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na konci svazku.

záchranných akcí je

zařazena

V rooe 1967 nedoznalo uspořádání a organisace
záchranného oddělení,Archeologiokého Úetaw ČSAV
v Praze valných změn.

Vedoucí oddESlení dr„Václav Moucha dlel a.z do
1.9.1967 na studijním pobytu mimo Prahu a v době ~eho
nepř:ítomnoeti oddělení Úsp~šně vadl dr„Jiř:! Hrala..

DreVáclav Moucha

Poznámka: V tomto ěísle Bulletinu jsou též stručně x-egistrovány in:formace o nálezech uveřejněné
v rozmnožené a málo přístupné pu.blikaci "Přehled
záchranných výzkum:ii v některfoh okresech Severočeského
kraje n {zkratka PZV) t kterou vydalo Severočeské museum v Liberci ve spolupráci s expopiturou Archeologického ústavu ČSAV v Most~ v roce 19670

I

Záchranné výzkumy, akce a prózkumy v roce 1967.
Základní regis tra~e výzkumd systemstických.

l.

.. ___

-"
Bečov,

o.Most. Sídli§t~ z období středního a mladšího
paleolitu._Stopy osídlení eneol. (?) a středovik,ho.
Vi:i: oddíl II.

2. Bechlín,

--..-----

Podle hláěení p.Bouchala pozorovány při kÓtě 211 (1 , 5 km severozápadně od
středu obce při cestě do Koleěov8) dva paralelní valy. Pr~zkum negativní.
M.Zápotocký, Muzeum L i toměřice.
Lit.: P'ZN , 13.

o . Litoměř ice.

3. ~!~!!!l, o.Svitavy. Komise na archeologickém výzkumu
v poloze "Hrutov", který provádí L.Skru!ný .
z Východočeského musea v Pardubicích.
Zpráva o ·služební cestě, čj.5396/67.
K. Reiche rtová, Prsha.

4.

~!!!.2!,

o.Chomutov. a) V pískovně SV od vsi prozkoumána
polozemnice blíže nedatpvaná (uhlíky, zlomky
mazanice a několik atypických střípkd).
Zá~hranný výzkum, zpráva čj.4002/67, 5235/67.
D.~outecký, Most.
b) .Na poli pod l~sem jihovýchodně od
kóty 349 nalezeny při povrchovém prdzkumu stře
py volutové, vypíchané a knovízské a štípaná
křemencová industrie.
V. Pelc a V.Lebeda, Kadaň.
Lit.: PZV, 7.
c) Na poli východně od kÓty 349 nal.
p~i povrchovém prdzkumu st~epy volutové a vypíchané. Štípaná industrie křemencová, brouAená industrie (sekery, motyka).
V.Lebeda, Kadaň.
Lit . : PZV , 7.
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d) Na poli pod lasem severovýchodně
od kÓty 349 při povrchovém prdzkumu nalezenn
slovanská keramika, kamenný brousek a zlomek
mlýnku.
V. Lebeda , Kadaň.
Lit • : P ZV t 8"
e) Sídliš tní jáma ze ·starší doby
říms::á porušena v pískovně pf-i r egulaci spodních proud~ ne chranické přehradyo Kromě střepd
z koflíkd, amfor a ~is nale zen značně zkorodovaný bronzový prsten.
"'
V.Lebeda , Kadan.
Lit.: PZV, 8.
f) V rýze pro spodní proudy nechranické přehrady nalezena v pískovci volutová
sídlištní jáma . Keramika zdobena rytými trojÚhelníky, volutami a jemným prstováním. Ze
štípané industrie zastoupeny dva mal, křemen
cové Úštěpy . Bližší lokalisace objektu nebyla
uvedena.
V.Pelc a V.Lebeda t Kadaň.
Lit.: PZV, 7.
g) Na poli na záp. Úpatí Běšického
vrchu ( -?) mesoli tická křemenco~á a pazourková industrie. Jeden nástroj patří nejspíše
.střednímu paleolitu. Dálé nalezen štítarský
střep a středověká keramika . Blíže nedatovaný
zdstává Úlomek Fe-strusky.
I.eervený a V. Pelc, Kadaň.
Lito: PZV• 7 . ·
5.

~!!!!!-,

o.Lomy. Při jihovýchodním okraji obce (č.parc. 720,
~ ~ 696) narušeny silá!ní jsmou zahloubené objekty
· ,z mladě :fht> o bdabí kul tury knovízské ( ke ramilca,
zlomek mondidela, zvířecí kosti). Předměty jsou
•.
t
v žateckém muzeu fč . pf. 54-57/67) .
J.Bubeník, Muzeum Žatec.
Lit. : PZV , 1 8 .

- 7 6.

~!!!~l,

OQLouny . V severní stěně pískovny neodborně vyzvednuta kostra ležíc! prý ve skrčené poloze. Bliž§í Údaje se nepodařilo zjistit.
Kulturně neurčeno.

Záchranná akce, Z?ráva
D.Koutecký, Most.

čj.2977/67.

7. ~!~!!!!lu Podboi'-an, o.Louny. Mezi Blšany a Sitemí nad
zákrutem Blšanky u splavu (parc.č.kat.663/2)
sběrem získány sttepy laténské, starořímské
a mladohradištní.
J.Bubeník, Muzeum Žatec.
Lit.: PZV, 18.

8. ~E!!E2~!~!, o . Kladno. V

prozkoumána řada objektů
z pokročilé fáze kolonisace (2.pol.l).stol.).
Záchranný výzkum, zpráva čj.1609/67, 2256/67,
5887/67, 6159/67.
Z.Smetánka, Praha.

9. ~E~!!!!l,

o.Litoměřice.

cihelně

a) V poloze "Kopaniny" na záp.
okraji obce, na ostrově sv.Klimenta při výkopu
základů pro obytné domy nal.soubor pozdně hradištních střepů. Nálezy střepů spolu se zvíře
cími kostmi a uhlíky pocházejí z kulturní vrstvy
překryté souvrstvím povodňových hlin a ornicí.
Pozdně hradištní osídlení (usedlost?) je v nevelké vzdálenosti (500 m) od doksanského kláštsra a zaniklo zřejmě povodní.
M.Zápotocký, Muzeum Litoměřice.
Lit.: PZV, 13.
b) Při výstavbě nových hospod. budov
na severním okraji obce při hloubení jámy pro
hnojiště zničeny dva · únětické kostrové hroby •
.Z prvého zachránil J .Jedlička misku, z druhého
koflík, mísu, nádobu s vodorovným uchem a soud-
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kovitou nádobku (M. Lit oměřice č . inv.92019205) .
M.Zápotocký, Muzeum Litoměřice.
Lit.: PZ'V, 13.
c) Na ostrově sv.Klimenta na poli
severně od někdejšího kostela pozdně hradi~tní
střepy (zaniklá osada Mury).
M.Zápotocký, Muzeum Litoměřice.
Lit .: PZV, 13.
..,

_____ _

10. Březno, o.Chomutov. Při výkopu vodovodu u domu čp.14
získána keramika z pol.17.století.

V.Pelc a V.Ždímal.
Lit.: PZV, 8.
11. :§Ě!~!!e,

o.Louny. Sídliště s lineární keramikou, sídliště
Únětické , sídliště z období stěhování národ~
a z doby slovanské.
Viz oddíl II.

12 . ~l!fil!lt o.Kutná Hora . Sídliště s keramikou lineární.
Viz oddíl II.
13 . Čachovice , o.Chomutov. Východně od obce v souvislosti
s přípravou místa pro výsypku dolu Merkur
skryta ornice. na ploše asi 6 ha. Spolupracovník kadaňského musea V.Lebeda naskryté ploše
nelezl paleolitické artefakty, které odpovídají nálezmn ze spodní vrstvy v Bečově (tayacién).
Sběr, zpráva č j.4003/67, 5533/67.
D.Koutecký, Most; J.Fridrich, Praha.

---------

14 . ~~~2!!2!, O·.Praha-východ. Ve Vrchlického ulici při výkopu
teplovodního potrubí protato asi 20 sídlištníc.h
objekt~ knovízských a snad i bylanských. V krátké odbočce do Sokolská ulice zničen kostrový

,·

- 9 hro'b s bronzov$m náramkem (k .t.novizská ?).
Záchranná akce, zpráva ě'J.5770/67.
s. Vencl, Praha.

15. ~!~f~l, o.Chomutov.

Povrchovým sběrem na skrývce pro
výsypku dolu nalezena kfemenoová industrie
(mladší mousterien).
v
V.Lebeda, Kadan.
Lit.: PZV, 9 .
b) Sběrem na poli vzdáleném asi 50
metrd jižně od okraje .obce doloženo osídlení
z doby hradištní (keramika zdobená vlnovkami
a vpichy, přeslen zdobený lomenou vlnovkou).
V.Lebeda, V.Pelc a I.Červený, Kadaň.
Lit • : PZV , 9 •

16.

~~!:!!i!2!!~~,

a)

o.Plzeň-sever. Zjištění situace na mlado-

halštatském sídlišti v prostoru
· Zpráva čj.4646/67.
E.Soudská, Praha.
17. Černošice II

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

vepřínd

JZD.

(dříve

Doln~ Mokropsy), o.Praha-západ .
Na zahradě usedlosti čp.642 narušeny při terénních Úpravách dvě jámy z období kul tury
knovízské.
Záchranná akce, zpráva čj . 1047/67.
A.Rybová, Praha.

18. Černovice, o.Chomutov. Spolupracovník kadaňského musea
V.Lebeda předal menší množství střepd (patrně
~ult. mohylová) pocházejících z vyházené hlíny ze 2 nevelkých, amatérsky vykopaných sond.
Sběr, zpráva čj.4651/67.
D.Koutecký, Most.

---------

---.-.----

19. Dobešice,

ť.o.Kluky ,

o.Písek. a) V lese Sloupovna (les.odd.
105 a 1, hájemství Dobeěice, polesí Červeni

- 10 -

Ójezdec, k.o. Temešvár) prohlédnuta a fotografována skupina cca 10 mohyl (jedna prokopána B.Dubským).
b) V lese Kolomazná (les.odd. 108 a 6)
proveden sběr na
zorané ploše nové školky.
Získána keramika odpovídající rané střední době bronzové, pozdně halštatskému období a stře
dov ěk u . Převzat celý džbáneček ze 14.-15.stol.
c) Z plochy dříve založené školky v lesa Kolomazná (les .odd. 108 b), odkud pocházej!
četné · sídl. nálezy, získány další nálezy raně
středobronzové a pozdně halštatské.
Pr~zkum, zpráva čj.4857/670
A.Beneš, Plzeň.
Lit.: BZO 6 1968, lok. 33 .
20.

~22!2~~Ě!~~,

o.Louny . V pískovně prozkoumána pozdně
halštatská zahloubená chata se třemi kostrovými
pohřby . Na témže nalezišti byla prozkoumána řa
da pozdně halštatských sídlištních objekt~ a
jedna jáma eneolitická (KNP). Prozkoumán blíže
..,
'
nedatovaný skřín..kový hrob s kostrovým pohřbem.
Záchranný výzkum, zpráva čj.1274/67, 1587/67,
1988/67~ 2138/67, 2732/67, 2978/67.
D.Koutecký, Most.
Lit. : AR XXI 1969, 12-14, 18-19, 138.

-

21. ~~!~!~l,

o.Litoměřice.

Na poli .mezi kostelem sv.Petra
a cukrovarem zjištěna pozdněJhradištní keramika.
M.Zápotocký, Muzeum Litoměřice.

Lit.: PZV, 1).

22. ~2!~i, o.Louny. a) Na severozápadním Úpatí Rubína na
poli za stavením při · silnici mezi potokem a
polní cestou (č.parc . 14,16) zjištěny zlomky
hradištní a pravěké (kult. neurčené) keramiky.
Na poli patrná tmavší místa (narušené objekty).
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b) Ne poli na severním Úpatí Rubina
za staveními pf-i silnici na Plov (č.p. 163)
kulturně neurčené pravěké střepy a hradištní
keramika.
Nálezy z obo u poloh ulož. v žateckém muzeu
(č.přír. 11 , 12 a 14/67) .
J .Bubeník , Muzeum ~at e c .
Lit • : PZV , 18.
23.

E2!~~l,

24.

E2!~f_!~~2Y~~i ,

o.Chomutov. Na pol i as i 100 m nad vsí sběrem
zjištěny střepy knovízská a ml.adohradiětni.
Křemencové a opálové artefakty.
V.Pelc a J.Oktábec , Kadaňe
Li~.: PZV, 8.
o.Litoměřice . a)

Na svahu vých. od D.
Encovan mezi silnicí do Polep a Údolím zaniklého potoka "Potuschken" v rýhách pro
závlahové potrubí (projekt Vltava VIII) porušen kostrový hrob s kamenným obložením
( orientace Z - V) a zbytkem prkna ( patrně ml.
doba hradišt ní) .
b) Na ·Úseku I (.východně od
silnice) zachyceno celkem 9 jam volutových
a vypíchaných .
c) Na Úseku II (záp. od silnice) dvě pravěké, blíže nedatované jámy.
Ojeqinělý · nález hrdla štítarské amfory.
M.Zápotocký, Muzeum Litoměřice .

Lit • : PZV , 13 e

25 .

'

~2!2f_!r!!~!!~!,

o.Benešov. V poloze "Na baště " proveden
záchranný výzkum kruhové středověké tvrzky
s ·přistavěným stavenim. Keramika z 15.-16.
stol., zlomky železných nožd a hřebd.Rozptý
lené lidské kosti.
Záchranný výzkum, zpráva čj.2)27/67t 2826/67.
V.Malý, Muzeum Jemniště .
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26.

~~---~-----

o .Kolín. Knovízské a halštatsko-laténsk~
sídliště , slovanské hradiště, řídké osídlení

Doubravčice,

'

středověké.

Viz oddíl I I .
27.

~2~2!!~I,

o.č.Budějovice. Na slovanském hradišti severně

od hrazeného hřbitova při kostele zjištěny neodborné z ásahy do te rénu . Je třeba zajistit
důkladnější ochranu t éto lokality.
Revise naleziště, zpráva čj.1744/67; A.Beneš,
Plzeň .

Komisionelní
2601/67;

návšt ě va naleziště,

J.Kudrnáč,

zpráva

čj.

Praha.

28. Drnek, o.Kladnoe V prostoru zaniklé středověké osady
Svídna proveden podrobný povrchový pr~zkum.
Pr~zkum , zpráva čj.2346/67, 2597/67.
Z-Smetánka, Praha.
Lit . : AR XX.I 1969, 618-625.

-----

29. ~Y~Ě, o.Litoměřice . Při výstavbě hospodářských budov
JZD na severním okraji obce za školou v základech pro kravín č.2 a na vodovodní rýze zachyceno celkem 5 jam patřících vesměs kultuře nálevkovitých pohár6.
M.Zápotocký, Muzeum Litoměřice.
Lit.: PZV, 13-14.
JO .

!!2!~2Y~!f_!t~,

o.Domažlice. Při výkopu sondy k ověření
statických poměrů zdiva zámku nal. v jihovýchodním parkánu těsně při obvodu vnější zdi
raně gotické Věže neanatomicky srovnané lidské
kosterné poz~statky. Datovací materiál nezjištěn.
Záchranná akce, zpráva čj.3142/67.
A.Beneš, Plzeň.

- 13 31.

________

,..._
Hořovice,

o.Be~oun. Při výkopu kanalisace n$ dvofe
u zámku nalezeny zlomky středovlk' keramiky (akce dr.J.Maličkého).
Zpráva o služební cestě , čjol364/67.
K.Reichertová, PrahaD

------

32. Hostim, o.Beroun. Pokračování ve výzkumu na otevřeném
magdalénském tábořišti v poloze "Šandv
kout II". Ve východní části centra táboliště
získána početná ~típaná industrie, barvivo,
zvířecí kosti, misky, hrubá industrie a takd
zlomky kamenných destiček s rytinami.
Plánovaný výzkum, zpráva čj.)780/67, 3952/67,
4239/67.
S.Vencl, Praha „

33. Hostomice, o.Teplice. Kostrové hroby šňOrové, sídliště
a pohřebiště z doby laténské, kultovní(?)
objekt z téže doby. kostrový hrob z 9.stol.
Systematický výzkum.
P.Budinský, Muzeum Teplice.
Lit.: PZV, 16-17; BZO 6 1968, 39-40; AR XX
1968, 294-300, 413-414.

----------

34. ~2!1~!,

o.Litoměřice. Při-přestavbě

stodoly na rodinný
domek jihozápadně od nádraží nalezeny v základech volutové střepy pocházejíc! z vrstvy
černozemi překryté vrstvou zhliněného písku.
líeolitické sídliště v Údolí potoka Obrtky je
tedy dnes patrně z vět§í části pod silnou
vrstvou splachových sedimentd. Zachycené volutová osídlení lze klást do vztahu ke kostrovým hrobdm téže kultury objeveným za 2.svlt.
války u nádraží, tj. ve vzdálenosti necelých
500 m.
M.Zápotocký, Muzeum Litoměřice.
Lit.: PZV, 14.
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35 . g!~~!~t o . Chomutovo Povrchový pr~zkum halštatského ( ?)
proveden před zamýšleným fotogrammetrickým zaměřením. (Vojenský topografický
Ústav).
Pr~zkum, zpráva čj.6220/67.
D.Kout ecký, Mos t .
hradiště

36. Hradec Králové , o.týžo Na Území starého

městského

jádra
geologické sondy za Účelem zjištění
Únosnos ti podloží pro plánovanou přestavbu .
Některé sondy protaly kulturní souvrství, z
něhóž pochází nejstarší matariál z 12.stol~
Geologi cké . sondy jistě poskytnou souvislý
obraz nejstaršího osídlení plochy předpoklá
daného hradi~tě a nejstaršího města .
Záchranná akce , zpráva čj .i 323/67.
M.Richter, Praha o
Lit .: AR XXIII 1971, 605- 617.

-·--------k~;ány

37.

~!E!l,

o . Litoměřico . Při stavbě

nové šlechtitelské stanice východně od obce , při východní straně
státní silnice v pr\lkopu pro kanál u budovy
snopkárny pro t ata ko tl ovitá únětická jáma.
M.Zápotocký, Muzeum Litoměřice.
Lit .: PZV , 14.

38. ~!l!!!l, o .Kolín. Krátkodobý výzkum proveden v místech,
odkud pocházejí nálezy ze starší a střední doby
hradištní . Při rekongnoskaci terénu určena poloha dvou kleětovitých bran , které na dosud
publikovaných p~dorysech nebyly zachyceny.
Zjiětovací výzkum, zpráva čj.5999/670
M.Šolle, PrahaG
Lit.: AR XX.I 1969, 31-36.
39. Chabařovice, o .~stí n.L. Ukončení poslední fáze několikaletých výzkumných prací na neolitickém a mlado-

-----------

>
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bronzovém sídlišti v prostoru dolu Petri.
V sevaroz'?adní části výzkumu prozkoumány
4 meněí neolitické jáll\Y a 14 jam mladobronzovýoh.
Záchranný výzkump zpráva čj.2731/67, 3576/67,
3893/67.
V.Kruta, Most .

---

40. Cheb, o.týž. Sondážní výzkum: románské kaple na chebské
falci provedla pracovnice chebského muzea
O.Pospíchalová. První sonda položena na ji!n1
straně kaple kolmo k obvodovému zdivu. V sondě
zachyceny stopy kamenných substrukcí p~vodního
ochozu a zbytky zdiva zřejmě mladšího pOvodu.
V překopaném terénu nal. jednotlivé kosti z porušeného pohřebiš tě a dvě esovité záušnice.
Druhá sonda probíhala uvnitf kaple v kněžišti
zčásti v místech j iž zkoumaných arch.Jonasem,
zčásti v t erénu dosud neporušeném. Zjišt ěna
starší dlažba z pálených dlaždic a pod ní
zbytky kamenné konst~ukce na maltu, dosud bez
možnosti bližšího určení . Konstrukce se zdá
být porušena pohřbem, umistěnvým přesně v ose
kněžiště . Podle celkové situace není vylouče
no, že hrob byl uložen v době existence r ománské kaple. Třetí sonda byla položena v lodi
kaple v·e směru V - z. Pod dnešní dlažbou všude
zjištěna starší dlažba z pálených dlaždic .
Zjištovací výzkum. čj.6662/67 .
A.Hejna, Praha.

41.

Chotěbudice.

o. Louny. Ve staré písko vně východně od obce
-------------při s ilnici Cho těbudice - Veliká Ves v profilu
zjištěny neolitická kult. vrstva a objektyo
Pod neol . kult. vrstvou prozkoumán zbytek blíže nedatovaného kostrového hrobu.
Záchranná akce, zpráva čj.6218/67.
D.Kotecký, Mos t.
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4z.

Chotěnice, o.Chomutov.

----------...

a) Při provádění terénních Úprav
v blízkosti obce, která je určena k zatopení,
byla objevena zahloubená laténská chata s bo- ·
hatým keramickým mateiiálam a hladkým zlatým
kroužkem (prsten?) . V téže oblasti zjištěno
sídliště z období knovízského a římského.
Záchranný výzkum, zpráva čj.2493/67, 3999/67,
4649/67 , 5234/67.
V.Krute (2493/67) a D.Koutecký (ostatní čj.),
Most.
b) Asi 1 km východně od obce na
poli na levém břehu Ohře proveden povrchovt ·
prOzkum dokládající osídlen:! v období kul t ·u ry
volutové, vypíchané, knovízské a hradištní.
V.Lebeda, V.Pelc, J.Oktábec a I.~ervený,
Kadan.
Lit.: VPZ, 9.
c) Sběr na poli na ostrově v Ohři.
Nal. neolitické křemencové škrabadlo, dva volutové střepy, halštatské střepy a několik stf-epO z pozdního středověku.
V.Lebeda, V.Pelc, J.Oktábac a V.Ždímal, l(adaň.
Lit.: P'lN, 9.
d) Na výuhodnim okraji obce u rybníka nalezena při plošném odkryvu buldozerem
hrnčířská pec z období kultury knovízské.
V.Pelc a J.Oktábec, Kadaň.
Lit.: PZV, 9-10.
a) U silnice do Čachovic v rýze
pro spodní proudy nechranické přehrady porušena laténská jáma se zbytky zásobnicovitých nádot, misek se zataženým okrajem a částí soudkovit-áho hrnce.
V.Pelc, Kadaň.
Lit. : . PZV, 10 •
f) Na poli u silnice do ~achovic
nal. keramika hradištní (lo.stol.) a dva stfepy,

..

.,
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nejspíše štítarské.
V.Pelc, J.Oktábec a V.Ždímal, Kadaň.
Lit.: PZV, 10.

43.

~---------...--

Chřeštovice,

o. Písek. Na hradišti v poloze u sv.Jana,
které utrpělo zalesněním náhorní plošiny,
získány sběrem zlomky keramiky štítarsk,.
Kromě toho bylo fixováno místo nálezu ran.A
středobronzového džbánku.
Sběr, zpráva č j.4858/67.
A.Beneš , Plzeň.-

44. Qh!2J!~, o.Benešov. Ne temeni návrší vypracován pOdorys
čtvercové stavby (6.2 x 5.s m). Sondálí na
severním svahu opevněného areálu zjištěno,
že těleso valu je vytvořeno nasypáním hlinitokamenitého materiálu bez dosud zjištěeych
stop vnitřní konstrukce.
Systematický výzkum, zpráva čj.5098/67 •
A .Hejna, Praha.

45.

Kadaň,

------

o.Chomutov. a) Při výstavbě nové vodárny v objektu
provozní budovy nalezeny dva křemencové nástroje (paleolit?) , křemencový nO! a atypický střep. Z objektu skladO pochází kře
mencový nástroj a keramika z konce 16.stol.
V objektu garáží nalezen šňOrový sekeromlat,
středověká keramika a český groš, jehož bli!ší zařazení není dosud určeno.
V.Pelc, Kadaň.
Lit.: PZV, 10.
b) Při výkopu plynového potrubí (lokalita Drahotdv mlýn) protato knovízské sídliště a dva objekty eneolitické.
J.Oktábec , V.Pelc, I .Oervený, V.Ždímal, Kadaň.

Lit.: PZV, 10-11.
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c)

Při

výkopu chodníku v kasámách
u kuchyně nalezeno iat énské (?) bronzové
udidlo s figurálním motivem. Předmět získán
od kopáče.
...
J . Oktábec, Kadan.
Lit.: PZV, 11.
d) Při výkopu podzemní kabelové sítě
v Žatecké ulici - křižovatka u kostela Jana
Křtitel e odkryta středověká pec na tavení mědi.
Kromě keramiky z přelomu 14.-15.stol. získána
mazanice se stopami · výpletu, dřevěné uhlí,
slitky mědi a část znač ně . zkorodovaného !elezného nástroje.
J .Oktábec, Kadaií.
Lit .: PZV, 11.

46. i!e!~, o, Nymburk. Slovanské

pohřebiště.

Viz oddíl II.

....___ _

47. Kanina, o.Mělník. Aurignacién, sídliště únltick,, knovizské, pozdně halštatské, hradisko ze stfední
a pozdní doby hradiětní •
. Viz oddíl II .
n . Ohří o.Chomutov . Do Městského muzea v Kadani
-~--~-----------'
předala pi.Vaníková dva únětické koflíky.

48. Klášterec

Třebaže

není místo nálezu zcela přesně známo
(nález pochází nejspíše z výkopu vodovodu),
jde v Poohří dosud o nejzápadněji položené
památky Únětické kultury.
Autor neuveden.
PZV, 11.

49.

!29!gsb!!!!f,

o . Jičín. a) V

poloze ttNa Bělidle" (JZ od
kravína) při hloubení silážní jámy zjištěny
ing.J.Helingerem objekty s keramikou vypíchanou a objekty slovanské. Skupinka
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kdlových jamek zřejmě představovala zbytek
vypíchané chalupy.
b) Při výkopu za stodolou~ potdč
ku v čp. _ 62 získal majitel Rostislav Dutek
mladohradištní střepy.
. c) V poloze "U Dubu" ( za kravínem)
zjištěna vypíchaná keramika.
· d) Při výkopu základd pro jv. kříd
lo kravína nalezeny střepy slovanské.
e) V· poloze "Vejseyka" (záp. od vsi,
severně od kÓty Kozí hřbety) střepy slovansk4
až

novověk~ .

f) Na západním konci Hořického hřbe
tu nedaleko polohy "U Blaženy" se rozkládá
halštatské{?} hradiště. Nízké valy s příko
py orientovány napříč hřbetu, · tj. severoji!ně.
Povrchový prdzkum, zpráva č j.4953/67.
s.Vencl, Praha .
Lit.: BZO 6 1968, lok. 104.

50. !5!~2!, o.Rakovník . Z polohy lasnt školky na hradišti u
háQenky nad Kounovem sběrem z:!sk'ny atypické
z_lomky pravěké keramiky {ulo!. pod př.č.
16/67 v muzeu v fatci).
J.Bubeník„ Žatec.
Lit.: PZV, 18.

51.

I!~!!,

o.Kolín. V poloze u sv.Klimenta uskutečněn výzkum
na _podkladě geofysikálního měření {provedl
ing. L.Hrdlička z Hornického Ústavu ~SAV).
Kontrolní zji§tovací sondy prokázaly schopnost metody ověřit polohu přesyp~ a kamenných staveb. V sondě 2 odkryty kamenné podezdívky s ídl ištníoh objektd s kamennou
ssutí . Bohatá sídlištní vrstva patří do ěas
né fáze mladší doby hradištní (ll.stol.),

- 20 . -

což potvrzuje pozorováni z let 1961-1962 0
Zjiělovací výzkum, zpráva čj.6000/670
M.Šolle, Praha.

--~

--

52. Kozmice,
.... o.Benešov. Komisionelní

řízeni

na tvrzišti
(poslední zmínka po r.1454), které je ohroženo výs tavbou stfelnice a tanečního parketu.
Zpráva o komisiD čjvl 812/67.
X.Reichertová, Prah~ c

___ o.Chomutov. Na poli u křižovatky státní silnice
53. ..........
Krbice,
do obce Krbice v poloze "Vlčí pahorek" nal.
neolitická "motyka" a 8 křemencových škrabadel. Keramika nezjištěna. Předměty ulo!eny
v muzeu v Chomut ově (přír.č. 45/67 a 52/67).
K.Jančák, Muzeum Chomutov.
Lit.: PZV, 1.

54.

!f!!f~, osada Levousy,

o.Litoměřice.

Na slovansk,m hradišti se stopami pravěk,ho osídlení {volutová, únětická , knovízská) proveden zjištovací
výzkum. ftez vnitřním ~alem prolal příkop a
hradbu s dobfe zachovanou spodní ěáati ěelni
zdi z kamend na sucho kladených a s dřevohli
nitou konstrukcí z roětd a komor. Střepy z
konstrukce i destrukce jsou vesměs vyspělého
st~edohradištního rázu.
Zjištovací výzkum, zpráva čj.3327/67.
.
Z.Váňa , Praha (zmínka viz PZV, 18 pod lok.
Levousy) •

.

•
o.Plzen-sever.
a)

pf.ele!ky silnice
_. E 12 zjištěno s:ídliště kul tury s keramikou
lineámí(starěí, stfetlní a pozdní stupe!)
a vypíchanou ( starší stup·eň) , s:!dl iětě z doby
halštatské(?) a ze atfedni a pozdní doby
Při stavbě

- 21 hradištn.l .
b) Pli výkopu odpadního kanálu na

návsi (mezi zámkem a Pietou) pro~ata etfedokulturní vrst va.
Záchranný výzkum, zpráva č j .1355/67, 1615/67,
1817/67, 2257/67, 2680/67, 2966/67.; · ·zápis o
komisi ze dne 13.3.1967, čj. sine.
s. Vencl, Praha.
věká

56. (l!!l, o.Kolín. Na ploše stavby kravínd (parc.č. 332
a 355) prozkoumány objekty z období kultur~
vypíchané a knovízské (mladší stupeň).
Záchranný výzkum, zpráva čj . 2533/67, 3058/67,
3777/67.
B.Bílková, M.Kolín a J.Kudmáč, Praha.
Lit.: AR XXI 1969, 673-678.
f 57\•
i'
1
I

,_

58._!l!!2!!~!,

I

v
od kostela
prozkoumán středověký zděný objekt. Uvnitř
objektu byla odstraněna navážka až na rostlý terén, při čemž se objevily značně porušené kostrové pohřby. Na východní straně
_byla odstraněna navážka podél hřbitovní zdi
a na rostlém podloží se objevil hromadný
hrob s devíti záušnicemi.
Zpráva o výzkumu, čj . 3537/67, 3992/67,
4372/67, 5536/67.
K.Reichertová a M.Beranová (čj.3992/67),
Praha.

!Y~!2!, o.Beroun. Na vrchu Velíz byl

o.Litoměřice .

jižně

V prdkopu pro obecní vodovod
před domem čp. 50 porušen kostrový pohřeb;
při odkrývání zbytku kostry nal. v levé
dlani železný JW.ž s řapem. Hrob je patrně
součástí mlado- či pozdn~radištního pohtebiětě, jeho! jednotlivé hroby byly v těchto

- 22 místech již několikrát poruěeny.
M.Zápotocký, Muzeum Litoměřice.
Lit • : PZV, 14. ·

59. ~h2!!, k.o . Dolní

Břežany ,

trat Závis t, o . Pr aha-západ .

Viz oddíl II.

60.

Libčeves,

--------

o.Louny .

Na severním okraji obce přivýstavbě sportovního hřiětě (č.parc. 954/1)
porušeno sídliš tě mÓhyl ové, knovízské a laténské. Ulož. muzeum Žat ec (č : přÍr. 20/67).
V.Kruta , Most.
Lit. : PZV, 18-19 (J.Bubeník, Žatec).
b) Do žateckého muzea (č.přír .
19/67) předal p.Jan Šplýchal (Libčeves 107)
oblý sekeromlat z období kultury se ěňdrovou
keramikou. Byl nalezen na polích mezi silnicí Libčeves - Libochovice a železnicí (č.
parc. 905/1).
J.Bubeník, Žatec.
Lit. : PZV, 19 •

61.

;!~2~!~l,

o.Louny . V r oce 1967 byly do žateckého muzea
(č.inv. 3425-3427) předány nálezy z hrobd z
období ml.doby římsk.&.
J .• Bubeník, Žatec .
Lit.: PZV , 19; AR XX. 1968, 86-87.

62.

;!!2!!t!2!,

a)

Při stavbě sídliětě

"Na Kocand~"
v Úhlu mezi Českólipskou a Žitenickou ul. byl
základovou jamou pro ~ýěkový ddm 1/4/IX porušen laténský kostrový hrob (žena v natažen,
poloze , orient . S - J vybavená bronzovou záponou, bronz. n ánožníky z dutých polokoulí,
o.týž.

a)

- 23 'bronz.sponou, bronz . náramkem a ·!&lezn,m
opaskovým. fet!zem s bronzovou záponou.
M,Zápotocký, Muzeum Litom~fice.
Lit,: PZ'\

14.

b) Z profilu na ok r aji kamenolomu
těsn~ .p od vrcholem Radobýlu (398 m.n.m. )
získáno v~tši množství pravěkých atypických
střepd nejspíěe

mladobronzových.
M.Zápotocký, Muzeum Litoměřice.
Lit.: PZV, 14,

63. ;2!!!!~!, o . Chomutov .

a ) V poloze "Kostelní pole"
sídliště volutové, vypíchané, únětické,
knovízské, štítarské, pozdně halštatské(?)
a laténské ; pohřebiště ze starší a střední
doby římské . Na štěrkopísčité t erase Ohře
zjištěno osídlení na ploše a si 14 ha (jde
o oblast, která bude zat opena nechranickou
přehradou) . Volutové a vypíchané keramice
patří nálezy z k~ových jamek, které však
neposkytly možnost ro,zlišit od sebe jednotlivé stavby . K únětickému osídlení náleží
~ahloubená chata (240 x 320 cm) s kdlovými
jamkami. Kul tura knovízská a štítarská je
zastoupena zásobními jamami; . štítarská kultura i chat ami. Jednu chatu s množstvím
Fe strusky lze zařadit ·ne jspíše do laténu.
Významné jsou nálezy z žárových hrobd
patřícíeh do starěí a střední doby římsk~
(bronzové nádoby , spony, přezky, nože,
ndžky, meče , kopí ad .). Blíže nedatovaným
zdstává nález kostry uložené ve skrčené
poloze .
Záchranný výzkum, zpráva čj .1 840/67, 2158/67,

3740/67, 3958/67, 4879/67, 5232/67.
V.Kruta, Most .
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b) Asi 300 m od polohy "Kostelní
pole" v nivě řeky Ohře zjištěny stopy osídlení z doby římské (té! pece) a z doby hradištní (střepy v or nici a v podbrázdí) ,
Záchranný výzkum, zpráva čj,4216/67 ,
J.Bubeník, M, Žatec .
Lit , : FZV, 19 •

64, ~2l!e:, o,tý!,

Fři

města
ěeno

stavbl nového krav!na,západně od
na mírném svahu nedaleko Ohfe, poru•
olíže nedatované

(neolit?. doba

helětataká

Záchranná akce, zpráva
D.Koutecký, Most,

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

65. Lovosice,

pravěké eídliětl

?).

čj.2136/67,

o.Litoměřice, Severozápadně

od nového nádra!ť
při Úpravě chodníku na rohu Žižkovy ulice
a ulice mezi dvěma novými věžovými domy
nalezli dělníci dvě kostry a společně s nimi

větší počet střep~

kultury knovízsk,,
šlo o pohřby v kulturní jámě,
M.Zápotocký, Muzeum Litoměřice .

Patrně

Lit.: PZV, 15.

66.

-----.....

Manětín,

osada Hrádek, o.Plzeň-sever.
Viz oddíl II.

67, Maršovice, o.Benešov. Uvnitř kostela porušena novověká
hrobka obsahující zbytky dřevěné rakve s
dislokovanými kostmi.
Záchranná akce, zpráv.a čj.6300/67,
V.Malý, Muzeum Jemniště.
. _ _ _ _ 4191 _ _ _ _

68, !!2!2!, o.Domažlice. Při výzkumu sídliště ze starší
doby bronzové byl nalezen žárový pohřeb:
v malé jamce byla pO.vodně postavena džbán-

- 25 kovitá nádoba krytá kamenem a vedle ní le!ely
spálené kost _ičky na hromádce popela se zlomky
dalěí nádoby. V severní části sektoru I/67
zjiět~n „ pOdorys chaty s ohništěm uprostf•d
a v jeho bezprostřední blízkosti větlí, dobfe
znatelná jáma.
Systematický výzkum, zpráya ~j.3716/67,
3968/67, 4580/67, 4899/67, 4900/67.
E.~ujanová, Praha.
Lit,: AR X.XIII 1971, 683-699.

.....

69, Milevsko,
., ...... __ __ o.Tábor. Geolog~ sondami
v okolí románského
kostela sv.Jiljí zjištěno osídlení z rozhraní
12.-1).stol,
Komisionelní řízení, zpráva čj-202/67, 827/67,
924/67.
K.Reichertová, Praha.
Zpráva o služební cestě čj . 1064/67
M.Richter, Praha.

---~......

70, Místo, o.Chomutov.

71.

výzkumu hradu Hasiňtejn (postaven
před r,1320) odkryta část nádvoří u kaple,
kde bylo nalezeno zdivo místnosti spojujíc!
kapli s kruhovým schodištěm. Pod malou vě!Í
vyčištěn sklep a započato s odvozem ssut~
z velkého sklepa pod nádvořím. Nalezeno množství stavebních pískovcových prvkO, železných
hfebd a keramických zlomkd z konce 15. a počátku 16.stol. Při povrchovém sběru získáno
několik _ střepd z mladší doby hradi§tní. N,lezy uloženy v muzeu v Chomutově.
K.Jančák, Muzeum Chomutov.
Lit.: PZV, 2-6, plánek.

!2!!=~!!:I!!!~l,
vě

Při

o.Most. Při výkopu horkovodu v Opletaloulici porušena knovízská jáma a lidskou
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kostrou. Stěny jámy byly v horní části zpevněny ; spodní partie vymazány mazanicí, která
byla vypálena.
Záchranná akce, zpráva čj.6217/67.
D.Koutecký, Most.
72.

!2!1!!,

výzkumu středověkého hrádku Bradlo
zj i štěna keramika z 2 . pol. 1).stol. a zl.pol.
14.století. Kromě hrotd stfel nalezen celý
třmen s obloukovou spojkou (tzv. nomádsk4ho
typu).
Systematický výzkum, zpráva čj.)291/67.
A.Hejna, Praha.

o.Trutnov .

Při

73. !~!~,o.Rakovník.Viz oddíl III.
74.

Měeck4

Žehrovice, o.Rakovník . Prdzkum kultovního místa
období. V místech nejjižnějěího
valu, odkopaného již dříve pískovnou, vyhloubena korečkovým bagrem rýha, ktQrá prolala
pfed valem příkop 6 m ěiroký a 2 m hluboký.
Zjiětovací výzkum, zpráva čj.6674/67.
L.Jansová, Praha.
Lit.: AR X.X 1968, 470-489.

75 .

2!1~,

o.Litoměřice. Vyčištění studně na Hrádku (Helfen-

---~-----------z laténského

burk), jež provedl zaměstnanec litoměfick,ho
muzea F.Fišer se svými spolupracovníky, pfineslo řadu nálezd, zvl. keramiku levínakáho
charakteru, dřevěná vědra aj.
Zpráva o služební cestě čj.5396/67.
K.Reichertová, Praha.
výkopu země pro skleník na zahradě čp.S (majitel p . Oadek) nalezeno několik ·
stfepd ze 17.stol. CM.Chomutov, č . ptír.
48/67) .

76. Orasín, o.Chomutov.

--~---

Při

• 27 u.Jančák,

Muzaum Chomutov.

Lit.: PZV , l.

77. f!lr2!:t!~, o.Louny. V

cihelně

u nádra!í

několika pozdně halětatských

1966, lok . 59 ) .
Záchranná akce, zpráva
D.Koutecký, Most.

..

___ ._,. o.týl.
78. Písek,

dokončen výzkua

jam (vi; BZO 4

čj.4001/67.

a) V areálu bývalé cihelny ~efichovy
pokračoval výzkum sídl iště z období rané
střední doby bronzové a z období kultury
mohylové. Stopy osídlení s t ředovlk~ho.
Naleziště je mimořádně ddležité proto, !e
spodní nálezový hori zont jasně souvisí se
starobronzovou kulturní fází v jižních Če
chách. V keramice ze střední doby bronzové
se zřetelně projevují jak prvky středodu
najské, tak i českofalcké kulturní skupiny.
Záchranný výzkum, zpráva čj . 3633/67, 3764/
67, 4210/67, 4416/67, 5043/67, 5271/67,
5858/67.
·A.Beneš, Plzeň .
Zprávy o komisích čj.941/67 , 4582/67.
b) Záchranný výzkum středověkého mlýna
(13.-poč.14.stol.) na rozemílání zlatonosných křemend. Kromě keramiky zjištěna řada
cenných detaild na zachovaných částech dře
věné konstrukce a získáno množství dalšího
technickáho zařízení (např. žernovy, kameny
s vyhloubenými miskami aj.).
Záchranný výzkum, zpráva čj.401/67, 838/67,
1365/67, 1930/67, 2809/67 , 5466/67.
J .Kudrnáč, Praha.
Zprávy o komisích: čj.964/67.
Zprávy o konservaci dřev: čj.1446/67, 5418/&h
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6250/67.
Lit.: J . Kudrnáč, Zlato v Pootaví, Písek 1971.
c) V Karlov~ ulici na pravám bfehu Otavy
pfi okraji starého kamenného mostu při hloubení kanalisační rýhy odkryt a zea z kvádrd
spojovaných vápencovou maltou. Záchraneym
výzkumem byly pak zkoumány dva objekty:
a) zea, která je prodloužením návodní stěny
mostu o 10 m dál R k severu;
b) zbytek hradby z městského opevnění.
Záchranný výzkum, zpráva čj.597/67, 6755/67,. ·
J .Kudrnáč, Praha .

79. Planá nad Lužnicí,

----------------Zaniklé

předměstí

Sezimova Óstí, o. Tábor.

středověké předměstí.

Viz oddíl II.
80.

f!~!!!!!,

o.Hradec Králové . Sídliště ·a pohřebiětě lidu
s vypíchanou keramikou, lengyel·ské pohřebiště
a sídliště, eneolitické sídliětě, únětické
sídliště a pohřebiště, hal~tatsko-laténské
osídlení, pohřebiětě z doby římské.
Viz oddíl II.

81. f!!!~t o.týž. V městě v Sedláčkově ulici při výkopu -rýhy
pro telefonní vedení poruěena jáma z období
laténsko-římakého. Získán té! ojedinělý nález
eneolitické kamenné sekerky.
Záchranná akce, zpráva čj.1360/67 .
A .Beneš, Plzeň.
82. f2~!!'!~l, o.Louny. a) Při . výkopu vodovodní rýhy v prostoru elektrárny porušeny 3 středověké
objekty (studna s dřevěným bedněním zpevně
ným kameny a hlinou; do terénu zapuštěna poloz_emnice a zbytek ohniětě , patrni spodek
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pece). Nálezy zjištěny asi 50 m západně od
středov~ké studny prozkoumané v roce 1965.
Záchranná akce, zpráva čj,459/67.
D.Koutecký, Most,
b) Na staveništi struskoviětě pro
elektrárnu (srv. BZO 4 1966, lok. 64) pokračováno ve výzkumu laténského sídliště.
Zjištěny shluky chat, v některých případech
vzájemně se porušující (možnost vypracování
stratigrafie), Při výzkumu nalezen též stře
dověký materiál.
Záchranný výzkum, zpráva čj.2137/67, 2733/67,
4650/67, 4005/67, 6219/67.
D,Koutecký, Most .
Lit.: BZO 6 1968, lok . 177,
83.

f~2E2!~~l,

84. Podbradec,

-~---------

85.

f~~~~.

o.Louny. Při pravé straně silnice mezi Podbořany a Letovem {na pozemku č.parc. 1960)
ve stěně silážní jámy kulturní vrstva s keramikou mladoÚnětickou nebo mohylovou.
Nálezy v muzeu v Žatci (č.přír. 23/67).
J.Bubeník, Muzeum Žatec.
Lit.: PZV, 14-20.
o.Litoměřice.

Akad.

malíř

J.Zázvorka z Libochovic předal . do litoměřického muzea materiál z
různých polofi, na katastru obce. Jde o nálezy
vypíchan~, knovízské, štítarské, halštatsk,
a hradištní.
M.Zápotocký, Muzeum Litoměřice.
Lit. : PZV , 15 •

o.Chomutov. V lesní školce v poloze "Jedlová"
povrchovým sběrem získány střepy hradištní
a štítarské. V blízkosti povrchový ·výskyt
železné rudy a zbytky středověká železářské
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pece o Nálezy ulo ženy v muzeu v
pod č . přír. 50/67.
M.Janěák, M. Chomutov .
Lit. : PZV , 1-2 •

Chomutově

....._, ______ o.Chrudim. Vytýčení ochrany areálu bývalého
86. Podlažice,
ber~dikti nského kláš t era.
Zpráva o služební c estě čj.5396/67.
K.Reichertová, Prróa.
~

--------~

87. Pokutice, o.Chomutov. Severně od vsi v niv ě u potoka
zjištěn neodborný amatérský výkop .
Sběrem získána křemencová industrie
(eneolit?) a několik at ypických střepd.
Sběr, zpráva čj.4004/67.
D.Koutecký, Most.
Lit.: BZO 6 1968, lok . 181; PZV, 12
(I.Červený, V.Pelc, JGOktábec).
88. f5!!!!2l• o.Li to.měřice . Při kopání rýhy pro závlahové
potrubí (projekt V1tava VIII) východně od
obce a jižně od silnice do Vrutice nalezen
deformovaný (ne recentně!) laténský bronzový nákrčník a několik střepd, z nich! jeden
pochází z laténské mísy robené na kruhu.
Vzh~edem ke značné mocnosti ornice (5060 cm - v místě nálezu stála patrně chmelnice) nebyly na profilu výkopu čitelná
žádné objekty. Nálezy naznačují existenci
laténského sídliětě.
M.Zápotocký, Muzeum Litoměřice.
Lit.: PZV, 15.
89.

E~!~!_!_:_2!!~_!!!!~~ Archeologický

výzkum byl v areálu kláětera bl.Ane!ky prováděn na několika
místech. Na dvorku č . k. 910, kde má být za-
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hloubena kot el na, se podařilo zjistit středo
věký obyt ný objekt. V severovýchodní části
dvora před konventem klarisek pokračováno ve
výzkumu j iž dř íve odk rytého nároží srubového
objektu . Uk ázalo se , že jde o studni . roubenou
ze silných trámců. Zásyp studně obsaho~al
zlomky ke r amiky ze 16 . - 17. stol. , kosti a další smetištní materiál. Studna vybrána až na
Úroveň s podní vody (330 cm) . Při výkopu základó uvnitř čp . 812 dosaženo Úrovně staré
sídlištní předk lášterni vrs t vy . Na dvorku
před bývalým kostelem sv.Františka probíhaly
práce na vyně t í železářské výhně pro instalaci v NTM.
Záchranný výzkum, zpráva čj . 1527/67, 1811/67,
2278/67, 2405/67, 3538/67 . 3951/67, 5325/67,
5901/67, 6400/67.
K.Reichertová , Praha .
90. Praha 6 - Liboc. V jihovýchodní čás ti šáreckého hradiště
pro_v eden záchr an_ný výzkum opevnění v souvislosti s budováním parkové komunikace.
Záchranný výzkum , zpráva čj . 1625/67 .
B. Nechvátal a A. Knor , Praha .

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

91.

f!~~~-1_:_!E~J~~

92. f!~~~!l,

Pokračující

výzkum pravěkého oddělení
Městského muzea v Praze na ostrožně nad Podhořím měl za Úkol vyřešit otázku opevnění
v pozdně halštatském období . Bylo zjištěno,
že sídliště bylo opevněno je n lehce. Na nalezišti· je řídce rozptýlen keramický materiál eneolitický a středověkýo
Systematický výzkum, zpráva čj . 4986/67 .
M.Slabina, Muzeum hl . m.Prahy .

o.Litomě řice.
přivých .

Prokopem pro závlahov~ potrubí
straně nové silnice do Lovosic

.. 32 poruěen

kostrový latánsk,f hrob (2 nára•.;v,
bronzový nánožník).
M.Zápotocký , Muzeum Litom!fice.

Lit.: PZV* 15.

93. ft!~!Ell, o.Chomutov .

Na kopci, n~ n~m! stojí barokoyt
kostel obklopený hřbitovem, sběrem dolo!eno
mladohradištní osídlení (hradiět~ ?). Jlateriál uložen v muz eu v Chomutově (ě.přír.
51/67).
M.Jančák , Muzeum Chomutov.
Lit .. : PZV , 1 •

94. Přezletice, o.Praha-východ . Spoluúčast na výzkumu jezerních sedimentd z interglaciálu G - M. Paleolitické artefakty získány z vrstvy jezerních,
písčitých slínd, kde se rovně! nacházejí
staropleistocenní faunistické nálezy.
Zjištovací výzkum, zpráva čj.5532/67.
J.Fridrich, Praha.

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

95. f!2!, o.Louny.
a) Na plošině vrchu .Rubína v severových.
cípu blíže trigonometrického bodu (kat. Dolánky, č.kat. 174) a dále na Úpatí za valy a
na srázech nad silnicí k Dolánkám (kat. Pšov,
· č.kat. 352) sebrány vedle halštatských(?) i
hradištní zlomky (mus. Žatec, č.přír. 13/67).
b) Na severním svahu hřbetu, který se
táhne západně obce směrem k Rubínu, jsou na
polích v okolí starého hřbitova patrny nízké
terásky a blíže hřbitova větší kuželovitý
násep(~ asi 15 m). Na polích v tomto prostoru střepy hradištní a pravěké, blíže naurče
né Cm.Žatec č.přír. 15/67). Odtud má též pocházet zlomek lité hrozníčkovité záušnice.
J.Bubeník, Muzeum Žatec.
Lit. : AR XX 1968, 359-360.
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Radčice,
--------

97.

Radíčeves,

98.

!!22!l!!,

,..._

o.

______ _

99. !!22!!!2!,

ipo.

§~!~~.

Plzeň-sever. Při přeložce

silnice E 12
(Úsek' 0,350-400) zničeno nezjistiteln4
mhožství jém ( převážně kult. vypíchaná
a též kult.volutová). Kromě toho nal.
jedna halětatsko-laténská polozemnice (?).
Zjištěny tři zbytky žlabových chat (vesds
patrně vypíchaná).
Záchranný výzkum, zpráva ěj. 1817/67,
2966/67.
s.Vencl, Praha.

o.Louny. Při severním okraji obce (č.kat.
160/1, 160/2) nad silnicí Žatec - Podbořa
ny silážní jamou porušeny dvě středověké
jámy. Sběrem na vykopané zemině zji!těny
kromě středověkých střepd i . zlomky z doby
římské a hradištní.
J.Bubeník, Muzeum Žatec.
Lit.: PZV:, 20.
o.Strakonice. Komisionelní řízení o výzkumu
významného románského . kostela z doby kolem
r.1180 {nejstarší česká celoklenutá stavba).
Zápis o komisi, čj.6569/67.
z. Váňa, Praha.
o.Litoměřice.

Na návrAí "Homolka" východnl
od obce zjištěny atypické pravěké střepy
(dva patfí nejspíše keramice volutové).
JI.Zápotocký, Muzeum Litoměřice.
Lit.: PZV, 15•

o.Nymburk. Východnl od obce pfi melioračních
pracích porušena kumulace Fe strusky. Jde
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beze vší pochybnosti o strusku kovářskou
a místo označuje poruěenou kovárnu, zatím
blíže nedatovanou.
Pr~zkum, zpráva čj.1996/67, 2152/67.
M.Richter a R.Pleiner, Praha.
Sezimovo Óstf . o.Tábor. Viz lokalitu 78.Planá nad
Lužnicí.

-~----~------ ·

101.

§!f!2!!, -o.Beroun.

102.

Sobčice, o.Jičín.

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

od obce v poloze
"Šanca" čtyřÚhelníkovité valové opevnění.
S největší pravděpodobností jda o valové
opevnění kultovního významu z doby laténské.
Prozkum, zpráva čj.6675/67.
L.Jansová, Praha.
Lit.: AR XX 1968, 470-489.

------~

Jihovýchodně

a) Ve výkopu pro závlahu{?) jižn~
státní_ silnice (asi 30-40 modní a asi
250 m západně od křižovatky státní silnice
a okresní silnice z PÓáhorního Ójezda do
Sobčic) v 1 mocné černozemi střepy, nejspíše
halštatské.
b) V poloze "Na Bechyni" tři kusy bíle
patinované mladopaleolitické (?) industrie.
c) Na zahradě p.Johna nalezen korál
s očky.
Povrchový prozkum, zpráva čj.4953/67.
s.Vencl, Praha.
~

103.

§~92~!:,

o.Strakonice. Na severozápadním okraji obce
při čp. 15 stopy středověké tvrze opatřené
příkopem.

Prozkum, zpráva
A.Beneš, Plzeň •

•

čj.6437/67.
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104. §~!J2!!~!, o.Litoměřice. Na ťpatí vrchu "Ovčín" založen nový kamenolom. Sběrem zjiětěna knovízská keramika.
M.Zápotocký , Muzeum Litoměřice.
Lit • : PZV, 15 .

____ .. _

105.

Suěice,

o.Klatovy. Prohlídka výkopu kanalisační rýhy
v Tylově ulici, kde byly při strojním
hloubení pozorovány -dřevěné konstrukce.
Poloha je situována mimo středověké město
a rozkládá se nedaleko mladohradiětního
pohřebiště pod vrchem Svatobor. Podle
vyjmutých zlomkO lze soudit, že jde o dlabaný dřevěný vodovod. V profilu byla patrná kamenná zídka. Celou situaci nelze zatím
přesněji datovat.
Záchranná akce, zpráva čj.846/67.
A.Beneš, Plzeň.

106.

2!~!!~!~!, o.Klatovy. Asi 1 km

jižně

od obce v poloze
"U jámy" při výkopu drenáže zachycena v délce osmi metro 60 cm mocná kulturní vrstva
obsahující kromě opracovaných žulových fragmentd výlučně zvláštní typ baňatých a! hruškovitých zásobnic s ovaleným Ústím bez zvláAl
vytvořeného okraje. Celková situace vzbuzuje
spíše dojem nějakého, zatím funkčně neurče
ného zařízení než normální sídlištní vrstvy.
Kera~ický materiál lze zařadit s výhradami
do časného středověku; změna kulturního zařazení není vyloučena.
Záchranná akce, zpráva čj.1745/67.
A .Bene ě, Plzeň.
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107. Tuchlovice, o.Kladno. Sídliště z období hal štatsko-laténského a zaplavená osada ze starší doby

----------

římské.

Viz oddíl II .
108. !~!~!!2• o.Tábor. Ukončení zjištovacího výzkumu zanikl~
středověké osady "Kravín" v poloze "Stará
ves". Zkoumána usedlost zemědělsk~ osady,
která zanikla ·1 roce 1420 v souvislosti se
vznikem husitského Tábora . Zjištěna přibliž
ně čtvercová polozemnice s obezděnými stěna
mi a s trojdílným otopným zařízením. Na tuto
obytnou část navazoval přístavek hosp.
charakteru. Na přístavek byla napojena rozsáhlá pec, nejspíše chlebová.
Zjištova..cí výzkum, zpráva čj.3030/67,
3119/67, 5289/67.
Z.Smetánka, Praha .
109.

____
.,. ___ _
Tuěimice,

o.Chomutov. V profilu lomu zjištěna jáma zahloubená do porcelanitového podloží . Obsahovala množství porcelanitových Úlomk:O a
střepový materiál ., z přechodného období mezi
kulturou únětickou a mohylovou (srv. PZV,
17).

Záchranná akce, zpráva
'i.Kruta, Mos.t.
110.

!l~!~-~:§!!~!~~, o.Benešov. V

čj.

těsném

1986/67, 2494/67.

sousedství románské rotundy z 12.stol. vybudována jímka o
rozměru 5 x 5 m. Při výkopu prý porušeny
kostrové hroby (Údaj se nadal ověřit, nebot
zemina byla ihned odvážena nákladními auty).
Zpráva o komisi, čj.1812/67.
K.Reichertová, Praha.
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115. ~iklet~ce,
o.Chomutov. V

těžební stěně ětěrkopísku

zjištěno několik

objekt~ laténských a ští-

tarských.
Prozkum, zpráva čj. 460/67.
D.Koutecký, Most.
domem č.l v Dvořákově ulici získány zvířecí kosti, železná
struska a hradištni střepy Cm.Zatec, č.přír.
47/67 a 59/67). Další hradištní zlomky nal.
před pr~čelím dom~ 32 a 33 v téže ulici
Cm.Žatec, č.přír. 60/67-62/67).
b) V poloze "Macerka" (č.kat.6171)
nad pískovnou za nemocnicí pravěké střepy
(snad knovízské nebo únětické) a střepy
hradištní a středověké Cm.Žatec, č.přír.
58/67).
c) Z výkopu pro kanalisaci na tř.
Obránc~ míru (před jejím vyústěním na Náměstí V~SR) pochází střepy z doby hradiětní
Cm.Žatec, č.přír. 17/67).
d) F.Šíma předal muzeu v Žatci Cč.
přír • .18/67) středověkou železnou sekeru
(bradatici), kterou získal od dělníkd provádějících výkopy v okolí kostelíka sv.
Václava na Podměstí.
e) Výkop pro elektrickou instalaci
protal v ulici Volyňských Čechd středověký
hřbitov a kulturní souvrství z mladší a
pozdní doby hraďištní. V prokopu patrné
vanovité a kotlovité objekty s cihlově
propálenými stěnami - nález představuje
nejspíše větší baterii rO.zných kovářských
zařízení (pece) z mladší nebo pozdní doby
hradiětní Cm.Žatec, č.inv. 2994-3421).
J.Bubeník, Muzeum Žatec.
Lit.: PZV, 21; náleze) viz zpráva čj.6221/67.

116. Žatec, o.Louny -

4911----

a) Z průkop~ před
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~~~!~!,

o. Praha-západ . Viz lokalitu
X

22~~~2!!~

X
X

V roce 1967 prováděl Josef Kabát a Karel Slepička
systematický pr~zkum hradišt, tvrzi, tvrzišt a hradO v
okrese Benešov. Z Území tohoto okresu je zatím evidová'
no 158 lokalit, především středověkých.
Z evidovaných 158 lokalit bylo prohl~dnuto, popsáno a zhodnoceno 119 lokalit, ~ tohoto počtu 56 lokalit
nebylo již v terénu znatelných. Zbývajících 39 lokalit
bude prohlédnut.o a zhodnoceno v roce 1968.
Dílč!

zprávy o prozkumu

čj .:

2072/67, 2577/67, 5876/67,
5889/670

II

1. BEČOV, o.Most.

-----

Sídliště z

Ojed. nález

období
střepu

středního

a mladšího paleolitu.
pravěkého (eneolit?) a středověk,ho.

Vedoucí výzkul:' 11: Dr Jan Fridrich, AÚ ~SAV Praha.
Zprávy o výzkumu čj. 4343/67, 4648/67,

2211L§7!

Cílem výzkumu v r.1967 bylo odhalení podélného profilu v pilíři A, který má nejzachovalejší středo- až
mladopleistocénní sedimenty a v nich v superposici něko
likerou středopaleolitickou i mladopaleolitickou industrii.
Naším Ú.~olem bylo zejména dosáhnouti interglaciální černo
země, která se nachází v hloubce 3-4 m v mocnosti okolo
0,5 m. Celá mocnost tohoto sedimentu je vyplněna industrií
vyráběnou převážně z místního křemence nejroznějších druhů, dále z donesených valounů žilného křemene a dinasovitého kvarcitu. Prozatím lze tuto industrii charakterisovat jako tayacién, i když má mnoho specifických prvků.
Konečnou charakteristiku však bude možné učiniti až po
vytěžení všech sedimentů.
Na povrchu je zachovaná degradovaná černozem v pů
vodním uložení. V relativní hloubce asi 0-5 cm pod pů
vodním povrchem byl ojedinělý střep, který snad lze klasifikovat do otdobí kolem lJ.stol. V hloubce 10 cm ležel
v doprovodu hrubších atypických nepatinovaných křemenco
vých Úštěpů zlomek ouška nádoby, který lze jen velmi
těžko kulturně klasifikovat, snad jde o střep eneoli t ický. Na celé sledované ploše : byly v hloubce kolem 30 cm
pravidelně roztroušeny nehojné pozůstatky magdalénienu.
V hloubce 50-60 cm zjištěna souvislá poloha křemencových
Úštěpů i bloků křemence a některé nálezy se hlásily do
středopaleolitického období. Podařilo se odkrýt celou
dílnu na výrobu kamenných Úštěpů, v tomto případě s nej-

iiil
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vAtA1 prevdfpodobnosti masivních ~epelí, Z v~tšťho mnol•
atvť velkfch ú~tipd lte skládat dohromady dosti velkd
ě,at i pdvodního jádra, co! jisti znamenittm zp~aobem
umo!n! studovat vlrobni techniku. Zlomky masivních velklch ěepeli se škrebadlovitou Úpravou ukazují na tradice
acheul,ensk, a proto označuji praoovnl tuto i ndus trii Jako
moustérien tradice achaulské ve smyslu Bordovy klasifikace.
Pod touto vrs tvou následuje dalši, oddě lené steriln! pískovou vrstvičkou. Je podobného charakteru jako pfedchozi.
K vlastní nálezové vrstvě tayaciénu chyb! prokopat asi 3 m
sedimentd. Vzhledem k ddležitosti tohoto nalez iště se superposicí 6-7 stfedopaleolitických kul t ur, nep očítaj e v· to bohaté dílny magdal~nienské, byla kladena mimo~ádná v'ha na
ddkladnou dokumentaci.
Před ukončením

výzkumu byly nalezeny staropaleolitick4
artefakty v neporušených vrstv ách reliktu vysok, terasy, ·
která podle m!něn! geologd pochází někde z přechodu terci4•
ru a kvart,ru.
Zahájený kompl exní výzkum ne jd tlle!itej ěí oblasti lokality ukázal její velkou ddležitost pro řešení celého ayst4mu středního paleolitu nejen u nás ,ale v celé· střední Evro•
pě. V naší republice je podobnou loťal i tou jedině jeskyně
KOlna . Specifičnost naleziště spočívá v množství industrie
a zejména v táměř ideální možnosti studovat výrobní postupy mnoha kultur staro- 1 středo - i mladopaleol itických na
jedné lokalitě a z jedné suroviny.
Tato jedinečná příležitost přímé superposice více
středopaleolitických kultur v kombinaci s množstvím středo
paleolitických lokalit v bližším i vzdálenějším okolí umolní vytvořit základní syst ém českáho s t ředního paleolitu na
dobře fundovaném materiálu. Podaří- li se dokázat vysok4
staropaleolitické stái-í industrie, stala by se lokalita
jedním ze základních bodd studia středoevropského paleolitu.
Hlavním výsledkem kampaně bylo zjišt~ní, ·že centrální
pilíř A obsahuje v celé mocnosti přímou superposici stfedopaleolitických horizontd , i kdy! jeětě ne všech bezpečnA
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kulturně určitelných.

Dalším velmi dO.le žitým :faktem j e
zjištěn! vrstvy starého paleolitu př i basi terasy pocháze jící podle předběžných odhadO. z přechodu terciéru a kvart,ru. Tím se stává toto naleziště jednou z klíčových lokalit pro řešení základních otázek vývoje paleolitu. ze j mfne
jeho starší a střední fáze.
Dr J .Fridrich

11. ~~~~Q, o.Loúny.
Sídliště

s lineární keramikou, sídliště únětické,
z období stěhování národO. a z doby slovanské.

sídliět!

Vedoucí expedice: Dr Ivana Pleinerová, CSc 9 A~ ~SAV Praha.
Zprávy o výzkumu

čj.:

2851/67, 3341/67, 3988/67, 4007/67,
4738/67, 5616/67, 5891/67, 6391/67,
6553/67.

--------

Lit.: I.Pleinerová, Druhá předběžná zpráva o výzkumu sídlišl z doby stěhování národO. a slovanského období
v Březně. AR XXIII 1971, 700-715, 757-759.
Hlavním cílem výzkumné kampaně bylo zjistit, zda
osada pokračuje jašt~ za potok a dále sledovat jižní okraj
sídli§tě.

Z výěe ~vedeného důvodu se výkopové práce soustředi
ly na odkryv VII/i východně od souvisle prozkoumané plochy, za potokem.
·Odkryv byl již začat v předeělé sezóně, a to skrýv.kou v délce 15 m a druhým začistěním odkryté plochy.
V r. 1967 byla provedena skrývka v celé sondě- jde o plochu 80 m x 25 m- a vypracovány nalezené objekty. Další odkryv- IV/14- byl proveden na pozemku za cestou (t.j. jižně
od trojÚhelníkového pole, prozkoumaného v předchozích sezónách) v navázání na sondy z let 1966 a 1965.Sonda IV/14
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60 m x 20 m.

gl~!~1-Yi~!~2~l-Yl~!~~~~
1) Kultura volutová: Byla odkryta východní část chaty LVI a tím získán celý pddorys této stavby, k ní! patří
jámy 449 a 450. K západní stěně chaty .LXXI pravdijpodobně
.
patří jáma 417, skládající se z několika prohlubní .
Zjištěné chaty jsou charak t eristickými dlouhými domy s
kdly v pěti řadách.
2) Kultura Únětick á: Prozkoumána skupina 10 jam,
většinou velkých zásobnic o prdměru až 2 m, s rozAířeným.
rovným dnem. Dvě jámy měly poněkud odliěný charakter, byly menší a mělčí, s velmi četnými nálezy , zvláště v pří
padě jámy 425.
Je možné, že únětické kultuře patří některá kO,ly
v sondě VII/1 , vytvářející část pddorysu, orientovan,ho
od západu k východu, ovšem není vylouč ena příslušnost
těchto kfild do období stěhování národd (vzhledem ke zdvojeným řadám kdld, což se vyskytlo u dvou pddorysd z doby
stěhování národd).
Ónětické kultuře pravděpodobně náleží kame~á
zídka, pravid el ně sestavená z ploěích kamend- tzv. malnických řasákd, jichž býyalo už~váno na konstrukci úně
tických hrobek. Význam zídky není jasný; v Úzkém pruhuzhruba 40 cm- se táhne více než 4 m ve směru západ- východ .
3) Období stěhování národd: Závažný nál ez předsta· vuje poměrně velká obdélníková polozemnice LXVIII, s trojicemi kdld v obou protilehlých užších stranách. Oientace byla západ- východ ; v jihovýchodním rohu zahloubena
kruhovitá pravidelná ] áma- sklípek. Chata obsahovala
velmi dOležitý materiál- kromě několika zlomkO na kruhu
točených nápob též střep s kosočtverečnými kolky a velk4
množství vázovitých nádob, z nichž některé odpovídají
zpracovámim zdejší keramice pražského typu.
4) Slovanské období: Zjištěny čtyři chaty, z nich!
dvě jsou charakteristickými polozamnicemi, zbývajíc! dvě
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pak vykazují některá zvláětnosti. Chata LXVI je ětverco
vi tá polozemnice s kamennou pecí v jihozápadním rohu a
s několikráte obnovovanou podlahou. Její nadzemní
konstrukci tvořilo dvanáct klll.O ve stěnách ehaty 0 podle
vykopsnáho prostoru a rozsahu vymazání podlahy bylo mo!ná zjistit sílu stěn. Chata LXIX byla rovněž klasickou
čtvercovitou polozemnicí s ohniětěm z kamend v severozápadním rohu. Neobvyklá je konstrukce chaty LXX, která
se skládala z oválné prohlubně na západní straně a obdélníkovité prohl ubně s ohništěm a jakési pfedsín~ ne v/chodni straně . Uzavfený celek vytvářela konstrukce z dost.i
mohutných kMO. Mezi chatami LXVII a LXIX byle hruškovitá
zásobnice se zlomky pražnic na obilí.
Výzkumem bylo zjiětěno , že osada z doby st~hováni národ~ a z doby slovanské pokračuje jeětě dále směrem za
potok.
Dr I .Pleinerová, CSc o

------

12. BYLANY, o. Kutná Hora .
Sídlišt~ s lineární a vypíchanou keramikou.
Vedoucí expedice: Dr Bohumil Soudský, CSc, A~ ČSAV Prahao
Zprávy o výzkumu

čj.:

3262/67, 4111/67, 4127/67, 4831/67 9

5651/67, 5971/67.
Plošným odkryvem byl zachycen do roku 1964 na sekcích
A,B ,E zatím jen materiál datovatelný do stupň~ LnK II-IV.
V roce 1963 započal povrchový sběr a zjištovací výzkum meněí
ho rozsahu na sekci F 0 která označuje jihovýchodní část bylanského neolitického mikroareálu v trati "N a koupených",
osídleného již v nejstarším stupni lineární keramiky
(LnK I). V letech 1966-1967 byl na této ploše proveden
větěi - odkryv (cca 11.250 m2 ).
V západní části byla odkryta plocha porušená větší
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sm~ru J-S. Podobné manší propadliny a pukliny ve spraši
vyplněné ornic! byly pozorovány také v jihovýchodní části
plochy. Tyto porucpy se výrazně podílely ne destrukci při
lehlých neolitických objektů. Jde zfejmě o recentní pohyby
podloží v d~sledku propadání mělce položených středověkých
d~lních štol v Kavčím pásmu kutnohorak, důlní oblasti~
Významným výsledkem terénního výzkumu na sekci F bylo
zjiětění některých výrazných konstrukčních detailO starolineárních chat (srovnaj podobné fenomény zjištěné na Moravě v Mohelnici a v holandském Galeanu). U dvou chat
(2197,2225) byla konstatována zvláštní konfigurace vnitř·
ních kůlů ve středové části půdorysu, kterou lze srovnávat
se : ználJ)ými Y-stavbami. Ve čtyřech případech (2197,2225;
2244,2291) byla středová a severní . část půdorysu odděl~na
trojicí výrazně hlubokých klllll. U pěti chat byly zjištěny
podéln~ žleby respektující vnější stěny chat (2197,2199,
2225,2226,2291), jejichž funkční interpretace je zatím nejasná. Všechny jmenované konstrukční prvky jsou vázány
výhradně ne chaty nejstaršího stupně LnK a soudíme, že
charakterizují jeden z nejstarěích typO neolitického domu.
Podle přiběžného rozboru keramického materiálu i podle
počtu a konfigurace staroneolitických chat soudíme, že na
zachycené části starolineárního sídliště je dokumentováno
4-5 stavebních fází ze . stupně LnK I. Objekty ze stupně
LnK II~III náleží vesměs stavebním fázím z konce LnK II
a počátku LnK III a dokumentují patrně některé fáze vyplňující hiáty va studované posloupnosti fází na sekci A.
Objekty mladonaolitické pocházejí většinou ze stupně
StK IVa, StK IVb a StK V. Soustředují se v severozápadní
části epochy, takže lze soudit,že sídliště z tohoto období pokračuje směrem severním na sekci G a H. P-Odorysy
mladoneolitických 9hat zjištěny nebyly.
Dr. I. Pavl-0

.

- 46 -

26. DOUBRAV~ICE, osada Kozojedy, poloha ••staré (Pusté)
Zámky" , o. Kolín.

-----------

Knovízské a halštatsko-laténské sídliště, slovanské
hradiště, řídké osídlení středověké .
Vedoucí výzkumu: Dr Jaroslav
Zprávy o výzkumu

čj.:

Kudrnáč , CSc, AŮ ČSAV

Praha.

3528/67 1 3811/67, 5465/67, 5988/67,
6972/67 .

Ve výzkumné kampani v roce 1967 byl zahájen další
výzkum v odkryvu XXVII v sektoru l ; zkoumaná plocha byla
navázána na výzkum z roku 1966. Bylo zji štěno, že opálená a místy i spečená hlína pokračuje z loňského odkryvu
zejména k západu a k jihu. Při západ~ím okraji zkoumané
plochy je sut kamen~, která vymezuje sesutou stavbu. V
opálené hlíně sa vyskytovaly slovanské, halšt .-laténské
a knovízské střepy . Prvé zmíněné zlomky keramiky objekt
datují, kdežto starší Úlomky nádob byly vzáty spolu s
hlínou a přimíšeny do stěn stavby. Pod hlínou do červena
opálenou a promíšenou kusy spečené hlíny s otisk·y prut\l
byla objevena další jáma po větším kOlu. V opálené hlíně
se vyskytovaly knovízské střepy a zlomky nádob starěího
hradištního rázu.·Bylo zjištěno, že hlinitá sui z velké
stavby datované do doby hradištní je nejvíce vypálena
ve východní a severní části vyvýšeniny, kdežto na JZ jen
nepatrně.

V další fázi výzkumu bylo nutno vykopat pařezy a kořeny po velkých dubech v sektoru 1 a 3, kde je západní
část rumiště , překrývající
rozlehlou budovu ze starší
doby hradištní. Shledali jsme, že severozápadní Úsek rumiště tvoří sesutá hlína jen nepatrně opálená ve srovnání se střední a severovýchodní částí zkoumané vyvýšeniny .
Bylo pokračováno v odkryvu sesutých kamend, které tvoří
západní okraj rumiště. Sesuté kameny nejsou uceleným pokračováním sutě při středu vyvýšeniny, nebot mezi oběma

- 47 skupinami kamenO je prostor v dálce asi 5 m pouze z mír. ně opálené hlíny. V opálené sesuté hlíně byly opět nal4z'ny zlomky nádob k . hradištní (starěího rázu) a halšt.lat4nsk4. Ojediněle se vyskytovaly též stfepy k. knovízsk4. Odkryv XXVII zaujímající plochu cca 500 m2 , je pfipraven k detailnímu výzkumu budovy ze starší doby hradištní. Po ní zbyla až 98 cm mocná vrstva opálen4 a místy i spečené hlíny pod k t erou, zvláště pfi st~adu rumiště, jsou k~ové jámy - a až dosud jich bylo odkryto 29.
POdorys objektu bude znám až po Úplném odstranění
opálené hlíny a kamení. Zatím o něm víme, že to byla
rozlehlá bytelná stavba s kOlovou konstrukcí a se stěna
mi z foěen a prutO, mezi kterými byla vrstva hlíny. V
horní části stavby byly umístěny kameny, z nichž někte
ré byly i značně veliké a které při požáru sa sesuly na
opálenou hlínu z rozpadlých stěn. Obdobná stavba vybudovaná ze silných kOlO s dřevěnohlinitokamennými stěnami
nebyla na naěich slovanských hradištích dosud objevena.
Na jižním okraji zkoumané zalesněné plo§iny jsme
dokončili výzkum sondy č. X.XV, kterou tam bylo prokázáno osídlení lidem k. knovízské. Sondou byla zjištěna
sídliětní vrstva a oválná jáma se zlomky nádob zmíněn,
kultury a Úlomky mazanice. Po dokumentaci byla sonda zaházena. Přispívá k ucelenému poznání vývoje osídlení na
planině.

Lit.:

J.Kudrnáč,

Archeologický výzkum Starých (Pustých)
Zámk~ u Doubravčic na Černokostelecku.
Zpravodaj stfedoěeské vlastivědy a kronikářství

II 1970, 164~168.
Dr

J.Kudrnáč,

CSc.
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46.

!!~!~, o. Nymburko
Slovanské

pohřebiště.

Vedoucí výzkumu: Dr L.Hrdličke , AÓ ČSAV Praha.
Zprávy o výzkumu čj.: 2531/67, 3438/67.
V roce 1967 pokračoval záchranný výzkum slovanského
kostrového pohřebiště v prcstoru pískovny. Zkoumaná plocha se rozkládá v dolní části povlovného, k východu při
vráceného svahu mírné vyvýšeniny, kde na klesající písek
nasedají ruzně zbarvené vrstvy jílu, z nichž. nejhořejší
se od ornice liší pouze strukturouo Z hrobó, vyhloubených v této části pohřebiště do zmíněných jílovitých
vrstev, se v Úrovni jílovitého podloží zřetelněji rýsovaly pouze ty, které svým dnem zasahovaly hlouběji do
spodnějších šterkopískó, event. do světlehnědého jílu.
Hroby mělčí, zvláště dětské, se na povrchu jílovitého
podloží nerýsovaly barevně a mnohdy ani strukturou.
Na ploša prozkoumané v letošním roce bylo zjištěno
27 kostrových hrob~ a 9 pravděpodobně recentních jam
(exploatační?), z nichž dvě porušovaly slov~nské hroby.
Pokud jde o vzájemnou polohu hrobó, lze říci totéž, co
na závěr loňského výzkumu, že totiž hroby jsou rozloženy více méně nepravidelně a pouze v rámci menších skupin tvoří někdy pravidalné řady. Blízkost okraje pohřebiště je patrna z malé hustoty h~ob~, které se v
těchto místech zřejmě kumulují do menších skupin. Je
překvapující, že hroby zasahují až do spodní části svahu, o níž je možno předpokládat, že byla v inundačním
Území řeky Cidliny.
Všechny hroby byly vyhloubeny do jilo.vého, pří
padně do pískového podloží, v němž se rýsovaly zpravidla silněji mramorovanou písčito- až hlinitojílovitou
výplní. Jen mimořádně mělké hroby (především dětské),
zahloubené pouze do horní tmavěšedohnědé jílovité

- 49 -

(podložní) vrstvy pod orni cí , se v Úrovni povrchu podlo!íi nerýsovaly barevně ani strukturou.
Hroby, orient ované p~evážně ve směru SZ-JV, . m!ly
zpravidla obdélníkovitý p~dorys se silně zaobleeymi rohy
a někdy i s vypouklými delšími stranami. Značné zešikmeni stěn hr.jámy, obvyklé u většiny hrob~ , lze vysvětlit
sypkým podložním materiálem, do něhož byly vyhloubeny.
ťprava hrobd byla jednoduchá, pouze v několika případech
byly zjištěny zbytky dřevěného obložení a ve dvou přípa
dech snad i zbytky rakve . Poněkud větší rozmanitost lze
pozorovat v uložení koster , jejichž poloha se té~ě~ v
polovině hrob~ zkoumaných v této fáz i výzkumu dosti .výrazně lišila od normálu . Vedle mírného pokrčení nohou,
jež mnohdy bylo zp~sobe no menšími rozměry hr. jámy, byl
pozoruhodný především hrob č.16, v němž kostra se skr!enými (p~vodně snad i se svázanými) končetinami
ležela na břiše, a zvláště hrob č .21 s nápadně velikou
hr.jámou (dl. 275 cm) a s poněkud nezvyklou Úpravou (na
obou koncích hrobu výklenky v delších stěnách). V hro·b !
spočíval ostruhami , vědrem a no žem vybavený jezdec s oddělenou lebkou i mandibulou a se silně skrčenou kostro~,
jejíž končetiny byly zřejmě vyklo-u beny.
Z výbavy dalších hrob~ stojí za zmínku bronzové pozlacené záušničky z tenkého drátku, stfíbrné s - záušnice
ze silnějšího drátu a čtyři náhrdelníky, sestavené ze ·
sklen~eyeh korálkd a ve dvou přípa~ech doplněné fasetovanými korálky z jantaru. Zcela běžně se vyskytovaly note,
.b ronzové s- záušnice z · tenké.ho i silně jěího drátu a nádoby ( celkem 5).
.:·.
Velké, někdy a! třímetrové mezery mezi jednotlivfai
hroby zcela jednoznačně nasvědčují tomu, že letošním
výzkumem se skutečně podařilo zachytit vý chodní h~onici
tohoto rozsáhlého pohřebiště, je jíž prdběh podle loňstých
zjištění a poole profilu terénu i složení podloži bylo
dosud možné jen předpokládat s větší nebo menší pi"esnost:í , Mezi těmito okrajo:vými hroby poněk ud nezvyklým dojmem pdsobí řada šesti hrob~, vybíhající východním smě-
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Dr

47. KANINA,

------

L . Hrdlička

o.Mělník.

Aurignacien, sídliště Únětické, knovízské, pozdně halštatské, hradisko ze střední a pozdní'aoby hradištní.
Vedoucí výzkumu: Dr Miloš Šolle, CSc, A~ ČSAV Praha.
Zprávy o výzkumu

čj.:

4115/67 , 4329/67, 4613/67 ,

2J§~L§1~
Zpráva o geologické situaci (Dr J.Kukla)

čj.:5743/67.

Lit.: M.Šolla , Příspěvek archeologie k lokalisaci tzv.
"Canburgu". Sborník NM v Praze, A - hist. xxrv·
1970, 177-183.
~:!lem výzkumu v roce 1967 bylo zjistit :
1) Charakter a stáří vnějšího valu (na návsi a na pozemku p.Slušného).
2) Charakter a kontinuitu osídlení hradního areálu
(za obcí na pozem,ku p.Šediny) .

Metoda výzkumu. Val byl zkoumán dvěma příčnými
1,5 - 2 m širokými sondami . Při výzkumu hradního areálu
voleny sondy podlouhlé i čtvercové - sektory - v místech
podle fosforové metody prokázané jako sídelně nejbohatší. Výzkum znovu potvrdil, že místa fosforově bohatá se
kryjí s objekty, bohatými ná nálezy. Výzkum měl ještě
i letos charakter zčásti zjištovací v zájmu nalezení
vrstev a ob_jektO, současných s historickým obdobím
"Canburgu" tj. objektO z konce st~rší e ze střední doby
hradištní.

.. 51 Výsledky výzkumu. Datování vn~jěího valu na návsi do
sklonku stfední a počátku mlad~! doby hradištní podle sondáže z r.1966 se potvrdilo i sondami let oěního roku.
Zp'dsob opevn~ní tohoto .valu a jeho konstrukce není po
všech stránkách stavební tec:hniky, vzhledem k malá zkouman~ prostoře,zřetelná. Byl však zjišt~n pom~rně ve~ký a
hluboký vnitřní příkop s destruovanými břevny, zbytky
zuhelnatělých trámců kolmo k hradební líci a kamenn~
zpevn~ní hradebního čela , kte ré však nelze ještě ztotožniti s obvyklou zděnou plent~u, známou z ostatních hradisk střední doby hradištní. Sonda založená k zjištění
čela hradby byla položena v místech, kde hradební čelo se
obloukovitě vytáčelo, takže je odůvodněn předpoklad, že
v těchto místech při jedné straně šíje hradební výspy byla
umístěna bránao
Výzkum hradního areálu doplnil dosavadní profil kultur
a sídlištních vrstev. Byly tu zachyceny pazourkové nástroje (druhotně zanesené do objektů slovanských) , datované
podle s.Vencla do mladšího paleol itu. Z větší části byla
odkryta velká palisádová rodová chata, pravděpodobně úně
tická, spolu s jámovými objekty s materiálem z téže doby.
Několik sídlištních objektů - jam - je z období knoví~ského a z pozdní doby halštatské.
Významným přínosem letošní výzkumné kampaně byl objev
dvou sídlištních objektů z·e střední doby hradiětní a dalěích keramických nálezů ze sídlištní vrstvy. Ve výplni
jednoho z nich byl ověřen větší keramický fragment znádoby starší doby hradištníq Zvlášt významný je však větší
pravoÚhlý sídlištní objekt nedaleko odtud, ve vnitřní své
ploše obdélníkovitě zahloubený, se stěnami na způsob srubu, jak lze usuzovati podle pravoÚhle založených žlábkd
pf-i obvodu objektu. Ob.jekt je značně velký a nemohl být
dosud celý prok~oán; ~atím měří 4x5 metrů. Je porušen
objektem z pozdnÍ doby hradištní a kryt stejně jako výše
uvedený objekt destrukcí chat z pozdní doby hradištní,
které v poloze "Za Hradskem" tvof-í bohat~ nálezy represen-

- 52 tovanou osadu pa trn ě z doby , kdy již stál i nynější
kostel (l2os t oletí). Strat i grafická návaznost -objekt~
naznačuje i souvi s l os t osídl ení od skl onku s t arší do
proběhu pozdní doby hradi š tnío

59. LHOTA,
-~--~ k.o . Dolní

Břežany ,

t r at Závis t, o. Praha-západ.

.

Keltské oppidum (se stopami osídlení v době kultury mohylov~, knovízské , halš t atsko- laténské a z období pražského typu) .
I

Vedoucí výzkumu: Dr Libuše Jansová, CSc, AÓ

asAV

Praha.

Zprávy o_výzkumu a spisy týkajíc í s e rozných jednání
čj.: 913/67, 1225/67, 1801/67 , 1810/67 (zápis o komisi
vedené akad . J .Filipem) , 1981/67 , 1 978/67 , 2332/67.
2592/'67, 2.836/67 , 2837/67, 2879/67 , 3563/67,
3624/67, 3990/67, 4172/67 , 4839/67, 4840/67 ,
5345/67, 5346/67, 59 43/67 , 5944/67 , 6544/67 ,

6749/67.
--------

Zprávy připojené k ces t. Úč t O.m ( 2146/67, 2749/67 - A.Knor;
2592/67, 5944/67 - Dr L.Jansová; 4759/67, 5279/67 Dr E.Plasl).

Lít.: L.Jansová, Keltisches Oppi dum Závist. Heutiger
Stand der Ausgrabungen und ihre Ergebnisee.
AR X.XIII 1971, 273- 281, 377- 380.
P.D~a, Vorburg und Unterburg des Oppidums Závist.
V:orbericht. AR XXIII 1971,. 282-287.
Dne 28.III.1967 rozhodla komise za předsednictví
ředitele AÓ ~SAV akad . J . Filipa o dalším prdběhu prací:
1. Před zahájením vlas t ního výzk umu bude proveden geologicko-archaologický prOzkum menšími sondami na vnitf-

.,
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ní plo~e Hradiště SZ od akropole za ~tálého dozoru
A!Knora a za částečné . Účasti dra J.Kukly. ·
2. Dr E.Plesl dokončí výzkum v sondách A 1 a A. 16 na severovýchodním svahu nejvyšší ploěiny akro·pole.
3. Dr E.Plesl provede výzkum odlesněných částí vnitřní
osídlené plochy .Hradiště u Al.t ánu (poloha C).
4. Dr L.Jansová bude pokračovat ·ve výzkumu brány D ve valu
č.III. na JV Úpatí Hradiště (poloha F).
Kromě toho rozhodnuto, že dr E.Plesl, pověřený vedením dokŮmentace, podá návrh na jednot:n~ uspořádání depositář~ do konce dubna ·1967 a návrh na jednotnou Úpravu ·
dokumentace do konce června 1967.
Výsledky výzkumu.
1. Pfi so~dážním prOzkumu, prováděném za vedení dra.J.Kukly
a A.Knora, bylo pol.oženo celkem 37 sond o rozměrech 150 x
x 75 cm. Z nich 7 sond na mírném svahu s dlouhými terasami SZ od akropole v poloze B zj_istilo kul tumí vrstvu s
keramikou knovízskou a pozdně laténskou a knovízskou kulturní jámu. V terasách samotných bylo ·zjištěno zesílen:!.
kulturní vrstvy, těsně pod patou teras pod slabou vrstvou
lesního humusu odkryta zvětralá ~kála. Je proto velmi
pravděpodobné, že tyto terasy jsou poz~statky polí mladších než z doby laténské. Sondami v místě plánovaného
výzkumu v sedle mezi svahem pod SZ Úpatím akropole a mezi
plošinou U Altánu in~ této plošině zjištěno intensivní
osídlení knovízské a pozdně laténské, místy rovněž stopy
osídlení· z mladé doby halštatské až časně laténské, kromě toho také ojedinělé keram. zlomky eneolitické a hra..
dištní. Sondy P°.l_~žt!_né v ši~okém žlabu na vnějším opevně~í ~radiětě u Altánu prokázaly, že nejde o příkop, nýbrž
jen o prohloubení vzniklé těžbou kamene pro stavbu hradeb
(zpráv~ A.Knora čj.1981/67, ~ geologické situaci zprá~
J.Kukly čj.1978/67).

.

2. V,yzkum na SV okraji a svahu ne jvyšě:! plošiny ak.ropole za
vedeni dra E.Plesla, sledoval zadní zea kamenné hradby
a ověfil některé nálezové okolnosti z let 1964 a 1966.
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Současně

pr ovedeno zajištění sondy sešikmením
dra E.Plesl a 2837/67, 3563/67)0

stěn

(zpráva

J. Výzkum v poloze U Alt&nu za vadení dra E.Pleslao Byly zcela

a

prczkoumány 2 sondy v r ozloze
1 ar /5- 33-10 a 5- 25- 49/ ~
z větší části dalš í stejně velká sonda /5- 25- 48/. Ve všech
těchto sondách pod humusem a splachovou vr stvou byla zjiště
na silná tmavá kulturní vrstva s velmi bohatými keramickými
a jinými nálezy pozdně lat~nakého období a pod ní sídelní
vrstva s nálezy knoví zsk~ kultury . V sondě 5- 33-10 byla odkryta pozdně laténská částečně zahloubená chata a část další pozdně laténské chaty, částečně zahlouQený sídelní objekt knovízský , kromě toho ze spodní vrstvy byly získány
i nálezy mohylové . V sondě 5-25- 49 byla odkryta v pozdně
laténské vr~tvě kos tra bez hlavy a bez milodaru s pokrče 
nýma nohama a větší část zahl oubené chaty s kamennou píckou a výraznou keramikou pražského typu; její pddorye byl
zachycen již v hl. 50 cm. Sonda obsahovala rovně! eidliět
nť. vrstvu mladohalštatskou a knovízskou, k nimž patřily
jámy pro k~ly ve skalním podloží . aást velké mladohalětat
ské chaty s ohniště~, vymezené žlaby a k~lovými jámami,
byla zachycena v sondě 5- 25-48 (zprávy dra E.Plasla ěj .

2836/67, 3990/67, 4840/67, 5346/67) .
4. Výzkum brány D ve valu č.III . na J'l Ú?a~í Hradi š t ~ probí hal. za vedení dr.L .Jansové . Plocha, zkoumaná min. r oku,
byla rozšířena SZ a JZ směrem v jižním křídle brány a r.~ktaré star~í sondy byly dále prohloubeny. Nejstarěí opevnění (5.stavební fáze) bylo prozkoumáno v délce 27 m a
ověřen tím její kleštovitý pddorys; její zalomení JZ smě
rem. nemohlo být odkryto pro dosud neprozkoumané mladší nsdlo žní vrstvy. Nejstarší hradba měla v líci dfevěncu palisádu, za ní probíhala rovnobě!ně řiď!! řada kllld, zpevňující
kamenné těleso hradby . Vnitřní stranahradby nebyla patrně
ohraniěena ani pravide lně kl adanou zdí, ani dřevěnou
konstrukcí . Následující fáze /4./ hradby zkoumána z těchže
ddvodd jako fáze 5. Hradba s kamennou plentou a s vislými
trámy v líci byla odkryta v jižním kří dle brány v celkové
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d~lce 20 m. Při jejím vnitřním ukončení byly na její vněj
§í straně odkryty zvláště hl uboké k~ly svědčící pro d~evě
nou stavbu v pr~chodu brány . Tato hradba byla v bráně patrně jednou opravována a k ml adší .její výstavb~ nejspíše
nále~í destrukce, považovaná min. r oku za pravděpodobně
samostatnou 2. staveb. fáz i. Pod h radbou s kamenn9u plentou byla zjištěna kamenná hradba s lícem bez svislých trám, asi mladší než 4 . stavební fázeo V nejmladším opevně
ní Cl.stavební fáze) byl získ án Úplný p~dorys jižního ·
křídla brány - palisáda s nepravidelně obdélníkovitou
(věžovitou?) dřevěnou k~lovou stavbou a hromadou prakových oblázkd na vnějším nároží nad cestou a dosti bohatý
pozdně laténský keramický materiál .
Za jižním křídlem bylo odkryto několik sídelních objektd. Nejmlad~í z nich - z konce laténského období - byly
jak za vnější stranou palisády nad p říkopem, tak i na opačné straně, kde porušily vnitřní konec kamenné destrukce nejstarší hradby . Velmi dobře zachovaná zahloubená chata s hliněnou klenutou píckou a s pohřbem nemluvněte v hlinité podlaze, spolu se dvěma mělčími objekty po jejích užších stranách, tvořila asi jakýsi výrobní komplex.
Další zahloubená chata menších rozměrfi s výraznými drobnými nálezy (bronzová spona s volnou patkou aj.) patřila
n~ktaré ze starších fází ~ snad ke kamenné zdi bez svislých
trám~ v líci. Jen zčásti zachycen sídelní požárový horizont
s kOlovýtni jamkami , dvěma ohništi a skromnými nálezy zlomkd nádob, vatšinou v ruce pracovaných . Z požárové vrstvy
je i zlomek sapropelitového kruhu a část bronzového řetíz
ku z tyčinkoví tých článk~. Tato vrstva je starší než pf>adpokládaná 4. stavební fáze a mladší než nejstarší stavební
fáze„ jejíž destrukci částečně překrývá ( zyrávy dr L.Jansové čj.:

2879/~7 3624/67, 4172/67, 4839/67 4840/67,
' 5943/67, 5944/67, 6544/67).
'
5345/67, 5346/67,

Výsledky výzkumu je možno shrnout v těchto bodech:
l. Sondáží vnitřní plochy Hradiště mezi SZ Úpatím Hradi~tě a
Altánem zjištěno, že dlouhé terasy, považovan~ dříve za
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2.

3.

4.

5.

sídelní terasy pozdně laténské jsou pravděpodobně rriadší
a ~sou nejspíše stopami po starých polích.
Jnk tyto sondy, t ak i výzkum v sedle mezi ploši nou u Al t ánu potvrdily, že nejinte ns iv něj ší osídleni Hradiště nál eží
dvěma obdobím - knovízské kultuře a mladé až pozdní době
1 aténské.
N"ikde na této ploše nebyly zachyceny kamenné zdi a pode zdívky, odk r y té v minulých letech na nejvyšší plošině akro•
pole, což potvrzuje jeji ch mimořádný význam ve vztahu k
ostatní csídlené ploše Hradiště. Současně zjištěné části
sídelních objekt~ ml adohalštatských , nebo snad v n~kterých
případech pozdn~ ;hal šta tských, n,značují, že tato plocha
byla osídlena v době opevnění nejvyšší plošiny akropole i
s ním současných kamenných s taveb a vedou rovněž k před
pokladu, že Hradiště bylo již tehdy ·jako celek opevněno.
Je tak možno souci t podle toho, že pravděpodobně do této
doby (t . j. do rozhraní pozdního halštatu a časného lat~nu)
náleží i nejstarší stavební fáze v bráně D ve valu č.III.
Stratigrafie opevňovacích staveb v bráně D, kde opevnění
byJ.o přestavov áno nebo znovu budováno jak v mladé až pozdní, ale také již ve starší době laténské, vybízí k tomu,
aby při plošném odkryvu vnitřní sídelní plochy Hradiště
byla věnována co největší péče ;stratigrafickým pozorováním laténské kulturní vrstvy, o níž je podle těchto zjišt~ní možno předpokládat, že není jednotná a že vznikala
po delší dobu.
Zvláště významný je objev chaty s keramikou pražského typu
v sedle mezi plošinou u Altánu a svahem SZ od akropole.
Tato chata spolu se soudobým osídlením nejvyšší plošiny
akropole naznačuje, že na Hradišti je tfeba počítati s
v~tším množstvím podobných objekt~ a s mimořádnou d\lležitostí Hradiště pro nejstarší slovanskou historii ~ech.

Dr L. Jansová, CSc.
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66. MAN~T!N, osada Hrádek, o. Plzeň-sever.

-------

Žárov~ pohfebi~t~ z pozdní doby hal~tatské.
Vedoucí výzkumu: Dr Eva Soudská, CSc, AÓ ČSAV Praha.
Zprávy o výzkumu

čj.:

3522/67, 4126/67,
4839/67.

1§J§[€7, .

Lit.: E.Soudská, Výzkum pozdně halětatskéh o pohřebiět~
v Manětín~-Hrsdku v roce 1965. AR XX 1968, 172-177,
283-284„
E.Soudská, Hrob s maskovitou sponou z
Hrádku. AR XX 1968, 451-469, 567-570.
Při

Manětína

výzkumné sezoně 1967 se podafi~o vypreparo~st
30 hrob1 (č. 48-78). Ne ploše I. se soustřeaovaly malé
hroby v jamkách (popelnicové a jámové) a keramikou bohatě vybavené hroby ne Úrovni p~vodně patrn~ opat~ená mohylovými násypy. Kamenné kryty kryjící hrobové jamky zde
zJi§těny nebyly, ale vzhledem k soustř'eděn:! hrobd na ně
kterých plochách by je bylo lze předpokládat. Na ploše II
naproti tomu nebyl zjišt~n žádný hrob, který by mohl .p fipomínat hroby 6/65 nebo 49/67. Zde byly zachovány dvě plochy zhruba o ~ 5-10 m kryt~ jednou vrstvou kamení (hrob
53 s 65). Pod kamenným krytem hrobu 53 bylo 12 m~lých hrobO v jamkách (a-k), z · nichž některé byly popelnicové~ jiné jámové. Nádoba s k~stkami hrobu 53 c byla ns Úrovnio
Na pl9še III m9jí převahu řady (v~z a s-j) velkych zahloubených obdélníkovitých hrobů pod kamennými kryty_z
velkých balvanO zřícených až ke dnu do hl. 40-70 cm (hroby 66, 69, 71a, 72, 74, 77). Kromě toho jsou zde ještě
manší, mělká, přibližně čtvercové hroby rovně· ž pod kamennými kryty se 2-3 nádcbkami většinou do sebe vloženými
( hroby 38/66 ·a 68/67). Kromě toho zde byl jeden samostatný hrob jámový (hrob 75). K nejdOležit~jším v latcšní
výzkumné ·sezoně patří hrob 74, ve kterém byla nalezena
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·chovaná dřevěná deska s malými bronzovými te rě !ky .• Za .
zvláštní zmínku stojí také hrob 77 se zbytky spáleného
dřev~ného obložení, na kruhu dotáčené lehvovitá nádoba
a mísa s~ blíží již keramice plochých kostrových hrobd ·
1 aténských"

Dr E.Soudská, CSc$

-~--~-~---~---~--'
Zanikl~ stfedov~ké

'19. PLAN1 NAD LUŽNICt

předměstí Sezimova

tfat!, o. Tábore

předměstí Sezimova Óstí.

Vedoucí vfzkumu: . Dr Miroslav Richter., · AÓ esAV o Pi,aha •
.

..

.

.

. Zprávy o výzkumu čj.: 3139/67, 3940/67,. 2gQ!l§1;
( zpráva o -komisi. dr.Ple inar a dr. Váňa, č J. 4561/67).
.

.

.

Lit.: M.Richter,

v

Sezimově

Některé

výsledky a problémy výzkumu

Óstí •. AR XIX 1967, 712-717.

M.Richter, Výzkum v Sezimově Óst:í v l.1966„1968ci
. AR XXI 1969 • ·· 768-782 , 84 7-849 o
M.Richter, Archeologický výzkum v Sezimo~! t1stí.
?lové poznatky a otázky o Tábor 1970 ( Sborník k
550tému výr. vzniku města} 0 23-380
V roce 1967 se výzkum

na skrývku sro na
parcel a odkryv parcely na
soustředil

západním okraji zastavěných
ji!nťm okraji zkouman~ plochy, kde ja možné podle
ších -n'1ez'd předl)okládat usedlost hrnč!feo
1.

Prdběh

dř:ívěJ

a výsledky výzkumu na z~padním okraji zkouman,
plochy. Při skrytí dalěíeh ard se podařilo ov~ři~ před
poklad rozsahu parcel a výskyt stavení ještě v t~chto
místech. lfa parcele, kt~rá má na východním okraji slo-
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podezdívce se čtvercovou místností uzavírá zastavenou
plochu podlaha z drobných kaman~, která přísluší patrně
jen dřevěné stavbě. Tímto pásem budov prochází od severu
k jihu chodníček z drobnějších lomových kamen~, vedoucí
ke studni , umístěné na malém dvorečku (?) severně . od uvedených staveb. Dále k severu bylo dalš~, patrně lehčí
stavení n8 podezdívce z jedné vrstvy kamen~. V tomto stavení byly d vě, konstrukčně zajímavé pece. V druhém přípa
dě jda o složité pecní zaříz eni, které lze předběžně interpretovat jako udírnu . Tomu by nasvědčovalo i množství
zvířecích kostít nalézaných v okolí a v dalších stavení
na této parcele. Nálezy objekt~ (hlavně pecí) do jisté
míry osvětluje funkční opodstatnění členěné sous~avy
sklepó. v přední čésti parcelyo Zdá se velmi pravděpodob
né, že prozatím ne jrozs áhle jší tato parcela byla usedlostí řeznikao
Sousední usedlost, · v niž byly zjištěny již v r.1966
nálezy, indikující hrnčířskou výrobu, pece a snad i vysoušecí zařízení, je směrem k západu o něco kratší a její zastavěnou plochu uzavírá nízká podezd ívka s podlahou
z drobných kamenó.. Při dalším průzkumu v místech kontrolních blokó. byla zjištěna zect, vymezující prostor haly na
severní straně . U obvodové západní zdi haly probíhá kanálek, odvádějící patrně povrchovou vodu pod touto stavbou, která přehradila přirozený sklon povrchu terasy o Kanálek se na dvorku připojuje k jinému, patrně pozdějšímu
kanálku, procházejícímu pod dvorkem od západu v širokém
!labu, vyplněném většími i drobnějšími kamenyo Spojené
kanálky vedou dále k severu podél východního křídla podezdívky čtvercové místnosti v usedlosti „řezníka" a vyÚstují do snížené plochy terasyo
V. několik arech jsme provedli hloubkový výzkum až na
písko.v é podloží. Pod vyrovnávacími vrstvami 14.stol. jsme
zjistili nesouvislé osnovy kó.lových jamek a stopy po vyložení podloží souběžnými břevny . Podle srovnatelných nále-
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z~ patří- tyto objekty do 13.stol . V těchto místech _jsme
zachytili patrně i starší studnu, která by mohla podle
stratigrafické situaca poch ázet již ze 14 . stol. a nedočka
la se zániku. Další studna je n8 jih od usedlosti hrnčíře,
která by měla patřit (dosud skryta pod hlavním kontrolním
blokem) ještě k zánikovému horizontu. Tak by ovšem tato
usedlost měla dvě studny.
2. Výzkum plochy na jižním okraj i byl původně zaměřen k z_jištění celé plochy dvorku , který po dle předpokladu náležel
k hrnčířské usedlosti, kde byly již dříve zjištěny dvě pece a odpadní jámy s defekt ními výrobky.
Po ukončení výzkumu s~ objevila zahloubená prostora,
vymezená na východě poměrn~ kcmpletně zachovanou zídkou
se dvěma střílnovými okénky, kt~rá pokračovala na jižní
straně až ke vchodu, jehož prOkop , situovaný mimo obvod
stavby, byl na .bocích též vyzděn. Přibl iž n~ uprostřed
objektu byla rozsáhlá kupa hrnčířsk ého jílu, východně od
ní potom menší kupa hrubšího písku. Západní hranice j:!lov~ kupy byla přesněji ohraničena pásem výplně• obdobn~
svým charakterem výplni v negativu zdiva. Zahloubený prostor byl na povrchu vyplněn drobnou kamenno u destrukcí,
překrývající mocnou vrstvu vypálené mazanice • . Podlaha byla z více udusaného jílovi té~o písku. Pozoruhodné jsou nálezy kachl~, k teré tvoři ly hl avní podíl mezi nálezy . Kumulovaly se především v místech jihovýchodně od kupy jílu,
kde v des trukci leželo nejvíce celých exemplářóo V mazanicové vrstvě u vchodu se našlo i několik hliněných matric
s vřezanými naga tivy. Některé z matric nebyly ještě zcela
vypáleny. Další matrice se našly ve zlomcích i jinde ve
výplni. V jednom případě jsme získali i otisk metrice,
který však postrádá náběh na připojeni komo_ry, což mne
vede za sou časného stavu zpracování nálezó k závěru, že
matrice nesloužily k výrobě kachl~, ale keramických desek snad obkládačeko Kachle, nalezené v tomto objektu, jsou
zčásti hrncovité , zčás ti komorové s geometrickou výzdobou,
která byla většinou ještě dále zvýrazňov ána prořezáváním.
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K výrob~ drobných plastik sloužila i nalezená matrice.
s negativem pos tavy P.Marie s Jesulátkem.
V souvislosti s výzkumem tohoto objektu jsme pokračo•
vali také ve vybírání výplní v aru 181. Část tohoto aru
(severní polovina) byla prozkoumána až na piskovd podloží, kde byly opět výpln~ a kOlové jamky ze 13. stol,,
spolu s celou tuhovou zásobnic, zapušt~nou do písku.
Jižní pol o\ :na aru obsahuje dvě pece s předpeen!mi jama•
mi, Některé z těchto ob jekt~ byly prozkoumány j i ! v r.
1966. Letos jsme vybrali předpecní jámu u východněj i položen~ pece, která obsahova·1a značné množství keramiky,
neobjevil se však mezi nálezy ani jeden zlomek kachle .
Zdá se, že tyto objekty byly součástí usedlosti hrnčíře
a výrobce kachl~ jich neužíval.
Hlavni výsledky výzkumu:
1. Dosavadní představa o charakteru osídlení na předmět!
byla výrazně obohacena o poznání dalšího řemesla výroby kachlů. Zůstává otázkou, zda toto řemeslo bylo
tak Úzce specializováno, což by neodpovídalo zprávám
z písemných pramanůo
2 . Doposud odkrytá plocha vykazuje v každé usedl osti
řemeslníka, což je dalším přínosem pro širší otázky
historické. Pro konečné závěry by bylo pochopitelně
nutné znát·situaci na vě tš ím Úseku sídliště.
3. Pomalu se rýsuje základní schema a uspořádání zástavby jednotlivých parcel.
4. Přibyly též doklady pro poznáni nejstarších fází sídliště, spolu s nálezy 13.stol •• Doposud nic nevyvrací
již vyslovenou a publikovanou thesi, ža k zástavbě na
kamenných podezdívkách došlo až v průběhu 14.stol. a
to ne přímo na jeho počátku.
Dr M.Richter, CSc.
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80. PLOTI~IB NAD LABEM , o. Hradec Král ové.

-------~---------a pohře biště

Sídliště

lidu s vypíchano u keramikou,
lengyelské sídliště a pohřebiště, eneoliti cké sídliště,
Únětické sídli ště a pohřebiště, halštatsko-la ténské
osídlení, sídli§tě ze st9rší doby římské, pohřebiště
z mladší doby římské a po č. stěh. národ~ .
Vedoucí výzkumu: Dr Alena Rybová, CSc, AÓ ~SAV Praha
a Dr Vít Vokolek, Muzeum Hradec Králové.
Zprávy o výzkumu

čj.:

2221/67, 2415/67, 2744/67, 3065/67,
3279/67, 3658/67, 4170/67, 4464/67,
1§~2l§1, 4690/67.

Lit.: A.Rybová , Výzkum pohřebišt~ z mladší doby římská
a počátku st ěhování národ~ v Plotištích n . L.
AR XIX 1967, 631 - 643 .
Ve výzkumné sezoně 1967 byl dokončen výzkum jihovýchodní okrajov~ plochy soustavného odkryvu, která j i !
hraničí se soukromými pozemky obce Plotiěl. V tomto Úseku, na Úpatí mírného návr~í,byl tedy plošný výzkum ukončen. Celková odkrytá plocha měřila 1. 781 m2 , čím! doposud soustavný odkryv na této lokalitě dosáhl 7.031 m2 •

Q222Ef_!!~~-~-YlE!~~~~~~-!~~~!~~~~

Na Území plošn~ho
i sondážního odkryvu byly v jihovýchodním konci zcela
odkryty tři pOdorysy chat . V severní části to byla chata
vymezená ne východní i západní straně žlábky (ob j. 161,
164), dlouhá 14 m a široká 7 mJ s ktllovou konstrukcí
pouze na severní a jižní užší stran ě . Druhé dvě chaty,
obj. 171 a 181 byly klllové, mírně trapezoidního p~dorysu. Obě rovněž pos trádaly vnitřní členění, nosné kdly
byly znatelné opět v kratších stra~ách, nebo v případě
chaty 181 v jejím středu . Chata 171 byla dlouhá 13 m,
§iroká 1D&JCimálně 6,5 m, chata 181 měřila v d~lce 17 m,
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v max. šířce 8 m. Je zřejmé, že jde o jÍný typ chat, než
které jsou doposud z této kultury běžné. Je to již třetí
typ chat zjištěný na tomto nalezišti .
Obvyklým typem jam jsou jámy s t avební . Kromě nepravidelných ·a lal okovi tě členěných jam se objevují osmičkovi
té jámy. Pozoruhodným zjištěním letošního roku jsou kruhoví té pra\-i.delné jámy, na dně rozšířené do stěn. Obj.
178 byla v pódorysu přesně obdélníkovitá jáma, se dnem
však složitě členěndm• V obj. 154b, 168 byly nalezeny
destrukce pecí, které podle nálezové situace byly zahloubeny až po skončené funkci jamo
Vedle mladé fáze vypíchané keramiky ( IV.stupeň), objevující se především ve stavebních jamách, byl v letoěním
roce odkryt hcrizont nejstarší vypíchané keramiky (I.stupeň), zastoupené především v pravidelných zásobnicovi tých
a osmičkovitých jamách. Vedle bohatého, IllflOhdy i tvarově
rekonstruovaného keramického materiálu jsina nalezli množství štípané industrie a hlazených kamenných nástrojd.
V obj. 163 a 179b byly nalezeny dislokované zvířecí kosti,
snad bobří.
Ve čtverci XLIV byl nalezen shluk keramiky, mazanice
a kamenných nástroj~ (obj. 145), který představuje p~vodní horizont tohoťo období, již několikrát. konstatovaný
v uply~ulých letech.
~~~gi~!~~~-2~fg!~~~~

Ve

čtverci

XLIV byl objeven žárový

hrob s rozrušenou nádobou. Mezi pozoruhodné nálezy patří
dětský kostrový hrob se strávenou kostrou a 3 n,dobami.
v partii lebky bylo na dně pozorováno int enzivní zbarvení
červeným okrem (k. hrob L). Podle dosavadního ter~nního
zjištěni jde o samostatné menší birituálni pohřebiště, ·
začínajíc:! v pozdním stupni vypíchané keramiky. Z něho
až dosud známe celkem: 4 žárové a 1 kostrový hrob vypíchan~ keramiky, 2 kostrové a 1 žárový hrob lengyelsk4
kul tury.

!~~2!i!!~!!_2~f2!~~f.

Z osídlení eneolitického nabyl v
letošní sezóně získán žádný objekt.
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byl s l edován příkop (obj. 17),
proběhu 112 m. Je orientován ve
směru SZ-JV. Při j v. konci v l etos zkoumané partii se
rozšiřuje až do ěíte 10 m a P?někud zatáčí jižním smě
rem. V sondě XVI byl pt:íkop ·vybrán, i když nebyl zachycen jeho jifn! okraj. Jeho hloubka dosahovala v tě·ehto
místech 112 cm, a ve výplni byly opět jak vypíchaná,
tak ptedevším Únětické sttepy. Celk ová s ituace dokládá
ná§ pfedpoklad, že na jihovýchodním konci pfíkopu bylo
vytvofeno napajedlo pro dobyteko
Z ostatních odkrytých objektO únět ick, kultury ·jsou
to všechno pravidelné zásobní jámy.
~nětické objekty v l e tos zkoumaná partii jsou evidentně f:ídce _rozmíst~n~ a p~edstavují východní konec celého
sídliště. Zásobní jámy se zde kumulují na jednom malém
prostoru. Je pravděpodobné, !a po zhotovení celkového
plánu bude možno rekonst r uovat l - 2 kdlové chaty.
kul tura. Nadál e
----~---~-------který je tady odkry t v

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

Halštatsko-lat~nské osídlení. Ve čtvercích L, a LI byl
objeven objekt 167, nepravidelně ov~ný, s del!! osou
5 m. Je ·po·dobný jamám z mladě:í doby halštatské, bě!ně
interpretovaným jako polozemnica. Náš výzkum nezjistil
jediné stopy, které by nasvědčovaly obytné funkci tohoto
objektu.
V jihozápadním konci plochy letos zkoumané byl zachycen Úzký 2,5 m široký příkop zcela pravidelně vyhloubený,
s plochým dnem ( obj . 156), který jsme sledovali té! v pomocné sondě XXIII/67 , v d~lce 15 mo Byl orientován přes
ně ve směru S-J. V jeho dně , souběžně s orientaci, byl
prohlouben. Úzký žlábek ( obj. 1 55) , který na severním konci rovn~ ukončeného příkopu pokračoval dále o 5 m. Příkop
je jednoznačně datován souhlasně a materiálem z objektu
167 do III.stupně kultury slezskoplatěnick4 . K&ramický materiál z těchto objekt\\ je natolik výrazey, !e toto dstování je jednoznačné. Jae tot i ž o objekty, která patř! k
fázi o něco starií, než jsou objekty halštatsko- latánskt!,
zkoumané v minulých sezónách.
Do 'stsvební já~ s vypíchanou ke r amikou (obj. 174) byla
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zahloubena jáma, na jejímž dně byla prozkoumána dobře zachovaná destrukce ováln~ kopulovit~ pece. V peci byly nalezeny slezskoplatěnické střepy.
Q~!9!_!!-~!~r~~-22Ěl_ff~~~~ V letošním roce byly odkryty
zásobní jámy (obj. 152 a 153), s bohatým keramickým mateFiálem starší doby římské (Eggers~v stupeň Bl). Je pravd~podobné, že jde o okrajovou část sídliště, rozkládajícího
se na nalezišti Plotiště III, vzdáleném cca 700 m jižním
směrem- Již L.Domečka uvádí totiž z těchto míst obsah zásobní jámy a další střepy starší doby římsk~ jsme zde našli
sběrem v r. 1961. ~bjekty jsou překryty žárovými hroby z
mladší doby římské.

f2h!:!!!2!~!~·-!_!'J!~2!i_222i_f!~~~-~-E2~~!~~-!?!~h~Y~.f-~~r~9~i

V letošní sezóně bylo odkryto celkem 158 žárových hrobů .

<č.1046-1207 ), které představují vlastní jihovýchodní konec
pohřebiště. Téměř

všechy ž. · hroby odkryté v letošní sezóně
patří). a hl. 4. století n.l. Ani v jednom případě nebyla
nalezena popelnice z doby stěhoválwí národů. Toto konstato~
vání je o to závažně jěí, že se jedná ·o skupinku na jihovýchodním okraji pohtebil3tě, která pro,.storově respektuje uložení komorového hrobu (obj. 105) se zvířecími a lidskými
kostrami, zkoum~néh~ v r.1964. Tento hrob byl ohraničen
čtvercovým žlabem (obj. 128) 15 x 15 m, se třemi vchody.
Východní. nároží této ohrady se vchodem bylo zkoummio až
letos. v · jednom místě byl nad žlabem superponován žárový
hrob s popelnicí, jejíž tvar není mladší než 4 . stol. Před
stavuje tedy te~~o hrob terminus anta quem pro datování
komórového hrobu.
Letošním odkryve·m byl uzavřen výzkum východní okrajov~
partie celého pohřebiště.

· Dr. A.Rybová, CSc. a Dr. V.Vokolek.
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107.

!~2~QY!9~,

o. Kladno.

z období hal štatsko- laténského a zaplavená
osada ze starší doby římské.
Sídliště

Vedoucí výzkumu: Antonín Knor, AÚ ~SAV Praha.
Zprávy o výzkumu

čj.:

4184/67, 21§2/67; ~práva o geologické situaci (J . Kukla) čj.5799/67.

Lit.: K.Motyková, Hnl š tatsk o-l aténské sídliště u Tuchlovic, okr. Kladno. AR XXI 1969, 99-100 .
K.Motyková, Nově ob jevené sídliště ze starší doby
římské u Tuchlovic. Pam. arch. LXI 1970• 236-260.
Na nalezišti bylo na levém břehu odvodňovací
strouhy založeno celkem 6 sond.
Sonda 1/67. Nejvýchodnější, o rozměrech 3.00 x
4.30 m, navézala na západní okrBj jedné ze sond minuláho roku. Jí byly zachyceny ještě spodní náplavové vrstvy se zříceným plůtkem(?) a. okraj jímky s připlaveným
bfevnem v jejim Ústí.
Sonda 2/67. Rozměrů 5 . 00 x 5.30-5.45 m, byla oddělena od záp. stěny předešlé sondy kontrolním blokem
o ěíři 50 cm. Jí bylo zachyceno v zachovaných spodních
náplavových vrstvách zakončení pl~tk.u (?).
Sonda 3 a 4/67. Od obou sond na západ, t.j. proti
proudu odvodňovací strouhy, byly otevřeny spojené sondy
3 a 4/67, o rozměrech 4.25 x 4.75 a 8.00 x J.00 m a to
proto, že v těchto míst ach zapadala "kulturní vrstva"
(černozem - v ní časně římské střepy) dvěma mělčími jámovitými západy do jílovit ého podloží . Odkryv tu ukázal
stratigrafii polohy, nezasažené pfeplavy: na jílovité
podloží se tu klade černozem, silně prostoupená rezivými .železitými sraženinami (povlaky až drobná zrnka).
Oernozem je překrytá černou svahovou hlínou a tato pak
bahnem, vyhozeným z mlýnského náhonu. Toto zvrstvení

- 67 bylo již zachycováno v sondách 1 a 2. Za sídlištních objektO
se tu · objevily větěí k\llové jamky, většinou 4 boká a dlouhý
a Úzký mělký žlábek. Nesporně tu byl i menší počet drobných
k\llových jamek, i 4 bokých, ale povrch podložního jílu byl
natolik rozbrázd~n drobnými norami, že po sejmutí tohoto
rozrušeného povrchu tyto kolíky vzaly za sv~. Jámovité západy se ukázaly být jen nehlubokým západem černozemě v · nerovném povrchu pvdlcží, i když intencielnost těchto objektd je
z ostatních ddvodd více než pravděpodobná.
Sonda 5/67. Rozměru 10.00 x 4.00 m, byla otevřena daleko na západ proti proudu, pod soutokem mlýnského náhonu a
odvodňovací strouhy. Pod nejvrchnější vrstvou bahna, vyhozeného z mlýnského náhonu, klesaly náplavové vrstvy bahen a
pískO. Ve ~loubce 110 - 145 cm od povrchu probíhala řid~í
poloha dřev, z nichž některá byla jasně opracována. Tato poloha nebyla doprovázena žádnými jinými nálezy - jde tedy
bezpečně o vrstvu napla~ených dřev z blíže neurčitelné vzdálenosti. Ještě nížeji, ve hloubce 160- 215 cm, probíhala hustší spodní poloha dřev, jak břeven a větví, tak i opracováných dřev (kdly, špalky, třísky apod.), provázené zvířecími
kostmi (i opracovaná větev jeleního parohu) i střepy (i vět
ší okrajová část typického dvojuchéh~ hrnce). Z jihozápadní~
ho konce polohy vyčníval do ní rovn~ uříznutý pařez in situ.
Věe nasvědčuje tomu, že k transportaci těchto dřev došlo do
malé vzdálenosti, snad do _2-4 metro. Ukazuje na to i několik
drobných střepd v ploše několika čtverečních metro nalezených, které k sobě přiléhají a jsou z tuhované nádoby _z dobená typickým meandrem. Byl tu tedy v bezprostřední blízkosti
povodní rozmetán nějaký objekt.
Pro to svědčí i to, že bazi této polohy ve hloubce
245 cm od povrchu tvoří již pleistocenní písky(?), překrytá
v severozápadním nároží sondy oním jílem podloží, zde pozvolna vystupujícím, který tvoří podloží plochého hřbetu ne levém (severním} břehu Údolí a je zde pokryt černozemí a černou
svahovou hlinou. Také. tento podložní jíl je snad předholocen
ního. p\lvodu.

- 68 Stfepy v tenké vrstvě bahna na této bazi, i kdy! v podstatě časově shodné s t~mi z polohy dřev, zřejmě zase jinak
s nimi nesouvisí. Mimoto v této bazi byla vyhloubena kruhovitá jímka, v níž vedle bř'ezového polena se nalézal i delší
kulatinový kó_l.
Sonda 6/67. O něco nížeji po proudu, rozmi!ro 6.00 x
3.00 m, obnažila sevarní (levý) břeh p~vodního Údolí či snad
přímo potoka anebo povodňového proudu. Na břehu (jíl.podloží), pokrytém černozemí , chyběla nad touto černá svahová hlína, která patrně byla smetena povodní a nahrazena zde naplaveným bahnem. V náplavových vrstvácn bahen a písk~ u břehu
byl shluk dřev nejen opracovaných a neopracovaných, ala i
několika pařez~, z nichž nejméně jeden byl však v poloze
"in situ". ftada drobných větviček i drobných opracovaných
dfev ležela na bazi (pleis tocenní písky?) pod~l břehu.
Obdobně jako ve vrchní poloze předešlé sondy, tak i
zde uložení - dřev svědčí pro jejich připlavení a to proudem
značně silným. Některá z nich se tu zadržela za pařezy či
stromy o

Zatímco v této sondě p~vodní břeh , byt i nevysoký
(kolem 70 cm), dosti prudce klesá do Údolí (pO.vodniho), na
protilehlém pravém břehu odvodňovací strouhy je vidět, že
klesá do Údolí táhle a pozvolna.
Ještě dva objekty zasluhují pozornosti . Ty však výzkumem mohly být jen nepatrně obnaženy, aby byl poznán
aspoň částečně jejich ráz:
Objekt A. Ve svodu mlýnského náhonu do odvodňovací
strouhy leží napříč krátké a mocné kulatinové bfevno s
příčným zásekem, taktéž zde zachycené za pařezem. Pod ním
k odvodňovací strouze, ve spodních náplavových vrstvách
bahen a pískO.,leží větě! počet břeven, větví a větviček,
z nichž mnohé jsou opracovány. Na opačné straně, kde se
břevno opírá o jílovité a písčité souvrství břehu , je tento zřejmě zpevněn řadou drobných a svislých kolíkd. Beze
této polohy je ještě níže než v sondě 5 a 6/670
Objekt B. O něco výěe proti proudu , v korytě mlýnsk~-

j

I
lI

l

ho n'1lonu, je y obou bfezích 20-30 cm mocná vre.tva kulatin,
větší a větviček, opracovených dfev .i odpadu, v ní! je zsra!eno i několik svislých hranolovitých kolíkd . Baze t,to ·po•
1·0hy je výěe o dobcych 50 cm ne! v p~ede,u, polpze a zhNba
je vfškově mezi vrchní a · spodnť· polohou d~ev v sondě 5/67.
Podle těchto dosavadních vfsledkd lze si učinit · c na•
leziAti zatím tento pfibli!nf obraz:
V tomto Úseku Údolí Tuchlovického potoka (od náspu !elezniční vlečky na daJ. Nosek a odtud dále na východ) se rozprostírá pánev raěaliny. Pod t outo pánví probíhalo dále na
východ esi ploché Údolí, tvořené plestocenními náplavypísky. Jeho povrch je níže asi o 2 mne! povrch dne~ního
Údolí. PrOběh tohoto pOvodního Údolí nebyl zfejmě tak přímo
čarý jako d~eAního. - byl ztvárněn meandrovitým tokem pdvodního potoka. Do tohoto Údolí vbíhal z levého b.fyhu plochý ·
jílovitý jazyk, nejspít\e taktéž pleistocenního pdvodu·, pokrytý černozemí a na břehu i ěernými svahovými hlinami.
Prvý zachytiteley zákrut toku pdvodního ·potoka je v ploAe
zhruba vymezené ·soutokem mlýnského náhonu s odvodňovací
strouhou a sondou 6/67, kde se nejspíše ostře zařezával do
levého břehu •. ze sondy 6/67 se táhle obracel k pravému břohu
Údolí, kde je jeho prdběh ve značné dJlce zatím neznám. Nevelkým ttsandrem se znovu 2afízl do levého břehu v ploše
sond 1 a 2/67.
V e~lám proběhu odvo~ňoyací strouhy - po proudu mezi
sondou 6 a ·2 - pfes plo·c hý jazyk, vybíhající z levého břehu
do Údolí, nebyl protst jediný jámovitý obj~kt, ~čkoli bezpečné Trnkovy sběry střepO z tohoto áaeku i výzkumem zjiště
ná situace v sondě 3 a 4/67 ukazují,' že tento jazyk v ěasně
římském stupni byl _t.akJ;éž osídlen. Obdobná situace je i dále
na výchoď ód sondy 1/6'f, kde černozemní pokryv táhle vykliňuje a na jílovit~ podloží. se tu kladou pf:ímo cSerné ·a'V&hm
hlíny. V tomt_o Úseku vedle · česně fímskýeh střepd vystupují
i střepy hal!tatsko-.iaté~sk, .
Značný počet zachovaných dřev ukazuje, že Údolí bylo
hust~ osídleno, i kdy! nelze zatím bezpečně rozhodnout, zda

•
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jan. pi"i břehu Údolí či v celé jeho šíři . V.yhloubaní j:!mek
v sondách ·l a 5/67 svědči spí~e ·pro druhou možnost: Údolí
bylo pom~rně suché, bylo osíd leno v calé šíři ev ní byly
vyhlubovány jednotlivé jímky .
Povodeň, která zaplavila Údolí a osadu v něm překry
la. náplavy, byla mimořádné síly a proběhla ve velmi krát~ém
časovám Úseku, snad v několika dnech _a.svým dozn~nim. snad
jen v několika týdnach. N ejpruděí náraz· povodně byl asi ·v
ploěe vymezené dnes soutokem mlýnského náhonu a odvodňova
c! strouhy - a sondami 5-6/67 . Objekt B v mlý~ském náhonu
zOstal asi stranou tohoto nejprudšího nárazu. Odtud se náraz lomil téměf v pravém Úhlu k pravému břehu, kde nejspíše
ztrácel na s!le . · Podle toho lze ne jzachovalej~í objekty
očekávat kolem objektu B, pak v. pravém břahu odvodňovací
strouhy (zde měla loni dr. Motyková již výraznější objekty
a č,stí !obfíku) a především snad někde v blízkosti sondy
1/67, kde část osady ležela ji! jaksi "ve stínu" najsilněj
lího proudu povodn~ .
Antonín Knor

• III•

František

Sedláček

ARCHEOLOGICKÁ NALEZIŠTI

NA KATASTRU OBCE MŠEC, OKRES RAKOVN:fx
1. Poloha
Doba

"!-~~!~~QI",

římskás

Čo paroely

351/7, )51/8, 357/2
na ploše a si 0,5 ha se rozkládá menši osa-

da ze střední doby římské . Na nikterých
místech porušila hl uboká orba kulturní
vrstvu. Kromě zlomkd keramiky, pocházejících většinou z hrubších užitkových nádob,
nalezena železářská struska a kamenn,
brousky.
nejsevernější

2 • .Poloha "U STARÉHO KRCHOVA"
--~~-----~----~~-

Neolit:

o

ly o. 233/l.

podél okraje bývalé cihelny jsou na ploše
asi O,l ha po hluboké orbě patrny tma~é
skvrny. Jde o zbytek sídliště s keramikou
volutovou, jehož část byla před léty při
těžbě hlíny zničena. Sběrem získána keramika, zlomek kamenného drtidla, brousky,
uhlíky a mazanice. Štípaná industrie zastoupena jádry, úštěpy, srpovými čepelka
mi. Broušená industrie a její zlomky.

J. Poloha "!!_§!!~liQ_~Q!!QY!", východní
č.

časově

blíže

neurčeno:

část parcely

233/l .

na ploše asi 0, 5 ha se rozkládá menší sídliště laténské nebo římské. Získány malé
zlomky keramiky, mazanice a železářská
struska.

4. Poloha "!!_§~~ffQ_!IBQliQY!",
Středovek:

výb~žek parce-

ě. parc. 283, 284, 285.

na ploše 0,2 ha jsou po hluboké

orbě

v ta-
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rénu pa ~rny tmavé skvrny naznačující zby·tky
středověkého dvoroe (historické prame113" o
jeho existenci nejsou zatím známy). Keramiku lze rámcově zařadit do období llo - 13.
století . Dále nalezeny uhlíky a mazanice.

5. Poloha "U STARÉHO KRCHOVA" č. paro. 291/6.

~--~---~--------Střední
ojedinělý nález křemencového,
paleolit :·

vaného úštěpu.

bíle patino~

60 Poloha "U STARÉHO KRCHOVA" Čo paroo 287/5 1 287, 291/6 ~
.

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

29175, 291/lg ~87/5.

Baleziště

leží na hranici kata§tru obce Mšeo a oboe Mšeck,
Zehrovice . Na katastru Mšecké Zehrovioe zasahuje na parcely
~. 1216/3 0 122 0/1, 1220/2 9 1220/3. Podúrobnější údaje zaznamenává J. Fridrich v nálezové zprávě A čj. 2746/640
Beolit:

štípaná industrie (čepelky , úštěpy, jádra,
šípový hrot), br.oušená industrie (sekerka) .
Keramika dosud nenalezenao

Kultura
laténská:

na ploše asi 2,5 ha se rozkládá mladolaténskl
sídliště s výrobnami sapropelitových náramkd
a s železářskými pecemi. Na nalezišti provedlo v r oce 1935 výzkum Národní muzeum v Praze

(prof. dr. J. Neustupný) . Nálezy získané výzkumem uslratečněným na pozemcích obce MšeckfS
!ehrovice byly také pod jménem této obce uveřej něny a zapsány v musejních inventářícho
Sběrem na nale~išti získány zlomky keramiky
robené v ruce i na kruhu, doložena tuhová
keramika. Velké množství sapropelitového odpadu, polotovard i zlomkd hotového zboží. !slezářaká struska, rtizné druhy brouskd 11 mazanice, železné kopí s odlomenou tulejí,
tři zlo!llky modrých skleněných náramkd. Při kopání základd porušena zahlou-
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bená chata, ve které byla nalezena část
železného ř etě zu (dl. 20 cm), poškozená
železná sekera, přesleny a tkalooveké

závaží.
Při sběrech sapropelitového odpadu, polotovard a zlomkd
hotového zboží jsem si všímal některých detaild, které mi
umožnily blíže poznat celý výrobní postup. Podle mého sou~
du se poněkud odlišuje od výrobního postupu již dříve uveřejněniho (Pravěk Československa~ Praha 19601 )ll-312,
obr. 115). Domnív~m se, že vyobr azenou l. a~.
fázi je nutno vyloučit, nebot výrobci nemě li doatatečnt ddvod k tomu,
aby vysekávali trojnásobně silné kotouče nezbyla síla budoucího náramku či kroužku. Tento postup by totiž výrobu
zatě!oval jak větší pracností, tak i větší zmetkovitostí
(uvnitř tak silnéno materiálu nelze zjistit přirozené
kazy). V Pravěku Ceskoslovenska uvedeňá lo a 2. výrobní fáze byla patrně používána hlavně při výrobě menších předmě
td (koráld) ne však při výrobě náramkd. Ty se vyráběly
z plochých desek, jejichž síla byla jen nepatrně větší ne!

hotov~

exempláře .

Starší doba

ř!mskáz

v západní části laténského sídliště zjištěno
několik· objektd ze starší doby římské. Kromi
zlomkd z hrubších nádob získány střepy z misek a cedníkd.

7. Poloha "POD STODOLAMI"

-------------'

Beolitz

č. paro. 220/1, 953, 954, 961, 962 0
965 , 966, 969, 970, 976~ 977, 985,
991.

na ploše asi 4 ha se rozkládá sídliště s vo-

lutovou a vypíchanou keramikou a s poměrně
řídce rozmístěnými objektyo Sběrem získána
keramika, zlomky drtidel, zlomky broušené
industrie, mazanice a štípaná industrie
(jádra 1 úštěpy, čepelky a jejich zlomky,
škrabadla) .

Eneolit-DP:

neolitického sídliště bylo
při melioračních pracích v roce 1961 protato někol ik eneolitických sídlištních objektd, mj. též chata(?) o šířce 8 m a délce asi
15 m. Její hloubka pod ornicí činila 50 cm,

ve východní

části

.... 74 měla

rovné dno a kolmé stěnyG Ve výplni nal ez ena v d~obeych ~lomcícll keramika 1 mazanice a
jedm , kewe.í:l.ilá seke~ka~
sběrem

Kultura

získáno

někol ik

zlomk.d keramikyo

knovízská :

Kultura
laténskás

kromě někol ika

zlomkd keramiky

zjištěn

e&pro-

peli tový odpad .

____

________
,..
8. Poloha "NA
TABULKÁCH"p
Č o parco 2013, 2014 0
aasově

na ploše asi 15 x 15 m r oz t r oušeny slomley'
neurčenoa · žele zářské s trusky.

------

9. Poloha "U PILY"

č.

parco 198 4 11 1992s, 1994, 2002 9 2003 0

Kultura
menší sídliš t ě o r ozloze a s i 0 ,7 ha se
halštatsko- zbytky mnoha žele zářsky'ch peoiA množstvím
laténská
"
a laténská: železné strusky; kerami ka.
Na lokalitě provedl v roce 1969 výzkum
Ar cheol ogický ústav ČSAV v Pr aze (doco
dr. R. Pl ei ner a dr . M. Princ).
10. Poloha "NAD JESENÝM" Č c pare. 1286 9 1293, 1298 , 1305

----------..-- 1295 ,

1332 ,
1365 ,
1331,
1364,

Kultura
laténská:

1296 ,
1333 ,
1366 ,
1334,
1367 ,

1308 ,
1343 ,
13079
1342 ,
1369,

1309 ,
1344,
13109
1345 ,
1377 g

1)20,
1353,
1319,
1352,
1383,

1§219
1354,
1322 ,
1356,
1388.

mladolaténské sídliš tě o rozloze asi 4 ha
a díl nami na opr acování sapropel itu.
Velké množství že le zářské strus·k y dokládá vý·robu železa . Z nálezů l ze uvést sapropelitový
odpad a pol otovary, železnou strus~u, keramiku, žel eznou sekeru 9 zlomek modr.é ho skleně
ného nár amku, dě tský ot evřený bron~ový náramek z tenkého drátu, t kal covské závaží ,
přesleny , z~ířeóí kosti, mazani ci s otisky
prutů .
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časově

okrajový zlomek skleněné, svitla zelené nádoby, povroh patinovaný. ·

neurčeno:
,_

_________ _

llo Poloha "NAD JESENÝM"

aeverní polovina parcel oo 1401,
1406, 1407, 1408, 1409 9 1412,

1413, 1416, 1417.

.

Neolit s

na ploše asi lha sídliš t ě kultury s keramikou
volutovou a vypíchanou„ V roce 1961 zde byly
provedeny meliorační úpravy, které některé
objekty porušily. Nalezeny keramické zlomky,
uhlíky 9 mazanice~ drtid la, drtiče, otloukač e, hlazené nástroje a jejich zlomky, ští•
pa ná industrie (jádra, úštěpy, srpové čepel
ky, vrtáčky, škrabadla), vývrty a brouskyo

Kultura

na parc ele Čo 1412 byla nalezena polovina
kame.n ného sekeromlatu se sedlem.

Kultura
knovízská :

na severním okraji neolitického sídliště
me liorační rýhy protaly i několik jam kultury knovízské. Jedna rýha narušila spodní
část do země zapuštěné zásobní nádoby jejíž
původní prwněr byl asi 50 cmo Získány zlomky ker amiky, zloJDky kamenných přeslend 9 mazanice a necelá polovina litého, bronzového
nár amku. zdobeného plastickými žebry.

únětická :

12 . Poloha

11

V HLAVECH", již_n í polovina pa.rcelt č. 1753, 1754,
--- ------ 1763, 1764, 1773, 1774, 1781, 1784,
1791, 1794, 1803.

Neoli t :

vol utová keramika, pět štípaných nástrojd
a dva zlomky s ekerek .

Kultura
knovízská :

na ploše asi 4 ha se rozkládá sídliště.
Po hluboké orbě bývá nalézáno množs t ví keramiky z. orbou naruš enýoh kulturních vrstev
a j am. Výkopem pro sloup elektrického vede-
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ní v ~o 1966 zechyoena do země . zapuštěná
zásobní nádoba (ve střep ech) o plvodním
prwněru a s i 45 cm. Kromě toho nalezeny stře
py , zl omky drtidel , mazanice , zlomky · tkalcovských závaží, zlomky rybářských závaží,
kamenné přesleny , brousky a zuhelnatělé
obilí.
13. Poloha "V
RAČI"
- - - - -t
Kultura
kno-vízská:

14. Poloha

Čo

1629 , 1632,

na ploše asi 3/4 ha jsou zbytky popelnico vého pohřebi š tě, po léta orbou značně narušovaného . V r . 1964 bylo několik hrobd zničeno zahrnováním bývalé pískovny a v témže
roce bylo něko lik dalšíoh zbytkd vyoráno.
Většinou zbylo z hrobd pouze několik stříp
kd, a jen výjimečně se dají r ekonstruovat
spodní části pope l nic . Na pohřeb i šti bylo
až dosud zjištěno šedesát žárových pohřbd.
Kromě keramiky, zlomky lidských kostí byl y
nalezeny zl omky veskrze zkor odovaných br.
jehlic, dětský bronzový náramek z t enkého
drátu zdobaný třemi řadami krátkých příč 
ných rýžek, kamenný fallus dlouhý 6 cm
s otvorem pro zavěšení a opukové kolečko
o průměru 5 cm.

"Y_!Q!ru",

Kultura
knovízská:

severní polovina parce l
1634 9 1644 , 1655

č. parc . 1472/2 a východní polovina
parcely č. 1486.

na ploše asi O,l ha byla melioračními rýhami v roce 1961 protata pod 30 cm mocnou
ornicí asi 60 cm mocná kulturní vrstva, ze
které pochází několik zlomkd keramiky .

..
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parc . 1515, 1516, 1517.
-------'
na ploše asi. JO x 30 m se rýsuje
Kultura

15. Poloha "V TOKU'*

halštatskolaténskáz

č.

zl omky keramiky,
železnou struskou a mazanicí.

obj ektů

s

několik

d ro bnějšími.

16. Poloha "!~_f§~ENÝM", jižní polovina parcel Čo 1388,
I3S9, 1394, 1400, 1401, 14o6 0 1407 ,
1408.

Kultura
knovízská s

na ploše asi 1 ha ee rozkládá sídliště,
na kt&rémjsou po hluboké orbě v ornici
patrny tmavé skvrny s nálezy zlomků ker amiky, mazanice a uhlíků. Z další ch nálezů je třeba uvést zlomky tkalcovských
závaží a přeslen (opukový).

ČÁST OBCE".
--------~--------~-------~---~~-

17. Poloha "U ZÁMKU A HISTORICKÁ
Středověk z

18. Poloha
Neolit1

poblíže mšeckého zámku byly před léty
při kopání objeveny zbytky základd hradu, který zde stával a který byl na pří
kaz krále Václava IV. v roce 1388 dobyt
a zničeno Kromě toho zde a v historické
části obce, kt erá .zaujímá zhruba plochu
o prwněru asi 300 m a jejímž středem je
mšecký kostel, bývají nalézány zlomky
středověké až novověké keramiky.

"Y-~P-Q!!",

č.

parc. (zatím

nezjištěno).

na ploše o, 5 ba se ro.zkládá volutové sídliště s keramikou , štípanou industrií,
broušenou industrií a mazanicí.
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František

V NEJBLI~ŠÍM

Sedláček

ARCHEOLOGICKÁ

NALEZIŠTĚ

OKOLÍ MŠECE:

SRBEČp

(OKRES

TÍÍTICE 0

MŠECKÉ ŽEHROVICE

RAKOVNÍK)

....

__ _ o. Rako~ník •
I. SRBE~,
l

•

II.

Poloha "POD LIPOU" č . parc . 1348/1, 1348/2 , 1348/5 ,
--------- ' 1348/6.
S tředn:í doba
hradištníz

na pl oše asi 2 ha se rozkládá sídliš tě,
které je značně porušené chmelnicí.
Hluboká orba narušila kulturní vrstvu
a jednotlivé jámy. Nalezeny zlomky keramilcy zdobené někplikanásobnou vlnovkou,
železářská s traska, brouskyo

Kulturně
neurčeno:

2 křemencové úš t ěpy , křemencové jádro 0

~~!Q!, o.

1. Poloha

dětský

masiv.ní bronzový nárameko Náramek je o t evřený , nezdobený, kruhového prařezu, konce jsou zúženyo - Celý povrch je
patinován.
Rakovník .

"!-E!!!~Q2~!,

Neoliti

č . paro.

674/3, 674/4, 674/5 .

na. ploše asi 3,5 ha je

síd li ště

kultury
s keramikou volutovou. Po hluboké orbě
jsou patrny tmavé skvrny o prwněru od
l do 5 m v počtu asi JO a místy souvis le j ší kulturní vrstva . Z naleziště pocházejí
zlomky keramiky. zlomky drtidel, mazanice,
broušené nástroje a jejich zlomky 9 štípaná industrie (jádra, úštěpy, srpové čepe l•
ky a jejich zlomky, vrtáčky, škrabadla,
šípový hrot). Zajímavý je nález části ná-
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dobky s ven vyhnutým okrajem (připomíná
staroslovanské t ~ary) Q Důležitý je nál ez
zuhe lna t ělého obilí a luštěnin (snad
vikve) .

Poloha "!!~_YR_Q!iU_"

ev •

P"'..,..C
""o 770/1 9 771 11 772 •

Kultura
na ploše asi 1/2 ha je místy patrna kulknovízská: t urní vrstva s několika nálezy drobnějších
zlomků keramiky.
zlomky keramiky v počtu asi 60 kusů.
Střední a
mladší
doba hradištní:
Kulturně
zlomek skleněné nádoby v elikosti asi
neurčeno:
4 x 4 cm světle zelený 9 na povrchu
silně patinovaný .
Poloha "POD OUJEZDEM"

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

č. parc . 164/2, 164/3, 164/4,
164/5, 179/l, 202/l.

Středověk :

na ploše asi 1,5 ha se rozkládá zaniklá
středov ěká osada s nálezy keramikyp kterou lze rámcově datovat do 12 . - 14. století. Na lokal i tě byly provedeny v r.1967
meliorační úpravy, při nichž rýhy protaly
jámy různých velikostí od jednoho do tří
metrů v průměru , hloubky maximálně 80 cm
od povrchu a kůlové jamky o průměru 20 30 cm, hluboké asi 60 cm od povrchuo Z naleziště pocháze jí zlomky keramiky (některé
zdobené jednoduchou vlnovkou) , okrajové zlomky z tuhových slovanských zásobnic, zlomky
mazanice a železářské nebo kovářs ké strusky.
Ze starších nálezd uvádějí pamětníci nález
kostry s mečem a " popelnice".

Kulturně

1 · křemencová čepelka.

neurčeno:
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.3. Poloha "POD VSÍ", č. parc . 259/ l.

-------

Kultura
knovízská
a laténská:

meliorační

úpravy nar ušily v r o 1967 na
ploše asi 0 9 5 ha menší laténské sídliště.
Odvodňovací rýhy protaly jámy a tři chaty
4 m dlouhé , zahloubené 70 cm pod povrchem.
Mezi laténskými objekty bylo několik jam
knovízsk:ých . Sběrem získány zlomky keramiky, uhlíky , mazanice .

4. Poloha "POD ŠTĚPNICÍ"
--------------

Kultura
·laténská s

5. Poloha

parc. 293, 294/l, 294/2, 295,
296/1, 296/3, 300/l, 303/l.

na ploše asi 2 ha se rozkládá síd liště
s výrobami sapropelitových náramků a s železářskými pecemi. Na l okalitě byl v r.1943
učiněn nález známé keltské plastikYe
V sousedství. lokality je opevněná plocha
(keltské kultovní místo). Získány zlomky
keramiky, sapropelitové polotovary, mazanice , zvířecí kosti, železářská struska,
brousky.

"a-~~!!!!", c.

~!f:~ift,

č.

t

parc . 996 .

ojedinělý nález pazourkového drasadla .
Naleziště

je vzdáleno asi JOO m od místa
nálezu úštěpu stejného stářío
(viz MŠEC - lokalita 5).

-vREFElÚT OCHRANY

ARCHEOLOGICKfCH PAJJI1TEIC

(Zpráva o nejddl.ežitěji!ch akcích ne Územ:! ~ech v r.1967).

Dr.Jarmila. Vildová

B!LIKA, o. Teplice. V reservaci "Bílina" postavil atátni
----·statek proti vfslovn,mu ujednání ze dne
22.dubna 1965 plot přímo do vnějšího valu hradišti. Podle
dalAiho ujednání s naším ústavem měl státní statek tento
plot za nali asistence odstranit e posunout jej tak, aby
byl mimo areál reservace. Bylo zji~těno 0 !e plot odstraněn dosud nebyl a proto bylo znovu jednmo u etátniho
statku v B1lině, kde slíbili, le plot odstraní do konce
ěentna

1967.

ČESICg

LHOTICE, osada Hradiltě, Oo Chrudim. JZD prosazovalo
------------- zf-:!zení polního mlatu pfimo na pfedhradí
v těsn4m souseds t~1 vald hradiště . Ani pfes vysvětlení nechtělo uznat zájaey ochrany hradiště a neslučitelnost podob•
nich staveb a provoz~ v tomto areálu. ktert byl jil za reservaci prohlášen. Jednáním bylo však dosa!eno dohody, le
kolna i polní mlat budou zfízeny na jin4m msti.

OE§ov.

o.

Jičín.

Na komisionelním jednán! byla projednána
dtlší archeologická památková reservace
"Cešovsk4 valy". Areál reservace je pfeválnl lesní. Lesníci zamýšleli pfeměnu porostu, avěek k naAim
pfipominkám 9d toho upustili. Podle sděleni dr.Vulterina
ze Státního ustavu památkov4 péče a ochrany pfírody uvalu•
je se· tak4 o zf:!zen:! státní pf:!rodn:! reservace. Ochrann4
podmínky obou reservací je mo!no sladit.
-----

~Q~;~!!,

o. ~eské Budějovice. Společně s dr. J.Kudrnáčem
prohl,dnuto slovanské hradiště, kde se pokračovalo v tě!bě kamene v lomu pod hradiětěm takovým
zpdsobem, !li se ohrozila sama plocha hradiětě. Zahájeno
jednání o regulaci

tě!by.

HRADišfANY, obec Mukov, o. Teplice. Projednána pfíprava
----~----rezervace "Hradiěíany". Uvnitf areálu archeologické rezervace je na temeni hory státní přírodní
rezervace •aradiětanská louka"o Tato pfírodní rezervace
byla pojata. do aroheologické památkové rezervace včetnl
ochranntch podmínek která nejsou nikterak v ro;poru
a ochr~i archeoiogickými podmínkami. ~častnici komise proili podrobně areil hradiěti.

- 84 KOZMICE, o~ Bone~ov~

Zjiět~no, ~0 n8

\vrzišti byly prová-

------dijny tt:rrénn:í Úpl"avy z~ učalam zf:Czan:í střelnice. Jednání o pf-a rušení a zesta,ran! teNSnn:Cch Úpravo

LČOVICE,

o. Prachatice . Konzerváto~ památkové p,čs strako------nickáho okresu nás upozornil, že ne hradi!ti
Věnec u Lčovic jsou likvidovány polomy -s dále, 2e Údaj~i
tam měl být i nedovolený archeologický výzkumv Při jednání
na polesí ve Lčov icích se ukázaly obavy konzervátor e .ne
zcele dOvodná, polomy na Věnci jsou odstraňovány, avšak
s ohledem na rezervaci a valyo Rovně! nedovoleny archeologick1 výzkum byl zastaven v samém začátku lesníkem z polesí
v Lčovicích. Pt-i jadnán:í se ukázalo I že je potře·b:! pf':ímo
v terénu stanovit hranici rezervačního Území a podl.e porostních map ji zakreslit do našeho plánkuo

~;yQg~!,

Litoměfice. Óčast

na komisi vyhl ášen~ odborem
výstavby ONV v Lit o měřicích v souvislosti
s naěí !ádoti v zále žitosti ochrany levouského hradiětě.
Na tomto hradiěti se začalo se stavbou rekreačních chat ve
větěím měřítku; některé z nich byly započaty bez fádné~o
stavebního povolení. Podle sdělení referentQ odboru výstavby doělo lallloho nových !ádostí o stavbu chato Referent sl!bil vydat výměr o stavební uzávěře jakmile mu pfedlo!ime
plánek a bylo u jednáno, že příští jednání v t~to věci se
bude konat v Křesíně , k am dnes Levousy patfí m!stn!m ·národn!m výborem. Na tomto příštím jednánl se měly vymezit
~ednak hranice .budoucí rezervace , jednak určit náhradní
uzemí pro stavbu rekreačních chato Při dalěim komis ionelnim jednání byla stavební uzávěra vyslovena ai do doby
zf:ízení archeologická památkové rezervace a zároveň bylo
stanoveno, že o~~edně chat postavených na stfednim valu
bude odborem vtstavby ONV Litoměřics rozhodnuto a! po vyhláAent rezervace. Pro dolní Poohfí byla Krajským projektovým ustavem v Praze vypracována studie na nio!nou chatafskou zástavbu v tomto povodi 9 levousk~ hradištij bylo pfi
tom respektováno. U levouskáho hradiš tě se názorně ukěza
lo, jak Je nebezpečné, není-li památka uvedena ve státním
seznámu nemovitých kulturních památek - odbor výstavby
o hr9dišti nevěděl• ačkoli jde o reze rvační lokalitu.
Náš ustav i Státní Ústav památkové péče a ochrany příro
dy, zápis navrhovaly 1 avšak nějakým nedopatfením Krajského památkového stfed1ska
v rtsti nad Labem ae hradiště
v Levousích zatim nedostalo do státního seznamu.

;~QI!,

o.

k.o. Dolní Bf-e!any, tral Závis~,

Oo Praha-západ.
, Práce na vytýčení hranice reservace v terénu. Zájmov4 uzem bylo stanoveno podle pokynO. dr. t.Jansov4
a dr.E.Pleslao Projednaný návrh výnosu jeěti před pfedlo!en~m Uinisterstvu kultury a informací projedná rada ONV
Praha-západ.
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Nymburk. Hradi ště byl o zaneseno do l esních hospo•
dáfských plánO a stanoven areál tohoto hradiště, které má být vyhlášeno ze archeol ogi ckou památkovou
rezervaci.
MCELY,
-----

Oo

PfSKOVÍ
LHOTA , o mí
. Mladá
na vhodn4
Úze_____________
této .Boleslav
obce bylo. Slovanské
vyhlédnutohradiště
jako místo
pro těžbu písku p ro stavbu sil nice u Mladě Boleslavi. Docílena změna tohoto zámě ru, nebot jakákoli t ě!ba v areálu hradiště by znamenala vá žn~ poškozen! lokalityo
POB~ŽOVICE, o . Domažl i ce . V k at as t ru obce Poběžovice v lese
---------v poloze u s vo Jifí je velká skupina mohyl!
která byla zčásti ohrožena při lesn! t ě!bě, zejména při p~ibližování dřeva . Spol eč ně s dr. čuJanovou jsme předbě!ně projednali ochranu lokalit y a novou upravu cest a jejich nové
rozmístění~ Je po t řeb! ochrany celé lokality včetně stanovení ochranných podmínek.
PODLAŽICE, o. Chrudim. Společně s dr Váňou a dr Reichertovou
--------navštíveno klášteřift~ v Podla!icich, které
je soustavně ohrožováno projekty bu4 přímo v areálu klášteřiště nebo v jeho těsné blízkosti. Zahájeno . jednání směřující k záchraně lokality.
·
Pi'tEZLETICE, o. Praha- východ. Významná paleolitická lokalita•
---------bude navr!ena k prohlášen! za archeologickou
památkovou rezervaci. Nejprve bude t ato zále!itost projednána s Krajským stfediskem státní památkové péěe a ochrany
přírody Středočeského kraje a poté bude doporučena k prohlášení současně i za státní přírodní rezervaci.

REJKOVICE, o. Pf :íbram. Jednáno o zřízen:! ar cheologické pa--------mátkové rezervace "Pl ešivec~ . Odbor školství
a kul tury O?N Příbram pozval zástupce lesního závodu v Pfíbrami Jako u!ivatele areálu rezervace a památkové orgány
a náš ustav k uzavfení dohody o zpdsobu ulívání rezervace
a podmínkách, za kterých bude užívání mo!né. Pfi této komisi
překontrolován stav plešiveckého hradi sti přímo v terénu.
STARf PLZENEC, o. Plzeň- jih . Komisionelní jednání na MNV ve

----::--------§taŇm -,Plzenci i pfimo na hradišti• pfi něm!
byla projednána příprava archeol ogi ck4 památková rezervace
"Hdrka u Starého Plzence".
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SruDCE, o . Nymburk . Pravěkd hradiětě ohrožen4 tl!bou piaku
·----v t ~an~m sous edství, Jednáno o zastaveni
tl!b1 ptokuo
\

vtstav
·-------by Okresního národni výboru v Xarlovfch Varech za ÚěelQ m stanoveni hrenico tvrziátě ve Vojkovicích
a podmínek ochrany tyrzi!tě a hraničn! ěáry mezi touto pa•
útkou a chatařskt m uzemímo
VOJKOVICE, o. Karlovy Vary.

Komise avol·ána odborem

0

Jesenice,
Náchod. Jednáno o zfízeni
--..---...~' obec Velká
reze rvace "Mohyln!k
Volovce".

VOLOVKA

Oo

ve

~ALOV, o. Pr&ha- západ . Do ústavu přiěla 2ádost majitele
----jednoho domku plímo u valu hradiětl, aby
mu byla povolena stavba gará!e . Podle shl,dnut! na m!stl
samém a podle vyjádřeni dr I.Borkovského stavba sarále
nemohla znamenat další poškozen! hradišti. Jako podm!nka
stavby bylo její vhodná začleněn! do terénuo
X

X
X

Na Úseku přípravy archeologických památkových rezervaci v Oech~ch ~yly v roce 1967 rozpracovány tyto lokality:
opevněná vesn1.ce "Se~anka", okres· PraJi~- zapad; slovansk~
hradil tě · "Hryzely" , okres Kol ~n; k~l tsk4 op pi.dum "Stradoni~~~J · oltre~ Berouµ; ~lov~nské hr~diš~ě "Št:!tsry" , . .o)fres Do•
maui~e; kno.v í~ské hrad1.ětě "V-ěnec", okres Pracha:t1.ce;
slovanská. hradiště "Sv. Markéta u Králo.v ic", okres P.rahavýchod; hradiště "Vinoř", ·okre·s Praha-východ; slovansk4
hradiitě "Sválcov" • okres Tábor; slovanské hraCiště
•v1at!til!lav" • okres ~~toměřice, a někter4 další lokality,
kde J8 Jednání v počátečním stadiu.
Poznámka: podrobná zpráva o č inno,t1. refe.r átu ochrany památek v Archeologickém ustavu ČSAV v Praze za rok

1967 byla podána pod

čj~6248/67o
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SDILENÍ

V Bulletinu záchranného odd~lení 4 - 1966 na str.
51 - 73 byl uveřejněn příspěvek ttNOV~ ARCHEOLOGICKt NÁLEZY
NA P!SECKU V LETECH 1958 - 1965", jehož autory jsou Jan Michálek e Jiří Frohlicho
Není vAak vinou redakce Bulletinu záchranného oddělení

-~---~~--------------~~-~-----------~~~~-~-~~-----~---'

1!-~-2~~!!!!2!-~!~g_g2!!2-22!!!!!_1?~2-J!~~!!1_!:!!.!!5:hgt!:.
Prosí•e proto u citovaného
autora Jifiho Frohlicha.

článku

o

doplněni

Redakce

jména dalšího
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REJSTftlK LOKALIT PODLE .KULTUR
{Čisla

III a IV odkazují na ěťslování
lokalit v pfíspěvc!ch FoSedláčka)

PALEOLIT
Paleolit, všeobecně ••••••••••••
Starl paleolit •••••••••••••••••
Střední paleolit
•••••••••••••••
lll.adš! a pozdní paleolit

•••••••

45a (?).

94.
1, 4g (?), 13, 15a;
III/5, I~/III- 5.
1, 32 , 47, 102b (?).

IIESOLIT
Mesolit,

všeobecně

•••••••••••••

4g.

NEOLit
Neolit, věeobacně ••••••••••••••
Kultura s volutovou keramikou • •

41, 53i III/6.
4b, 4c, 4f, 11, 12, 24b,
34, 39, 42b, 42c; 55a,
63a, 96, 99 (?); III/2,
III/7, III/11, III/12,
III/18i IV/II-1.
Kultura s vypíchanou keramikou • 4b, 4c, 12, 24b , 42b, 49a,
49c , 55a, 56, 63a, 80, 84,
96; III/7, III/11.
Lengyelský kulturní okruh • • • • • • 12, so.
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ENEOLIT
Eneolit• věaobecně ••••••••• •••••o
Kultura s nálevkovitými poháry •••
Kultura se ěň~rovou keramikou
•

•

•

ó

1, 45b, a1. 87 (?) , 91 .

20, 29 , 80 ; III/7o
33 9 45a, 60b.

DOBA BRONZOV/.
STARŠÍ DOBA BRONZOVÁ
Starší doba bronzová, věeobecně ••
Kultura únětická •••••••••••••••••

68.

9b, 11, 37, 47, 48,
638 9 80, 83 (?), 109,
116b, III/llo

STm;DNt DOBA BRONZOVÁ
Stfední doba bronzová. věeobecnA ••
Kultura mohylová •••••••••••••••••

19b, l9c, 43, 109.
18 (?), 59, 60a, 7Se,
83 ( ?) •

MLADŠ1 A POZDlÚ DOBA BRONZOV1
Jlladě!

a pozdní doba bronzová,

věeobecni

••••••••••••••••••••••••
Kultura knovízská ••••••••••••••••

39 , 62 (?), 111.
4b, 5, 14, 17, 23, 26,
42a, 42b& 42d, 45b, 47,
56, 60a, 63a, 65, 71,
84, 104, 113, 114, 116b (?);

III/7 9 III/U,
III/12, III/13, III/14,
III/16; !V/III-1 0
IV/III-3.

- 91 Kultura štítarská••••••••••••••

4g, 24Ci 42f, 43, 6)a,
84, 85, 115„

DOBA ŽELEZNÁ
Období

halětetská 0 všeobecně

•••

16, 19b, 19c, 20, 35 {?),

42c, 47~ 49f, 63a {?),

77, 84, 95a (?), 102a (?) .
Kultura bylanská •••••••••••••••
Obdob! hal§tatsko-laténské ••••ó

•••••••••••o••o

14 (?).

26, 59, 66, 80, 96, 102c,
107; III/9p III/115.

7, 33, 42a, 42e, 45c (?),
60a, 62a, 63a, 74, 82b,
88, 92, 101, 115; III/3 ( ?) ,

III/6,III/9,
III/10; IV/III-3,
IV/III - 4e

Období laténsko-f!msk,

DOBA MMSKÍ

•••••e•• •

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

81.

40, 7, 42a , 61 , 63a, 63b,
80 , 97, 107; III/l, III/3 ('?),

III/6,I1I/7o

DOBA STIHOVÁIÚ NÍRODfi

DOBA SLOVANSKÁ

••••••••••

•••••••••••••••••

11 •

4d, 7, 9a, 11, 15b, 21,

22a, 22b, 23, 24a, 26, 27,

33, 38, 42b, 42f, 46, 47,
49a, 49b, 51, 54, 58, 59,
63b, 84, 85, 93, 95a, 95b,

- 92 ...

97; ll6a 9 ll6b 9 116c;
ll6e; IV/X l G IVíIIl-lo
0

sTboovk

• • • • • • e • • • • • • • • • • • • e • e

1 I' 4g o 8 o 9 C t 19 b ti 2 5 9
2 6 e 2 8, 31 » 36, 40 ,

42c, 44, 45a 8 45d 0 49d,

49e , 52, 55b, 57 , 69,
70, 72, 75, 78b, 78c,
79 p 62 a p 85 I) 86 O 89 !I

90, 91, 97, 98, 103,
106 (?), 108, 110,
112b, 116b, 116d, 1168\

III/4, III/17 0 IV/III-2o

NOVOV~

PRAVĚK

• • •• • • • • • • • o • • • • • • • • • • o.

- kul turně neurčeni

•• • • •

10, 16, 45a~ 49e, 67,
760

4s, 4d 9 4g, 6, l9sp 20,
22a, 22b, 24c, 41, 45a,
50 , ·62 ( ? ) 11 64, 87,

95b, 99, 111, 112a;
III/8; IV/ I-1, IV/III-2 •

KULTURNf

NEURČENf, věeobe cni

•••

30, 100, 105; III/10,

IV/ II-l.

NEGATIVN! ZJIŠTIN!

•• • •• • ••• •• • •

2.
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