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kdlech a tvořily tak stěnyo Všechny chaty jsou v prOměru
4-5 m dlouhé a 2=3 m široké a jsou rOzně orientoványo Ně
které z nich směřují další stěnami ve směru S-J, jiné Z=V
nebo JZ=Sio Obvykle bývá v každé zásobní jáma nebo dOlek,
do kterého byla postavena zásobnice pro uskladnování potravino V mnoha chatách byla ohniště umístěna uprostřed v se=
verní, západní nebo severozápadní část i objektuo V případě
chaty 16/66 byla dokonce 2 ohniště v protilehlých polovi=
nách chatyo Ve dvou chatách. se objevila mísa se zataženým
okrajem posazená do jamky v místech, kde jindy bývá ohniště
(chata 30/66 a chata 23/64)0 Chaty bývají rOzně hluboko za=
puštěny do podloží a to podle pravidla: je=li pOdorys chaty
hlubší má mělčí kOlové jamky a naopako Výplň všech chat je
jednotná~ šedá hlína, která je po vyschnutí "popelovitá"o
Jám..y mají okrouhlý pOdorys o prOměru až 200 cm, profil
obráceně kuželovitý (méně případO) nebo kotlovitý (více pří
padO)o Výplň jam tvoří hlavně šedá hlína, někdy černá,šasto
promíšená štěrkem nebo vápenatým slínemo
~

~

nalezeny pouze dvě {14/66 a 27/66); jedna byla
v menší obdélníkové jámě a druhá v malé oválné jáměo Obě
pece byly dosti špatně zachovány, nebot jeji ch horní části
byly při skrývce humusu značně porušenyo Nejlépe zachovanou
ěástí obou pecí byly vodorovně seříznuté kopuleo V obou pe=
cích byly kusy -železné struky a zlomky železného koláče, v
případě pece 14/66 ještě střepy z jámy, které ji dobfe da=
tujío
Datování nálezO~ podle dosavadních pozorování patří
většina keramika do střední doby laténskéo Zatím se vObec
neobjevila kolkovaná keramika a stejně tak nebyla zjiština
!ádná tuhová keramikao
promohistoDoKoutecJcto
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920 VRCOVICE, trat Dolejší Lipice, ooFíseko
Hradiště

z

počátku střední

doby bronzoyéo

Vedoucí výzkumu: promohistoAoBeneš, Expositura AÓ fSAV
.,,
Flzen..,
Zprávy o výzkumech

čjo:

9472/66, 9673/66, 9884/66,
151/670

Fráce se omezily na dobrání 3 sektord sondy III=
1965, jež nemohly být z finančních ddvodd toho roku d<>=
končenyo

Bylo zjištěno další třináct kdlových ja~k a k nim
se pojící shluky keramiky a další drobné nálezy v kul=
.,
turní vrstvě, jež doplnují sídlištní situaci, popsanou
ve zprávě ~a r .01965 o . ,
Již v předchozí sezoně bylo na rozhraní sektord 2
a 3 možno sledovat spálené lidské kftstky, rozptýlené
v kamenném závaluo Nález zlaté kličkovité záu~nice o
váze 1,15 g dotvrdil existenci žárového hrobu čoIV,
rozmetaného v těchto místecho
P9 dokončení rozpracované situace byl výzkwn uza=
vřen a zbylé finanční prostředky byly použity pro akut=
ní záchrannou akci v Písku-~efichově cihelně, kde bylo
výsypkou ničeno sídliště mohylové kultury dobronzov4o
.

PromohistoAoBeneš

Jan Michálek,...
j,ř,1

-:fr-.; h/1·c..1-v

NOVÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY NA PfSECKU
V LETECH 1958 = 19650

Oblast dnešního píseckého okresu, která z hlediska geografického zaujímá poměrně výhodnou polohu, byla osídlena
téměř nepřetržitě po celý pravěko Nedotčena zdstala pouze
v neolitu {tento hiát v osídleni vysvětlujeme převahou pOd
nízké bonity k zemědělskému obdělávání se nehodících); spo=
radické osídlení pozorujeme i v eneolitu (toto období je
zastoupeno jen nevelkým počtem ojedinělých kamenných nástro=
jda několika nálezy kersmiky)o
Od prvních archeologických nálezO na Písecku uplynulo
nedávno sto leto Soustředěnější zájem o archeologické nále=
zy nastává a! v posledních desetiletích minulého stoletío
Patří sem početné výzkumy JoNoWoldřicha, který zko~l mohy=
ly a hradiště, :výzkumy . JoLoP:!ěe 11 jehož zájem byl obrácen
k výzkumu mohylových pohřebišt a menší výzkumy JoKoHrašeho
a

MoKolářeo

Po první světové válce se systematickému výzkum ji!=
ních Čech, tedy i Písecka 9 věnuje učitel BoDJ.bský 9 jeho! zá=
sluhou počet nalezišt na Písecku téměř po čtyřicetiletém bá=
dání podstatně vzrostlo Výsledky své práce shrnul v několika
pracích, z nichž nejdO.ležitějě:C je Jeho celoživotn:( dílo
Pravěk j.ižn:!ch Čech {Blatná 1949), které i dnes zdstává na=
dále základnou dalšího archeologického výzkumu v jižních Če=
cháche
Po odchodu BoDubsklho se výzkumu ujímá Archeologický
ústav ČSAV v Frazeo V roce 1957 provádí záchrannou akci na
laténském sídli~ti u Putimi, v letech 1963=1966 výzkum hra=
diště z počátku střední doby bronzové u Vrcovic, v roce 1963
a 1964 záchranný výzkum mohyl ze střední doby bronzové a
z doby halštatské u Dobešic, v roce 1963 zachraňuje obsah
~

.

~

r.: 2

dvou žárových hrobd kultury knovízské u Zátaví, v letech
1966...1967 probíhá záchranný výzkum sídliště mohylové kultury
střední doby bronzové v Písku.; v té době je též zkoumán stfe=
dověký mlýn sloužící ke zpracování zl atonosného ~emeneoKromě těchto záchranných akcí a systematických výzkumd je z Pí=
secka v poslední době hlá~ena řada nálezd náhodnýcho
Tento příspěvek zahrnuje výsledky prdzkumd a sběrd,
které jsem prováděl společně s Jiřím Frohlichem v letech
1958=1965; v posledních letech jsem úzce spolupracoval
s Archeologickým ústavem ČSAV v Prazeo
Lokality jsou řazeny alfabeticky bez ohledu na rok sbě
ru či prdzkumuo Uvedena je bližší lokace naleziště, rok prd...
zkumu či sběru, starší literatura k lokalitě se vztahující a
pokud jsou nové nálezy publikovány je uvedena příslušná citaceo U osad je zaznamenána katastrální obeco
Použité zkratky:
AR
AÚ
=
BZO
=
NZ AÚ=
OMP
=
PA
PJČ
-

Archeologické rozhledy
Archeologi~ký ústav ČSAV v Praze
Bulletin záchrooddoAÚ ČSAV v Praze
nálezová zpráva v archivu AÚ ČSAV
Oblastní muzeum v Písku
Památky archeologické ·
BoDubský, Pravěk jižních Čech,Blatná
1949

Číslování lokalit odpovídá připojené mapceo

Za odborné připomíog děkuji Dr AoBenešovi z expozitury
Archeologického ú1tavu CSAV v Plzni a Dr SloVenclovi z Archeo=
logického ústavu CSAV v Prazeo Mdj dík patří též pracovníkOm
Oblastního muzea v Pískuo
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1 „ ALBRSCHTICE„

a) V lese "Kopanina" mohyly středobronzové a hal§tatská
(Otavan 1881, roč„III, č034, 303=304)0 Roku 1965 jsme
zjistili~ lokalita se rozkládá asi 1250 m SZ od obce u hájenky Kopanina, v les„oddo24 a je v blízkosti kÓty 484,1 mo
. . nomQ Skupina obsahuje 17 móhyl 9 z nich! některé jsou narušeny dřívějšími neodbornými výkopy„
od obce na poli halštatské mcqrjpiy (JoNo
JWoldřich, Beitrage zur Urgeschichte Bohmens III, 1886,
12-14) .. Při prtlzkumu v roce 1963 jsme v uvedené poloze
(trat "V kopc:ích") našli skupinu 3-4 mohyl, které jedu sil...
ně poru§ené orbou„
Těsně severně

b)
;

'

2„ BERNARTICE„
Roku 1964 jsme asi 2500 m JV od obce zjistili v lese
vpravo od okresní silnice do Bechyně osamělou pravěkou mohylu„
)., BOROVANY.,

Na SZ okraji obce, nad čp„38 středověké tvrziště ".Hrádek" (A„Sedláček, Hrady, zámky a tvrze, 1890, díl III, 45 ...
46)e Tvrziště "Hrádek", zvané také ffv kole" je na SZ okraji obce nad Velkým borovanským rybníkem a je ze západní
strany z jedné třetiny porušeno lomeme Při pr~zkumu ro1963
Jsme zjistili v profilu jámy na tvrzišti stopy středověkých
objekt~, v nichž nalezena mladohradištní a středověká keramika. OMP čoinVo P 1140„ NZ AÚ čjo6222/65 - JoMichálekQ
BZO 1-1963, lokol3o
4. BOUDY {BUJ>1f·Q
800 m S od obce na vrchu

Hrad" halštatsko~laténské hradiětě
(PJ~, 300=325)., Hradi~tě se rozkládá při k~tě 574 Dle
.
~oma, v lee„od.d„16 ~ .. V roce 1963 získány zl~mk:y keramiky
a zvířecí kostic OMP ČoinVo P 1144„

.

6
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5„ BRANICE„

Na ostróvku v rybníce •ostrov" středodké tvrziětě
(MoKolář, PA II 9 1868, 549)0 Tvrziště je severně od obce
a ral962 jsme zde získali sběrem zlomky středověk' kera~
mikyo OMP čopřiro127/64.

6. BRLOHo
Asi 700 m JZ od obce na ostrohu zv."!ižkdv vrch" nad
Brložským potokem hradiště tvaru nepravidelného obdélníka
s nízkým valem a mělkým vnějším příkopem (F„Faktor, PA
XVI, 1895, 814). Tato lokalita ze které nebyl znám !ádný
archeologický materiál, byla dosud datována do středověku.
(BoDubský, Otaven XI 1928, čo6, 86). Při prdzkumu r.1962
jsem zde nalezl jižně od opevnění a na příkrých svazích
k potoku keramiku, která datuje hradiště do pozdní doby
bronzové (HB)o OMP ČoinvoP 1141 - P 1142. (JoBouzek, AR
XVII 196~, 65). NZ A6 čjo6632/65 - J„Michálek.
BZO 1-1963, lok.17o
7 o BUDiť!OVICE, k o o „ Skály o
V lesíku p.Našince 500 m jižně od obce na parc„č„kato
960 pravěká mohyla (NZ AÓ čjo886/27, 239/3l)e Zpráva v Ať
potvrzena prdzkumem v roce 19630

8. ~ERVENÁ NAD VLTAVOU, koooJetěticeo
a) Asi 1400 m SZ od železniční zastávky Červená n1rVltavou,
,
v lese u koty 413,3 m jsme objevili r„1965 skupinu de~
seti menších pravěkých mohyl$
b) Na návrší v la.se SZ od železniční zastávky Červená no
Vltavou jsme po obou stranách železniční trati zjistili blíže nedatované pravěké sídliště„
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9o ČERVENf ~JEZDEC» koOoOSlOVo
a) Asi 2500 m severovýchodně od obce 9 po pravé etranl
silnice z Berveného Ójezdce do Červené noVltavou 1 v poc::,
loze •sumovská~ (lesooddol68 d) 9 skupina šesti pravěkých
mohyl a v jejich blízkosti (c ca 200=250 m SV) v leen! oplocence sidli!tě mohylové kultury stfedn! doby bronzovéo OMP
ČoinVo P 13730 BZO 3=1965 9 lokol4o
b) Asi 2000 m východně od obce 9 nedaleko !elezniční trati
Písek= Tábor 9 v poloze •Nad Sumickou cestou" (leeooddo
170), skupina šesti pravěkých mohylo V tém!e lesooddo{cca
150 mV od pfedešlé skupiny mohyl) další dvě pravěká mohy=
lyo

prdzkumem v roce 1960 a 19640
NZ AÓ čjo6989/65=JoMichálek, BZO 3=1965 1 loko14o
V$!e uveden4 lokality

zjištěny

lOo ČDELICE.
Asi 300 m severně od obce na návrší v poloze "Na
Větrově" laténsk~ sídliště a pohřebiště (PJČ, 384=385)0
PrOzkum ro1965 = ojedinělé střepy z pozdní doby laténskéo

llo DIDOVICE„
1800 m východně od železniční zastávky Vráž napravo
od silnice z Vráže do Dědovic jsme v roce 1959 objevili
3 pravěké mohylyo

120 DOBEŠICE» koOoKl.Ukyo
SZ od obce v lese "Kolomazná" mohylyo Při prOzkumech
rol959 a 1963 jsme zjistili~
a) 2200 m SZ od obce v lese "Kolomazná" osamělá mohyla u
okresní silnice ze Záhoří do Dobe~ic (lesoodd„108b)o
Mohylu částečně prozkoumal v ro1933 BoDubský (PJf 190-191).,
Revisní výzkum provedl rol963 a 1964 Dr AoBeneš z AÚ (NZ
AÓ čjo4145/63, 4437/63, 4908/63)0 V rol959 jsme v prostoru
výzkumu BoDubského nalezli zlomky keramiky a bropředmětu
(expoAÚ Plzeň ČopříroP 1/64=248)0 V okolí mohyly. jsme dále
C

•
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nalezli zlomky keramiky (OMP ěoinVo P 1146.., P 1147),
svědčící o existenci sídliště, které bylo později výzkumem
Dr AoBeneše oviřenoo V letech 1964=65 provedeny další sběry
keramiky v nedaleké lesní školce (raná střední doba bronzová, pozdní doba halštatská, laténská a středověk)o V leso
oddol08 b i v lese "Kolomazná" mohyly a v lesoodd.108 a t4ho! lesa zjištěna další jedna mohylae
Na západním okraji lesa "Kolomazná", lesooddol08 a dvě mohylyo BZO 3=1965, lokol8o
b) V lese "Slavná Hora" jsme zjistili další lokality: pfi
vrcholu čtyfi mohyly (Jednu z nich s laténským inventá=
fem prozkoumal BoDubský, PJ~, 248), v lesooddol09 a jedna
osamělá mohyla a na východním svahu hory dvě mohylyo
Na vrcholu "Slavné Hory", v lesooddol09 e 1, na přírodní ·
terénní vlně pravěké sídliště blí!e nedatované (OMP Čoinvo
P 1397) o
JJZ od obce v polní trati "Hrdbata", na parc.č.kato370,
skupina pěti porušených mohyl ze stfoední doby bronzovéo
Tyto mohyly Jsme zjistili r.1964 spolu s Dr A„B•eAem z Ali,
který zde téhož roku provedl záchranný výzkum jedné z nicho
Při povrchovém sběru získána keramika (OMP čoinv„ P 1376).,
BZO 1-1963, loko28; BZO 2=1964, lok„140
c)

130 DOBEŠICE, keo„Drhovleo

Nad rybníkem "Markovcem", cca ~6oo m JV od dvora Dobešice, zjištěno na poli blíže nedatované pravěké sídli~tě (OMP
ČoinVoP 1145)G> V uvedené poloze měly být mohyly (PA VIII,
1868~1869, 549=550), které byly již částečně prozkoumány
v minulém stoletío Osud nálezd není známo Prdzkum lokality
byl však negativníe Mohyly byly patrně dlouhodobou orbou ji!
narušeny natolik, že nejsou již vdbec v terénu patrnéo
140 DOBEV„
a) V SV cípu lesa "Ohraženice", asi 700 m JJV od obce,
zjištěna roku 1963 skupina 74 pravěkých mohylo
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b) Na tzv ., •iKrálíčkově louce" i, 1500 m SZ od obce, na levém
břehu .B rložského potoka, halštatsko=laténská mohyla,prozkoumaná ro1928 BoDubským (PJČ, 186)0 Z rozkopané mohyly
jsme získali další keramické zlomky (OMP čoinvoP 1150)0
c) 1000 m SV od obce v poloze "U studené vody" sidli~tě (Bo
Dubský, La Tene jižních aech, 1932t 47)o Při sběru rol963
jsme nalezli keramiku z pozdní doby bronzové a z doby hal=
štatské (OMP čoinvoP 1152)0

d) V písečníkách východně od obce (tzvoTěhlftv a ~astoralňv)
sídliště knovízské 9 halětatsko=laténské a stradonické
(PJf, 157-160), 297=308, 359=360)0 Sběry r„1959-1963 (OMP
ČoinVoP 1154=P 1155, P 1157) ..
150 DRŽOV, koooVrcÓ"liCeo
a) 600 m S od Vojníkova v lese "Planina", v poloze "V hrňbinách", na parcočokatol08/l skupina mohyl (NZ AÚ čjo
1153/28, 1218/28 = BoDubský uvádí pouze 28 mohyl); při prň=
zkumu ro1964 nalezena skupina 48 mohyl, z nichž některé pro=
zkoumal ro1928 BoDubský„ Střepy, které jsme nalezli v jedné
prokopané mohyle, jsou v O:MPo BZO 1~1963, ~ok„15~c
b) V lesooddo45, asi 60 m Z od hájenky "Zálesná", objeveny
rJ1963 dvě pravěké mohyly a v lesní oplocence poblíže
nich pravěké sídliště (OMP, čoinvQP 1158)0
c) V lesooddo43, asi 50 m od hájenky 9 Zálesná" skupina 5
pravěkých mohyl, z nichž je jedna prokopaná, další čtyři
mohyly áe táhnou východním směrem od nich podél lesní cestyo
Zjištění roku 19650
d) 400 m JZ od samoty "U MareěkO", v lesooddo44 skupina 4=5
pravěkých mohyl a poblíže nich pravěké sídlištěo BZO l=
1963, loko32, BZO 2=1964, loko29o
160 DUBÍ HORA, koo„Drhovleo
V lese "Kozí Hrádek", SV od obce, má ,být skupina slov„
mohylo PrO.zkum provedený v roce 1965 byl negativn:ťo

=
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170 BÁNOV, koOoZběšičkyo

lese "Čábelky • , as!h 100 m-SZ. od Hánova„ skupina mobyl - (J.
KoHraše, Český lid 1893 9 II, 711=713) o ~ku 1964 jsme zJistili .
skupinu 15 mohyl, z nichž dvě jsou prokopanéo Nedaleko t,to -skupiny je jedna velká osamělá mohyla (prokopaná), ve které Jsme
nalezli středověké střepy (OMP Čopříro372/64)o
V

180 HEiwdo _

a)

200 m SZ od obce, na parc. očok&to392/2,

b)

SZ od obce na poli u železniční trati Písek=Ra!ice, ojedini- ·
lý mezolitický artefakt=. vla~tn~. sbi~~':1~ -

c)

Vpravo od žele-zniční trati Heřmaň=Protivía- v roce 1965 zji~těllo nedaleko strá~ního _
· d~mku - pravěké - ~ídli~tě ..

d)

250 m severně od železniení zastávky Heřman• na okraji lesa
"Hllrky" zjištěna roku .1962 osamě-lá - pravěká
- mohyla •
..
....
.... . .. ..
..

js~m nalezl roku.
1963 ojedinělý mladopaleolitický artefakt (obr.1:1) - vlaetn!
sbírka (SloVencl, PA LV 196~, 2~J,_p?zn~?7)~

.·

':'"

., .

.

e)

Na ná~rší "Baba", 2000 m VVJ od obce (poblí!e mlýna) halštatské sídliště (BoDubský, IIIozpráva muzea- A.Sedlá~ka
v Písku, 1929, 2)o Sběr roku 1961 (OMP čoinVo P 1160).,
roku 1961
s:ídlii3tě .z doby hradištní (OMP čoinVo P 11~1 = . P 1;1.62; NZ Ad
čjo7633/66 = JoMichálek)o

f)

V nově

o\evřené pískovně

v poloze "Baba",

zji!těno

190 HBADIŠT!o
a)

Na vrchu "Hradiště" (·k Óta 476 monomo) ojed. inělé mladopaleoli-

tické artefakty (obrol:2,l)o Sběr ról959 - vlastní sbírka
(SloVencl, PA LV 1964, 243, pozno57)o V. téže poloze hradiště (PJ~
121=129)0 Sběry v roce 1959=1964 poskytly keramické z1omlcy mohylové kult\lry střední doby bronzové a knovízské st~epy (OMP čoinv. P
1163 .., P 1165; NZ At1 čjo6633/65 = J~Michálek)o

•

Ill

~
1

3

2

~--

•
Obrolo

1

Heřmaň,

2-3 Hradiště.... Ojedinělé mlado-

paleoli tické artefaktyo 1:1 •

.
l

~,,.
.

td{/IIJmnlJ!llA

.
Obr . 2.

s

Putim,písečník při Blanici.Výběr

z mesolitické stanice. 1 : 1.

b

industrie

lea:ťku,

břeh em řeky

Otavy, cca 2700 m J
od obce, ~oku 1963 z jišt ěny na parcočokaté270/l a 278/
2 tř~ pravěké ( ?) mohyly; v jedné z nich mezi kameny př i
okraji dva. pravěké střepy (OMP čoinva-P 1167)0

b)

V

c)

Jižně

nad prav-Jm

od obce v hromadě kamení (sesbíráno z parcočokat.
248) nalezen roku 1964 zlomek pravěkého kamenného žernovu (OMP ěoinVoP 1375L,
Na návrš:í "~apík~ jižně od obce., u mostu pfes řeku Otavu, mohyly . (A. 0 Krejčí, Otaven 1925, 32; uvádí tři mohy"."
ly)o Prdzkumem zjištěno, že v uvedené poloze (parc~čokato
lli/2) se nalázaJí pouze dvě rozkopané mohylyo
d)

V těsném sousedství mohyl na pareočokatolll jsme roku
1961 zjistili sídliště a sb~rem získali halštatskou a
pozdnělaténskou tuhovou keramiku (O~ čoinvoP 1168). BZO 11963, lokol6o
e)

20. Ollbš!QVICEo
a)

V poloze "U svoJána", 1500 m severně od vsi, na

parcočo

kato444, 449, 450„ 451„ 453, 454„ 455 a 456 hradlšt.ě
(PJČ, 146..,.157) V roce 1959-1961 jsme zde nalezli střepy ze .
etředn:( doby bronzové• halštatské a z doby hradištní (OMP
čeinv<>P 1171 ~ P 1172)0 BZO 1=1963i loko50; BZO 2-1964, loko
Q

430
V leee .•S1oupovna" (těž "Sloupovny") 2000 m IV od Chfeš"-1'
tov1c 1 skupina mo,h yl 9 z nich! jednu prozkoumal BoDub~ký
(PJČ, 105)0 Roku 'l-963 jsme zjistili, že tato skupina je v

b)

.,.

le~eoddo105 a 1 1 je složena z 10 mohyl, vě~šinou již porušených~ Dle ústního sdělení hajného poMarka z Dobešic 1 byl
z těch~o mohyl vybírán kámen na opravu lesních cesto
2L~ CHVALETICEo

•••

V lese "Zadní Bor", severně od obce, skµpiny mohyl (Jo
Ne:Weldi'-1ch 9 Beitrage zur Urgesehichte Bohmens IV, 1889,
2S-31)o Pr~z~ rol960 a 1963 jsme zjistilig

- · 60 ..,

a)

V les~oddo8 e skupina velkých mohyl, z nich! jsou ni-

které prozkoumány JoNoWoldřichemo Nedaleko od ní jsae
v lesní oplocence zjistili pravěké sídliště (OMP ě.inv. P
1173 = P 1174) o

b)

V lesooddo7a, 7b se nalézá skupina 11 mohylo Tato skupina je od předešlé vzdálena asi 250 m JV směrem aleží při kotě 431 m.nomo
'

. ~

c)

V lesooddo3

a

4

v poloze

věké sídliště

a

sběrem

1nvoP 1375)0

"U Huberta" jsme nalez~i prazískali zlomky. keramiky (OMP č.

Sběry prováděny

v lesních oplocenkách.

22. KESTWY (STAÚ)o
Na návrší "Štrombach", SZ od obce, prozkoumal B.Dubskt
v rc1925-1927 několik knovízských žárových hrobd (!>Je,
162)0 V ro1962 jsme nalezli další střepy, pocházející z
rozrušených hrobd (OMP ČoinVo P 1175)0

23. KLUKY„
zimního stadionu v obci rom 1964 narušena
hradiětní osada; ve skrývce zlomky keramiky (OMP č„inv. P
1377; NZ Art čj~6292/65 - J.Michálek}. BZO 3-1965, lok.54.
Při stavbě

24.

KOSTELECo

V lese nad Vltavou, JZ od vsi, ne~leko zámečku "Písky•,
v lesooddo42d tři mohyly a v lesooddo35 jedna osamělá praviká mohyla·a Prdzkum rol965e BW 1 - 1963, lok.63.
25e

~o

V poloze "V Kryntích" uvádí BÓDubský v seznamu jednu
halštatskou mohylu (PJČ, 189)9 Roku 1963 proveden prdzkum
s neil3tivn:ím výsléd.kemo .

= 61 =

260 KUČEiio

V lese e.Br~ky GOl) na pravém břehu Vltavy, asi 2000 m
JV od obce 9 u cesty z Kučeře do Vds:í, při kotě 449 mo
nomo a nedaleko hajnice "Křížky°' 9 skupina. asi 100 .mohyl
(JoLoP:íč» Starožitnosti země ť:eské, I 211 149; PJČ; 99, 107)0
Prt\zkumem v roce 1965 zjiště~o 9 že několik mohyl je poruše=
no dřívějším vybíráním kamene c Lokalita patrně přesahuje do
katastrálního území obce x:viTOVA o
a)

~

b)

V ROloze MOb~wy schody" při cestě k
opevněnít>o BZO 1=1963 9 loko6 7 o

Sobědraži čtvercová 

270 LHOTA KESTWSXÁo
a)

V poloze '"lelký vrch" 11 200 m JV od pbce, pozdně paleoli=
tieká stanice na parcoč °'kato313 (PJČ,_ 49 ad) o ·v re1960=

1964 Jsi;ne z této: stanice zís kali povrchovýfn sběrem přes 700
kusO. kamenné industrie, kterou SloVencl nově klasifikuje ja=
ko "epimaplénien typu Lhota" ( Sl o Vencl, PA LV 1964, 240) oVlastn1 sbírkao
starém meandru Otavy,
na . parcočok&to.350, 351; 352, 353, . 348 a 349 f:ímská sid=
liětě (PJa, 493=494)0 Sběr r o1963 (OMP čoinVo P 1177-P 1178,

b)

Na JV ~vahu "Velkého vrchu"t

při

P 1180) o

280

LOUKA, koOoVrcoviceo

a)

Asi 1200 m JV od obce v lese jsme zjistili ro1963 skupi=

nu 10, pravěkých mohylo V jejich okolí jsme ve vývratech
stromO. našli ojedinělé p~rvěké střepy (OMP čoinVoP 1181)0
b) · V lese ZVó"Planina"
9 v poloze _"Bubárna" nebo "Na Bubár=
..
ně" 9 v lesooddoJ b, asi 100 m JV od obce, je skupina 18
pravěkýe.hmohylo

c) V lesoodd.,,908 jsme v ro-19~ nalezli velkou osamělou mo-=
hyluo V okolí mohyly jsem s Dr A(jBenešem nalezl prayěká stře=
py (expoAt1 Plzeň čopříro P 20/65)0 BZO ď l=l963, loko70)o
~

--- -----.4"
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290 MILENOVICE, koooProtivín
lese "Hájek", na J okraji Protivína uváděny skupiny pěti
a ~esti pravěkých mohyl (PJ~~ 189)0 Roku 1961 zjištěno, !e
ekupiey obsahují . 7 a 8 mohyl a .že . jsou od sebe vz~áleny __ aai
100 mo
a) V

b}

poloze "Skalk13.", těsně nad železniční zastávkou Milenovice, -knovízské sídliště
(PJa, 17l}o
Sběr .. ·r.1963
na
.
.
.., .. proveden
.
'
terasovitých polích = poz~:í _.krlov:ízský stupen (OMP č.inv~ P
1182)0
V

.

.

·'

.

.

30 o MILEVSKO o

Na "Vitanově hoře" u Božetic mají údajně být slovanské .mohylyo Roku 1964 proveden prdzkum s negativním výsledkem. Die
ústního sdělení Ko~l:,1sty 1 ředitele muzea ·v Milevsku, mohyly
na "Vitanově ho~e,; ·~e~xi~tuj:í o
-·
.
. .
••

•

<

•

•

J

:

•

•

-'

3lo J4YŠENECo
·"
..

Napravo od okresn:í _silnice Písek....Protiv:ín, těsně S od obce,
na . ,-rc.ěokatol70, ~adohradiš·t~:í ~:ídliště, ·která objevil Bo
Dub;kýo
Sběr
roku 1962 (O.MP. č~inv~
P 1184) o
..
.
..
.
.

32.... . NEMIJICE,
koo. oS_labčice o
.
-.... . .'~ .
,,

_

' ' ' '., .

/

..

.

.

. ..

a}

Na Z .svahu "Burkovského vrchu"· skupina mohyl ( J .L .Píč _,
PA XVII, 1896~1897, 13=1 7) ~ Roku i963 prdzk~em·
lokalitě. ~jiště110~ : ~'ě ·je zde 27 mohyl, · kt.e ré :Jsou· téměf ·vš~c~
prokopané JoLoP:íčemo yý~kumprováděn - tak, ·
do -v-rcholu nÍohyiý byl~ zahlouben~ ša~htao sta.r ší doba b~onzová···a 1cu1turll· .
halštatská~ · - ·
· ··
·· "'·· -

na .

že

.' .

'

.

·~ '.

zvo"Na hdree", S od obce,
. skupina mohyl .· (PJÓ~· 217.,,.218) o . Roku 1964 .jsme zde . pro'.vedli
prdzkum a zjistili ~kup:fuů. 1f· prokopaný~h i zachovaných mo~l,
kte'ré zasahují i do · přiÍehlé ·polní tráti S oď ·1e·s íka.
BZO l...;.1%3, loko86e ·
.. . .
b)

V poloze "V Kopcích", též

někdy

~.

~

2

.... ..... 3

·

.... ....

4

'

s~ ,
\

'' '

VI)
11

q

.

12

~\
13

I

\
\

·'
\
\
\

1
n ... +.:-

-.f--X-J,_

-~.:

n, __ .,: _.,;

IK-'--·, --~

, ___ .,

~

.. __ _
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330 NEPODfiICE MALii k oooDobev c

a)

poloze OijVe Struhách3' 9 JOO m JV od obce prozkoumal _Bo
Dubský halštatský žárovi hrob (PJa~ 203) &·z této polohy ·
jsme v 01/íl'ul~žili. '4 pra,;.°ě:ké ' st.řepy~ . ' , ,. ' ' '
' ,,
'
V

··. . . . . .

•, ,

b)

.

,·.

,

.

.

..

Vpravo od okresní silnice z Písku do MoNepodf'ic (asi 150m
východně od ob~e) . j's ~e roku 1962 obje~iif' p;av_ěká , sídlil- .
(OMP č oinv.oP 1~72) c

tě

340 NEPODilICE

VELd

koooDob~v„

9

od obce na "Napodřickém
vrchu"
(též zvo"Velký Kamýk",
' ·, '
. .,·
kota 530 monomo)» pravěké střepy u triangulačního bodu (OMP
Jižně

,,

'

č~ihvoP

1186);

'

,·

"

·,

' ,"

.,

'

. ..

'

'

.

.

'

.. • ·

'

350 NEvlZICEo
Kelt ské oppidum na ~strohu "Peklo", na levém břehu Vltavy•
J1/ oci' obce (PJď 9 378) o Roku 1959 ~(i962 jsme provedli
p~reo
·ě okat ol?79 a· ·1667 v areálu oppida sběry a získali pozdn.ě - la.,;.
ténsk:ou . keramiku (OMP č oinv.:.P 1Í87;. odštěpek pazourku, vlastní
sbírka,
a f:I"agm~nt
bronzového
p~edmětu,
. OMP
č~~Vo
P .1378)0
.
.
..
.
·.
..
....
.
.
·.
.
BOO 1_~ 1963, loke88„

na

'

•• ,

,.,

. .

•

I,

,._..

.~ '

.•

. ..

•.

,

•.:.

,3~o· NOVp~DLY DOLNÍ, ~ooeNOv~~e~y o

. Západně o~ obce v c:ihelně a na polích vpravo od okresní
silnice ze Záhoří do Pis.ku, jsme r ·o.1962 zjistili na parcoče
•

'

••

.

'

~tol67/2, 179/1 a 180, halš~atské(?)
P 1188).o

•

sídliště

'

(OUP

I

čeinVo

l7o NOvf _Dvfut 9 koooS.miceo
Výcho~ě od obce na JV svahu návrší "flampula" 11 jsme v ro= .
ee 1962 zjistili halštatské 9 pozdnělaténské (NZ AÚ čjo2769/63

= LoJansová) a hradištní

BZO 1=1963, loko92e

sídli ště

(OMP

čoinvoP

1189

<á

P 1192)0
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380 OLD:ftICHOV, koooDobev„
a}

Ojedinělý

mezolitický(?) artefakt; sběr na sídlišti
z pozdní doby bronzové= vlastní sbírka (Sl.Vencl, PA
LV 1964, 243, pozno57)o
b)

U

rybníka" (200 m JZ od obce} knovízsk4
sídliště (PJa, 676; PA XLV 1954, 383-387). Sběr roku
1962 (OMP ČoinVoP 1194)0
"Sirotčího

390 OLEŠNÁ, koooPodolí Io
V lesní trati "Dubový vrch", cca 1400 m JV od obce, jsme
roku 1963 nalezli skupinu 12 pravěkých mohyl, která se rozkládá vpravo od okresní silnice z Olešné do Slabčic.
400 OSLOVo

Dle ústního sdělení místních obyvatel z roku 1965, maJí
být v polní trati "Na Boudě" u Oslova rozrušené pravěk'
mohyly.
a)

b)

Na ostro!ně vybíhající do prostoru Orlického jezera (poloha u Sv.Anny) zjištěno pravěké hradiště, blíle lr:ulturnl
neurčené. Získány té! střepy středověké.
BZO 1-1963, lok.97o
4lo OSTROVEC HORNf, koo„Ostroveco
V poloze "Na Spáleném" kámen s jamkami (PJa, 227).
Zjištění při .prdzkumu roku 1961: kámen se nachází asi 400 m
S od obce u hájenky v les.odd.19 a 1; výkopem u kamene jsme
nalezli halštatské střepy (OMP č.invoP 1195)0
42. PASEKY, koooTálíno
I

·,

Nedaleko hajnice "Bytina• asi 500 m SZ od Pasek, jsem
v les.odde22 ob3'8v11 v r.1963 skupinu 8 pravěkých mo~l, letících při okraji lesao

- 65 =
430 pfSEK„

a)

Na ,S okraji

města

v poloze "Na

Pazderně•

nad Otavou, na
parcočokatol828/1 a 1854/1 ojedinělé mladopaleolitick,
·artefakty (3 ks) a menší mezolitieká stanice (189 ks) vlastní sbírka= sběry v letech 1962~1966 (SlaVencl, PA LV
1964, 243, pozno57) o
Na staveni šti nopoJitex, ne pa rco ěokato878/l j•Bll nalezl
roku 1958 mogylové sídliště(?) nebo mohylový hrob(?) ze
střední doby bronzovéo Keramika a frapent bronzového předmě
tu v OJIP (čoinvoP 1206 a P 13980 NZ AÚ čj o 2459/67 .... Jol41cháleko Obro.4 o
b)

c)

Na .návrší, asi 100 m Jod města, na parcoěokatol258 zachráněn roku 1963 zbytek orbou silně narušené Jmovízsk4
chaty(?); keramický inventář v OMP (ěoinvoP 1389 - P 1393) o
Nedaleko jsme zjistili knovízský objekt (II) s rozruieno'1
keramikou (l>JIP ČoinvoP 1394, NZ Al1 ějo.2459/67"'" JctMichálek) o
Na J okraji města v poloze •staré Tr!iš~ě" knovízská
osada (PJa, 173)0 Roku 1963 jsme nalezli při výkopu kanalizace a plynovodu pro nemocnici zlomky knovízské keramik;y
(OIIP čoinv.P 1203) o
d)

e)

f)

Na vrcholu "Velkého Mehelníku" jsme ověřili roku 1962
pravěké sídliště (OMP čoinvoP 1196 ~ P 1197; PJ~, 678)

V poloze "U Starých Lázní", na

o

jsme zachránili roku 1962 čtyři ploché !árové knovízské llfoby
(OMP čeinvoP 1380 - P 1388; NZ Al1 čjoJ0}-6/66 - Jollichálek) o
Obr.5 (hrob 4) o
parc<>čokato712

V poloze "Na Pazderně", na parcočokat„1854/1, 1852/1,2
jsme v roce 1960 zjistili mladohradištní osadu (OMP čo
inv oP 1201) o

g)

Na staveništi nop.Jitex (parcočo.kato878/l) jsem zjistil
osadu z mladší doby hradištní (OMP ČolllVoP 1205; NZ Al1
čjo2459/67 - JoMichálek)o

h)

= 66 44 o PLfšKOVICE „

,
Na poli 9 severně od obce 11 poblíže koty 493 monomo jsem
nalezl rol96l. fragment bronzové jehlice z doby bronzové (OMP
ČoinVoP 1399) o
450 POOOLf Io
lese, cca 1200 m SZ od obce, nedaleko pily (asi 450 m
severně od ní), jsme objevili roku 1964 skupinu 16 pravěkých
mohylo
V

46„ PROTIVÍN„

V lese "Obora", v lesooddo8a se uvádí 5 mohyl (PJe, 107)0
Prdzkumem v rol963 zjištěny v uvedené poloze jen dvě dobře
zachovalé mohyly, z nichž jedna je porušena amatérským výkopem; ve výkopu střepy snad z doby bronzové (OMP, čoinv. P
1222)0
a)

b)

Nad železniční zastávkou Protivín, na jižním okraji obce,
pod lesem "Hájek", jsme roku 1963 zjistili sídliště z pozdní doby bronzové (OMP ČoinvoP 1224)0

470 PUTIMo

a)

Mnohonásobné mladopaleolitické a mezolitické osídlení
v okolí rybníka "ffežabince" (PJČ, 31~6l)o Povrchovými sbě
ry v letech 1959=1964 získáno asi 1000 kusd kamenné industrie
- vlastní sbírka (SloVencl, PA LV 1964, 233-245; BZO 1-1963,
lokoll5)o
b)

Asi 400 m S od obce, na pravém břehu říčky Blanice, na
parcočokato422/l a 424 v nově otevřené pískovně jsme roku
1960 objevili novou mezolitickou stanici a získali odtud 180
kusd industrie - vlastní sbírka (SloVencl, PA LV 1964, 242,
pozno55; 243, pozno57.; BZ,() 1-1963, lok.115,.) Obro2. V té!e
poloze sídliště z období mohylové kult~ry střední doby bron~
zové (OMP čoinvoP 1121, P 1130, P 1400 - viz obr.3. Kromě
toho zde byl knovízský !árový hrob (OMP č„invo P 1132-P 1133.),
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Písek,staveniětě n.p.Jitex.Motcylová kultura

střední doby bronzové - sídliště (?)o 1:1.
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Obr.5o

Písek,staveniště u Starých Lázní.- Inyentář

hrobu Čo

1~4 {1:1) , 5 (1:2'). 1 a 5 hlí na, 2 kámen , J a 4 bronzoKnovizská kultura.
4o

... 67 sídliště

halštatako-laténské (OMP čoinv.P 1136, P 1211) a
mladohradištní střepy (OMP ěoinvoP 1211; NZ Áň čj.3017/66 JoMichálek; BZO 1=1963, lokoll5; BZO 3-1965, lok.110).
c)

Na J svahu návr~í "Pikarnatt nad rybníkem "le!abincem",
na parcočekate762 jsem nalezl eneolitickou(?) pazourkovou šipku - vlastní sbírkao

Na poli čoparco665, S od návrší "Pikarna", jsem objevil
r.1962 sídliště z pozdní doby bronzové a z doby laténské
(OMP ěoinvoP 1209; NZ A~ čjo3017/66 - JoMichálek)o

d}

e)

U kostela ve vsi mladohradištní osada (PJ~, 675). Sběry
zlomkO keramiky (OMP čoinvoP 1216).

V poloze "V Nešovicí·ch" (PJa, 183) mohyla z doby halštatské s dodatečným slovanským pohřbem; prdzkum roku 1963,
sběr z prokopané mohyly (OIIP čoinvoP 1217)0

f)

V trati "K ~idovskélllU" proti nádra!í Putim, parc.č.kat.
1424/4 sídliště z pozdní doby laténské (záchranný výzkum
sídliště r.1957 ... Dr AoBeneš). V roce 1963 na lokalitě pi-6zkum a „nalezeny zlomky tuhové keramiky z pozdní doby laténské (OMP č.inv.P 1215)0

g)

48 • SEIUCE.
Západně

od hřbitova, asi 600 m SZ od obce, prozkoumal
a.Dubský v roce 1948 knovízský žárový hrob (PJa, 169; OIIP
ě.invaIII-1072)0 Prdzkumem rcl962 jsme zde získali (parc.ě.
kat.1315/18) zlomky keramiky z pozdní doby bronzové, pocházejíc:! patrně z dalších rozrušených hrobd (OMP č.inv.P 1226).
4 9. SEPEKOV e
wve Vrších", východně od obce nad rybníkem "Tovaryě•,
skupina ..mohyl (J„K„Hraše, PA
IX 1e71...1a73, 131). Roku
,
1964 jsme zde nalezli skupinu e mohyl, patrně ze střední doby bronzov,"'

a)

b)

Nad rybníkem "Chobotem•

zjiětěna

v roce 1964 menší moeyla.
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V polesí "Chlum" skupina mohyl (J oLo.P:íě, Staro!itnoeti
I, 2, 152=153) o V roce 1964 v poloze "Osyčiny• v tomto
polesí (1eaooddoll7=118) zjištěna skupina 56 mohyl; v okolí
mohyl pravěké sídliště(?)o V 1esooddoll7b, asi 2600 m JV od
Sepekova, je zaniklá středověká osadao Zji!těna prdzkumem
v roce 19650 BZO 1=1963, lokol22o
c)

d)

Na okraji polesí "Chlum• (cca 1500 m od Hánova proti toku
říčka SmutnéY~ jsou 2 velké neporušené mohyly o PrO.zkum roku 1964 a 1965 o
e)

V polesí "Chlum", v lesooddollOa, asi 2300 mV od Sepekova, je středověké tlr~ziště nebo hrádek (JoKoHra!e, PA IX

1871-1873, 45l)o Lokalita letí nad rybníkem "Chobotem"o Prdzkum roku 1965„ BZO 1=1963, lok„1220
50ó .SKÁL?o

a)

V

pískovně

vlevo od okresní silnice z Protivína do Skal
(parcočokatol34S/6), nalezeny rol957 dvě nádoby mohylové
kultury střední doby bronzové, pocházející patrně z hrobu
(Muzeum Protivín, ěoinVo44-45). Při prdzkumu jsme zde nalezli
jen ojedinělé střepy (OMP čoinvoP 1239)0
skupiny mohyl v lese "Malá Písečná", v les„oddo26 a 29,
ojedinělý nález mezolitického artefaktu - vlastní sbírka„
(SloVencl-AoBeneš, AR XVIII 1966, 70~

b)

U

c)

V lese "Velká a Malá Písečná" několik mohylových skupin
(pJt,, 102, 180)0 Při pr6zkumech rol962 a 1963 jsme zjisti-

li:
V lese "Malá Písečná, lesooddo26 a 29, skupinu asi 13 mo~l, z nich! jsou některé prokopaná JoNoWoldřichem (JoNoWoldřich, Beitršge zur Urgeschichte Bohmens n:·· 1e_e4, 15-16).
Z prokopaných mohyl jsme získali zlomky keramiky (OMP č.invo
p 1230 - p 1234)0
V lese •Velká Písečná", v leeooddo30, skupinu ·J mohyl
(rozkládá se přes lesní cestu proti skupině mohyl v "Kalé Píseěné• - srv.JoNoWoldřieh, OoCo)o
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V lese •Velká Písečná•, lesoodd.30, ul•••• 4811:! 3 akupilq -mohyl:
I. Skupina 7 mohyl; sběr na povrchu Jedn4 s nich (OIIP
čoinv.P 1227).
II. Skupina 5 mohyl, z nichl Jsou 2 prokopall4.
III. Skupina 2 mohyl.
V lese "Velká P:!seěná•, v les.odd.28, dali:! skupina 5 aobyl; 2 jsou prokopan4.
;

lese "Hájek• skupiny moey-1 (J.N.Woldfich, Bej,trage zur
Urgeschichte Bóhmens IV 1889, 31-32; muz.Ohrada). Y roce
1963 Jsme v táto poloze, v lee.odd.12 1 zjistili 4 skup~ aobyl, která lelí blízko sebe a kter4 obsahuj:! 14, 2 1 r2 a 4 mod)

V

hy'.Q'.

Ba návrl:!, nad novfal píeeěn:!kem, vpravo od okrean:! silnice ze Skal do Protiv:!na, na pare.č.kat.1383/J. a 1399/8
jsme nalezli r.1962 halltatsk, a pozdnllat4nsk4 s:!dliltl (OIP

e)

č.inv.P

1237).

Asi 200 m východně od dvora Dvorce se nacház:! etfedovlk4
tvrziltě. Pfi prdzlcumu r.1964 Jsme z:!skal1 zlomlq stfedověk' keramiq •

f)

.51. Sll>LBe,

. k.o.Slabčiceo

Slovansk4 hradilti na ostrohu nad prav:fm bfehem hq
Vltavy, asi 1600 m Jod obce, na parc.č.kat.552, 553 a 471/64
(PJe, 640-642). Pfi prdzkumu r.1959 a 1963 Jsme nalezli na
svaz:!ch hradiště zloaq hradiltní keramiq a osteologiclq materiál (OIIP č.inv.P 1243 - P 1244).

52. SMRICOVICB.
a)

Na SV bfehu rybníka tlJ>rostfední•, u okresní·silnice z Písku
do Putimi, objevil J.Frohlich roku 1964 sídlišti z pozdní
doby bronzová(?) (OIIP ě.inv.J> 1374). Lokalita je dnes zatopeú
rybníkem.
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V bývalém obecním lomu (naproti aamÓtě na okraji lesa
08 Hllrkyfi)
9 cca 600 m Jod obce, jsme rol964 nalezli zlomlq
pravěká keramiky (OMP čoinvoP 1246}0 V tomto lomu byl patr.nl
nalezen rol907 poklad bronzových předmětO. (O'MP čo1nvo54-58;
NZ A'Ó čj°'2461/67 = J oMiehálek) o .
b)

Na "Zámečku", asi 1400 m JV od _S mrkovic, tvrziště (PJe,
. · ,, . 617) o, Pfi ·prd.zkumu rl,)1960 a 1962 jsme .z de· nalezli ·zlomky
raně středověké keramiq a !elezné skoblq (OMP čopřír„131/64)0
c)

530 SRLÍN, koOoZběšičkyo
V lese "Březovec", J od obce, na návrší mezi Srlínem a
Ratajemi, jsme rol964 nalezli 2 pravěké mohyly; další mohyla

je v prO.seku lesa nedaleko obceo
540 šTITICEo
Na poli, cca 700 m SV od obce, vpravo od okresní silnice
ze Štětic do :Ra!ic, nalezen rol962 ojedinělý mezolitický ar,c,,
tefakt ... vlastní sbírka (SloVencl, PA LV 1964, 244, pozno57)o
Na tám!e poli halštatské sídliště (PJ~, 203) e !IV roce 1962 a
1964 jsme nalezli zlomky keramiky z pozdní doby bronzová (OIIP,
Čoinv11P 1225)0

.,,
Asi 1400 m S od obce v polesí "Rabinka", v lese "Jámy",
lesooddeU..~• 2, byly při stavbě lesní ~kolky v rel963 · roz:ru....
šeny mohyly s kamennou konstrukcí(?) e Pfi prO.zkumu jsme zde
nalezli zlomky pozdně latánské tuhová keramiky (011P čoinVo
· .P 1245) o Na lokalitu jsme byli upozorněni Dr AoBenešem z AtJ
eSAVo BZO 1=1963, lokol3le

560 TOPILECo ·
V lese "Na Hřebíčku", cca 1500m JV od obce, skupina 24
mohyl, z nichž někter4 prokopal BoDu.bsk:ý (PJe, 108-llO)oPrd~
zkum ro1959: na uvedená lokalitě zjištěno celkem přes 30 mo=

.·

!

hyl z doby bronzová, z nich! jsou asi 4 prokopaná (výzkum
B.l>ubskáho rol927 a 1951; nálezy v OMP)o Zlomky keramilq z pro=
kopaných mohyl jsme uložili v OMP ( ě oinv oP 1248 = P 1250) o .Ve
velké prokopané mohyle uprostřed skupiny jsem nalezl recentní
pazourkové křesadlo= vlastni sbírkao BOO 1 = 1963, lokol34o

570 ÓDRA.!, koOoAlbreehticeo
V lese "U Obrázku", asi 1700 m západně od obce, v les o
oddol8 a 19, skupina mohyl (PJ6, 191=194) o Prdzkumem ro=
ku 1960 jsme zde nalezli skupinu 9 mohyl, z nich! některé
prozkoumal J(!NoWoldfich a některé Bollubskýo Sběr v OMP (čo
invoP 1251 = P 1252)0 .Mohylová kultura doby bronzov,, hal=
ltatslcá mohylová kultura, slovanský sekundární pohi'eb v hal=
ltatská mohyleo BZO 1-1963, loko143o

a)

V lesní trati "U Honzíěka", cca 1900 m JZ od obce, neda=
leko hajniee, skupina 10 mohyl (PJa, 188)0 Prdzkum J aL o
Píč, r.1894 C,$taro!itnosti I,.2 1906, 155=156) o Při prdzkwm.
r.1963 jsme zde v lesooddo.24 a 25 nalezli 6 velkých prokope=
nich mohylo
b)

c)

•u hrobd• (t4! •v

asi 1300 m
JZ od ddrale, skupin~ 36 slovanských mohyl v řadách (PJ8i
671-672) o V jedná rozkopané zlomq keramiky (OMP čoinVo P
1253)0 BZ.O 1-1963, lokol-lio
V lesní trati

Pálčic:ích"),

580 VliCOVICBo

V trati •Dolní Lipice",

v lese na ostrohu
nad pravým břehem řek;, btavyi hradiště ,(PJ6, 129=133)0
V roce 1959 jsme nalezli v sondě B~Dubského z r„1926 u vnitrní=
ho valu zlomky keramilq, kterou jsme předali A~o ,Od r„1963 se
zde provádí výzkum A~ (Dr AoBeneš)o Počátek střední doby bronzov4o B!.O 1-1963, lokol57; B7.0 2-1964, lok(.)170; BZO 3=1965 9
a)

parcočokato648,

lokel50o
zastávkou Vrcovice jsme ro1962 objevili na
parcočokato582, 583, 565 a ,586 pravěká sídliště (OD čo
invr:R 1259) o

b)

Ze

leleznični

=

590

ZÁB01if,

72 =

koOoKrČo

V polní trati "Za Vrchem~~ SV od obce, hradištní osada
(PJf P 673) o Sběr roku 1963 = zlomky hradiětní keramiky (OMP
ČoinVo

P 1260) o

600 ZÍHOfff (viz Držov čol5)o
V lesooddo44 9 cca 400 m JZ od samoty "U MareěkO", jsme
rol963 zjistili skupinu pravěkých mohyl a v lesní ěkolce p0=
blíže této skupiny pravěké sídliště (OJIP čoinvoP 1454)0
6lo ÚTAvf, koooX:eetřany Staréo

a)

Za domky AoKošty v Zátaví nalezeny

budování krechtu
střepy knovízských nádob a kamenný mlýnek (OMP čoinVo P
1122 - P 1124)0 Z téhož místa jsme uložili v OMP další ka=
menný mlýnek o
při

R.1963 byly na SV okraji obce při stavbě zemědělského
objektu rozrušeny 2 knovízské žárové hrobyo Na místě
provedl záchranný výzkum Dr AoBeneš (NZ A6 čjo5859/67)o Ro=
ku 1963 jsme zde nalezli zlomky knovízské keramiky, které
pocházejí patrně z dalších rozrušených hrobd (OMP ěoinVo
P 1261)0 BZD 1-1963, lokol6lv
b)

V lese "Kozí Hrádek", cca 1400 m SSZ od obce, skupina
halětatslcych mohyl (PJa, 189;; uváděny 4 mohyly) o Pfoi
prdzkumu r.1960 jsme zjistili 5 mohyl; v jedné rozrušené
zlomky keramiky (OMP č oinv oP 1262) o Na okraji lesa u rybní=
ka jedna osamělá neporušená mohylao
c)

d)

SV od samoty•aervený Ovčín", v lese skupina 7 mohyl;

v Jedné nalezeny
19600

střepy

(OMP

čGinvoP

1264)0 PrOzkum ro

62. ZBIŠICE, koOoBernarticeo
V okolí vsi v lesích mohyly (J~LoPíč, Staro!itnosti I,2
160). Rol964 jsme dle ústního sdělení místního oběana zjisti=
li, le někter4 z těchto mohyl byly ji! dříve rozebráey na
opravy lesních cesto

63 o

zvfKovsd
Na

PODHRAD:f o

nalezen ojedinělý mezolitický(?) arte=
:f'akt ""' vlastní sbírka (Sl o Vencl, PA LV 1964» 244,. pozno57) o
Tamtá! jsme v rol964 nalezli keramiku z podzní doby bronzová
a z doby hradištní (na svahu k soutoku řek Vltavy a Otavy)o
OJIP ČoinVoP 1266 - P 1267~
hradě Zvíkově

Asi 200 m S od obce jsme v pískovnách r ol962 nalezli síd=
liště z pozdní doby latánslaio Zlomky keramiky v OMP (čoinVo P
1268)0

65. WRSd CHALUP'l, . koOo~dáro
a)

.,,

V lese "Rabin•, - J od obce, byly

(PJe, 189)0

uváděny

Při prdzkumeeh v letech

2 skupiny mohyl

1963 a 1964 jsme v

U=

vedenám polesí zjistili celkem 3 skupiny mohyl:
I. V lesooddol7c 1, JZ od hajniee Rabiňka je skupina 11
mohyl; z jedná rozrušená jsme získali keramiku, snad
z doby bronzová (OMP čoinvoP 1170)0

..,

IIo V lesooddol 7b, JV od hajnice Rabinka, skupina 4 mohylo
III. V lesooddol6c 1 nebo 16c 3, vlevo od cesty do Nov4
Vsi, skupina 22 mohylo

b) V pískovně a na okolních polích pod Z okrajem lesa
jsme r.1961 objevili
č.inv. P 1169)0

sídliště

"Rabiň•

halAtatská a latánská (OHP

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V OKRESE PÍSEK 1958-1965
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Friedrich Hammer
ARCHEOLOGICÚ LOKALI'H

NA KATASTRU OBCE JWT!JOVICE, OKRES RAICOVN:fK.
l!ást II„l)

A~ Nové .lokalitl~
34e Poloha

!!!_§~:2!!!2!!!,

Neolit:;

ěoparco905, 8940

keramika! nejspíše lineárn:íi výrazn6,. keramické
zlomky vsak dosud nebyly na e~e~o ·Stipaná in=
dustrie (zlomky ěepelí a odštěp]q), kamenný
0

roztěračc

35e Poloha "STbDNf VRBICE", oblast pozemkd
-c:a,cmc::a'11!9GDQ:»CPC:lc:z:tC::Z::.CDCDCDcm.111:DC1&9

čoparco335=359o

Konec

na hromadě kameni pfi okraji polní cesty pfed
pozemkem č o.p ere e347 nalezen tfihranný, 10 cm
paleolitu: dlouhý "Bocksteinmesser"o
·

stfedního

--------------~~------------------------~---~-~-------~-~--l) Po uvefejněrú výsledkd povrchových archeologických sběrd
na katastru obce Mutějovice a na pozemcích obcí soused=
nich (Bulletin záchranného oddělení 2=1964, stroll8=135) 9
pokračoval spolupracovník Archeologického ústavu CSAV
v Praze p oFriedrich Bammer dál ve sirá záslu!né prácioKro=
mě nových poeatkd uěiněných na některých, jím ji! dfíve
uvefejněných nalezi!tích, podává autor zprávu o dalších
Jedenácti nových nalezištích z rO.zn;fch období pravěku a ze
stfedověku obJevenfeh na katastrech~obeí Mlltějovice! Nesu=
ehyně a llilostíno Císlování naleziš't navazuje na výěe ci=
tovanou zprávu v Bulletinu 2=1964 a odpovídá té! č:ísl-&n
uvedeným na pfipojené mapové dokumentaeiQ
Redakce
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Bo

Rozšířené

Q;>

lokalityo

3o Poloha ~~~~~~~-~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~'
"ZADNÍ KRUTINA II= NA ŠAROJC"' taká poloha
!!!J?!!""m~!!~. . ::.JL~!, a opare 01019, 10200
se rozkládá jižně od výše uvedené polohy
v oblasti zaoraná strouhy na mírném svahu obrácen,m proti
severuo
Naleziště

J4ladší doba zlomky keramiky kultury knovízské (okrajové
bronzovág
střepy s plastickými dubkovanými páskami a jo)o

v poloze !!!=§~!!!QH!,

čoparcoao5, 815, 816, 824, 825,

831, 832, 840 v prostoru naleziště 17, 18 a 19 byla na
podzim roku 1967 provedena za účelem založení chmelnice
hluboká orba (50=70 cm), která porušila asi 35 menších
pravěkých o1'jektd, jejich! prOměr se pohyboval v rozmezí
60 až 150 cmo Objekty se na povrchu jevily jako tmavá
místa= takfka ve všech se podařilo nalézt keramiclcy ma=
teriálo Na povrchu jednoho tmavého místa ležely zlomky
lidských kostío
Dvě velká, již dř~ve známá černá místa, byla při hlubok4
orbě prostorově značně pozměněna (lokalita 17 a 19),
ostatní tma'd. místa na nalezišti 19 zmizela úplněo Na
velkém, dosud sterilním tmavém místě mezi nalezištěm 18
a 19 bylo vyoráno nevelké mno!stv:í keramického materiáluo
V oblasti naleziště 19 se ukázala pravoúhlá tmavá skvrna
(cca 2 x 4 m) a podkovitý tmavý oblouk o rozpětí asi 12 m
a šífce kolem 1 mo Na místě byl proveden pány Dr Jiřím
Hralou a Dr Janem Fridrichem z Archeologického ústavu
!SAV v Praze záchranný výzkumo Bylo při něm prozkoumáno
celkem 9 odpadkových jam, tmavý obloukovitý útvar 1 výše
uvedená tmavá obdélníkovitá skvrnao Výzkumem bylo získáno
velké mno!ství keramického materiálu a zvířecích kostí
(mjQtéž koňská lebka)a Všechny nálezy patří do období kul=
t ~ knovízskéo
Sběrem jsem z těchto míst získal početný keramický mate=
riál representující celou řadu keramických tvard, té!

... 77 zlomek masivního hliněného kruhu o f asi 10 em, zlomky velké=
ho hliněného záva!íp části lidské kostry a kosti zv:ífecío
Z tmavých míst pocházejí té! ~evěné uhlíkyo
.28o Poloha

čoparcol625, 16260

!!l...!!;Q§!.H!!:,

se rozkládá východně od pdvodní lokality
v prostoru staré chmelniceo
Naleziště

Doba

římská~

keramika z 2o=3ostoletí (podobá se náltzdm
z lokalit
na katastru nesuc~ském
v poloze " .
") o
Doba slovan= keramika, podobající se nálezdm ze západní
ská, stfedo= části této lokalitye lJ.o,.13.stol., některé
věk:
zlomky staršío

c.

Doplněk

k

mku!=D

lokalitěo

33. l1zem:í obce MUT!JOVICEo
Vzhledem ke značnému rozptýlení jednotlivých nalezišt na
poměrně rozsáhlém území obce jsou jednotlivé lokality na
mapě zakresleny a zvlášt jsou vyznačeny nálezové okruhy
1, 2 a 3o
-~~CD-0:-m:. _ _ _ C . ~

Do Nálezové zprávy pfedané v poslední
gického ústavu (!SAV v Prazeo

130 Poloha
14. Poloha

~!!_§!~Q~:,
~Y!_§!.m.!!!!Q~~,

době

archivu Archeolo=

čoparco729 a 732 (majitel Jan Dušek)o
čoparco738, 743, 748 (majitel Josef

$C>ukup)o

Společná nálezová zpráva MUT!JOVICE, archiv

A11

ČSAV Praha,

čj.520/670

160 Poloha "VE STRUHÁCH"= chmelnice 1961, Čoparco722, 777,
------------778, 783, 784, 790, 7910
Nálezová zpráva MUT!JOVICE, archiv A11 aSAv Praha, ějo69/671 o
nová chmelnice, Čoparco1612, 1616,
1623; stará chmelnice,čoparcol625,
16260
Nálezová zpráva MUTIJOVICE, archiv A~~SAV Praha, čj.1843/66,
3549/670

2Se Poloha

.:!!_!!1'2§!~!: -
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ARCHEOLOGICKÁ NALEZIŠTi
V

OKOLÍ

KATASTRU OBCE MUňJOVICE 9

.

OKRoBAKOVNfIC,

XIIo !!§!!2!!!~1» ooRakovnfk» poloha "POD PRAŠIVKY", čoparco
874, 875, 884/1°2, 8859 893, 894, 8990
Na tuto lokalitu jsem byl upozorněn bivalým majitelem
pozemku čoparco884/1=2 panem Karlem Mullerem z Nesuchy~
ně čpo8So Při ručním šachtování pole pro chmel.Dici v ro=
ce 1908 porušil jeho otec pravěkou kulturní vrstvuo Při
tom bylo vykopáno množství střepd, ale také celé nádo=
byo NálezOm nebyla věnována pozornost a pokud je mi zná=
mo, nebylo naleziště dále evidovánoo V době trvání chmelnice a ještě později po jejím zániku byly vždy vyorávány
četné střepyo Pan Muller dále vyprávěl
že také na SOU=
sední parcele (čoparco875) směrem západním byla při ruč~
ním šachtování pole bývalým majitelem pozemku poVáclavem
Hrdinou objevena a zničena pec sloužící nejspíše k vypa=
lování keramikyo Našly se velké vypálené kusy hlíny (kte=
ré byly označeny jako "cihly") a rovněž velké množství
keramických střepdo Některé z těchto "cihel" byly předá=
ny do kabinetu místní školy, kde se během let ztratilyo
Provedeným povrchovým sběrem se mi podařilo lokalitu
blíže fixovato Svoji pozornost jsem věnoval 1 na pozemky
východně položené (čoparco885, 893, 894 a 899) kde jsem
nalezl stfepy patřící do kultury halštatsko=laténsk,t,
Jsou to většinou nezdobené vyhlazene-štřepy;-v-n!iolika
případech se podařilo získat střepy plasticky zdobenéo
Okrajové střepy vykazují rňznou profilaci (mají někdy
plastické lišty)o Nalezeny kamenné roztěrače, mazanice
a železná struskao
XIIIo~~Q~, ooRakovník, poloha "U PALOUKU", čoparco776,
784, 785, 7910
K objevení této dosud neznámé lokality přispěla výpovea
paní Marie Pikrtové z Nesuchyně čpol05o Ta mi sdělila,
že na přelomu století jako 7=8 letá přihlížela zemním
pracem na nedalekém polio Dělníci při této příležitosti
narazili na četné nádoby, které však byly ·.rozbity a stře=
py odhozeny na blízkou cestuo
Na podkladě tohoto vyprávění jsem provedl na udaném místě
povrchový sběr, při kterém se mi podařilo získat několik
stfepd a silexovou čepelkuo Po p~dzimní orbě jsem hledal
dále a na svahu směrem k nesucbynskému potoku jsem našel

•

I
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několik velktch a malých tmavých skvrn s poměrně znaěným '
množatvim materiáluo Celkem jsem zaměřil 19 tmsvýeh ,skvrn ~
různěvelikosti„ Je zajínmvé, · že na západním
okrajipo:zem=
ku čoparcQ776se rozkládá ve směru od jihu k severu feda
oeml:t mavých skvrn rdzně od s ebe v~dál en.ých; na povrchu všech
skvrn byl nalezen. archeologický materiál„ Naleziště rdzn.ě po=
kračuje západním směrem; ta.to možnost bude moci být ověřena
až později po zaoráni vojtěšky o .
•
..
· ..
Na v/še uvedeném nalezišti byly učiněny tyto nálezyg
Mladší paleo= několik patinovaných silexových nástrojd

lit:
Neolit~

Eneolit:

8

odštěpkdo

keramika šáreckého stupně~- střepy i okrajové
střepy a rytou . ~-.vypíchanou výzdobou a zlom=
ky nádob s pup!-1:ýli> Podobnou keramiku · jsem ne
Mutějovicku dosud nenalezlo Zjištěna též ty=
pieká' kerámika vypíchaná„ Oběma výše uvedeným
kulturním skupinám patří dále několit.. zlomkd .
i celých exemplářO rdzných' typO .b roušených ka=
mennýeh · mlatd, sekerek a dlát o. Získány rozné
silexové nástroje (ěépelky, nožíky$ škrabka)
8 jej~ch fragmenty.r též rdzné odštěpky9 jedno
malé Jádr• a hrot sípuo
'
... '
keramika dosud nezji!těna, pouze několik

,.

.

Ml..s dší doba

bronzová.: ,

Kulturně
neurčené:

!!!L!!§YQ!!J!I:,

zlomkO kamennýeh · broušených seker o
na ploše několika ,;.elkých tmavých skv:r'D. jsem
nalezl knovízskou keramiku . (střepy s prsto=
váním _a plastickými ·1iš-ta~i) o. ·
malý mlec-í kámen, · několik roztěračO ( i ve
zlomcích) a množství kouskO mazaniceo
o eRakovník, poloha "NA SAD!", č opare o 74 o

Taťe

lokalita Ele rozkládá na východním okraji obce a od na=
leziště · ě,;XIII je oddělena úvozem .. 'Vzhledem k jinému označe=
ní polohy a takfka k výhradnímu výsqtu středověké kerami ky
j~ toto naleziště vedeno jako samosl~;néo

Jilaat:! doba
Středověk:

charakteristických střepO. knovízské
kultury a zlomek kamenného drtidla o
typiČká keramika z ll'oaž l4ostoletíó_ Výskyt
zdobených střepd 9 též okrajových a ode dnao
lel·e zná struska a mazanice ó ·

xv~. NESU.CHINI t-

o~Rako_vník, poloha "JEňAMA" .u Čo.pareo614„u 615.u

brOflZO'tá:

-..~cac;,. . .,,__...,. _ _ _ _:.-__

629:

630,··,642'9

několik
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Na těchto parcelých svažuji eich se SV směrem k potoku zalo!ilo JZD' novou chmelniciQc Po orbě do hloubky 50,.,70 cm se
objevily veiká tmavé skvrny se stopami po osídleri:ío
Doba laténská;

nalazi·ště

Od

byly nalezeny rdzné stfepy (též o~ajové),
tmavomo~ý skleněný korál se žlutob:íl$m1 ·
očky, železná struska a _mazani~e; - část ' ke
ramiky 'by1a nalezena pfi hloubeni kotevních
jam (hloubka asi 60 em)o
,
·

východním

směrem

se na po).ích rozkládají · velké

tmavé akv~, které prozrazují též atdliště (patrně , též z doby laténské), il!čkoliv ~ těch místech _n ebyl dosud nalezen ani
·stfep ~ Ne_n:í vylou.č,no ~ že bylo již dfíve zničeno stavbou
chmelnicee

!!!..!_!l§Ygm#, oeBakovník, poloha "NA . PbDVRŠKÁCH", aoparco
201 1 202:-, ,203·,~ 20~ 205 ... 'JZD;_ 206 ť 215, 21f, 2.25 ... ·státn:í
1, '

J

-

•

..

statek.
Na plochéa hfbetu asi 100 m severně . od lokality IX -se -na
rozhraní pozemku .}zn a Státních atatkd po hluboké orbě objevila velká tmavá skvrna, kteráse 'ta).a pfibližně ,v e EJměru
. v-z. ·v tomto· prostoru ·se naš~ stopy z rdzných kulturních
období~
Mladý paleo~

dosud nalezeno 25 kusd ětípané pazourkové
inélustrie a odštěpkd silnou vrstvou bílé
patiny o Byl také' získán odštěpek b:: (le patinQvaného, krystalinického kvarcituo

Eneolit;

okrajový stfop $8 širokým uchem z období
kultury se Androvou keremikouo Není vylouěeno, ie nález pochází z porušeného hrobu •

lit:

Doba bronzová: .. ·• keramické zlomky patřící kultuře únětické,
jednotlivé kusy · snad i kultuř~ imohylov:é o

lferamika je nezdobená s hlad]cyla povrch~m;
jsou prstovanéo Zíst,éna řada okra=
jovýeh střepO. rťlzné profilaceo
Pravěk 1 kultur- malá kamenná sekerka, 'malý úlomek kamenné
ně . blíze neursekery, odš,těpky silexťi a zlomek kamenného
některé

čený:

drtidlao

Středověk:

velké množství zdobených stře.po, též nezdobené a zdobené okrajov# střepy a části den
z lleaž l3ostoletí, snad též ze začátku 14e
stole 2 kusy železných koafských strusek,
2 kusy mazanice s otisky dřevo

'

' ' '

'

•
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Další dvě následujíc:( lokality jsou znám3 jen z vyprá=
věn:í atarousedl:íkO" Náleziětě se mi dosud nepodafilo nálezy
dolo!it(I Z výpovědí na sobě · nezávislých svědkd došlo k porušení těc.hto naleziši ji! pfed.·Iiěkolika desetilet:ímio Uvádím
je pouze pro úplnost, aby neúpadly v úplná zapomenutío
o ~,B akovn:ík, po lol:'i.a "ZA HUMNT•, ·.ě opar~1-5 8,
zahrada Františka Kroba, čpo-930

!!!!.!....-!l~Q!!Jd,
nynějě:C

-V

pr.dběhu

pátrání p_o archeologielcych : lokalitách jsem se od
dozvěděl naeduj:ící :.
Na pfelomu století se mezi ob1tnými a hospodáfs.kými budovami
v ulici "Za bránkou• (na $V okraji obce) a dnešními zahrada""'
mi a ještě dnes:. ;existující .polní ces:tou rozk-iádal_pozemek
patf:ící nesuchynskámu rolníkovi -pCTA.dglfu Frosovio Majitel
tehdy zf:f dil na pozemku chmelnici o _ . Sachtování bylo ruěn,
provedeno do · hloubky 6.0 cnh Na táto práci se podílel .otec
F.·J{roba· Antonín ,Krob (nar·1>-1 862• ze~el 1953) ·a · jeho bratr
Frantiěekr1 -Pfi ěaehtování byly nalezeny · hlin~ná nádobJf-· ( •po=
pelnice") o Pan F\oXrob byl telldy 7~8 letý ěkolák, ~ -nalezy
si. věak dobfe pamatuje, ,neboť byl p!-1 · ěachtování přítowen
a kromě t1>ho jeho otec se- o nálezech později ěasto zminovalCil
jeh~ bylo _v ykopáno celkem 15<:;>~0 . ,popelnic", která byly při
práci poškoze~ nebo rezbity" -fouze dvě nádoby ·ztstaly ne= ··
poěkozen,f a ty sebral kolemjdoucí rolník Hykeš
Obě 'nádoby
lze dnes povalovat za ztráeenéo
•...... . -·---·· .: - -- -·
lfa jeden nález s ·1 vzpomíná pan .K rob zcela dobfe, nebot byl
svým zpdsobq nápadný o .Cituji doslova·:
·
·
•Byla to "elká popelnice · a kolem, dokola byl kruh z oblázkd;
vpop~lniei le!el svitek ze tf:( silnějších drátd, asi 20 em
dloU!l1; vedle le!el meě nebo šavle ve dvou kusech~" Nádoba
byla rozbita a střepy :tey'ly odhozeny o .Drátěný svitek dělníci
oěistili .a zjistili, · !e- · j .e zhot"ven •
zletao -Po skonč.en:í t ,
Aaeh11Dyání nalezl p Jero?? · na povrchu t,ole mnoh~ malých otevře;;. ·
ných Q-onzový6h krouf.kd ~ (o prOměru cca 2 cm) , · jej,ichl konce
_byly zesíle~ nebo lehce zahnu~Q Těchto kroulik~ sebral teh~
cely hrnek, podobni jako 1 dalě:í cbl.apec; kroužky byly při
rdznýeh hrách postrácenye V určité vzdálenosti od velké po=
pelnice byla vykopána kostra koněo Stojí=li oba tyto nálezy
ve vzájemném vztahu, je ovšem tělko . f:ício Zvláš{ ko's tra koně
je problematická, ·s nadno mohlo j:(,t o kost~ recentn:ío
O nálezy se ·z ajímal tehdejší učitel Spurný (zemřel před něko
lika lety jako devadesátiletý V·Bakovn:íce), který vzal někte"'"
předměty
do školy na ukázku dětem; z těchto věcí se ve
ole nic nezachovalo o .o zlatém svitku jsou dvě verse: někdo
j vzal údajně do pražského muzea a byl vyplísněn, že svitek
d~átu byl~ozvinutý a vyčistěný a další verse praví, že drát
byl v Praze prodáno
p.-.FoKroba (narg.1892)

4

.

*
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Takový je obsah vyprávění o prehistorick,m nalezi!ti
objeven4m. asi přéd sedmdesát i latyo Ačkoliv jsem zahradu několikrát navštiv11 9 nepodafilo se mi nic· nalázt o .
·
Skutečnosti o nálezµ ,m1 také potvrd~l p oJoeef Kapoun,
Nesuchyně ěpol2 9 narol895 o Vzpomíná a.i na to 9 ie o toa vyprá=
vel učitel Spurný dětem ve lkole s !e jim ukázal stfepy ni=
dob, malá bronzová krou!lcy a mečo O tomto nálezu tak4 ěaato
hovofil jeho oteco
·
Pan Václav Alb~e~ht 9 Nesuch,."!Xlě čpo 107~ narol901 9 potvrdil
správnost údajd pana Kroba 9 neb@i jeho otec o tomto nálezu aae=
to vyprávěl o
·
..
XVIIIo

OoBakovn:Ck, poloha "U wTIJov1c• 'nebo "!C W=
T!Joviclhl•, ěoparc o 759, 765, 7660

!!§YQ!m!I,

Podle adilen! poVáclava Albrechta, Nesuchyně ~p ol07 1
došlo v letech 1926=1930 na pozemcích nesuehynských
rolníkd poČeche a p oBeneěe při melioraci k pravě)cym.
náiezOm o Pan Albrecht byl tehčcy' při melioracích za=
městnán jako děln:fk o Drenážní rýha byla hluboká" cm
a v této hloubce uhodili dělníci 111.•popelnici• a lid=
skou lebku (oboJí bylo zničeno) a té! ria 40 cm dlouhý
"zélený ndl"o V rýhách byly pordznu nalézány keramické
střepy Q Sdělení p oAlbrechta potvrdil p oJoeef' Tichý,
Nesuchyně ěp o i37 o

.

Při

.

poch~zce ·po lokalitách jsem se zeptal rolníka
Václava Cebiěe 1 Nesuchyně čp o 6l, n1r ol911 9 zda mu není
ně co známo o nalezech na polích p oCecha .a p·oBeneěe o
&těchto nálezech mi nemohl poskytnout žádnou tiú'ormaci;
vyprávěl mi věak o "pohřebišti", které jeho otec asi
r o,i 915/16 při ěachtouání pozemku ě o parc o766 (přilehají=
cí východně na Benešdv pozemek č o parc <> 765) našel v h1o
asi 90 cm o Podle vyprávění bylo pod povrchem mnoiství
lidských kostí a lebek 9 ,čemuž· však nebyla věnována po=
zor.nost o O případných ostatních náleze~h (nádoby, stře=
py nebo zbraně) se otec poaebiěe nezmiňoval o .
Mě lo = li by se jednati~ pravěké pohřebiltě není vylou=
č ena domněnka, že by bylo v souvislosti s nálezy, o kte=
~tch podal zprávu p oVácl~v Albrecht e A to o . to spíě•t
le.,tři pozemky 759 1 765 a 766 leží vedla sebe a tvof1
tak •••vfené nalez1ětl o
Také v tomto prostoru byly mé sběry .bezvýslednáo
X

X
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Následujíc:(

naleziště

Xll x•oiZkládá se v . komplexu poli 9

která kstaetrálně patři k obci ! , s u ~2 u!ivá je w§ak JZD
Milostíno Pole toti! zasahují hluboko do katastru miloatinak,=
ho a jejich SZ okraj je vzdálen jen asi 150 m od posledníeh
milostinských hospodářských budov o Ni!e uvedená katastrální
ěísls odpovídají ěísl&n uvedeným na pdvodn.i katast~ální mapě
obce Nesuch.yněo Na nových mapách jsou pole JZD Milostín oma=
ěena Jinimi ěis:lJ."o

XIXo

!!!§!!Q!!2J,

ooBakovnik, poloha '°U MILOSTfNA" nebo °"POD

PIŠINOU"o
Podle informací měl rolník poJosef Hejda z 1/Iiloat:ina čp·o
8 po hluboké orbě provedené před zalo!en:ťm chmelnice na=
lězt mnoiatví stfepd= V doprovodu p oHejdy jsem na místě
zjistil devět tmavých skvrn s mno!stvím střepd a zvíře=
cích kost:!o Mezitím-mi poHejda sdělil 9 !e někteJ;'á zdobe=
né a okrajové střepy dal svěmu příbuznémuo V prdběhu do=
by se vAak podařilo tyto nálezy získat zpět; k vědeckým
~čelOm poskytl poHejda i další stfepy, kter, měl ' ulo!e~
domao
.
Na poli o rozloze asi 2 9 8 ha se mi v prdběhu doby podaři=
lo zjistit 20 rO.zně velkých tmavých skvrn s - většíJJl či ..men=
Aim mnolstv:ím nález-O.o .Skvrny se rozkládají hlavně podél
SV a JV okraje pozemku, uprostfed jich le!! jen několiko
Tmavé skv~ pokračují 1 mimo nově zakládanou chmelnici
směrem severozápadnímo
V zájmu lepšího přehledu rozděluji značně rozsáhlý poze=
mekna části A= B = C = Do Naleziětě XIX je na JZ ohx'>a=
ničeno polní cestou, na SV Milostínským potokem a na SZ
a JV strouhamio
'-

XIX _

A ....

nová chmelniceo

. . _ _ cr:ac:ac:aicnc::a,c:;:.~~~~c=,c;:.c::a·c =;acae;>c:1c.>

Pozemky čo500,

501/1=2

511, 512, 513 o

.

504, 505s, 506, ·507, 50~9 50~9

Ha dvaceti
tJOS.vých místech byl- získán materiál
.

Starší eneolit:

502

503

;169

.

těchtc:>

kultur g

Na tmav4m místě F=2 na pozemku čopar~ o 501/1=2
a I02 v jihozápadní části lokality zjištěna
keramika jordanoveké kulturyo Kromě mno!ství
atypických stfepd zastoupen.v střepy zdobené
rýhováním a taleeymi vpichy o Okrajové části
nádob jsou často vroubkovanéo Nechybí plastické
pupky a úškao Nalezeny té! dva zlomky broušed.
ných kamennych sekerek, jeden kamenný ~$vrtek
a·zlomek drtidlao
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V tmavám místě F=14a patrně tál v F=13 a..
F=l9 na pozmeku č~512 a 513 na; akrsj,i _pole
v · severovýchodní části 1ókal.ity•· xiaiezéao
kromě · atypiěkýéh •i několik 1a:d.01>ěriý~li/"št'fe=
pd z . obdób:í
lhlltu.ey ·mohylové
b- • · · · · ~ ·- ·, · · ·
., .. ,
.
·.·
.·

Střední doba
· bróázová:

1
'

':.,

,.

!Cult~a Im,_o v:!zs_k á je na l!)kali~ě .7:':8P~!se_
, t~=

Mladší doba

bronzová::

střepy 1. střepy .

váne prst·o vanými

s · p:testie~=

mi' aubkovan$ini páskam.1 . a . prcďilcivaňym'i:' bltřa=
jio-·· '

. · ··

· · · · . ·.. · -----\"' , · _.·. ·· · : ... ,

..

,..

-

'"' ·
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Doba laténská~

Starě:!

Menší
.'

doba

,. f :tmšká g ·

·:

Několik

K\llturně

okrajd. ·.: a. zdobených
at!epd~
····.,
:'" '-'." . ·.- - : ..
•--'.1-· .........
_.:, . ·. ;..

počet

.:., . . ....,

~

zlomkd kamenD1ch drtidel
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>

roztěrač,

-· mazani·c e·' 24 . malycli .., _,~st~dnl veÍktcli ''Jrtt'ad

· n:eurěen, :

· .·

lel_ezni ~t_· rusky · {:rialezéu
_· ·' P_··óhro_Jiládi "_l ia)_;' ploš«Pi
asi 1 m2 ) mnoho zv!i'e'~:ícJ;f 'kost! • zubil: i ' t,1
do · d\t6u ~lsti rozloJíléri~ lev!· lidská ···s tehenní
kost · <patř?ě pacháží :--ze'"' zniěenéhd' · hřóbulo~'*f'' -· ·.. _
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Matka pena Jo~ejdy, p:íoBO.!ena Bejdová

roz _o lt:!_b rová

1

i!:!il~-lb!! g!;ť:, !;P;,~;;': ;!!!i~:iť:-J:;:::;ó:i":!}~::;ie.
"· · · ·' ·... \! .:'· · . · 'S·> · .,.._. ·
. . . ,Na ro~an:í stolet! ., byl p,o~emek nčně, ša.c htová,n do

uěiňěn

t1a ·Jeho pozmeltu. l§ ;p~rco50S'o

::u:~.t~~f~~~fr!!t~::::~ťz:P:~·:!~:f!: -:;:;:~~:~~~j~dni ·1>1111 ž~~tléhéi m11···0-,t bronz~-tt ,
. ·c1,1e
l(ářainek

Na •

<. měla

b'jť -nšlezěna hlině~á mísa a kamenny , k1liel<~' Děllilk i i vtal
· li'ft&zy ·: k :' sob'! ·"• ··.• \ta.a jně '. · jíf mil : pft'&datl ·di mu:ěťi'~. >(.ao kt·el''éh~

. ~~-• 'í_. C?.V!em. známo·· a: ~á1ězy : 'jsó\'f·prot'o · zit:!m ífé;zv.fštilf') Cl :.,.\~ ·
. 'L idská kosti kt,r4 · jeěm
na1ez1šti naie,zl ·svědčí
o mo!aost1, -· ·l e "· v tomtó p.řóstoru bfló ' 1coatr,<Wf,•p0Jlfte:b>tlťě· o., ·
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s-.v:erovýcho~!m ~mi.r:-e,a (k potGlm) _se k 11c,v, chm4!lnici při=
~k'i stará
cblnelnice ~ Ve avzdáleno··r_s ti· ·,·a,.si''
5··nFt>d·: jej::U10 ·sz
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okraje je tmavá skvrna hruškovitého tvaru o ~o.zmarech
asi 20 x 35 mo Na povrchu .tmavého·· ·míéta _jsóU ttálé·zy 2: rdz=
ných období o .
·· ~
·· · -

Pozdní doba

-~tukáX ·
laténská:

okrajové stfepy

Starší doba

mno!stv:! zdobených st~eJ?_do okrajoyé st_řepy_ 9
části uch a· dnaó ·Zelezně ; struska · a zlomlcy' . ·

římská&

vnittrt:('hó-_vymazu železářekfch: -peci o -~Z1onlky
. . zvířecích kostí a ·zub-O. ó' '• -, - . '·
:', - ' ' - . '

!1!=::=Q_;:_:E,2l!_~~R!~~_,<;!§li„J§gA_i!Jg_
Naie-ziš-tě se sestává ze dvou nestejně velkých tmavých skvrn
cC= 1 a 0=2 >o
·
·
-

Skvrna C=l protáhlého tvaru se rozkládá pod~l strouhy na
SZ okraji . pozemkU o Poměrně hojné nál_;eey'""'.tze přičíst několi=
ka · ku1ttirn.ím ebdob:!m o~ .
.
., "-: :

malý kopytoyitý klínek (neol okeramika dosud
nenalezena)
o
• ·
·
··
,..,

Neolitg

'· ,

Mladší doba
bronzová.f ·

keramika (okrajové i zdobe~é střepy) a malé
·. , ouško kul tury_
-kň9yí,zské o .1; , · · ,••.-, ·• ' ·· ·
··

Doba halštatc:> ozdobené střepy a mnoho okrajd rdzných typd
sko=laténská~-~-a: pr·o f'ill1~ - -

-

Doba

římská

(?)i
-,

Kulturně
neúrčenég

Několik střepll
~

·,: ...

a' ' okrajových
," I;
. .
J. .

část:!

nádobo

'

Množství atypických střepd, několik částí
den 11á~ob 1 zlomek širš:C,tio plo~hého t1;cha 9
hliDiěnY.' presa.en a ~ěko~ik , zlomlti\ mazan·i ~e o
;,

Skvrna C=2 kruhovitého tvaru o prwně ru asi 20 m se rozkládá
·a si · 35 ··m·jihovýehodně od mi sta C=l o
·
Mladší doba
bronzová~

zdobených a okrajových

několik

knov:ízské o

"

střepd

kultury

I

!!!===~-=-E2!!_2~E!r~g!2J~-~2!~
ae~ná okrouhlá skvrna o prwněru asi 20 m se rozkládá mezi
XIX=C o Z povrchu skvrny poch,zí jen ne=

nalezištěm XIX=B a
patrný počet nálezll o
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Mladší doba
bronzovág
Pozdní doba
laténská i
Starší doba
římská

(?)g

Kulturně
neurčenég

a okrajových zlomkO nejspíše

několik střepii

knovízských o
okrajový

.

střepo

několik střepiio

!elezná strusk

X

R o z š í

Il!!~-~§1IQ~!f~,

e

X

ř

e n é

1 o k a 1 i t y •

...

OoRakovn:ík 9 poloha "JEi>AMA"o

dlouholetých povrchových prOzkumii jsem zjistil 9
že osídlená plocha (arv oBulletin 2/1964) se neomezuje jen
na prostor chmelnice » nýbrž i mimo n:í (předevšim směrem již·=>
ním a jihozápadním) o
S ohledem na rozdělení polí mezi JZD a Státní statky
a v zájmu přehlednějšího zpracování materiálu, rozděluji tu=
to velkou lokalitu na části A9 B9 Ca Do
Během

VIII= _A = chmelnice Státního statkuo Pozemky čoparco573 9
574 9 583 9 594!) 595/1=2 !) 601» 607 9 612 (=dosavadní lokalita
VIII 9 viz F oliarmner 9 nál_ozpráva Aťí čj o.1 844/66 = Nesuchyn~O o
Později zjištěné nálezyg
Neolitg

několik střepii

L

kultury volutovéo

Doba laténskág v jz o části lokality několik okrajových střepO e

.VIII= B = pole Státního statkuo Pozemky

Čoparco592/2 9

5981.1 ·

601 !) 603» ·'6110
Eneolit (?)i

keramické zlomky!) eilexové

čepele

a

odštěpkyo

=

87

=

keramika, kamenné brousky, hutnická a k~váf=
ská železná struska 9 mazanice a několik zvíře=
cích kostí a zubd o
Doba slovanskágkeramika z 8 o=ll ostol o9· není vyloučeno, !e
·
· některá střepy pocházejí ze 7 oS~Olo

Doba

římská:

VIII = C = pole JZD o Pozemky

Dol:)a fímská g
Doba

Čé>parc o 576 9

581, 586 9 593/l o

keramika 9 kam obrousky 9 hutnická a kováfeká
železná struska a mazanice o
.

slovanskágkeramika z 9 o=ll oetoletí o

VIII= l) = pole . Státního statku o

Pozemky čo556 9

560, 563 9

568 0.

Eneolit(?);

silexová škrabka o

Doba laténská
af:ímská &

keramika, kamenné brousky 9 železná struska o

MI:lOSTiN, Oolakovník o Poloha "NAD JÁMOU°', nově t4! ·
•pftED NÁDBA!fM" ěopa.rc o l-444/2 9 1451/1, 1453/1=2 9 1457,
c::;1c:i,df C:,c::,c:;3;1~

'

.

p

, ·

••

.

'

•

1459/2 0

jsem se dozvěděl 9 že nedaleko .Milostína by'.cy
asi pfed 30=40 lety při budování chmelnice nalezeny p~a=
věké nádoby a stfepy o Tato možnost byla sběrem skuteěně
potvrzena o
Náhodně

.

'

Paleolit(?) g

retušovaný hrot 40 x 25 mm) z šedo=
bílého porcelanitu a amorfní zlomek tého!
materiálu o

Eneolit g

zlomek silexových nástrojd a malý zlomek
broušené kamenné sekery ~ Vzhledem k absenci
keramiky nelze provést přesné kulturní zařa=
zení o
.
.
knovízská keramika s prstováním a ksnelová=
ním 9 části okrajO. a den o

10.adš! doba
bronzovág

hrubě
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XXlo

!Q~R,

Oól!akovník !) polohy- ·NA

KUI<l,B•

a ·TIOJHONA"'o

Na naleziště mne upozornil Josef Hejcia s Mileat:!na 9
lpo8o Lokalita ee rozkládá na sot.iteň d't'h petoli e-1$. .
500 m severně od Povlčína na ploch4m 9 tera•~vit4m ITahu
obráceném k východu a jihuo V tomto prostoru • j11 4.fť=
Te rozprostíraly jednotlivé chmelat~e-; v lete~b. 195~1965
jich zde bylo založeno 31 nových o 1ř:1 hluboké crbl (50=
70 cm).,. roce 1959 doělo v poloze .•!rrejhena• (někdle u po=
zemc:!ch ě opare 01052 9 1046 9 1051) k archeologieleym aá-l tst\mo
llolníkovi Dominiku Bařtipánovi z Povlě:ťna ěp o22/ť70 e
stalo mno!etv:í stfepO. nápadným a jedrtu takfka celou nádobu
prt pfedal jednomu pražskému museu (tyto údaje není možn~
r•Tidovat 9 nebo{ p oD oBařtipán j i ! zemfel)o V roce 1960 na=
lezla pí~ul• Hejdová z Milostína čpo8 při práci na po=
zemku ěol952 v•lmi dobře zacheTané 9 asi 12 cm dlomi4 keatl=
N iídlo • prcryrt•m na konei o Střepy nezpoioroTal 144n4 o
D$lěí informace o nálezech T poloze -"TroJbona"
získal od pío..A.nxly Bláhová (rosoHeJdov4) z PoTllťaa (1'f'tem
Mutějovice čpol7)o Od svých rodičd (Josef H•~cta a Muii•
Hejdov~,,.1roz oI>Y,kaato'1'á 9 Povlě.!fn ěp~S)i5t) al.ýíJti,•alá · 1a1t11
o "popelnicích" a etřepech 9 kter~ nalázal v 1ťol9l0 děd
Josef Dykost (zemřel 1959) z Povlčína ěp o S/159 při •achto=
vání střední části pozemku ! oparc ól064 o Velk4 stf9~J s tě':h=
to míst předal rakovnickému museu (materiál není v sou!aen4
době k disposici a lze jej považovat za ztracent) o D~lA!
stfepy přinášel domd 9 avšak eni tyto se nesaeho,relJó
Moje dosavadní prllzkumy na nalezišti "Bařtipán 811 nepiti=
nesly dosud positivního výsledku o
V pro~toru nalezi,.ště "l).ylcaet" jeam cilo1u4 aaltl J•d••
zdobený stfep a nezdobený okraj patfící do obdob( ~ltu17
s lineární keramikou a dva pazourkové odštěpky o Tyto nále=
zy naznačujífl že T roce 1930 doělo k po.rušeni neolit$.ek4ho··'
1

eídli!tě o

•

•

J•••
'

•

•

1
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Taká mimo prostor obou výie uvedeeych nalezi~{ ~e mi
podařilo zjistit pravěké nálezyo
V bezprostřední blízkosti polo~ "Trojhona" se rozpre=
stírá poloha "Na kukle", kde ,jsem na chmelnici nalel pravě=
ké porulená sídlištěo
Pro lepší přehled dělím tuto vel.Dli rozsáhlou lokalitu
XXI na část XXI=A a XXI=Bo

HJ~==-~212!!!_!~-~!,

pozemky Čoparcol069/l, 1099/1=2=
= 3, 1100, 1101, 1102, 1103, 1107, 1110, 11120
Naleziětě se rozkládá v úhlu mezi východním a ji!n:ím
potokem a! k cestě (tzvokukelská cesta) procházej:!c:! napříč
chmelnicío Dosud bylo zjištěno osídlení z někqlika kultur=
ních obdobío
Neolit:

a mladší období lineární keramiky
(tél šárecký typ)~ střepy zdobené rytými li=
niemi1 vpichy, nehtovými vrypy, malými krou!=
1q pl.aetickými pupky a výčnělky; nalezena
t,l uchao Jeden kopytovitý klín a zlomlcy dal=
ších exemplářdo
Období kultury s vypíchanou keramikou· je re=
presentováno ojediněl!Jni zdobenými st!epyo

Bneolitg

okrajové střepy KNP zdoben, romqskou 11s4nou
a další hrubé nezdobené st řepyo Slg ěepelovi=
tá a věestranně retušovaná plochá škrabkao Dva
zlomlcy malých provrtaných sekero · ·
·
Na nalezišti nalezen;, nevýrazn, střepy, nejapí=
še eneolitické jejichž přesn~jší kulturní zařa=
zení není dosud možn,o
.

Mladší doba
bronzová:

zlomky typické keramiky kultury k:novízskéo
Zlomek kuželovitého (provrtan4ho?) záT&ŽÍo

Kulturně
neurčenég

rdzné atypick, střepy (hladké neprofilované
okraje a několik části den), silexové čepelky
a jejich zlomky 9 škrablcyll hrot A:tpu odltěpkyo
Zlomky broušených náatrojd; zlomek ~.obrouše=
ného polotovaruo Asi 50 ~lomkd kamenných drti=
del a roztěračd; zlomky pískovcových brouskd
sloužících k výrobě broušené industrieo Zlomky
mazanice o
·

střední
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!!!=§=~=~~!2et~!!!Q~Q!!!,

pozemky č~parcol046, 1052, 1062,

I

i

1064, 1066/1=2, 1067, 10690

Neol1tg

na po~emku parcočol064 v prostoru · star4, ·
dosud stojící Dykastovy ehmelnieeí nalózdoben4 (a nezdobená) střepy z obdobi kultury
s lineární keramikou a dva od!tiplq pazour=
kuo
na pozemku

opare 01064 ,. mimo prostor Dykastočepelky a dva
zlomky kamenných drtidelo
· ·
·
Na pozemku parcočol066/l:; několik atypiclqch
střepd, zlomek kamenn4ho drtidlao
-

Neolit=
eneolitg

č

vy chmelniceg zlomek silexová

.

na pozemku Čopareol052:; provrtaná koetěn4
šídlo (nalo196Q; atypicky okrajový zlomek
nádoby, silexové jádro, zlomek kamennáho
drtidlao

Kulturně
neurěent§~

11Ds~l2!1&!!,

Oo.Rak:ovn!k, poloha

~ftTIPÁNOVIC VRCH"

c:>

•u CIHILN!", . pozemek č opare. ~1134 o

'

I

I

Na čerstvě zoranám jeteli~ti se na . povrchu pole objevu,. tmavá protáhlá skvrna (40 x 20 m), od ní! ji!ním smě=
rem ve ,rzdálen,sti asi 35 m další o prOměru 10 mo Naleziltl
se rozkládá naproti lokalitě XXI na východním svahu konci
údobío Nej',rětší skvrna F=l je v plochá muldě, malá skvrna
F-2 je na rozhraní poměrně strm4ho svahu a rovnáho tert!nuo
Nálezy na

ploěe

F=lo

Eneolit:;

keramika» kterou zatím není mo!no v rámci
eneolitu přesněji kulturně zařadito Dal!:(
nálezy~ zlomky silexových čepelí, hrot od .
šípu» od~těpky 9 dva zlomky brou!ených nástrojd;; zlomek amfibolitového hladítkao

Mladší doba
bronzová~

ktramické zlomky z období kultury knov:Czek4
(dubkované pásky, prstované střepy, zlomq
uch) o

Kulturně
neurčené~

·I

zlomky mazanice, dva zlomky !elezné struskyo

I

'

.

I

(

ca
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o:>

Nálezy na ploše F - 2 o
keramika, kterou ' zatím není možno v rámci '
eneolitu pfesněji kulturně zafadito lljonál'o
dva atypické střepyl dva velk4 silexov4 ná=
stroje a dva malé oa.štěpkyo

Bneolit:

Naproti tomuto nalezišti vedle polní cesty byla dfíve
cihelnao Asi pfed , 30 lety v n:!nalezl tehdejší majitel Váe=
lav Amler z Povlčína kamenný: mlat (neJsp:!še eneolitickl),
který dal tehdeJAímu listonoši Stanislavu Vernerovi z Mutl=
jovic čp ,ol46, který jej vlastní dosud o Tento nález naznaču
je, lev táto oblasti -jsou ještě další.pravěké objekty (těo
je v těchto ~:!stech voj·těška znemolňuj:íc:í blilš:! ohledání
naleziště

lo

1!!!!2._fQ~,!!,
pozemek

ooRakovník, poloha •BAITIPBOVIC ZAHRADA",

ěoparco702o

Na severním okraji obce na pozemku bývalá Bařtipánovic
zahrady (majitel Dominik Bařtipán, Povlčín, ěpo22/170) se
pf-i .budování sušárny chmele přišlo na pravěké nálezyo Pro
betonové základy bylo vyhloubeno cca 30 jam o rozměru 150
x 200 cm a hloubce 100 cmo V jedné takové jámě na východní
straně staveniště došlo k porušení knovízské odpadové jm»yo
Ostatní základové jámy žádný další objekt neportlšilyo

llladší doba
bronzová:

knovízská keramika z odpadové jámy porušené
výkopu základd pro sušárnu chmel• (prsto=
vané stfepy, okrajový střep s uchem);,
při

Na staveništi dále nalezen okrajový střep z doby lalénsk,
a zdobený střep ze starší doby římskéo

P-!!.g_~~?-,

o oRakovník, poloha "POD HUMNY" -té! "POD
SILNICÍ", pozemky čoparco934/l, 935, 936, 943, 944, 9450
Naleziště

se rozkládá na okraji obce západně od loka=
lity XXIII na polích táhnoucích se k potoku na svahu obrá=
ceném k severuo Na eeve.fll je naleziště ohraničeno silnicí

u-u~
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zpracoval F. Hammer
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Kartograf·ic k y zpracoval

o

500

1000m

P. Vácha

- 92 vedoucí do Janova, na jihu potokem, na východě polní cestou.
Na západě není výrazného ohraničení.
Na lokalitě je více velkých, nepravidelných tmavých
skvrn, které zabíhají až na břeh potoka. Zjištěno osídlení
z několika kulturních období.
Eneolit:
Mladší doba
bronzová:

keramika, kterou zatím není možno v rámci
eneolitu přesněji kulturně zařadit. Nalezeny
silexové odštěpky a zlomek sekery.
keramika kultury knovízské (kromě atypických
střep~ též střepy prstované a zlomky opatře
né aubkovanou pískou; řada okrajových střepO).

výše uvedené lokality rozkládající se na severním
okraji obce naznačují, že část Povlčína stojí na části pravěkého sídliště (srv.též BZO 2-1963, str.135, lok.XI.Povlčín,
poloha "ve žlábcích". Viz mapu).
Obě
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X
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Za pomoc při práci děkuji Archeologick~mu ústavu asAV
v Praze a všem pracovníkOm a odborníkOm, kteří mnou zji!těné
nálezy prohlédli a byli nápomócni při jejich určovmií. Jsou
to: dr.E.,~ujanová, CSc; dre1J„Fridrich; dr.J.Hrala, CSc; dr„J.
Justová; A.Knor; dr.K.Motyková, CSc.; dr.V.Moucha, CSc; dr.E.
Neustupný, CSc; dr.I.Pleinerová, CSc; dr.A.l\ybová, CSc; dr.J.
Zeman, Cit ·~
Fr1•41rich Hammer,
Mutějovice 207, o.Rakovník.
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REJSTft:fK LOKALIT PODLE KULTUll
(14 - odku na
H - odkaz na

číslo
číslo

lokality v
lokality v

ělánku

Ji>Mieká¼ka

článku

FoHanunera)

PLEISTOCEN
Pleistoeen

o • e • • • • • • • • • o • • • • o e o

23.

PALEOLI'l'
Paleolit, vieobecně o•••••••••• 20; H XXo
Střední paleolit • • • • • • • • • • • • • .. 69 ;: H 35.
Mladší a pozdní paleolit ........ 1, 23, 40; M 18a, 19, 27a,

43a, 47a; H XIII, XVI.

MJSOLIT
Mesolit, vieobecni ••••••••.••• M 18b, 38a, 43a, 47a+b, 50b,
54, 63 o

NEOLIT
Neolit, všeobecně ••••••••••••o 1, 24, 900
Kultura s lineární keramikou •• o 6, 7, B9; H 34, VIIl•A, XIII,
XXI ....A+Bo
Kultura s vypíchanou keramikou. 7, 47, 63; H XXI-Ao
Lengyelský kulturní okruh••••• 7, 630

ENEOLIT
Eneolit,

všeobecně

•••••••••••• 1, 38, 77; M 47c; H VIII-B-D,
XIII, XVI, XX, XXII-F 1 + F 2,

XXIVo
Star!! eneolit •••••••••• o. • • • • K XIX-A., IXI-.A..
Kultura se zvoncovými poháry •• 3o

.

.

'
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DOBA BRONZOVÍ

Doba bronzová,

všeobecně

eoooo ooo

82; M 44 9 . 46b, 56, 58a, 65ao

STARŠÍ DOBA BRONZOVÍ
Starší doba bronzová, všeobecněoo 28; M 320
Kultura únětická o ....... ee .... o„ 6, 47, 63; H XVIo
STbDNf DOBA BRONZOVÁ

44 9 91, 92; M 1, 12 a+ e,
20a, 32b, 43b, 49a, 58ao
Kultura mohylová ••••• • •o•••o•ooo 6, 11, 26, 60, 89; M 9a,
19a 9 47b, 50a+c, 57a; H XVI,
XIX=A . .
Střední

doba bronzová,

všeobecně„

~

I

I

MLADŠ:f A POZDNÍ DOBA BRONZOVÁ

Kultura knovízská ................. 1 9 6, 30, 33 9 50, 51, 83,
86 9 89, 93; M 14e, 19a, 22,
29b, 38b 9 43c+d+f, 47b, 48,
6la+b;, H 3, XIII, XIV, XIX=
A+C+D, XX, XXI=.A., XXII=l,
XXIII, XXIVo
Kultura lužická 00600•0•••••••• oe 24, 320

POZDNÍ DOBA BRONZOVÁ
HaA=HaB,

všeobecně

•0 • ••~••00 0000

M 6, 14E 9 38a, 46bj 47d, 48,
52a, 630

Kultura štítarská ................. 900

DOBA ~ELEZNÁ
Halštat,

všeobecně

~
os•••••••ooooo

10, 39, 55(?), 59, 74, 77;
M 1, 12a, 14c, 18e, 19e,20a,
32a, 33a, 36, 37, 41, 47f,
50d, 54, 57a+b, 61c, 65bo

I

J
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Období halitatsko-laténské

00000

17, 46, 57 1 63, 68, 94;
M 4 1 l~b+c; H XII, XIX-C,
XXI=Ao

KULTURA LATmSÚ •••e•••••eeoeee 4, 12, 35, 43, 64, 77, 79,

88, 90; M 10, 12a+b, 14c,
19e, 35, 37, 47d-g, 50e,55,
64, 65b; H VIII-A+D, XV,
XVII, ~IX=A+B+D, XXIIIo
DOBA

l:fMSKÁ

• • o • • • • • • • • • • • • • • • • o

35, 37, 56, 63, 75, 77,78,
79; M 27b; H 28, VIII=B+C+
D, XIX=.A:*13=C+D, XXIIIo

DOBA SdHOVhi:f NÁROnft •••o•••••• 6

DOBA SU>VANsK1 o•••••••••••••••• 3, 6, 17, 25, 29, 30, 32,

36, 39, 41, 45, 57, 66, 70,
71, 76, 77, 85; M 12a, 181' 1
20a, 23, 30, 31, 37, 43g+h,
47c+f,· 51, 57a+e, 59, 63;
H 28, VIII B+Co

STIEDovh

NOVOvlK
PRAvlK

••••0••••••••••••oeeoo

·· ··· ········ ·· ·· ··••o•e

•m

2, 9, 15, 17, 18, 19, 22,
27, 28, 31,35, 39, 42, 48,
51, 53, 58, 60, 61, 62,65,
66 , 6 7, 72, 76, 77, 80, 93,
94; M 3,5, 17, 40b, 49c=e,
50f, 52c; H 28, VIII B=C;
H 28, XIV, XVIo
49, 50, 73, 84; . 560

kulturně neurcSené • ...,.0 10, 12; M 2, 7, Ba+b, 9a+b,

11, 24, 28a+b+c, 29a, 33a+b 9
34, 39, 40a+b, 42, 43e, 4J

- 96 J

49e, 52b, 53, 58b, 60, 62;
H XVI, XIX C, XXI Bo

i

I
I

KULTURNI NEURČENi, všeobecně ••• 5, 8, 14, 34, 38, 52, 54,
78, 81, 91; M 17, 19d, 20b,
2la+b, 26a+b, 49b+c+d, 50d,
61d; H XIII, XVIII, XIX=A+C,
XXI-A+B, XXII-F lo
NEGATIVNÍ ZJišTINf

•••••••••••o

21, 52, 87; M 16, 250

I
I

I

I
L
I

OPRAVY A DOPLffKro

Stro39,
Stro47,

lokalita 12 (Dobřejovice! ooeeské Budějovice); místo:
klínitých jader mohyl čt g hlinitých jader mohylo
lokalita 260 Místo: Jíčkovice čti~Jickoviceo
lokalita 390 Místo: Křemice čti: Křeniceo
~lokalita 67 b) doplň: Záchranná akce, zpráva čjo
3755/66, 9229/66, 9386/660
lokalita 740 Místog Střelecké Hoštice čtigStřelské
Hošticeo
2 řozdola místoi klonu čti: sklonuo
17 řozdola místo: oberbalb čtig oberhalbo Na téže
straně doplnit citacig AR XIX 1967, 591=5960
_J řoshora místo: tídkou čtig zídkOUo
.,,
lokalita 90 (Vikletice, ooChomutov)o Dopln: sídliš=

Stro54,
Stro6l,
Stro63,
Stro65,
Stro79,
Stro88,

5 řozdola místo~ deseti čti devítio
lokalita 270 eti: LHOTA, koooStaré Kestřanyo
lokalita 340 et1~ na "Nepodřickém vrchu"o
.,,
lokalita 43go Dopln~ středo= a mladohradiitní osaduo
6 řoshora místo~ rOzně čti: patrněo
12 řozdola místo: Dykost čti: Dykasto

Stro 9,
Strol2,
Strol6,
Stro23,
Stro24,
Stro32,
Stro35,

tě římskéo

Poznámka: drobná tisková nedopatření (překlepy a podo) si čte~
nář jistě snadno opraví sámo Bulletin je tištěn po=
mocí kovolistů, na nich! případné opravy nelze bohu=
žel provésto
Redo

41
45• • •33
59•

16•

•

7

PRAHA .

74

••21

82

•

VÝZKUMY 1966
o

20

40

60

80

100km

o

2

4

6km

>

->

Archeologiclcy ústav eSAV v Praze
BULLETIN

ZÁCHRANNiHO

ODDILBH1

4

1966
Redakce: Václav Moucha
Obálka: JoMafíková
Technická práce: HoVýborná, SoHoěna
Náklad: 350 výtiskd
Cena: neprodejná, určeno pro studijní
i"

dčel.y

