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PŘEDMLUVA

Tento svazek je

výsledkem spolupráce votěiny
archeologů v Čechách. Formálně je až na malé změny to-.
tožný e BZO 6 1968 , na ně jž obsahově navazuje (nový ti~
tul "Výzkumy v Čechách 1969" byl vynucen administrativ!9"
ními důvody)i vět š ina autorů přijala jednotná uspořádá
ní zpráv (KlTLT, LOK, OKOL atd.), která snižuje možnost .
necht ě ného opomenutí
důležitých údajů a také bezpochyby usnadňuje č tenářům orientaci. Znovu Ai dovolujeme
p ř ipom e nout, že velmi důležitým bodem zprávy je oo nej!9"
přesn ě jší lokalisace místa nálezu, R hlediska dlouhodobého využívání na š ich ~práv má skutečně znač1~ význam
jednotné polohové určení •. Po výměně nových map, která
neobsahují čtvercovou sít, bude tř3ba ovšem udávat míry
v km od okraje mapy (vždy od ne jbližších dvou sekčních
čar, aby chyba z měření byla co nejmenší - srv. Šimana
a Vencl, AR XXII 1970, 584).
Ani pro tento svazek se bohužel dosud nepodařilo .
získat ke spolupráci všechny odborníky, což ještě zv ě t
šuje beztak dost velká pustá místa v archeologicky bo- .
hatých krajích na přiložené mapě. V budoucnosti však budeme o získání nových spolupracovníků nadále usilovat a
ze zřejmých d~vod~ uvítáme opravdu srdečně každého, kdo
nám pom~že obsah těchto svazk~ rozšířit nebo upřesnit.
Tím spíše oocňujeme v obsahu svazku velmi dobře patrná
úsilí několika am&térekých kolegll, kteří ve spolupráci
s AÚ ČSAV Praha vyvíjejí ve svém regionu činnost, která
by svým objemem i kvalitou mohla být příkladem dokonce
i mnoha museím.
opě t
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Předkládaný

s vazek je

rozš íře n

o samostatnou práci J. Kabá ta a K, S l epičky~ reviduj ící nemovitá památky na Benešovsku. S hle diska budoucího výzkumu 1 sou-.
časné ochrany památek je tento typ prací velmi potřeb
ný a v bu~oucnosti by měl mít Rl espoň v této řadě své .
místo, pokud by se n eda řilo u platnit je jinak. Předklá
dáme proto k úvaze p ř'{ le ž. itoetné provedení revisí a
soupisů podobného drllhu zvL.,.2J tě v oblastech výzkumem
posle dních let opom{jených: v mnoha pří p ad ech ae totiž ukazuje, že revise zmínek např. z prvých ročníkd
PA nebo ze soupisů Píč ových p řináše jí zji š tění, resp.
znovuobj ev ení významných l okalit, které j e třeba dokumentovat a publikovat. Není třeba připomínat, že v dne~ní době dalekosáhlých změ n v na š í krajině je prakticky
více méně ohroženo každé místo. Při dosavadním poatupu
a míře zájmu o nemovité památky, kdy j e dos t neznáme a
tím je ani nedovedeme včas chránit, by naše doba a hlavn~ my sami mohli být jednou v budoucnu odsouzeni pro
přihlížení zkáze.
Nakonec d ě kujeme všem zúčastněným institucím za porozumě ní a pomoo1 autorům se pak omlouváme za zpoždění
(způsobené b ěhem výroby potížemi převážně technického
rázu), které snad n e ohrozí naš i rozvíjející se spolupráci.

V Praze dne 12. XII. 1970
Slavomil Vencl

-?REGISTRACE T.EIIBNN!CH AKC! (nAhodntch nilezd, prO.zkwln\,
eb~rO., sAchrannjch 1 systematiok:ých výzkumd) provedených
v Cechich během r. 1969 (e doplňlQ, pro 16ta pfedoh,zejiei)
Jednotlivé zprávy jsou fazeiv abeced.ni podle osad nebo obci (nikoli podle kataetrilnioh obci, které jsou vidy
uvád~ey na druhém mistě) ve Statistickém lexikonu oboi
CSSR 1965, Praha 19661 odkazy jsou uvedeJV jen u lokalit,
uváděajrcb v literatuře stfidavě pod různjmi nizv,y. Jlfilesy
v rO.zných částech nebo polohách těle obce jsou oddlleiv a
označe~ piameey a), b), c), atd., zatimco r0.zn6 zpr,..,. o
tomtél nalezišti j nou oznsčováey čislicemi 1), 2), ,),atd.,
chronologické řazeni uvnitf jednotlivých obci neni vidy dodr!eno. Nepodepsané zprávy byly z udaných pramend kompiloviey

pořadatelem

svazku.

Zk:ratlq a 91mbol;r1
AR
BZO

Archeologické rozhledy
Bulletin záchranného oddileni Al1 CSAV Praha

d

délka
katastrálni obec (podle Statist. lexikonu obci

k.o.

LOK

0SSR 1965)
interpretace 1 postfe~ a né.zor,y nilezce, upozorn~ni na sterei nálezy, vhodnost lokalit, pro dalěi výzkum a pod.
druh a kultura nálezu
k&tastrilni územi
odkaz n.a jakoukoli pisem.nou zpré.vu, nálezovou
zpr,w, publikaci (1 v tisku nebo pro tisk pfipravovanou)
přesn, lokalisace naleziště (pokud molno pomoci

. , I(

auseum

!ULEZ

u drobA'tch nilesO. popis, u
základ.Dl informace

RZ

nilezovi zpráva
nilesové okolnosti, doba a trvám. výzkumu, rok
Týzk:wau, jm6no nilezce, resp. ved. výzkumu
okres

KULT

k.ú.

LIT

OKOL

o

souřadnic)

větiich

výzlc:umd
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PA

Památky erche ologick6

pd

prwněr

po

prwněr

dna

stpč.

okraje
pozemkov~ parcela čislo
sila
stavební parcela čislo

A

šiřka

ULOZ
v
z

misto uloženi nálezu,
výška
zpráva o výzkumu

ppč.

s

přirůstkové

nebo inv.

čislo

l. AND1!tr.,ICE, k.o. Dolaey, o. Klatovy

Návrh na vyškrtnuti mohylového pohřebiště v lesni
poloze "V obcich" ze Státniho seznamu památek (nesprávná lokalisace);
~

čj.

2174/69.

2. BECOV, o. Most
KULT: etarolaténská aidlištni vrs tva, kostrový hrob.
LOK: staveniště domků u dilen státniho statku při
cestě do Kamenné vody, okoli bodu 220 mm od severního a 228 mm od západního okraje mapy M-33-52-C-b.
OKOL: upozorněni VB Obrnice ne výkop stavby, záchr.
akce autora zprávy 20. - 21.X.1969.
NALEZ: kostrový hrób naznak," orientac" Z-V, s atypickým železným
předmětem u krku; ve vrstvě nad kostrou i pod ni naleze°'1 zlom.q etarolatónské (i kolkované) keramik'3,
která se nacházela i v okoli výkopu; esi 20 m západně odtud zbytek menši obdělnikovité jé.my, patrně poz~statek dalšiho hrobu(?).
ULOZs exp. Aó CSAV
Most, př.č. 237 až 239/69.
~ 1 z čj. 679/69 Most
{tj. 4670/69 Att Praha).
J. Bubenik

-

~
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,. BfflcHOVICE, o. Praha východ
, a) KULT1 pravěké sidliště .

!:!9!1

mezi nádra!im v Bi-

chovicich a zahradnictvim, okoli bodu 71,500 s
50,125 km na mapě M- 33-66-C-ce
OKOL1 zácb.r. akce autora zprávy 12.n.1969 na staveništi bytovjch
jednotek CSD e
WCLEZ I nevýrazné pravěké stfepy ze
dvou jam ve stinách výkop\1 pro základy.
ULOZs Art
Praha.
hl,!: z 5069/69 a NZ čj. 5104/69.
Sl. Vencl
~

b) KULT& pravěká sidliště. ~ s piekovna MNV, zhruba
prostor 72,200 až 450:49,600 až 800 km •na mapě
M-33-66-C-c.
OK~: sledováni těžby v piskovně
během celého roku autorem zprávy.
WCLEZs vzaty
vzorky z několika porušených jair; vcelku je však
hustota osidleni v nově odkrytých partiích menši
nežli v předchozi době.
UIIJZ1 Alt Pr~ha.
LITI
z 3845/69; srv. i BZO 6 1968,13.
Sl. Vencl

-

4.

BZLEC NAD ORLIC:!, o. Hradec Králové
~

5.

KULT: laténské aidliště, středověk. &Q!s piseč
ná du.na SV od obce, výkop krechtu na parc. č. 156
(jáma), parce č. 144, výkop pro vodovod, vrcholek
duny perc.č. 154i 155 (sběr).
OKOL1 záchrannj'
výzkum zbytku jámy ve výkopu pro krecht 23.IV.1969.
Sb~rem ve výkopu pro vodovod ziskáey střepy kultury laténské, ke které patři i prozkoumaný objekt.
Na vrcholu dw:zy sebr~ střepy pravěké 1 stfedově
ké.
ULOZ1 M Hradec Krilové.
v. Vokolek

Bftt.USICE, o. Most

,

KULT: dva nedatované kostrové hrobf' aei z polovirq zničené.
!!.Q!s ve výkopu pro vodovod 40 • severně od školy, t.j. 50 mm od ji!niho a }01 mm o4
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vých. okraje mapy M-33-52-D-a.
OKOLs hlé.šeni VB
Obrnice, záchranná akce autora zprávy 3.3.1969.
NiLEZ1 Zbytlcy obou hrob~ byly zjiště~ v zé.padni
stěně výkopů.Hr ob 1
byl 80 cm hluboký a roz.
80 x 30 cm, orientace S - J. Hr ob 2 byl 120 ca
hluboký a roz. 140 x 50 cm, orientace SV - JZ. U obou hrob,l byly zjištěl\7 zbytk;r po rekvich bez jakýchkoliv milodaro. Nad hroby byla zjiština velmi.
silná nevé.!ks, původ.n~ zde byl močil. Zé.dn6 nálezy
nebyly zjiště.ey ani v okoli.
ULOZ: exp. Al1 OBAV
Most, ~ir. č. 3/69 M.
kll_s z čj. 148/69 M NZ čj.
781/69 M.
D. Kouteclq

6. B~ov,
t

o. Benešov

-

KULTs pohřebišt~ ze 14. - 15. stol.
LOK1 nedaleko
dolm. zvonice v prostorách býv. minoritského .klé.ite•
ra.
OKOLs průkop pro kabel, zé.chr. akce J. Kabé.ta
dne 14.VII.1969.
WCLEZ1 porušené kostrové pohře
biště, 4 mince (z nich jediné. zachré.ně.oa a předina
k určeni numismatickému odd. NM), kromě toho střepy
14. - 15. stol.
ULOZs ěé.st koster pfevzal prof.
Fetter.
~ 1 hlá&eni dr. J. Tywoniaka., čj. 2901/691
připravována NZ (J. Kabé.t).

B~OVSKO - viz samostatnou pré.c1 J. Kabé.ta a K. Slepičlcy v následujicim oddílu.

?. BLAHOTICE, k.o. 8laDt, o / Kladno

_,-

y.,

KULT: leténsk6 sídliště.
~ 1 výstavba rybnični
hráze.
OKClI,s záchr. akce A. Knora a v. llouc~ 8. l0.?.1969.
WCLEZ1 polozemnice, objekt s peci.
ULOZ1 Al1 OSAV Praha.
LITs z ěj. 2997/69.

-
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8. BLA~IY, . o. Louny
~ a) KULT: knovizské a štitsrské sidliště.
I&!&: v základech kravina, 175 mm od vých. a 173 mm od jižního okraje mapy M-33-52-C.
OKOL: hlášeno d ě lniky
do m Zatec, záchranná akce autora zprávy od 23.10.
do 11.11.1969.
NJCLEZ: narušeno nejméně 20 objektů, chat 1 jam; vzaty vzorlcy keramiky, zviřeci a
lidské kosti, prokopán zbytek záeobni j ~ , převza
ty nálezy, odevzdané dři ve do m. Za tec.
ULOZ:
exp. Att CSAV Most, přir. č. 235/69 M.
LITi z čj.
725/69 M.
KoMENTJ{n: lokalita bude sledována i v
r. 1970.
D. Koutecký
• b) _KUL_T: knovizské sídliště.
~ : silážní já.my, asi
172 mm od vých. a 163 mm cx1 jižniho okraje mapy
M-33-52-C.
OKOL: záchr. ekce autora zpré.vy 19 .5.,
2. - 3.6.1969.
NlCLEZ, Prozkoumáno 19 objekW.,
z toho 17 jam patři kultuře knovízské a 2 zůstaly
neurčené. Většina jam se zachovala bud z jedné poloviny (3) nebo z jedné třeti~ (10), 3 byly skoro
celé, jedna ze dvou třetin, jedna z jed.nó čtvrti01
a poslední zničena téměř úplně. Prozkoumaná plocha
čini 21 a, spolu s výzkumem z r. 1968 na. ploše východně od vepřína 50 a. Zjištěný rozsah sidliště
(krajni body objektů) je asi 1 ha. Všechny jámy mě
ly ·okrouhlý půdorys o průměru cx1100 do 158 cm a
podle hloubky se řad.i do dvou skupin: zásobni (hluboké) a ostatni většinou mělké. Zásobni jé.my patři
podle profilu jed.oak typu válcovitému (7) a typu
kuželovitému (6). Nálezy se omezily na keramiku,
zviřeci kosti, mazanici a uhlíky. Všech.czy jámy patři starši stř~d.ni fázi knovízské kultury podle d ě 
leni J. Bouzka.
ULOZ: exp. Al1 CSAV Most, přir. č .
13 až 30/69 M. LIT: připravuje se celková publiJmce pro Severočeský sbornik; z čj. 324 a 341/69 ~ .
NZ čj. ? 50/69 M.
D. Ko ~. teclcy

I
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f 9. BLOVICE,

Oo

Plzeň-jih

-

KULT: slovanská a pravěká (?) keramika.
LOK: nade
mlýnem Chudinka na levém břehu nslavy 2 km od Blovic.
OKOL: v podemletém břehu nslavy v hl. 60 - 70 cm,
sběr autora zprávy 1969.
WCLEZ: nepočetné s t ře py.
ULOZ: m Blovice.
K. Skrábek

'!~ KULT:

patrně sidl i š tě

lidu popelnicových poli. LOKg
písečná du.na SV od rybníků, na parc.č. 2340/2 ,3,5,?.
OKOL: Sběr 7.IV.1969.
NiCLEZ: Velmi drobné střepy 0
patrně několikráte p i·emistěné.
ULOZ: M Hradec
Králové.
v. Vokolek

-

11 0 BOHUSOVICE NAD OHIU, o. Litoměřice

50 m s . od kostela,
ve hl. a si 20 cm pod dlažbou ulice.
OKOLs hloubeni
rýhy pro vodovodo
NJ(LEZ: střepový materiál z profilu jámyo
ULOZ: m Litoměřicec>
LIT: zpráva J.Jedličlcy o průzkumu dne 24.VIII.19690
M. Zápotocký
~ : Tylovo nám., před čp.
b) KULT: hradiš tní hroby.
134,135.
OKOL: p ři hloubeni rýhy pro vodovod.
WCLEZ: 8 - 10 kostrových hrobů zničeno při bagrováni, z jednoho zachráněna nádoba. ULOZ: m Litoměři
ce.
LIT: zpráva o průzkumech ze dne 22 . a 25. IX.
1969 v m Litoměřice.
M. Zápotocký

,, a) KULT: hradi š tn.i já.ma.

~ : asi

-

~

-

12 . BRANDts N. LABEM, k.o. Brandýs n.L. - Stará Boleslav,

o. Praha-východ
1

a) KULT: knovizské

-

štítarského stupně.
LOK:
roh ul. Ne zapské a bezejmenné, 5 m ji žně od domu
čp. 31, t.j. 76,450:61,100 lan mapy M-33-66...Jl -d (Brandýs n. Labem).
OKOL: v r. 1968 prováděny kanasídli ště

- 13 lisačni

výkopové préce.
NlLEZs zbytek jé.ary kotlo~
vitého tvaru mirně sešik:me$h stěn a slabě prohnutého dna se jevil v pro:tilu pod ornici (30 cm) a
sahal do eluvia šáreckých břidlic do hl. 280 cm od
povrchu. Zachovaná část pMorysu objektu měla rozměr,
250 x 200 cm, přičemž delši strana byla orientována
sz. - sv. směrem. Zásyp sestával z drobtovité-.mirnl
humosní zeJD.1.tv, silně promiěené popelem a uhliq.
Při jz. okraji dna objektu byla pololcruhovit, pec
o i 40 cm, budovaná z blok\\ vápnito-pisčitých slind,
vypálených ohněm. Sli~ byly navršeiv do výšq 20cm.
Při sv. okrsji objektu byl v úrovni dna na boku ležici džbán, rozdrcený tlBkem nadložni zem~. Ze zásypu bylo ziskáno velké mnoistvi keram.ilQ' z převál
ně tenkostěnných a tuhovaných nádob, z nichž bylo
možné některé rekonstruovat. Keramické zloIDQ z hornich a spodních partii zásypu byly spolu často slepitelné. Vedle keramiky bylo nalezeno v zásypu 13
misek druhu Unio tumidus.
ULO~: pravěk. odd. MMP.
J.
o,.

Vaněk

-

b) KULT: prov. - řimské sidliště.
LOKs pole na pravé stran ě silnice z Brandýsa do Záp, přimo za sportovnim hřištěm, t.j. 76,550:60,725 km mapy
11-33-66-A-d(Brandýs n. Labem). OKOLt Povrchový
sběr po orbě v r. 1969.
Nll.EZ: Keramick6 zlomq
sidlištniho charakteru.
ULOZ: Pravěk. odd. MMP
Praha.
J. Vaněk

13. BRARICE, o. Pisek
středověkého tvrzišt ě

v poloze rvbnik
"Ostrov" do Státniho seznamu památek; čj. 5201/69
ávrh zápisu

(li. Princ).
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o 14. BRAN'ZEZ, o. Mla Bol eslav
KULT: lužická., t urnovský typ (červené. fáze), hradištnie
!&!t jižni okraj obce asi 100 - 200 m
Jod . školy .
OKOL1 sběr referent'1 v řijnu 1969.
~Z: keramika, postranice(?) .
ULOZt m Liberec, č. přir. 260/69. ~ : NZ 20/1970 v m Liberec
(kopie Alt Praha), Waldhauser, Turnovský typ (dipl o
práce), Brno 1969.
KOMENT.(ih Jde o trozséhlé sidliště, které zjistil F. Louda (J. Filip, Děje poě Q
eeského ráje, Praha 1947, 96 - 9?).

J. Waldhauser, V. Weber

15.

BtlEZEN.IOO, k.o. Jirkov, o. Chomutov

,

-

LOKs
KULT: st. paleolit - heidelbergien (?).
V řadě starých piskoven pv~ Kamenným Vrchem u
Jirkova . Střed naleziště 174 mm od záp. a 41 mm
od severniho okreje mapy M-33-51-D-b.
:>KOL1
Vlsstni sběr v řijnu 1969.
WCLEZ : Křemencové
nástroje z místniho °křemence, uložené v solifiuoventch svahovinách .
ULOZ: m. Chomutov č. přir.
6/69.
LIT, Nile zová zpráva v m. Chomutov; publikace Pamá.tlcy-Přiroda-Zivot, 1no, vyd. OVIi
Chomutov.
KOMENT!ff I Podle 1.nformace dr·. J ~ Fridricha se nálezy nsché.zeji v sekuodárnim uloženi
v deluviu krystalinika a v soliflukěnim horizontu jil~, jejichž stáři nelze prozetim stanovit o
Int.e ncionalita industrie je problematickág bude
třeba dalšiho výzkumu.
M. Jančák

-

r

l6o BitEZ1 0 . k.o& Meclov, o.\ Dom.ažlice
\

/~

KOLTs sidliště z . rozhrani starši a středni doby
bronzové.
OKOL1 závěrečná sezóna 1969 na loka1ttl, zkoumané od r. 1959 autorkou zprávy.
lULEZs Plošný odkryv byl proveden buldozerem na

- 15 ploše o r cuLOZe 30x30 m, kte ~á přimo nava zovala
.ne sektor I/6?. V těchto mistech byla nejen největši koncentrace P205 podle vyhodnoceni půd.nich
vzorků odebraných v roce 1962, ale 1 podle plé.nu 0
zhotoveného na základě fosfátové analýzy, měla
tudy vést poměrně rovná hranice sidliště.
Kromě většiho
množstvi klllových jam a jamek
a většich jam s vnitřnim členěnim., bylo nalezeno
několik ohnišf s propálen.jmi vrstvami nliizy, něk
terá přimo v jamách (j.66). Jáma 70 byla celá vyplněna velkými a silnými kusy spálených dřev. Nejpozoruhodnějšim objektem byl mělký jámový příkop,
který se táhl od jihu k severu a v délce 20 m náhle končil, avšak na jižni straně pokračoval podle profilu do neprokopané části pole. Světlá výplň bylo jasně odlišitelné. od okolní hliey, hloubka i šířka měřily 0,25 m, dno bylo zaoblené, nerovné, výplň obsahovala zlomk;y běžné keramiky.
Oetné lrulové jamky nedávaly žádný přesnějši pů
dorys nějakého objektu. V objektech a ve vrstvě,
kryjici objekty, byly nacháze~ četné keramické
zlomlcy, ale oproti předchozim létům se přicházelo
přililo i · na shluky st řepd, které nepatřily do žádné j ~ . Z největši části to byla opět keramika
nezdobená, ale a typickými, rovně seřiznutými okraji, s plastickými páskami na i pod rozhranim
a s výčnělq a v jednom ze střepových shluků 1 s
hlazeným povrchem a rytou výzdobou linii a tzv.
lebMčkem.

Celková situace v terénu, tj. charakter jam
a kllld se v ničem neodli!ovala od sezon předcháze 
jicich, právě tak jako charakter keramiky z rozhrani stupňd BrA2B1. Neobvyklý byl nález jé.movitého přikopu, který by mohl být považovén za zéklad pro nedokončenou palisádu a právě v jeho
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blizkém okoli na východě mělo, podle výsledkd fosfátové analýty, aidliště končit. Ukázalo se věak 9
le 1 východ.nim směrem objekty pokračovaly v nezmě
něné podobě, po~ze daleko řidčej1 0 což by mohl
být d~vod, proč nebyly zec~ce.ey při odebiráni
vzorlm.
ULOZ: Al1 aSAV Praha. ~ : z čj.
2980/69, 3163/69, 3404/69, 3550/69, 3714/69,
4652/69.
E. Oujanov6.

17 • BffEZt U TtNA NAD VLTAVOU, o. C.
~

Budějovice

KULTs únětické a pozdněhradiětni sidliště, sběry
keramilcy.
~:polev trati "Na kolejich", č.
lest. 452; asi 900 - 1000 m jjvých. od kaple v obci, těsně jihozáp. od rybnika Hůrka, tj. 58 mm od
záp. a 26 mm od již. okraje mapy M-33-101..;s-d
(Týn nad Vltavou).
OKOL: únětické střepy nalezl
při sběru vltavín~ dr. K. Zabera dne 4.11.1968 a
prostřednictvim expositury A~ v Plzni je předal
do muzea v Týně nad Vltavou. Dne 15.10.1969 jsem
misto navštivil a v těsném sousedstvi rybnika v
cipu pole, sevřeném cestami č.kat. 462 a 1066 1
zjistil obdélný, pravidelně naorávaný, pozdně
hradištni objekt s tuhovou keramikou. Dle výpovědi dřivějěiho vlastnika polep. Hovorky z Březi se zde po desetileti objevuje výrazně černě
zbarvené. bumosni skvrna, obsehujici velké zlomky
nádob.
NJťLEZs I. sběr dr. K. Zebery v sedle
JZZ od rybnika ,. únětická kultura - zlomek z rozmezi sevřeného hrdla a slabě odsazené výdutě, na
rozhrani otřelý podélný výčnělek nebo spodni kořen páskového uc'1a, pisči tý materiál s kaménky,
šedohnědý povrch korodovaný, v. 54, obr. XXX: 15;
zlomek z rozmezi výdutě a žlábkem odsazeného hrdla amforky (?), z odsazeni spadaji drobné svi i:;lé
rýžky, povrch vně šedočerný a uvnitř okrový,otřelý;

- 17 v. 30 mm, obr. XXX:16.-II. Sběr na poli, pozdně
hradišt.ni - zlomek se šikmými vrypy na ostře odsazené výduti, obr. X:XX1l01 zlomek podebraného
okraje, obr. XXXsll; zlomek vyhnutého zesileného
okraje, obr. XX:Xsl2; zlomek plně středověkého okraje, netuhový, obr. XXX1l}1 zlomek tenkého vyhnutého okraje, obr. XXX:14.-III. sběr na ploše
pozdně hredišt.niho objektu - zlomek s plastickým
prstencem při kolmém okre.ji, zach. d. 138 mm,
obr. XXX: 2 ; zlomek s okrajem zesíleným. a shora
prožlábnutým, obr. XXX:3; zlomek zalomeně vyhnutého okraje, netuhový, obr. XX:X:4; zlomek obloukovitě prohnutého okraje, netuhový, obr. XX:Xs5;
zlomek miskovitě rozevřeného okraje, obr. XXX161
zlomek s pásem šikmých vryp~ na rozmezi hrdla a
pleci, obr. XXX:7; zlomek okraje masivni zásobnice, obr. XXX:8; zlomek stěny s pásem vodorovntch rýh, obr. XXX:9;? netypiclcych tuhovýoh
zlomlru. a 3 tvrdě vypálené okrové až ěedé zlomky
stěn.
ULOZ: m Týn nad Vltavou , 1.č. 6391-92
(únětická); přir.č. 3?5/68 (pozdně hradištni, .
sběr na poli) a 376/68 (naoraný objekt).
~1
nepublikováno.
KOMENTJCg: pokud neni v popisu
udáno jinak, jde o kerami ku se silnou přiměsi tuby s hnědavým povrchem .
A. Beneš

18. BffEZlN, k.o.

Nečt~,

o. Plzeň-sever

!&,!: Pekel ný vrch.
OKOLs zé.chr. výzlcwa v blizkosti lomu, vedený refer.entem od 21.4. do ?.5.1969.
NJ(LEZs Původ.ni
situace zachová.na jen zčásti - severni a část
východního okraje vaitřniho areilu a vně jši opevnini DB severni a východ.ni straně ( zde hlubo
kt pMkop). Výzkumem zachycena částe čně obvodo

1) KCJII:: hrad 13. - 14. stol.

~&~
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vá zea na sev. a č ást 1 na vých. straně e objekt
se čtyřbokým. půdor,sem v ev. nál."oži hradu. Nálezy keramiky a četných železných pfedmětll (zbraně,
néstroje, nářadí) ze 13. - 14. stoleti.
ULOZ:
Att OBAV Praha.
LIT: z čj. 1405/69.
A. Hejna
2) Souhlas k upuětěni od pamétkové ochran_y téže památkyi čj. 2239/69.

-

19. BffEZINA, o. Rokycaey
A KULT: slovanské

-

LOK: na zalesněném
vrchu Hradi š tě, ppč.799, o. Rolcycaey, kóta 618,4
asi 7,5 km vzdušnou čarou ne sever od Rolcy'can a
1,5 km východně od obce Březin;;-, 14 mm od vých. a
97 mm od sever. okraje mapy M-33- 76-C-a. Hradišti
má oválný tvar, protáhlý ve směru V-Z (obr. XXXVI).
Porost tvoři přovážně buky. Valy jsou porušeey na
jv. a jz., kudy prochází hradi štěm cesta. Ke k6tě
přiléhá na východě zával obdélllikové stavby. Pod-.
loži vrchu a c elé oblasti tvoři podle zjištěni geolog. pruzkumem v~. 1960 ordovické křemence (sd~leni prom. geologa J. Krafta, m. Plzeň).
OKOL:
sběr T. Hambergera, zaměstnaného p ři geolog. prů
zkumu okoli Březin;y v r. 1956. Nálezy byly téhož
roku odevzdány do plzeňského muzea, jehož pracovnici s nálezcem provedli v prosinci 1956 průzkum
lokality. Miste jeho sběru j s ou označena na plánku hradiště (obr. XXXVI).
NlCLEZs sidlištni zlomkov! keramika starši a střed.ni doby hradiš tní,
středověká keramika, zvi řec i kosti. Mezi timto
materiálem byl zjištěn zlomek pozdně hal štatského
charakteru, 1.č. 2931/a (obr. XXXVII:l). Slovanská keramika zahrnuje asi 32 zl omků okrajů , pře s
100 střepů s výzdobou a vice zlomků be z výzdoby
ze spodků nádob většinou hrncovitých tvarů. Pouze
hradi š tě.

- 19 2824 je z okraje misky zdobené na
vnějši 1 vnitřni straně trojnásobnou vlnici
{XXXVII:2) a zlomek inv.č. 2856 patrně z hrdla
lahvovité nMoby (XXllXil). S ostatnimi střepy
byl sebr án 1 zlomek dna inv.č. 2919 s nepravidelně okrouhlým dlll.kem na vnějši straně (XXXV1I:3)~
Na střepu inv.č. 2916 jsou při obvodu dna otisQ
dvou obilných zrn. Materiál, z kterého byly nádoby vyrobe~, obsahuje jemná zrnka sliey. Převlá
daji zlomky barvy šedé, jsou však mezi nimi i
střepy šedohnědé, světle šedé a okrově šedé. Ně
kolik zlomků je se skvrnami cihlově červenými.
Zachované zlomlcy nádob ukazuji no keramiku z vět
ši části obtáčenou v horní části na kruhu.
Některé zlomky se zachovanou části spodku pocházeji z nádob vejčitého tvaru (iuv. č. 280?, 2872 0
2813), jiné z hrnců, jejichž podhrdl~ a horni
část spodku se značně rozeviraji a naznačuji tvary se stě~ou spadajici r~vně ke dnu (inv.č.2855,
2888). Tvarově ojedinělým je zlomek nádoby inv.
č. 2915, jejiž . podhrdli je odsazeno ostrým lomem
od spodku a je zdobeno krátkými vodorovným.i rýžkami v šilono skloněných sloupcích (XXXVIII:l).
Okraje ~ádob z březinského hradiště byly jednoduché, šikmo vzhllru vytažené a svisle eeřiznuté
střep inv . č.

(i.č.280?-obr.XXXVIi:4)s,kuželov itě seřiznuté

(inv.č. 28?2-obr.xxxv.II:5;1.č. 2907-obr.XXXVIII:2).

oa okraji nepatrně rozšířené (i.č.2854-XXXVII:6) a

s mirn~ vyžlabenou okrajovou ploškou (inv.č. 2880
- obr. XXXVIII :3).
K výrazně profilovaným okrajb náleži rozevřené
okraje obtáčené na kruhu, na vnitřni stran~ prohnuté a ns vněj~i zakončené svislou okrajovou
ploškou se zaoblenými hranami (inv.č. 2858 XXXIXs2; 2888-XXXIXt3). Zlomek č.inv. 2909 je z
nédoby s nizkým prohnutým hrdlem, šilono ven vyta-

- 20 !eným okra jem svisle se říznutým a na vnitřní s traně mirně prožlabeným (XXXIX:4).
Na zlomku inv.č.
2813 se nizké hrdlo ,rykláni na vněj ši stranu a
přeoházi měkkým zalomením k úzkému zaoblenému okraji. Vnitřní strana j e žlábkovit~ prohloubena
(XXXIX:5). Měkký lom na vnějši s traně šilano ven
vytaženého okraje a miskovitě prohnutý vnitřek
má 1 střep inv. č. 2810 (XXXIX:6). Výrazně jsou
profilovány i okrajové zlomky inv. č. 2808 a 2911
s pla s tickou hranou na vně jši straně s prožlabenim
na vnit řní (XXXIX:7,8). Dalši zlomky inv.č. 2860,
2906 a 2914 ~aji okraj ven vyhnutý a okrajovou
plošku šilano seříznutou a poněkud rozšiřenou
(inv. č. 2860 - XL:l), svislou a prohnutou (inv.
č. 2906-Il:2) nebo seřiznutou a dole přečnivajici (inv.č. 2914-XL:3). Na všech třech jsou zřetel
né stopy po výrobě na kruhu .
Poměrně častým výzdobným prvkam tohoto zlomkového
materiálu j so u vícenás obné jemné i hruběji provedené vlnice t ažené hřebenem a kombinované na něk
terých zlomcích s lineárnimi pásy (inv.č. 2827XXXVIII :4; inv.č. 2825/1.-2-XXXVII:7 a XXXIX:9;
inv. č • . 2829/2-XXXVIII : 5 I inv. č. 2879-Il :4;
2852/a - XXXIX:10; inv. č. 2899-Il:5; inv. č.
284? - XL:6). ffidce tažené vlnice jsou na tenkost ěnném zlomku inv. č • .2830-XL:? • Nepravidelně
cytou vlpovkovou výzdobu s různě vysoko umistě
nými obl Óuč~ misty zahrocenými má úlomek inv.č.
288?-XL:8; klikatkovité jednoduché vlnice jsou
ne zlomcich inv.č. 2835-6 (XL:9,lO). Nizkou, jednodu~hou vlnovkou ve 3 f ádcich byla zdobena hořejěi část nádoby inv. č. 2892 (XL:ll), jednoduchou křižujici se vlnici, která se mi s ty zdvojuje, zlomek 2833/l (XXXIX:ll). Na zlomku inv.č.
2810 je zbytek pásu hrub ě rytých hornich oblo učků
zpět nnkloněné vlnice (XXXIX :6). Jiným výzdobným
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prvkem této keramilcy jsou hřebenové vpic~. Vstřic
nA jsou řazeny os zlomku inv.č. 2846 (XXXVIII:6).
Zlomek inv. č. 2893 je zdoben horizontilnimi pru~ drobných okrouhlých vpich\\ (XXXVJ;II1?). Výzdoba sestávajioi z pásu hrubých vpich\\ a podobn~
provedené neúplné vlnice je na zlom.ku inv. č.
2813 (XXXIX:5). Pásy šikm.ýcb řádků témiř splývejioich vpich\\. zdobi zlomlcy inv. č. 2896 (XXXIX:12)
a inv. č. 289? (XL:12), z nichž posledni nese vtrazné stopy výroby ne kruhu. Obvodovými pásy 2-3mm
širokých rýh jsou zdobeny zlomq inv. č. 2902 a
2905 (XL:13a, b, 14), zdvojenými pásy rýh tlustost~nný střep inv. č . 2820 (XL:15). Ojedinělou vtzdobou jsou na zlomcich inv.č. 2880/a-c pásy z pě
ti rýh protinajicich ae v nepravideln~ mřižkov1t~m
vzoru (XXXVII1s3a, b, c). Zároveň s touto hradištní keramikou byl sebrán přeslen z tmavošedé horniny 1. č. 2845 (XXXVII: 8).
ULOZ: archeol. odd. m.
Plzeň, inv. č. 2807-2935. Na připojeeych tabulkách
je zobrazena 1 část materiálu z nálezu lesmistra
~r. Peřiny z r. 1924, který jej odevzdal do čes ko~
budějovického muzea. V r. 1957 byl tento nález
převzat plzeňským muzeem a pozdě ji předán muzeu
v Rolcycanech, kde je uložen pod i.č. 193/l-19...A..
Jsou to obr. XXXVII:9;XXXVIII:8, 9, lO; XXXIX:13;
14& XL:16 1 17, 18.
fil.!: NZ v m Plzeň (1957);
R. Turek, CHM CXXI 1952~ 16.
KOMENT.(~:
Profilaci olcfajů 1.č. 2808, 2810 a 2911 lze srovnat s některými zlomky sebranými na Hůrce u St.
Plzence (sběry _1930 - 49, m Pl zeň, př.č. 536/69,
materiil z Friedlových výzkumů č.b. 23. 25 a 2?).
Starši nálezy popisuje M. Kalina z Jathensteinu,
Bo'b.mens heidnische Opferplštze , Praha 1836, 96 981 později J. E. Vocel (Pravěk z~mě české, Praha
1868, 106-8) a J. L. Pič, Starožitnosti III, l
Praha 1909, 211, 358. Zvláštni pozornost t ; to lo-
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kelit~ věnuje R. Turek, K západním hrenicim Slavnikova panství, CSPS LVIII 1950, 144 ; týž, Jeět~
k západ. hranicim Slo.vnikova panství, AR VII 1955,
676-8; týž, Di e friihmittelelterlichen Stam.megebiete in Bohmen, Praha 1957, 36; týž, Cechy na úsvitě dějin, Praha 1963, 103, 136, 295, 135; týž,
Slovanské osidleni Plzeňska, Archeolog. stud. mate~iily II, Praha 1965 , 114. Též V. Ctrnáct, Plzeň
sko v mladši době hradištni, Zivot Plzeňska II 1951,
89;týž,Tuhoš~ a lanenová územi na Plzeňsku, Zivot
Plzeňska IV /1953 , 7.
M. Doubová

20. BffEZNO, o. Louey
.

/,

KULT: volut6vé, únětiéké, středodunaj ské mohylové,
knovízské, stěhováni národů, slovanské sidliště.
!!.Q!: východně od obce, pozemek st. statku mezi
I

ť

Kreuzbergem a polohou "uber den Graoern".
OKOLs
Pokračováni systematického výzkumu v r. 1969.
NALEZ: Hlavni odkryv byl v západ.Di části lokality,
tedy v jeji pravěké partii . Celkem jsme odkryl~
82 jam (volutová, únětická, mohylová knovízská),
~ polozemnice (stěhování národů a slovan ská),
1 kůlový obdélníkový půdory s (únětická chata
LXXXI), 1 nejasný kůlový objekt, vět ši množství
k:\1lů a žlábky, jejichž interpretace ne.ni jasná.
fil!t závěrečná z čj. 5088/69; zprávy o předcho
zic!l sezónách AR VII 1955, 294-30?, AR XVII 1965,
495-500, 509-529, Berliner Jahrbuch fur Vor- und
Frubgeschichte 5-1965, 93-102, tb. 18-24.

I. Pleinerová
21. BilJANY, k.o. Miskovice, o. Kutná Hora
Iq)LT: volutová.~: sekce B.

OKOL: výzkum 1969.
WCLEZ: Provedena pouze menši sonda za účelem ode-

br'°1 vzorlcd pro termolum1o1eceněni analjsu (odblr prové.dll D. Z~erman s Oxford Researoh Laborat;or:,). Sonda {OSM~~qi B-.I/69. o rozměrech
1 x 90 m.) byla vede!l~ · Pf~ q~:,9wýchodid hranici dosud proskoijlll~é PJQt.q .~ ff4>~i Ba sacb;ytila ~ objekt6 c~,,uais a,-1_~. z m.oa byl7 2 pro&kown~ seela, 2 ět\ete~M 8 1 ~lfJtOMQ• o~aekty obsahoval,y ke~amiku (laomi j ~ nilezd) datovatelnou do počátku středniho stupni a do mladěiho stupně LnK.
ULOZ: expedice Att CSA V Bylazv.
I. Pavlll

22.., OIRBF:NICE, o. Kolin

--

• KULT: lužická, pozdni doba bronzová.
LOKt piskovna na pozemku č. kat. 155/1. OKOL: V sesuté
vrstvě pisku bylo nalezeno v r. 1969 několik stfepll.
ULOZ: m Kolin přir.č. 2/69.
J.

Křepelkové.

ODIBURK u Kutné Hory: viz KUTNJC HORA

23. dllCOVICE, o. Praha - východ
.«.

KULT: eneolit, kn.oviz? !!_Q!: po pravé straně sil•
nice Letň.aey - Cakovice, cca 300 m jz od hlavni
bráiiy továrcy Avie, prukop pro kanalizaci.
OKOL: hlášeni dr. J. Veňka z SPPOP. Průzkum M.
Fridrichové 13.IV.1969.
N~LEZ: v povrchové
vrstvě ornice zjištěny drobné zlomky keramiky
eneolitické a lmovizské? V hloubce 110 cm pod
dneěnim. povrchem kamenot zával, v jeho sousedstvi na téže úrovni vrstva kald patrně z mistoiho cukrovaru. V zé.valu naleze~ pouze hrudq
novodob6 iltvir:,. Podle informace zaměstnanc~ tov"1-lv Avie bylo v těchto mistech p-dvodně letiitl,
po ~ehol aruleoi byla plocha znovu uprevové.Da a
navezeoia nové ornice (s blile nezn!m6bo llista)
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upr avena na pole ~~ touto ornici sem doprav&Iv 1
zlomlcy pravěké keramiey, která je tudíž v sek:un~
dá.rni poloze.
ULOZ: MMP Praha.
M. Fridri chov,
24. "EXJOVICE, o. Plzeň - jih
KULT:?, sběr.
&q!: družstevní louq v trati Na
dolejších (Prostředni) záp. od obce směrem k Vrče
ni, při úpravě potoka.
OKOL: předměty nalezl p.
Augustin Moravec, Cečovice čp. 11, p. Vrčeň u Nepomuka, v hl. asi 2 m a předal je dne 24.V.1968
expo situře AU v Plzni.
?ULEZ: l. zploštěle kulovitý korál z tmavomodrého skla se zatavenou běla
vou klikatkou, nep:'.'Ůhled.ný, pr. 15, v. 10, pr. otvoru 3 mm, obr. XXVII:3, doba laténská až novověk:
2. polovina kovová rolničky(?), bronz?, masivní a
lité , nahoř3 stopa kruhového otwrku, spodní. část
p a trně svis le proříznuta, zdobená palmetovým ornamentem, šedá l esklá patina, v. 32, š •. 38 mm, obr.
XXVIII:4, za tím nedatovatelná; 3. plochý mosazný
(?) knoflik, na r~versu ~olem přiletovaného drátě
ného oušků ražený nápis , pr. kruhového terčíku 20 m.m~
ne zobrazeno, recentni.
ULOZ: expositura
CSAV
v Plzni, přir .č. P 11/69.
~ : nepublikováno.

t

An

A. Beneš
25.

CEwťKOVICE,
l'c

o. Praha - východ

KULT, Laténské

~ : 100 m severně od
verandy domu č„ 1412/68 a 20 m od zdi Výrobrzy maringotek j. směrem; pobliž silnice Celákovice Toušeň na pere. č. 932/1, t.jo ?9,650:59,620 ma~y M-33-66-.A (Brandýs n. Labem).
OKOL: V r.1969
provádě~ výkopové práce pro základovou spáru hal y textil.ni konfekoe.
N.iťLEZ: Zbytek laténského
sidli ště .
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objektu (I) pod 40 cm mocnou ornici, měl ěikmé
stěny a ploché a.no, ms.x. hl. 80 cm. Z&chovený
1
půdo rys objektu tvotil trojúhelnik o stranách
380xl40x400 cm, přičemž nejdelši strana byla orientována jv. - sz. směrem. Objekt byl zahlouben do eluvia vápnito-pisčitých slinů. Zásyp tvořen černohnědou, jemnozrnnou zeJiinou s n~patrným
přimišenim popele, uhlilcl a zlomků mazanicee Ze
zásypu pocházi množství keramických zlomků (pře
vládá na kruhu točené zboži; něk·verě zlomlcy mají
vkolkovanou výzdobu, tvořenou kroužky), l pazourkové křesadlo a l železný, jehlovitý předmět s
očkem~ (délka 117 mm). Keramické zlomlcy jevi na
pOffCh\1 značné ovětráni. Po vypracováni objektu
byla pfi jz. okraji zjištěna kůlová jamka od
10 ~m, •abejici do hl. 8 cm pod úroveň dna. Při
~. okraji byla ode dna do výšky 35-40 cm zarliovlma vretwa mazanice, na vnitřni straně hla zená,
šp1.a&vl zslo.o.ošedé barvy. Cca 10 m západně od výš• pop~aMho objektu byl zastižen dalši l ~ténský
~bjěkt {II.), z nt hož rovněž zbyla pouze trojúheln.ikovitá ěást o rozměrech l70xl5M30 cm, při čem!
j~ho dc;lii etr&na t>yle. orientována zhruba sz .-j v.
nmí:rNlti . Dno obj0ktu. téměř ploché, zapušt ěaó 70cm
pc)<1 ~tiv1,,jieitn t6r6nem (vrstva nadložni ornicv,
hlu-uba ;30 cm, byla skryta ji.ž dřive). Téměř kolmé

st~ey obj~ittu byly zahlo~be~ do eluvia vápnitopi. rJ~itých tJlimi„ Zásyp tvořen jem.uou v ápnitou zem; u~u ěbrnollnfdé barvy s nepatrným obsahem popele,
llhli;~ • zlom.led mazs.nice. V zá.sypu bylo množstvi
:, t řttl,'\l z nádob přev~ ~nl na krunu robených, 2 la.atucy U.nio tumidus, l schránka Capraea monet1 a
a~Xolik zlomlct.i kosti, z nichž u:._;ěena Ovis sp. ,
'P.lqU\.11 aab•ll\1.1 • Bos rrp . ro vypracováni obj(}}ct,u
byls pfi ,. okraji zfetelná kůlová ~amka o, Oom
a hloubo \J Ej oi11. ULOZ sFravěk.odd.Uusea hl .1n6~t,t. Prahy"

J.

Vaněk

- 26 26. CERVEmi k.Ou

Jetětice9 Oe

Písek

Návrh zápisu moh.:rlnik:u v leenf poloze "Sumovská"
do Státuiho s eznamu památek ; č j~ 5201/69 (M.Princ) ~

\

27. CERVENt

l.ŤJEZDEXJ,

k . o. Oslov 9 o. Písek

Návrh zápisu mohylového pohřebiště v poloze "Nad
eumickou cestou" do Státniho seznamu památek;
čj. 5201/69 (M. Princ).
28.

CESů

o

KOPISTY, o.

Litoměřice

KULT: ojed. nálezy šňůrové, halštat-laténské,
středověké a nedat.
OKOLs převzato ze ško1.rd
sbirky v listopadu 1969. l.Ťdajně jde vesměs o nálezy, objevené před lety v místech školy, či při
stavbě domků v jejim okolie
N1LEZ: 3 sekeromlaty fasetované, l emforovitá halštatolaténská
nádoba, l nedat. misa, 1 kamenný přeslen středo
věký.
ULOZ: m Litoměřice.
M. Zápotocký

29~ CESKt BROD, o. Kolin
o KULT: Sídliště s keramikou pražského typu a z deby hradi3tni (etarši a mladši)Q
LOK: Pole, ppč.
480 u Chouranic (předměsti Ces. Brodu) jz. od
křižovatky státní silnice Praha - Kolin a silnice z Ceského Brodu do Zahrad.
OKOL: V záři
1969 na upozorněni J. Petra, stud. filosof. fakulty, jaem provedl povrchový průzkum.
NÍLEZ: zlomlcy nádob pražského typu a keramiky ze starší a .
mlndši doby hradiětni v ornici . Prostor s nálezy
je na vyvýšenin~ nad řičkou Semberou a z jejího
sv. okraje, kde byla Weidenhofferova pískovna,
jsou z dřiv~jšich let známy nálezy keFamilQ' pra!sk~ho typu, nádoby z mlsdši dGbJf' hradiětni (J11 Jtudrnáč, PALIV 1963, 182-186) a tamté! jsme v~.

-

- 27 1959 prozkoumali zemnici z doby laténsko-fimsk6
(J. Kudrnáč, NZ ňj. 5,76/60). Povrchový průzkum
v r. 1969 stanovil blile rozsah sídlišť z doby
hradištní a jejich vztah ke konfiguraci terénu.
ULOZ s m ~.Brod.
J. Kudrnáč

:,o. OESirt DUB, o. Liberec
17. století.
!&!• Palack~ho
ulice, pod vjezdem do dvora proti č. 34/I.
OKOL: při výkopu pro vodovod.ni potrubí vedle
kladů zdi, směrem do dvora, nalezena ob<l.élniková jáma široká 225 cm a hluboká 80 cm s tmavě
hnědou výplni, zapuštěná ve světlém jilu. Zác hr.
akce dr. L. Košnar.
N.tLEZs zlomky bílého talíře zdobeného modrou a červenou barvou, glazurou
(1.č. 7065)1 část menši nádobky tenkých stěn ee
žlutou polevou uvnitř (1.č. 7064)1 zlomek poklič 
lcy (1.č. 7066); střep s hnědou polevou a žlutou
malbou (1.č. 7067); zlom.lcy značně zkorodovaného
!elezného předmětu (i.č. 7071); drobné střepy
(1.č. 7068, 9); zlomek skleněného okenniho terče (1.č. 7070).
KOMEWMff: keramiku datuje Dr.
F. Stehlík m Liberec do počátku 17. atol.
ULOZs

(1) lQJLT: jáma z

poč.

z,-

m Liberec.

v.

Weber

,1. OIMELICE o. Fisek
\

KULTs 13. a 15. stol.
OKOL: povrchový sběr žáků ZDS Cimelice, uar ředitele školy.
M LEZs

zlomek apod.ni části tuhové nódobky; zlomek okraje rukojeti pánvičlcy zdobený šilanými rýhami; zlomek okraje se zdobenou plastickou lištou
na podhrdli1 zlomlcy uch, nožek a pokliček etfedov~ké keramilcy a nezdobené střepy.
ULOZ: m Pisek
1.č. 1617.
E. Koppová
eilnějěi
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32. DOO!N, o.

e

Dě čín
I

KULT: žárové pohřebiště podmokelské skupiny.
LOK: Při hloubeni zák.ladů pro novou tavici pec
ve slévárně Kovohuti (Děčin-Rozbělesy),na parcele 912 areálu slévárizy.
OKOL, upozorněni J.
Cužmy, pracovnika Kovohuti, vyzvednuti hrobů
26.2. - 7.3.1969.
NiLEZ: Prokopány 4 hroby,
které obsahovaly nádoby, střepy a spálené kůst
ky.
ULOZ: m ttsti n.L.• č. přir. Al/69.
~I
z čj. 1669/69, 2459/69.
M. Cvrkovll

33. DOB~ICE, k.o. Kluky, o. Písek
Návrh zápisu mohylového pohřebiště v poloze "Hrů
bata" do Státniho seznamu památek; čj. 5201/69
(M. Princ).

'4. DOBROMl!tl!CE, o. Louzzy
a) KULT:
&

únětické sidliště.

~ : 172 mm od již. a
219 mm od vých. okraje ma py M- 33-52-D-c; no1'"é. pískovna na terase Ohře východně od vsi.
OKOL : zjiě
těno při průzkumu 29.9.1969 a zkoumáno do 20.10.
1969.
NJCLEZ: ornice o sile 30 - 50 cm, pod ni
spraš o sile 50 - 100 cm, dále š těrkopísek terasy
o sile 2 - 6 m. Objekty (jé.my) byly zapu štěny do
spraše, hlubší sahaly až do štěrkopisku. V této
prvé etapě výzkumu (nepochybně se protáhne na ně-.
kolik let, protože se bude skrývat plocha asi 10 15 ha) jsme prozkoumali 46 jam s únětickou keramikou a 15 jam bez nálezů (spodky, kde v ě tšinou
nic nebylo). Výplň jam byla bud světle hnědá hlina promíšená štěrkem s má.lo nálezy nebo šedočerná
sypká hlina s většim množst"vim materiálu. Na východním okraji zkoumané plochy sídliště bylo očištěno 16 žlabů orientovaných V - z, které byly

- 29 asi 300 cm od sebe , vedle nich a přimo v nich
byly k\Uové ;jamlcy, většinou bez nález¼. Mezi
!l!bky a ;Jamkami byly únětické jé.nzy, proto je
molné, !e 1 oey patři rovněž kultuře únětické.
Bilezy s e sklé.daji z keramiq, zviřecich kosti,
mezanioe e uhliků. . ULOZs exp. A1' Most, č. pf.
1aa ·- 2,~/69 M. LIT,
z čj. 663/69 Y.
~
.
D. Kouteclq
ao b) Negativni pclzkumy 19. 5. a 10. 9. ve staré piskovn! vpravo od silnice z LeneAic do Dobroměřic.

M-33-52-D-o s 172 mm

severně od

~i!niho okraje
a 262 mm západn~ od východního okraje mapy.
Hlášeni čj. 322 s 610/69 M.
D. Koutecký

35. DOBff1CANY, o. Louny
• KULT: ča sně l aténské sidliš tě, ojediněle, kult.
vypichaná a šňurová , ene olit? !&!s ve st~ně
hliniku severně od Dobřičan, 95 mm od severniho
a 52 mm od východniho okraje mapy M-33-64-.A-a.
OKOLs· hlášeni žateckého muze~ (J. Bubenik)1 záchranný výzkum ve dnech 26 . 5. - 5.6.1969. Situa
zaměřil J. Záruba .
Nl.LEZs části dvou vellcych čtyřúhelnýoh polozemnio, obsahujicich keramiku a zviřeoi kost1; z kulturní vrs~ a z povrchového sběru neolitické střepy (vy.picheni),
slomek eneolitické(?) pazourkové dýky a ěň\\rov6
střepy.
ULOZ: sbirka e:x:p. Most č.př. 4?/69 50/69.
ll!: z čj. exp . Most 343/69. Starěi né.lezys K. Sneidrová AR VII I (1956) 1 491 n.1 R.Pleiner, PA XLIX (l95S'n.), 119 n.
V. Kruta
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'6. DOBtl!CHOV ., o. Kolin
prov. římské, pičhorslQ' stupeň.
kQ!s Jv. od domu ČI• 147, t.j. 02,;25149 1 650 km
mapy M-,,-67-C-c (Velim).
OKOL1 Výkop základové spáry pro stavbu dvaná.cti bytových jednotek
v r. 1969.
NALEZc výkopem narušeno prov. - fimské sidliětě pičhorského stupně, jevici se jako
téměf souvisli kulturni vrstva o mocnosti 1 m
zhruba 30 cm pod ornJ.ci. Pro rychlý postup výkop~ a současného vyzdiváni byly odebr'1v pouze
vzorky zkulturni vrstvy. Jsou to předevěim keramické zlomky nádob, do kruhu obrouěené, centrálna
vrt~né střepy (přesleny), kostěné ěidlo, lastury,
Unto tumidus a Cepaea vindobonensis . Z osteologického materiálu byl určen Sus scrofa.
ULOZ: Pravěk. odd. Musea hl. @ěsts Prahy.
J .- Vanik

JtULT1

Sidliětě

37. DOLltl BOUSOV, o. Mladá Boleslav
1

-

KULT1 mladohradiětni. LOK1 poloha na "Sanoich"
(obl' ostro!na), beze stop po valach; Jod čtvrti
Zahrádlcy (část Dolniho Bousova) za Kotelskou
strouhou asi 800 m. OKOL: sběr referenta. NALEZ•
keramika s vodorovnými liniemi, středověk! keramika (? ) , prouiek bronzu I tuhová keramika s hlinkovým nAtěrem.
ULOZ1 m Liberec, ě.přir. 254/69.
~ · NZ č.j. ll/l.970 (kopie v Att Praha), rukopis
pro AR.
J. Waldhauser

~8. DOIIOUSICE, o. Loun;y
~

KULT1 hradiště, mladá doba halětatská?, ojedině
le eneolit.
!&_!s poloha "Na rovinách", v lesni
ěkolce ve vých. rohu hradiště, vrstevnicový pl'-n
111.000, vyhotovený p. Zárubou z expositur,y Att

- 31 CSAV v Most~.
OKOL1 zjiě~ovaci výzkum NY.
?aLEZ: prozkoumán '1Ů.Bdobalětatsk:ý (?)objekt•
čist žlábku sn~d z téhož obdobi1 z povrchovb
vrstvy eneolitická kam. sekerka.
ULOZ1 NIi Praha, př.č. 13/69. P. Hammer předal do sbirek
rodniho muzea 1 své sběr.v z tt\to lokalitv. LIT•
P. He.mmer,BZO 2/1964 a BZO 4/1966.

n,-

-

M. Slabina

39. DOUBRA V0ICE, o. Kolin
,i,

KULTt Slovensk6 hradi~t~, halět. - latén. brediltA, knovizské sidliětl. !&!s V lesni poloze
Staré (Puet6) Zhlky na ppč. 179.
OKOL1 V r.
1969 pokračoval soustav.nt výzkum A1' 1 vedený referentem.
~LEZ• V odkryvu XXVII na ploěe cca
700 m2 po odstnnlni zbyljch suti kaaend a kontrol.nich profild objeve03' dalěi jé.my po ktUeob 9
talde jejich počet dos6hl 104. Vyznačuji pl"\\bih
hradby ze dřeva a hli°'1 s kamen.njm obloženim 1
která zesilovala obranu ústředni části hradišti.
Zlomley keramiq, lelezných předm!td a dalAioh
před.m.ltd ;Ji datuji do a. stol. V opile~ blinA
se sesuté. hradby se vysqtoval.y t6i zloJDQ halitatsko-l.at6nské a knovizsk6 keramiky. Sledové.ni
prdblhu hradby zahájeno za zminlnjm odkryvem smlrem k západnimu okraji hradiště sondami č, llX ULOZ1 A1' Praha• č.pMr. 19/69.
~1
pracuje se na NZ a připravuje se publikace1 z čj.
2282/69, 3913/69, 4176/69, 4293/69, 4473/69,
~763/69, 5098/69, 5460/69.

XXXII.

J.

Kudrnáč

40. DRA.ZKO~CE 1 o. Pardubice
",

KULTs lu!i9k6 pohřebiětA, laténské sidliAtl.
LOX1 pole paro.ě. 396/1, poblil staré piskovny
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"Pis kový kopec".

OKOL:

22.X.1969/Vokolek,
Sigl / .
N,:..UEZ: z jidtěny n třepy z orbou narušených lužických žárových hrobů a l aténský objekt,
silně naoraný.
ULOZs M Hradec Králové.
v. Vokolek
s bě r

41. DRNEK, o. Kladno
KULT: zaniklá středověká ves, 14. - 15. stol.
!!Q!: poloha "Svidna".
OKOL: výzkum 28.?. - 31.
12.1969, ved. dr . z. Smetánka .
NlCLEZ: odkryto
obytné a provozni jádro i část zahrady usedlosti
III (hnojiště, stáj, pec, špýchar aj., keramika,
železný inventář).
ULOZ: Al1 OSAV Praha.
!!!,!s
závěrečná z čj. 38/?0.
42. DRZOV, k.o. Vrcovice, o. Fisek
a) Návrh zápisu mohylniku v lese "Planina", poloha
"V hrůbinách", do Státniho seznamu pamé.tek; čj.

5201/69.
b) dtto, trať ''U

Marečku", čj.

5201/69.

4 3 . DffEVCICE, o. Praha-východ

KULTs knovizaké sidliště.
!!Q!: proti škole, nedaleko zvonioe (po pravé straně silnice z Prahy
do Dřevčic), koleilL kravina.
OKOL: stavba kravina v r. 1969, zjistil J. Vaněk.
NlťLEZ: několik
střep~.
ULOZ: nezachováno.

44. Dff1TEB, o. 0.

Budějovice

• KULTs bronz. sekera z mladši d. bronzové, ojediněle.
LOKs trať Jezárka aeverozáp . od obce, při
východ.ni straně silnice do Malešic. Trať trojúhel nikov~ho tvaru, ze všech stran sevřená cestami,
má jižní vrchol u křižku (cca 600 m SSZ od kostela

- 33 ve Dřitn.i) , záp. a vých. cip je dán k6tami 434.8
a 437.1. Tar,n se svažuje nepatrně k jihu, je
pisčitý a ve spodní části kamenitý. Na mapě
M-33-101-D-a (~dlovary) je poloha určena vzdálenostmi 64, 62 a 86 mm. od eev. a 110, 84 a 90
od vých. okraje.
OR;OLa revizni průzkum autora
ne zé.kladě publikeoe J. Poláčka, kterou třeba
doplnit o zde uvedenou lokalisaci, dne 29.V.1968.
Sekeru nalezl po orbě v r. 1963 agronom Jan Kosmata, do Jihočeského muzea sě dostala prostřed
nictvím účetního JZD p . Siby . Pí·esné misto ně.le
zu nelze již zjistit.
ULOZ, _m C. Budějovice,
1.č. 4094 (sekera se střed. lal~ky).
LITs J.Poláček, Přispěv)ey k pravěku jižních Cech v dob~·
bronzové, Zpr!vy muzei Jihočeského kraje 1964/1,
7, obr. , na atr . 6.
K~1ta dne 30. V.1968
sdělil refe~entu lesni dělnik p. Bronec, le traktorista Slabt nalezl v trati Jezárks zlomek hliněné misy, která se nedochovala. Neni tedy vylou.čeno, že jde o pohřebiště.
A. Beneš

-

45. DUBEC, o. Praha-východ
·!i>

'l) KULTs římské sidlišt~.

ského potoka
48,150 km na

~ s svah jižně ničan

východně

obce, okoli bodu 71,900kma
mapě M-33-66-0-c (Uhřiněves).
OKOLs abiry referenta a J . Zadáka na podzim 1969.
NÁLEZ: keramika, železářská struska.
ULOZs A'O
CSAV Praha.
~ : z čj. 3845/69.
Sl. Vencl
ď

b) KULT: zanildá středověká osada.
!,&!1 poloha
"V Litožnicich".
OKOL: sběry referenta 9.9.1969
na buldozerovaném dně obnoveného rybnika jižn~
hráze.
N1LEZs keramika.
ULOZ : Att 0SAV Pra ha .
~ 1 z čj. 1984/69, BZO 6 1968 ,311 AR XXI 1969,
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KOMEN'Uff: jižní hranice vsi, jek je nazDBčene n~ plánku v AR, je minimální , ~eteriil vyhrnutý na zvyšova nou hré.z rybnika o._ :lhovel kromě
střep~ množ s tví. kemen~ a zlomlro cihel; také na
dně rybniks se objevily rozrušené zbytky staveb.
Sl. Vencl
396-398.

o
46 • DVlJR

WLOW n. L. , o. Trutnov

• KULT s novověk.
l,OK: při čištěni sklepu radnice,
čp. 1 na ná.městi.
OKOL: Zé.chranný výzkum 22.1.
1969.
NJ(LEZ : kruhovité. zděná studna o, 180cm,
vte které nalezeny nádoby, s třepy a žélezné předmě ty.
ULOZ: M Hradec Králové.
v. Vokolek
o

4?. HE:8MANUV ~ STEC, o. Chrudim
' KULT: mince 1 5 . stol.
!&!: ul. Rozsypalova 163 1
garáž.
OKOL: nalezl J. Novotný v r. 1968 p ři
stavbě garáže. Negativní pruzlrum referenta.
NlťLEZs poklad minci, uložený ve dvou nádobáchi

bavorské a rakouské feniq z po č. 15 . stol. a
pražské groše Václava IV.
ULOZs m Pardubice,
menši část minci rozptýlena mezi sb ěratele a sousedy.
P. Sebesta

48. HOLEDE~, o. Louey

-

"' nJLT: recentní.
LOK: pískovna jv obce při silnici na Prahly, 265 mm od sev. a 220 mm od záp.
okre je mapy M-33-64-A-a.
OKOL: prozlrum referente 18.8.1969.
lULEZs recentni zdechliny,
LITs
z ěj. 515/69 M.
J, Bubenik

-

49. HORE BOUSOV, o. Ml. Boleslav
, KULTs lužick!, ojed. ml. pale oli t(?).

-

LOK tlOOm

- 35 SZ od k6ty 309,1, a s i 400 m severně od okraje obce (mapa M-33-55-C; Sob otka).
OKOL: sb ě r referenta.
NJťLEZt sidlištni keramika lužické kultury, nehtovitě ěkrabadlo z patinovaného pazourku.
ULOZ: m Liberec, č. přir. 252/69.
LITa
NZ č.j. 8/1970 (kopie v A~ Praha), rkp. pro AR.
KOMEN':&tffs silex může pochAzet také z lužick~ho

-

sídliště.

J. Waldhauser

50. HORN:t PoCERNICE, o . Praha - východ
• KULT:

-

sidliětě

mladši doby hradištní.
LOK:
průkop pro kabel v poloze "Na Chvalce", parc ely
č. 329 a 330, tj. cca 62 mm od vých. a 116 mm
od již. okraje mapy M-33-66-C-a.
OKOL: hlášeni J. Zateckého (Horní Počernice, Jiráskova 1770)
19.11.1969; průzkum J. Justová 20.11.1969.
mLEZ: sběrem ziské.ey keramické zlomlcyr mladš í doby hradištní.
ULOZ: prozatím Al1 CSAV v Praze
(č. přir. 35/69).
LIT: z čj. 5214/69.
J. Justová

-

51.

HORO~ICE, o. Praha - západ

• KULT: volutové sidliště .
!&!= pískovna za obci.
OKOL: sběr na těžní stěně 4.9.1969.
IDťLEZc
středovolutové střepy, zviřeci kos t i - dlouhodobě ničené sidliště.
ULOZ, Al1 CSAV Praha.
LIT: z čj. 3794/69.
Sl. Vencl

-

52. HOSTIM, o. Beroun
(ji

KULT: magdalénské sidliště.
!&!• poloha ga nův
kout II, okoli bodu 36,725 kms36,300 km na mapě
M-33-77-A-a. (Beroun).
OKOL: z!věrečná sezóna
systematického výzkumu 7. - 24.7.1969.
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Atipená ind11 s tric, rytlnky zvií·e.t, b4rvi,.. o, zvi ře c i kos t i , mis ky aj.
ULOZ: AlJ CSAV Praha.
LI'J;_; záv ě rečná z č j. 3208/69.
Sl. Vencl

NÁLEZ:

53. HOST1N u Vojkovic, o.
,

Mělník

1) KULT: únětická, slovanská.
!!Q!: ppč. 319/1, tj.
• 156 mm od sev. e 75 mm od záp. okraje mBpy
M-33-65-B-b.
OKOL: výkop jálw na vápn:o na staveništi rod. domků; ve výkop. zemině nalezl V.
Rafael (m Mel nik) 20.4.1969.
fil(LEZ:
střepy,
ULOZ: m M ě lnik, č. inv. Pr 13050-13052.
LIT: NZ
m M~lnik 90/69.

K.

-

Sklenář

2) KULT: štítarský žárový hrob.
!&!= ppč. 319/1
v obci p ři rozcesti s il. do Chlumína a cesty do
Kozárovic, tj. 156 mm od sev. a 75 mm od záp. okraje mapy M-33-65-B-b.
OKOL: kopáni jámy ne.
vápno na staveništi rod . do~ 11.4.1969; při
záchr. akci nazjištěDJ' dalši objekty. · N1tLEZ:
větši zásobnice (urna), v. 280 mmi část polokul.
misky, střípky v zásypu.
ULO~: m M ělnik, č.inv.
Pr 12801-12804; žár. pohřeb s antrop. odd. At1 CSA V
Praha •
!!.!! : NZ m Mělnik, 90 /69 •

K.

Sklenář

54, HOSTIVICE, o. Praha-západ
~

KULT: kultura nálevkovitých pohárů.
~ : cihelD8,
OKOL: nový odkryv v r. 1969 asi 50 x 50 m.
tMLEZ: jámy, při kopy.
!!,!!: z čj. 4368/69.
(A. Knor).

55, HOSTOMICE, o. Teplice
~ : západná ča s ť mieetnej tehelne, ppč. 85, sektor výskumu CH3.
OKOLa
doplňovaci výskwn, ved. P. Budinský, m Te vlice,

c KULT: laténské sidlisko.

jůl

1969.

mLEZ: na ploc ho ve lk .· j c ca 1 00 m~~ bol p ťos ktunnný

zablbc•ajr obje k 1, '<irobnt~ho c ha;'o.}~i::cru :l-(., / G9 o
kul túrna jama L'-5/69.
ULOZ: m Te plic o , pr.i r. ' .

2540/69.
~ : P . Budinský, AR XX, 1968, ť 9Li.299, L~l3-4l4, 434-449, 561-566 , AR XXI, ) 9 -~9,
3.-:2 0-339, 431-435 • Výsledky výsku.ro.u na n,,•.> mi severozápad.nej ča st i tehelne v r. 1967-19,..,8 v tlači.
1

P. Bu<lini;lcy

_,

ťG

. HRADro KRJCLorn,
~

o. Hrndeo Králové

KULT: enc oli tické
hradiš tě ,

sidliště,

středověké měst o.

lužické a slovans ké
OKOL: záchr" nnS· vý-

zku.ro v l~dnu ež v lis t op"d.u 1969.
LOK: a !Y'L :
A reál sterého město. Dokume ntf.\ ce n .:.. 1 0 z ů o :; trati-

grafie geologir, k ýc h sond. Sondy v mis ~e c h r· řed
pokládeného opevněni (u čp. 2 a 4 5 ). Na výc hodnim okra ji návrši u čp. 2 zjištěn nad eneolitickou vrstvou s nad lužlck:ý a s lovanský val. U č. p.

45 mladohradištni a ž pozdněhrad i štni val. Cihloměstská Gtevba byla postavena až ve 14. stol.
ULOZ: m Hrodec Králové.
!,1!: z čj . 711+/69,
1110/69, 1430/69, 1653/69, 1689/69 , 2062/ 69 ,
2460/69, 4785/69, 5211/69, 5656/ 69, 5657/69.
M. Richter, v. Vokolek

v,

57. ~DEK, k~o. Manot~n , o.
@

r 1 z ~ ň-sover

KULTs pozd:iě halštatské pohře bi š tě .
OKOL_s systematický výzkum, vedený dr. E. Soudskou od 30.6 .

do 16.10.1969.
wtLEZ: na ploše asi 1.000 m2 nalezeno 33 hrobů (16 malých jámových se střepy,
5 zahlo11bených obdélníkových, dále hroby mohylové) a skupiny kůlových jamek s uhlikovitou a popelovitou výplni.
ULOZ: A'O 0SAV Praha.
LITs
z č j. 3869/69, 3867/69, 3866/ 69 , 4492/69 , závě
rečnA z čj. 5186/ 69.
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58. HRADIS~ , k. o. Malovice , o.

Prachaťice

Návrh zé'1isu la ténské "Viereckschanze" v poloze
"Ns ěan, , i c h" do Státního seznamu památek; čj.
5201/69 (M. Princ).

59. HRADU1TKO I, k. o. Veltruby, o. Kolin
KULT: Mladší doba hrsdiětni.
LOK: na poli ppč.
94.
OKOL: sběrem v r. 1969 získáno několik
mladohradištnich střepů.
ULOZ: m Kolin, přir.
č. 5/69.

•

J.

60. HRADSKO, k. o. Sedlec, o.
~

o

Měl ník

KULT: sidliště aurignacké , knovízské, střed.ni a
pozd.ni doba hradištní; hradiště.
~ s vni t řni
hradni areál za kostel em osady Hradsko.
OKOL:
systematický výzkum od 8. 8. do 12.9 .1969 .
NJCLEZ: dal ši s{dlištni obj ekty z počátku a prů
běhu střed.ni doby hradiš tni.
ULO~: A-0 CSAV
Praha.
!!!,!: z čj. 3488/69, 3678/69, 3955/ 69.
M. Solle

61. HROCHUV
~

Křepelková

Ttmro, o.

Chrudim

KULT: alezsko-plat ěnický hrob, slovanský hrob.
LOKt cukrova r východně od města při silnici Hrochův Týnec-Cankovice.
OKOL: při st avbě v r.
1968.
NiťLEZ: a) žó..rový hrob slezsko-platěnický,
ob sahujici 27 nádo~ a 3 žele zné předmě ty, b) s l ovan~ký ko s trový hrob s rozbitou nádobkou s velkým
obsahem slidy. Rozrušeno beGrem.
ULOZ: m Pardubice.
~ s srv. BZO 6 1968 , 44.
P. Sebesto.

- y~ 62. HUTI p,
~

Tře m ěino m ,

o, Pl·ibram

KULT• ~ t;f,edov!k. · !!Q!• na levém b ře hu Skal ic e
asi 2 ,5 km pro t i proudu felcy smě rem od Huti .
OKOL , n4l ezo, a dé.rce M. Masaer z Pi sku,
NA:LE~a

miniaturu.i
v= 2 cm.

s tředověká poklička

ULOZr

M

Fisek

i,č.

o, ,,5 x J,5 o•
1411.

B„ Koppov,
6,, OHOOE#, o, tJeti nad Orlici
~

KULTc.

h.radiětě

I nálezy kult. elezeko-platlnick6 ,

hradi š t ni, středověké.
!&!• poloh• Hlavačov,
kn t astr Chocně ppč , 2269 a Uj ezdu u Cbooni ppě Q
681. zhruba okoli bodu 05 ,450 kma43 ,'4-00 km 08
map~ M-33 -69-C-d (C hoceň)1 viz pfilo!ený pilln
l , 2,000.
OKOL c prozkumy ref e r enta v l bt$ch
1960 - 1969.
N,{LEZ1 Hradišti na oe t r ohovitóm
vjb~žku z9les něn éh o n ávrěi jil ně os &~ De rebni-

oa zsuji mA esi 1,7 ha. Výohodni at rena hrBdiťt ti
je t vo i'ena hr anou e t r m~ho svahu, apadtJ.jiciho k
Tic hé Orl lci • na s e veru j e hran~ oblojě.i , pouzt,
v pr of i l u l'6 s e zd.A být za chové llB des t rukce vslu.
Nn z6.ped.n.i. atrnn~ je s v13h jeětě mir ně j ňi A DJ.t jihu dokooc o p řech~ ~ i v ploc hou ěi ji 1 na ~ápAdni
atr o n.ě ,jfl fo r t i fikncé zna tolnA v p odob ~ or.hndo-

vl té úpro vy (jen v pr ofi l u P5 se zdi\ být. z„ chovÁn
zbytol v nlu v , lm) , nq jihu j9 t o vn l a p t ( k rpo m
(v I'l d o F.in hu jo š i rkA (\~ o t rukc e v~J.u a rř-.1 ~" ru ~,._,.,_ 20 m e roz,1J J me t.i vrc holAm ,1~s t:rukr 0 V'llu
'3. dn0 ;.: nfm d nrm přt k opu 00 1 4 m)!' J e !llf'l~ 11I , 1.a l ')p!\(
gt;n v f o r t.1.f'ikmr J ·f'I A. jihu hťrH1i. t-í tt'- j~ ,i,) r. 1 n·lk1' l'' l
t rvol M, o r.n. l Arm ~v:! ( k<\ e~ to r pč..r.. Rl nyl ~ j ,, ,1i ,~ .,o _
d ! vno1 p ()lq m) . ~b~r nm j i:i~m nn pl c f(;l h r qtJi ~,.~ r. ,110 -

t l l 1 rov.nf n t; řf.\r_y T"Op c l n i ~ ovýc- h PG1 i ( ln.11 t-,1r.19.
e l.a z,;~C' r l „1-Xnl n\f /l roclle n r ~,:- n! V. v l· <>llr-11 ). hr111dq\ t:ni ; r, h,..11. n~ l " :; f ,,,..,,10.t, .,-,.,.u_ ~t;rú (,, " l'- . --16 ,
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atol. (podle ur č eni L. Hrdličky). N~lok~lieované sterěi nálezy (m Ghl)ceň) nále ie ji mle.dš1 e.
pozdní době hradištni R 15. stol.
ULOZs m Choceň.
LITs NZ čj. 6266/70, Listy Orlického muzea VI l, Choceň 1971, l? - ;2 .
Sl. Vencl

-

64. CHODOuft, o. Beroun
~

KULT, pravěké (únětické?)sidliětl.
!!.Q!s stavba
bytových jed.notek po pravé straně silnice asi
500 m ZA obci směrem od Prahy.
OKOLs informace dr. J. Vaňka v létě 1969.
NJťLEZ& střepy (nezechové.no).

65~ CHODOUNY, o.

Litoměřice

-

LOK: Pole asi 1 km ssv.
od obce (47,550194,400 km ne mapě M-;3-5}-D).
C'KOLc při průzkwňu na průkopu pro eávlahové potrubi v řijnu 1969.
NltLEZs kultu.rni vrstvo pře
ťatá průkopem v d. 22 m. Z profil~ z1akény atypické pravěké střepy a zlomk:y zviř. kosti.
ULOZs
m Litoměřice.
LIT: zpráva o pr~~kuma dn9 16, X.
1969 v m Litoměřice.
KOT@N'Mth Lokalita l e >:~.
na úpati návrš i "Na kaf'kU.J.1", kde;. Hrala vouo

a) KULT:

neu.rč. pravěk.

-

v ~rz.lcum lužického pohřebiště.
M. Zápotoolrý

b) FlJL'l': únětické a laténské sidliště • lužickb po~ h řo biště.
!!..Q!: poloha Na karkul1.
OKOL: r:s s-

tematický výzkum 29.9. - 24.10.1969, ved . J. Hrala.
N~LEZ: 13 lužických hrob~, 13 obj e ktů lu-~
1..i.ckých, laténských a uněticltých.
l1LO't I AU Pra- ·

ha.

~: z

čj.

4291/69, 4843/69.

- 41 -

66c, OB<IIUTOV 1 o. Chomut ov
•

a) KULTs

-

novověké

sidlišt~ 17 . - 19 . stol.
LOK1
Při zem.nich pracich nové panelové výstavby sidliěti Horni Ves, Bezručova ulice ~ tj " i2 DIDl od
•
cé.p. a 152 mm od sev. okra~e IDSPJ' 11-33-51-D-b.
OKOLs Upozornlni vlastivM. krouiku pfi OVIi

v květnu 1969. N!LEZ: střepy 17. - 19. sto~ .
nepolévané i glasované, vypálené i nevypilen6.
1'ěkol1k zlomků kachlů.
ULois m Chomutov, pf.a"
l/69. LIT s NZ v m Chomutov. KOM:Effltl i V mistě bývala prevděpod. hrnčiřská pec s dilnou, narušené. stavebnimi úpr avami j i ! na konci min. stC)cz>
lati a zničená novou výstavbou r. 1969 .
M. Janěák:

-

b)
"'

KULT1 Středověká sidliště

15. - 19. stol .

-

LOK s
Při zemnich pracich stavby nového mostu pře s Chc,.,,
mutovku a výkop plynovodu v Riegrově ulic1 9 to j o

135 mm od záp. a 181 mm od sev" ~~aje mapy
11-33-51-D-b.
OKOL: Upozorněni vlastivěd G kroul lm při OVM, únor 1969. nastni sběr.
NilEZ s
Středověké střepy 15 - 19. stol o
ULOZ1 m Chomutov, př.ě. 2/69.
~ · NZ v 11 Chomutov. KOMERC:,
T11l1 středověké. odpadni ~áma za hradebni městsltou.
zdi.
11. Jančák

67.
OJIO'!OUOIIOV,
.
. .

lt. o. Kořenice, o. Kolin

-

LOlCt

" KOLTt neolit.

neurčeno "

OKOL 1 !ttLEZs

S. J. Baxex;ov, odevsdala. do muzea starii n.éleQ'

Jtamenntch sákerek.

ULO!t pMr.

ě.

7/690
J. llepelkov,

680 CBJltlĎ~, o. Ohradila
á) I.ULTa sidliitl lidu popel..u1covtch poli a posdDI
t> hrediltni.
LJK1 pole u b.fb1tova kostela sv.KM.le.

-

l$.2

-

OKOL : sběr 22 .IX.1969 (Vokol ek, Si gl ) .
NlLEZt
na zarostlém poli nalezeno několik s třep'd. ULOlt
m Hradec Králové.
v. Vokolek
b) KULT r
(J

středorik.

~

:

náměstí,

S od kostela.

QKOL: komise při hloubeni geologických sond 12.n.
{Vokolek, Sigl). V obou prohlilených somJ6ch by1
terén porušen bud sklepy nebo kanal:l.zaoi. Xbl.t lU!'ni vrstva je zde prú.měrně 150 cm s flná. Bes nQ.e-

v.

Vokolek

69. OHVO~, k.o. Benešov,o. Beneš ov u Pral\7
.,

KULT: 11. - 15. stol.,

opevněné

sidli štl a dvorec.

OKOLs systemetioký výzkum od 21.7. do 26.9.1969.
NilEZs Po výzkumu v r. 1965, 1967 pokra ěoval plolný výzkum na akropoli sidlištl západ.Di od rom6ask6ho kostelikR. Zachycen fragment ;Jiin1ho ob"f'Odového zdiva dvorce (objektu ) , na podlali objekt\l
z~ištěno ohniště

v kamenné konstrukci. Dále k sé.padu odkr.Yty poz'dstatq ob3ektl\ s k61. konstrukci
věetnA jámových prohlubni. Zjištěno stáM osidle~
ni 12. - 13. stoleti, 3ako v p!edchozich eta.,&obe
v této etapl .nově se objevi~ z á~ ~i ~ dvol'Oe
v 3am6cb nélezy starti, které moino datov~t ·do
11. - 12.· Jilně od kostela ploěnt výskum zděného
ob~elttu ze 14. - 15. stoleti . Doklad mladAi si411itni t,se. ULC>l1 A1' Praha .
LI~a z ě~.3451/69,

·:,807/69 • 4076/69, 4440/69.

70. JAROBIAVIOB, k.o. Kostelec, o. C.
~

A. Bejna
Budějovice

ltUL! • mo~la, kulturně neurěeno.
LOJt 1 Jarosl.6riokt noh, asi 2.150 m vtch. od kaple v obci,
a vých. od lc6ey. 5()6.3, 30 m sev . od ZV probi1ul~ioi les.Di cesty - hospodé.rnice , t . j. 1:, mm o4

,oo

- 43 sev. a 50 mm od vých. okraje mapy M-33-101-D-b
(Burkarec).
OKOL: ptlzkwn referenta dne 26.V.
1958 na základě upozorněni p. F. Svingera, ředi
tele škol v.v. z Dolniho Bukovska.
!ŮLEZs osamocená moeyla oválného půdorysu o obvodu asi 40 a
a výšoe 1 m, patrně s kamennou konstrukci, na jedn6
straně rozrušena dobýváním pařezll. Situována je
na mírném vých. svahu.
ULO!s terénni foto č.
neg. 36569 v archivu negativ\\ Alf CSA V Praha.
LITs nepublikováno.
A. Beneš

-

71.

J.B'.l!ITICE,

o

o. Fisek

KULT: mladohradištni a středověká keramika ze
sidliště.
!&_!: zahrada domu čp. 18.
OKOLi
povrchový sběr majitelky pozemku pi Hubáčkové
»ři ryti záhonů r. 1967 a 1969. Sběry E. Koppové v létě 1969.
NJ(LEZs mladohradištni tuhové
střepy převážně silno s těnných nádob a běžná stfedověká keramika ve střepech; tři zlomky okraje
silnostěnné zásobnice, pod okrajem tři vodorov:o.6
žl6.blcy a čtyři zlomlcy t éže nádoby, hnědý povrch.
popraskán, lom šedý; zlomek silnostěnné z6.sobn1ce s třemi vodorovnými ilábk;y pod okrajem a jeden
nesdobent střep patřici téie nádobě, povrch i loa
hnldý I středověké ·střepy a.obře vypálené.
ULOZ a
m Pisek i.č. 1437, 1445, 1610-1611.
KO~lt
moino použit pro datováni poěátku dneěni ve$llice.
Rejstarěi zpriva z r. 1463, viz A. Profous, llistDi jména v Oecháoh II .
E. Koppov,

72. JEVIdVES, o.

Mělni.k

KULTs a) eneolit, b) únětickl. .
LOK1 a) piskovna vpravo od silnice Jeviněves-Oernouček, asi

100 •sv.od k6ty 268.8, b) pole asi 100 m sev.
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Od kóty 268.8; t j. zhruba ?5 mm od již. a 115 JIUi
od vých. okraje mapy M-,,-65-D-c.
OKOL: při geolog. p:ruzkumu nalezl Dr. K. Zebera (l1UG, Praha)
22.4.1969. 1'1LEZ1 nedokonč. plochá tmavošedá kopyt. sekerka ?5 x 50 x 19 mm1 únětické . střepy.
ULoi, m Mělník, č.inv. Pr 13055; 13053-13054.
K. Sklenáf

73 • DO:dOV, o.
0

Plzeň-sever

KULTs květináč k. kn.ovizské, sídliště?
~·
piskovna v trati Ne ovčárně, záp. od obce a 311.
od silnice na Dobřič , coa 550 m SZZ od kaple v
obci, tj. 10 mm od záp. a 90 mm od již. okra~e
mapy M-,3-76~ (Radnice ), v nadm. výšce asi 350m.
OKOL: sběr p. Spačka z Radotina u Prahy, Oikénka
39, v mistě pozorov~ dalši keramické nálezy.
Vzhledem k datu předáni nálezu (3.12.1969) nemohla expositura provést .v mistě prdzltum.
?ůLEZc neúplný květináč s nálevkovitě rozšiře
ným hrdlem a vyhnutým okrajem, tělo vejčité, podstava nedochovéne, pod hrdlem sp~ kořen páskového ucha. Hrdlo a podhrdli leštěno a tuhováno ,
vjdut nepravidelně svisle rýhové..aa, naspodu nezdobený pás. Nádoba zachována asi z dvou třetin,
povrch převá!ně žlutavé a uvnitf žlutohnědé barvy, místy stopy přepáleni. Zach.v. 201, po cca
150 mm; obr. XXVII1ll. ULOZs exp. A1' eSAV v
Plzni, přir. č. P 21/69. ~s nepublikováno.
A.

Beneě .

?'+. KADA.I, o. Chomutov

o KULT,

sidliětě

eneolitické, mladohalětatské, ze
sterěi doby řimské, z obdobi pražského typu a doby hradištni, laténský žé.rový hrob.
!&.!• na
skryté ploěe pro výsypku dolu Merkur II jižnl od
staré silnice Kadaň - Prahly, poblil stltr.dho

- 45 st~tku Jezer ka 1 160 mm od záp. a 205 mm od jilniho okraje mapy M-33-51-D-c (Kadaň).
OKOLt pokračováni rozsáhlé záchranné akce započaté v roce 1968• prizk:um 15. 4., výzkum 9. 6. - 14. 6.
19691 celkovou situaci a objekty zaměřil J. Záruba.
NlLEZa celkem prozkoumáno 54 sidliětnioh
objekt\\ (7 polozemnicv 31 jam a 16 peci) a 148
kdl.o'Vých jamek. Eneolitu (KNP?) patři 2 menši jé.my a patrně část kdlovýoh jamek (keramika, zviře
oi kosti, štipané. industrie)1 mladohalštatskému
obdobi jedna polozemnice {keramika~ železné kopi)c
době laténské !Arový pohřeb v jamce (bronzový opaskdvý řetěz, zlomky dvou železn,toh apon)i atar-

fimské pět polozem.nio a 1""5 redukčnich peci (keramika, zviřeci kosti , železný nožik, !elezářská struek.a)1 osidlem. s pra!ským typem j~dD8 _polozemn1oe a vakoviti záeobni jáma {keramika,
1viřeci kosti)1 době hradištni 9 objekt\\ neurči
té funkce (keramikaw !elezný nožik)i u dalšioh
objek~ ne!li možno před zpracovénim. materiálu
jednoznačně k:ulturni přislušnost určit.
ULOZ1
éxp. Most, č .př . 54/69 - 186/69.
fil.!1 z čj "
exp. Most 235/69, 369/69, 443/69, 485/69, 516/69 ,
623/69.
Starši nilezys výzkum v r. 1968 viz
BZO 6 1968, 53-541 V. Kruta, AR XXI 1969, 824.
ěi době

J. Bubenik - V. Kruta

75e DIIENd bHROVICE, o. nad.no
a) &ULT1 volutové sidliětě.
!!.Q!• poblil domu čp.
4??.
OKOL I na staveništi obytného domu JZD
sničeoa· v červnu 1969 skupina volutových j ema
hlé.ěeni J. Soukupa, nad.no IV, VitěznA 2091 9
'),chr. akce A. Knor 10. 6. 1969.
mLEZ I zdobe. n6 volutové střepy.
ULOZ a Att OBAV Praha.
~ t s ě;j. 2515/69.
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!&!•

'o ) IULT1 knovizské. kul turni vrstva.

piskov~ u dolu Nejedlt II, na levém

jz

stěna

břehu Kač6.

ku {dnes rosl1~6m v plochu Tur,ňského jesera)e
01'.0L• hlileni J. Soukupa, nad.no IV, Vitlsná 2910,
pr\\skum A. l:nor 6.10.1969.

Ků.EZ1 nepočetné

etfepy v kult. vrstvi, obnalené v délce pfes 5
UL0!1 Alt OBAV Praha. ~s s ěj. 4367/69.

76„ DIDlNRt MOST, k.o.

Néumlřioe,

11.

o. Kladno

kostrový hrob. !&!: u obce při
silnici do Je~ina.
OKOL: zjistil před několilca
1,t1 doc. J. Obrhel. l«LEZa zé.řezem silnice narulent kostrový hrob, z něho! náleze~ vyjmul lebku 1 inventil nezjišt~n.
ULOZ1 antropol. odde
AtŤ "BAV Praha.
LITI NZ čj. 940/68.

-.. . . .,. _ llJLTt

neurčený

Sl. Vencl

V??• DMnC NAD VLTAVOU, o.
~

Přibram

JtYLT• 15. - 16. stol.
!&!• pole u vodárny ;Jižn~
eil nio• do Krtené Hory, při vých. okraji oboe1
1hruba okoli bodu 46,700 1 01,175 km na mapě
11-,3-89-B-a. QEOL,1 sběr školáků na zoraném pol i na podzim 19691 předal . p. Střezimir Semillko,
lemfk n. Vlt. 14). !ULEZ1 asi 25 střipkO.; ho-

m.os-nm. 10\lbor převtlně vyté.čené keramik.}', oharakter!aona6 teAk~e~IDn1Jll střepem, wrdjm až zvonivja V7filenia1 pfehmlt6 okraje• na nikolik.a zlomoioh va1:tf.ni teleni poleva, na některých leštěné
tnlbovW, o~edinlle ytsdoba radýlkem, d.ubkovan!
pla1,1oi, piau.
a Příbram.
KOMENTJ'C1t a
~eden•• lkollkl prt na,le&l polovinu džbánk:uf
mf) leii zřicenina Vršk.amtk.
T bliako1ti(a11

H.•

,oo

Sl. Vencl

- 47 780 KAH1N, k.o„ Opola~, o. Nymburk
a) KULTs eneolit a neurč. prav•k ojedi.Alle,únětické
o hroby 9 slovanské pohřebiitě II.
l!Q!s okoli kfilovat]Q' dr~ Libice-Velký Osek ee sil.Qici LibioeJ[ania. • . OKOL: závěrečná sezóna vtskumu, veds Lo
Hrdlička, 22.9. - 21.11.1969.
!U.LBZa dalěich

20 slovanských hrobd (oelkea zde 160 hrobt) s keramikou, železQ3111 AOli, akl~niaými ltorilkJ', zlacenými goabiq, stMbrntai DáuAJůoelli s koěičlcy
z filigránového dritu, stuěnioelli a spODO\l (1)1
dva únětické hroby (celkem dosud 12) s keramikou a zlatou ltličkovitou sáuěn.ici. Eneoliticki
sekerka a atyp9 pravik6 ettepy.
ULo!, Alf CSAV
Praha.
!tll• • ěj. 41-69/69, 4727/69, 5277 /69 ,
114no.

• b)

(10. atoleti), pohřebiště III
dle označeni L. Hrdličley.. !&.!• piskovna po pra~
vé (jilai) straně silnice s Libice n. Cidl. do Kanina, ppč . 1?9, tj. cca 163 ma od vých. a 1?3 mm
od j i ! . okraje mapy 11-33-67-4~.
OKgLa hláěeni
nilezu J. Konečný, ~ola!Q' ěp. 148, záchranné. akce J. Justová, 22,4.1969.
DLEZa poruěený kostrový b.rob1 zachována nádoba.
UL0!1 prozatim
Alf CBAV v Praze, č.přir. 30/69.
~ : NZ v Att
OBAV v Praze, čj. 2128/691 J. Justov,, AR xxn:
1970, 97..a.
J. Justová
KDLT1

KANINA, o.

doba

hradiětni

llělDik

- vis HB1D6KO, k.o. Sedlec, o.

llěl.oik

79e KBELY, o. Praha - východ.
t1

llJLTs KNP

sidliětě

pohfebiitě

-

(?).
LOK : ul.
llicperova, t.j. 67, 625155,??5 km mapy M-33-66-0-e

(Praha vjchod).

a

OKOL: V r. 196? byly provádiey

~ v A .,prAce p ro stavbu

mateřské

školley.

't 8

-

~r_~,-~~: výkopem

po1·u šeno 6 objekt\.\ KNP tab. LXIVtl
v i:-n\m8rnó hl„ 5,0 cm pod dnešnim terénem. Obje_~L~
o ro změre c h 80x20 r m t é měř zničený výkopem. V zá-

sypu, tvořeném ~ ernohnědou, drobtovitou zeminou
nalezeny nečetné střepy e zlomky zviřecic h kosti,
z nichž určeny Canis sp., Bos sp. a Equus cabellue.
Q~_J ekt II, polokruhovitého půdorysu (145xll0 c m) ,
s r ovným dnem, zapuštěným do sprašového podloži.
Za syp z šedohnědé, drobtovité a popelem silně promi šené zeminy, obsahujici nečetné artefakty z limnokvarcitu a oj e dinělé zlomky keramiky. Na pravé
stran~ objektu uylo v úrovni dna dobře zachované
drtidlo z kříd ového slepence. Objekt III_ - nálevkovi t ě se dolů rozšiřujici jáma s konkávním dnem.
Půdorys dna v zachované části téměř čtvercovitý o
ro změrech 90x85 cm. Zásyp z hnědočerné silně humo sni zeminy s přimišeným popelem a uhliky. Ze z!sypu i ze dna objektu byly ziská.ny četné střepy.
O~j~ ~~ IV - výkopem tóměř zničený. Ze zbytku zásypu in situ a z haldy u výkopu ziská.ey nečetné artefakty z limnok:varcitu, brousek z křidového glaukonitovce a nehojné střepy. Objekt V - zachovaná
čAst obdélnikovitého půdorysu o rozměrech 200x
120 om e téměř kolmými stěnami a slabě konkávnim
dnem. Zásyp je z drobovité, hnědočerné zeminy,
s ilně promíšené popelem a drobnými uhliky. Po vyprac ováni objektu ziskáno množství a r tefaktů z
limnokvarcitu a nečetné střepy z nádob. Při dně
objektu nalezeno větši množství kosti (Bos ap.,
Equus ceballus), kost ě nných j ehel a šidel, 2 nízce puklicovi té přeslen;y, čé.st piskovcového bro 11sku, neúplná mi s ka Unio tumidus a brousek z vápnit o -pisčitého s linu. Z ker.arniky, vedle četných,
nerekonstruovatelných zlomků nalezena část v olk~
zásobnice s románskou lisénou pod okrajem e. hně
došedý čerpáček s mírně odsazeným hrdlem a baňa-

- 49 t ýu t:~lem"' Od okraje nádobky a! do rozhre.ni
hrdl & a t ě l a je široké, páskové ouliko~ Výěka nadob]Q' ;Je 70 ma, d hrdla 80 mm,; dna 60 mm. Cerp,ěek le!el na boku při ~ii~ okraji dna"' Objekt
VI má semieliptio)q pMorys a témif přim.ým dnem
o rozměrech 230 x 80 ca. Zásyp je tvořen hně do
černou, silnl humoani zeminou, obsahujici četné
artefakty z limDokvaroitu, kostěnné nástr oje a
zlomky keremiq e Stfepy z horních a spodnich partii zlsypu byly často slepitelné. Ve výpl ni nalezena · ·t ,·1 středomofsk' lastura rod.U. Cerithiume Z blizkoáti naleWtě poohAzi 1 t~měf úploj" nilevkovitj- pohtr, :- nsle zenj' při stavbě domu čp ~ 153
v Tylov~ ulict~ který je pravd~podobně hrouovou
nádobou. Pohě.r Je šédohnědj, s~ ětihlým tělem a
vyaokjmw výrá_zně .t'ozevřeÍiým' brd.lem. Na r ozhrani
těla a hrd.la nádoby je slabé. rýha . Výška je 190mm,
'hrdla 190 mm,; dna 57 mm e ULOZs Pravěk. odd.
MMP 92 x-ekonstr.ná.doby zatim u nále zoe .
J. Vaněk
80 Q ILBOJ.RY" o e Prah,;.-východ

-

LOKi Těžeh0 KULTt šňůrový hrob (II.b skupiny? )~
ni prostor .kamenolomu sze od Klecani tjQ 56i 62 5i

60_,5?~ mai?J' ·M-33-65-B-d (lleca.tJ'1 )e

OKOL2 SkrývlDl těžebniho pole kamenolomu na svahu pod t emenem
ko}Sce. ·m1,JIZ51 Rosrdenj' šňm.-ový hrob(akup.lI .b?)
Zacbrln~na byla 'pouse hnědočernA 9 dvo j uché. amfora se zúženjm hrdlea a kulovitým tělem o Pod okrs~ea je pé.s nehtovitých vr,pd 8 na rozhraní hrdla &
tlla 8 ploohých 8 kruhovitých brbollm a e entrilni
jamkou. Prostor aezi hrbollcy vyplněn ho~izontilně
Wlistěnjmi stylizovantm ornamentem j edlové větsv=
qv tj! ornament se 9x horizon.tálnl opakuje na
aejvltii vjduti amfor, mezi ucbJ. Uohs alabě pro~

'

.J

-

!lábnutá. V 265 mm u po 110 mm~ pd 87 mme Vedle
amfory nslezeey aepatrné zbytq poh!ru, zdobeného vodorovnými otislQ' šňůry.
ULOZ1 Keramika
uložena zatim u nálezce.
J. Van~k

81 ~ ntNro , o. Praha-západ

„ KULT I

zaniklé středověké osídleni.
OKOL I geol.
sondáž, průzkum M. Richter 12.7.1969.
NiLEZi
keramika, (analogická Sekance-Hradi!lku), naruěené objekty.
ULOZ1 Att ťJSAV Praha
LITt
z čj. 3707 /69.

82.

nuoov, o.

Kolin

a ) KULT: Kostrové hroby a sidliět~ kult. nálevkovid, tých pohárů.
!&_!1 Sev. okraj pisko~ JZD na rozhraní ppč,420 a 421, jižně od polni cesty na ppě.
515. OKOL: Záchr. výzkum. dr. J. Kudrnáč, CScw
v dubnu 1969 při rozšiřové..oi piskov~.
mLEZ1
tři skrčené kostry v řadi přibližnš V - z, vzdálené .aěkolik metrd od sebe. Prozkoumat se podaři
lo pouze kostru vysunutou nejdále k východu, ostatní dv~ byly zničelQ' buldozerem před zab~jenim vtzkumu. Kostra uložená ve skrčené poloze spočiTala na preYém boku a směřovala lebkou k JJV • dol~
nimi okončetinami k SSZ, obličej obrácen k východ-u. Hrob tvořila obdélníková jáme délky 1:1.7 om 8
ěi!·lcy 45 cm. Bočni · ~těizy, dno jámy, jakož 1 zek:cyti hrobu tvořil:y desky z permského piskovco. Hrobová jha byls jen mělce zahloubena - kolem 30 cmdo světle hnědavé spraě.e. (Ornioe 22 cm). Ko~tra
po v:yfotogrefové.ni a zamčř eni byl8 ·vyzvednuta a
předina entropologickému odd. AU. Milodary jsme
v hrob~ žádné nenalezli. Ve vzdálenosti asi 8 m
jsme objevili kotlovitou jámu o průměru 110 cm

- 51 a do epraěe ~apultinou 75 omQ OernoAed6 vtPlň
1JI3 obaahovala zlomlcy nádob hrubiihb rizu a ve

j6-

zlomoioh misovitou n,dobu. Ze mlomků se podafilo
v laboratofi Att eeetavit .misovitou né.dobu v 15~5cm
po 26 cm o pd 10 ca, s pé.sy svislých rjh na vjduti.
V jéml bylo dile obd.lnikov6 drtidlo (58:x:28:1:lOoa)
e kouslcy vyp6.len6 hliiv. Zbyt)ey dvou daliioh obdobných jaaw evlak znaěnl buldozerem poikozeo.ých,
jsme zjistili v od.Ja.1vanh prostoru. ji!ně od skfiň
kového hrob\le Sledovéoim dalěioh odkcyw. hornioMl
zemin v severni a východ.ni ěé.sti piskovrq jSJlle
ehledelii le jiné archeologické objekty kromě vtAe zminěnýoh nebyly poruěe01.
!JI,OZ I A'O OSA V Praha" &ll,t z čj. 1856/69. KOMEN'.Ctth Pfi soustavném výzkumu klučovského né.vrli jsme r~ 1956 obj6v111 rovn~I kam.eDllý skfiňkovt hrob na sidliěti lidu k:" nálevkovitých pohé.rd. RZ č;j. 6583/59t list
ě. 20,-204, fototab. l66-l70J J. Kudrnáč , llučov 0
staroslovanské hradišti ve střed.nich Ceoh6.ohi
pfilo Bi v tisk.u). Pozoruhodné de, lev 3eho blizkosti byly rovn~I dv~ dalAi kostr, neulolené ve
ekfiňlcé.ch. Hrobové j ~ 'b7l.y jen mělce zahlouben::, pod pl\vodni povrch, nebo! zh.jmě nad nimi by~
kdysi vybudové.n1 rovy nebo mohyly. Obě skupi.Q1
hrobt jsou od sebe vr.dále~ vzdu,nou čarou oca
420 mo
J. Xudrnáě
b) KULT& PohřebiAtl z doby stihovlln,i národ\\.
t<f/'

~s
pole na ppč. 1,511 za východoim okrajem silnice
Oeeký Brod.:. P0Měa01.
OltOLa V rémci spolupré.ce s Att OBAV uskutečnil v listopadu 1969 dr o Zo
Hrdlička z HorniokéJ:io ústavu 0SAV geotysikil.ni.
prdzkwll. ttčelem bylo oviřit citlivost elektrického pfistroje při &31A!ovAni ~ednotlivjcb hrob~o
E pokusu jsem vybral polohu, o které 3• znéme ,iG
se na ni rozproetiré. pohřebiltl s doby stlhov'-m.

- 52 národ\\ ( J. Kudrné.č, . AR IV 1952 ~ 109-112 , 124-

195~, 459-464,. 472-474 ~ 481).
l«LEZs Ra ploše jedlťé me etanove$h anomilil
jsem provedl odk:ryv a zjistil~ ie pod 40 cm ornici Mčin'- šedi vjplň hrobu zahloubeného do
epraše. Byl orientovén V-Z~ a na ~eho dni ve bl·.
170 cm pod dneěnim povrchem by~ pfehAsené zbytlcy kosti. Pod kostmi ve vyloupeném. hrobě .jsme na~
lezli bronzovou esovitou sponu destičkovitou~ ieleznou pfezku a korilek. Dr. Hrdlička odebral
vzorlcy výplně hrobu a celiey k dalšímu zkoumAn:t. ULOZ1 A1' CSAV Praha. ~ s z č~. 5461/69•
XOMENTJCffi V r. 19?0 bude vhodné prozkoumat k ovlfeni přistroje ješt~ několik dalšioh mist, kde
podle geofyzikilniho prozk:Umu ma;ji být na uvedeném pozemku rovně! hroby. Dosavadni pl'."\lzkwll v
Klučori 1>rokazu;je~ ie geofyzikilni zjišťavlud
aroheologickýoh objektů nalezne uplatněni ne~en
při systematických výzkumech~ ale 1 při vybledAvlud mist~ vyžadujicich prozkoumáni ještě pfed
zahAjenim terénnich změn na projektovaných sta1281 .A.R V

veniětioh.

J. · Kudrn!ě

a,.

XNIB, k.o. Břeti u Týna nad Vltavou, o. C. Budějovice

, KULŤ1 mo~lové pohfebiitl~ střed.ni d. bronzov, o
LOK1 polni trat Hrobce (pp!. 628)• asi 1600 •
JJZ od osady, pfi vých. · etranl silnice na Novou
Ves~t.j.10 mm od zip.a 68 mJU od sev.okraje mapy

-

- 53 -

M- 53-101-D-b (Purl{areo), v nadm ~ výšce asi 500 m.
OKOL1 r: 192? vJ oral rolník L. Lukěě soubor dvou jehlio s pečetitkovou hlavici a tři tyčinkových náramlcl,
které předal p~středniotvim učitele B~ Karáska Městs
kému muzeu v Týně n.Vlt~ · Př1 revisnim průzkumu dne 29.
V~l968 sdělil referentu přibuzný nálezce K.Lukáš z Dřit
ni! čp;23; že bronzy byly ulož_eny y '.'kamenné plotýnce"
spolu s nádobam.1; které se rozpadly~ NÁLEZ_, na mistě · samém zjištěno, ~e z l)llvodni asi ~ocsAhlejšiho pohřebiš
tě se v jedné ze dvou malých habfinek na poli dochova'
ly tři mohyly (l.čáateěn.~ ubr81:lé. cestou, 2:rozebraná
na kámen, 3. zachovaná),v druhé habř·ině zach:l mohyla a
dal~i sporná je snad patrna p~imo· u · vyústěn! polni c esty do výše zminěné silnice. um!: m Týn n~Vlt~,i.č.
2144-2148. LIT: B~Dubský~Pravěk ' jižnich Cech; Blatná
1949~1051 L.Hájek1NZ At' ~SAV čj.1525/58 ~ KOMENTil:
Situace je přikladem uchování zbytku pohřebiště d~
houževnatému křovil1atému porostu~který zabraňoval
~

orbě·;

aq.;

A. Beneš

KOLESA, o. P rdubice

'

KULT: zaniklá vea (16~--l?~stol.)~ LOK: poloha "Na návsi" ppč. 80/l až 5 a bývalý rybník Vyples: OKOL: meliorace poli v r~ 1969~ NALEZ: vrstva střepů~ ULOŽ,
m Pardubice~ KOMENTAíh do těchto aist je ústni 'tradi.;.
ci lokali~ována .z an1kl' ves Liplea (Liplesy):
P~ Šebesta

o·;

85 ~ KOLÍN;

Kolin

a ) Kl,TI/.r: středověk~
(II,,

I.OK: náměsti Obránců míru: OKOL ,
N!rnz: Při výkopu pro .kabely elektrťckého vedeni bylo
z ' hloublq, .?Ó cm pod pov;chem ziskáno několik střepů.
ULO~:

m ~o~ín, přir~č~ l/E>9~

J. Křepelková

b) KUI/]s latfnský kostrový hrob1 mladohradištni až stře

WK: Kutnohorské předlllěsti, poloha
.
pa~tf. kopách", · tj~ přibližně 113-128 mm od vých.

li dovik

"Na

oj,e,diněle.

a 57-68

a

od jil.okraje mapy M-33-67..C-d~

OKOL: na-

- 54 r.1921 g dar akad~ maliře A„ ř.lor;i·J · • \ ;."~ 1969~ NALEZ: laténské
bronzové šperky (n,'.1kr,..,nik, 4 náramky, spona) duchcovského horizontu (zřejmě z rozrušeného kostrového hrobu), ojediněle velký otevřený bronzový závěs
ný kruh s esovitě svinutými konci z mladší doby hradištni až středověku. ULO~: NM v Praze: LIT: NZ
v Aú OSAV v Praze,čj.5012/69 (opis v NM v Praze);
J. Juatová 9 AR XXII 19?0,600-1.
J. Justové.
lez~ ... _p _· .t

B i:

~vbu s t lnlce 1o l1 . ~t:,p v

86. KOLODtJE NAD L~NICÍ, o.Če Budějovice
1) KUIJr: mohylové pohřebi ště , debronzová?
0

IDK: asi 500m

v obci, těsně záp. od kolodě j ské - ~slivny,
na okraji l esa Zelib,tj ~ 24 a 28 mm od již. a 157 a
1c,o mm od záp. okra mapy M-33-101-B-b (Bechyně),
v les:odděleni 412 d 8 a 412 d 11 polesí Koloděje
n.L., les ;ávod Bechyně~ NALEZ: skupina asi 16 mo•
Izyl (odhad) je přim.o na okraji lesa, na mírném již.
svahu u poli. Na malém náhorním plateau přímo nad
ovahem jsou další oddělené mohyly (dvě velké prokopané o průměru cca 9 a 12 m, v.la 1,5 m~ dále jedna
velmi nizká~ snad neporušené.). Na západní straně terf.. ·, příkře spadá k levému břehu Lužnice. OKOL : -rovizni. průzkum autora dne 6.X.1968, J~Richlý zde r~l893
napočital 21 mohyl, po:·:,~;f' n.1. většiny z nich lze spoj i t a amatérslcymi výkopy místního četn~strážm:J.Buri
ano. ve 20e letech: ULO~ : neznámo: LIT; J~Richlý,
MA.GW XXIII 1893 (55)1 další shrnuta u B.Dubského,Pravěk již nich Oech~ Blatná 1949,10!1 J .liíá.dl, NZ v archi„
V I. I AO asAV Praha,čj.613/43:
KOM.ENT.A!{: tato skupina je
za jimavé. jakýmsi hierarchickým. uspořádánim:většina mohyl je ve svahové poloze,nejv~tši dominuji na vrcholovó :rovince~ Na obr~XXIX,A jsou tyto mohyly označeq

SV od mostu

J:il·o IQ

A11 BeneA

2) Návrh zápisu mobyl.pohřebiě·t~ v trati 'Zel1b" do
Státního seznamu památeka ějo 2273/69 (li„ Princ).
0

l\
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8'1. KOLOMER!CEp k t O„
~

ChrAětany o

o.

c.Budějovioe

pohřeb1Atl

• do bronso~ a. hal.5tatak61 ·jednotl1vt nález neo-eneolitiokf a b.ra.diltni.
ID1Ca polni trat V ltopcioh {bývtlpole Pektrlru.) 0 ooa
350 -m SV od mvonioe v obci, při kotl 484 0 4~ v;toho
od cesty k Bilinskému potoku v nAvrW polose,tjo
r
.
93 mm od záp„ a 146 mm od jil.okra;je aa.py 11-,,-101B-b (Bechyně)~
OKOL: dne 14~5~44 daroval učitel
V.Pekárek z Kolomlřic čp. 19 Ulstskéau museu v Týn.I
n~Vltavou kamennou sekerku a bronzy, které vyoral
jeho bratr Jrantiěek ve jmen. trati. Při reviznim
pruzkumu dne 2.X.1969 zjistil referqnv apelu s ře
ditelem týnského muzea Pr. Tesůem, le w svln~néa
terinu lze sledovat stow asi tfi moeyl pravidelnES
sni!ovaných orbou,_ Záp~ od cest;, je lokalita porulena malým lomem~ · UID~: m Týn n.Vlt_,1.eč.2042 (kame
sekerka)~ 2131 - 2134 (bronz~ sekera se středG 1~~
loky)p jehlice s vilcovitou členěnou hlavici~ šidlo
a zlomek břitvy - mobylovA k.d. bronzové)~2135~2139
(~t zdobených zlomkd turband z bronz:pleohu ~ halltat) a 21~141 (dv~ brons~ esovité zAuinice)e
LITa B~ Dubský~ Pravěk ;Ji!nich Oech, Blatná 1949 0
64; ~105; L~ Hé.jek, NZ v archivu A'Ó' CSAT Praha~č;lo
1526/58~
KOMENT!A: ~lmovizsk'" sekera se středo
laloky, zmíněn'- z Koloměřic B~Dubskja ~o.c~w 121) 0
;je nepochybně totoln.4. se zde dotčenou mohyl ovou sekerou 1.če 21310 Lokalita patři k siti mobylovj'ch
pohřebili v povodi Bilinského (výAe nad aternbersk:jm rybníkem pak Borovanského) potoka v který obt~~
zAp. stranu severnlji polo!eného lesniho itomplem
Hemera.
KUIJra mohylové

880 KOdPRURY, Oo Beroun
b

~yur, paleolit?~

IDX1 Ohlup,ČOT& sl•}J na Kob7ao

koaplexni výzkum s luje~ vedený od r o
1969 dooodr~V~ llosteokým 0 Pedagogick, fakulta
le"

--~}!OLi

.. r;5 ...

· · 1 , •:n. 11 _. 1 " C,esk, mládole~
mLEZa polona uhli.ku 1& pov-, ·• · . inte roted:l.áltd.ch vrstev, artefakty nepozorov~ • .~ 1 dopiP 100. Mostecké-

v ,.

ho ~e 30.1 .1970.

Sl. Vencl

-

KULT• Knovizské sidliět~ ~
LOKi při stavb~ odbočlcy silnic& Most - Lowcy" severn~ od vsi na svahu
Jé.nakého vrchug 72 mm od vých. a 82 mm. od aev. okraje mapy M-33-52-0-d.. OKOL1 Lokalitu ohlásil
K" Procházlcn. 1 ~. p. 4 v Korozlukácn na podzim 1968
Kulturni sprá.v~ ONV4' Teprve -počátkem roku 1969 nám
Je Melša předal sběr a vlaatnJ vrllzkum jsme provedli 1,. 5. 1969, kxcy' nám K. Procházka ukázal mi.sto svého aběru.
NlCLEZ: Stavbou silnice bylo sidliště rozrušeno_na ploše c ca 110 m2i žádn~ objekty
nebyly zjiětěl\Ye pouze vo východ.ni stěn~ byla kulturni vrstva o sile 75 Olli (splachová vrstva na ava=
lb.u Jánského vrobu). Nálezy tv·oři kere.mik.uj zviřeci
kosti• mazanici a lcřeman.ce (en.ad ~ rozrušeného neolitického sidlišt~?) .
Popis materiálu (čislován.i v popisu odpovidá čislo
vé.n.i na obr. XLI)s
l) šedý zlomek odštěpku d ~, 2 cmi 2) šedý křomenoo
vý odšt~pek d 4 1 7 cm; 3) šedý křemencový odštěpek.
d 3,5 cm; 4) větši zlomek srdcovitého koni~-u~ šedý hladký povrch uvnitf zdobený koncentrickou kena3.u.rou~ pfi okraji páskové uc-hoy v asi 7,5 cm, 5) o~
kra~ový zlomek . se slabě vytažen;tm okrajem, šedoěernj' hla<lltý, v 5 ,2 om1 6 ) eil1.'.ostěnnt ~lomek hrdla se
ěikmo dovnitf aeřiznutjm. okrajem 9 temně hnědý, drsný, v 5,4 cm, 7) hrdlo e vodorovn~ vytaženj,m a uvnitf
braněnjm okrajem ze zisobnioe s ostře odsazeným hrdle~
od bfiobeQ !lutý se stopami m6lkého vodorovnéh prstové.ni, v 7 om1 8) zlomek stě~, ěedočernt,hladlcyu

- '::li -

zdot (,ný pa.sem evisljch

mělkjch žlábků ,

vel. ? ,5x

4 cm, 9) š i =oké prohnuté ucho z kofiiku se zbytkem st;: rzy, šedočernýr hladký, v 5 om; 10) tenkostlnnt ~lomek kofiik.u s vyššim hrdlem a vytaženj'm okrajem, tuhova.ct, v 4 1 2 cm; 11) zlomek s tě
'll3 zdobený Airšimi řidkjmi rjham1 1 svitlehnědý
hladký, vel.5;3x3,?cm; l2)zlomek pod.hrdli, hně
dý hladký , zdobeZJt rýhami přes sebe, vel. 6,4 x
5,5 cm; 13) zlomek stě~ z miaey~ šedý hladký,
zdobeZJt svislými řidkjmi rýhami, vel. 6,7 x 6 cm1
14) okrajový zlomek mislcy slabě prohnutých stěn,
ledočerný hladkj', v 5,4 cm1 15) zlomek mislcy' se
slabě zataženým okrajem, šedý hlad.ký povrch, zdobeZJt svislými svazk;y měllcych rýh, v 4,8 cm;
16) zlomek stě~ z rozhrani etáže , žlutý hladkj- 1
v 5,2 cm; 17) tenkoatlnný zlomek kofličku s ostře
TYhrnutým okrajem, šedt hladký, v 5,S cm; 18) vět
Ai zlomek hrdla se šikmo přesekávaným okrajem ·ze
zásobnice s odsazeným hrdlem, která měla na rozhrani řadu dillkd~ temně hnědt drsný, v 6 1 8 cm;
19) silnostěnný zlomek, šedj hladJtý, zdobený páskami vpichů lemove$h rýhami, vel. 4 1 6 x 3 ,4 cm;
tJLois exp. A'O' CSAV Most, poř.č. 5/69 M. ~ :
z čj. 282/69 M, NZ čj . 7~/69 M.
D. Koutecký

90. EOaulmERK, k.o. Luže, o. Chrudim
hrad. LOK 1 OKOLs podle sděleni
li. Ličlcy ze dne 19.6.1969 provádi Svazarm stavebni a teré.nni úpravy hradu.
lULEZt kerarn1ka.
ULOZ1 prozatím na hradi.

451 .KULTt

středověkj'

91. KO'!OOI (?),k.o.Oselce, o.

Plzeň-jih

lroLTt neol1t1c1Q' sekeromlat, ojediněle.
k

snad jmenovan, obec, situovaná na

mapě

LOK:
M-33-88~

- 58 (Nepomuk) 10+ llllf od sev. a 105 mm od vých. okra~e.
Dl G informaci spol upracovnika Ca. společnosti arcbeologick6 Mi rG Němce s Chválenic ěp. 60, okres
Plzeň-jih, byl nilez p'dvodně ulo!en v rodině m~jitellr3 v Kotoun.i a po jejim provdáni přinesen do
Ohvilenio.
lŮLEZt kopytovitt sekeromlat se svisljm oetM.m a širokým týlem, bolq obl6, základna
č'8tečně odre.lena, provrt kónic]cy, vyroben z amfibolitu ?1 d 152, i ostři ooa 25, i týlu 62, v 41,
prdměr vrt6ni 21 a 24 mm1 obr. XXVII1sl.
ULois
u pi M. Hajšmanové, roz. Chaloupkové, Chvilenice
čp. 66• o. Plzeň-jih.
~ · nepublikováno, náles
byl referentu předložen v únoru 1969.
KOMEN'Tlť~,
mejitelka sekeromlat považovala za "cihličku" k
!ehličce1 zejimavé je dlouhé uchováváni nálezu
v rodin! - pi Hajšmanová se narodila r. 1888, mohlo by se jedna~ o do!ivá.ni pov~ry o hromových .
klinech. Nález by mohl být stopou zatim nezjišt~ného neolitického osídleni v oblasti severního
Hora!ňovioka, kde se jevi menši koncentrace ojedinllých nález'd kamenných nástroj'd (A. Beneš, Pravěk
Hora!dovioka~ Vlastivědn6 zpré.vy horniho Pootavi
1963, Sušice 1964, obr. l ).
A. Beneš

92. XOUIIM, o. Kolin
•

KULT I hradišti 1 . sidliětě B mladší a pozdni doby
hradištni. !&!• poloha u sv. Klimenta ppč. 922.
OKOLt zjiš!ovaci výzkum pod veden.im referenta v
obdobi od 16.6. do 4.7.1969.
NlťLEZ1 v mistě anomálie, zjiětěné geofyzikáln.im měřením, prokop~
2 p~lozemnioe (5,5 x 5,5m) a krbem ve výstupku,
se echody a zdě.Djmi stěoanaia kromě kerami ky nalezeey denAr nadislava I a 6 brakteátů ze 13. stol~
ULO!, Alt ~BAV Prahae
~a s č;j. 2534/69, 2924/69 0
2966/69.
M. Solle
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9,

~

DA.LurY li. VLT . , o• M~lnik
a ) KULT1 voluto'Vé s. eneolitické eidlišti.
!!.Q!t
staveniět! mezi býv. Kochmanovou továrnou a sil-

nici z Kralup n. Vlt. do Kre.lup-Mikovic (jižn~
od ni)~ t j~ 50 mm od sev . a 155 mm od zé.p. ok.ra;Je mapy M-33-65-B-c.

OKOL1 výkopy základů pro
novostavby sidliště1 sb~r v. Fenol z Kralup n.Vlto
y červenci~ Fenol a Sklenář l.a., Fencl - malá
zjiš~ sonda (1 m2) pfed betonáži (15 . 9.)~ sběr
Fenol v řijnu 1969.
l«LEZ1 střepy, štipaná industrie (křemen ~ pazourek) .
ULOZ: m Mělnik~ č.
inv. Pr 13503-1.3608, 13?39-13?59. ~ : NZ m Měl
nikt čj. 109/69, 111/ 691 112/69 , 120/69.
K. Sklenář
• b) KULT1 vypiehané, knovizské, laténské (event . pozd.
halštatské)sidliště.
!&!: prostor před MěstNV,
ulice Zižkova a Husova~ tj. zhrubs . 45 mm od sev.
a 173 mm od vých . okraje mapy M-33-65-B-e.
OK'Qt, s
výkop pro plynové potrubi - sběry v profilech a
na vykopané z emině provedl V. Fencl, Kralupy n.
Vlt.~ v záři a řijnu 1969.
m'.LEZ : střepy.
ULOZs m Mělník, č.1.n.v . Pr 13609 - 13623 ( MěstNY knov. a l at.) , 13624-13711, 13733-13738.
~s
NZ m Mělnik, čj. 113/69, 114/69.
K. Sklenář
o) !!J;Lt: mladohalštatské (bylanské) sidliště (hradiš• tě7).
~ s. M
poloha "Hradiště", ppč .
, inice,
.
.
364 - okoli k oty 274,4, tj. 155 mm od sev . a 122:nm
od záp. okra;je mapy M-3}-65-B-o.
OKOL; povrcho.,., sběry v. Fencla z Kralup v dubnu a květnu 1969;
V. Fencl, M. Slabina, K. Sklenář 15.8.1969 .
~z, atřepy zdobené rastrem, vlešťovánim,ma za
nioe •. ULOZ t m M ěloik, č.inv. Pr 12984-13043,
1?09?--13121 , 13501-13502.
fil..T.!. NZ m Mělnik,
čj. 83/69, 88/ó9 .
X.

S~anář

- 60 -

,-... l:RABLICE, o$ Sokolov
KULTi Ojedinělý DA.lez mince 16. stol .
I&!• ltres11oe, okraj kamenité úvozové etezq vedouoi od Horni ulice pod evangelický kostel, asi 3 • od nzd6né větraci ětoly staré ěachty (pl6.nek nalezišti v
NZ.)
OKOL1 nAhodnt nilem dne 20. dubna 1969 mezi
kamenim a blé.tem sesouvajici se pwi;,.
l«LEZa
Saskoi Ohrietié.n I., p\lltolar z r. 1587 1 miooovna
Drážclall3', m.1.ncmistr Hans Biener (1556-1604).
ULOZ I v majetku nálezce p. Vé.clava Kotěšovce
v Kraslicioh. LITa pfipravná zpré.va pro Num.
sbornik1 NZ v Al! OBAV.
KOMENT1:th tento n.iles ~e
druhým nilezem mince Christiana I. Saského v Oeohách. Je pravděpodobné, le souviei s přistěhoval
ci, kteři do Kraslic v 2. pol. 16. stol. přicháze
li ze soused.nich německých oblasti, neboť prvý nález této m.inoe je rovněl z okrajového územi, z Chudenic, o. Klatovy. V připedě kraslického nilezu
nelze vyloučit té! určitou souvislost s ddl.ni čin
nosti, kter6. se tu v té době rozvíjela a v nil nalezlo mnoho němeclcyoh přistihovalcd obživu.

-

z.

Nemeěkalové.-JiroudkoT,

95. K:UOEtt, o. Pisek

-

a) KULTt 14. a! 16. stol.
LOK1 v jesqni u obce v
poloze "Na zabitým" nebo "Moravcovo peklo". OKOLa
p ři úpravě jeskyni jako úkryt M. Blažka v době
II . světové války. l«LEZs zlomlcy horni části nAdobq s ven vytaženým okrajem a odsazeným hrdlem,
zlomlQ' rozn.ých nádob z materiálu promíseného slidou1 zlomlcy baňaté nMoblq majici tě an~ pod hrdl em
výzdobnt plst zlomek rovného dna, zlomek žel eza ,
zlomky tmevoěedé tenkostěnné meněi nádoblcy, pod
hrdlem leětěné. ULO~s m Pisek, i.č. 1612 .
E . Koppové.
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b) Návrh zápiou mobylniku v lese "Brániky" do St átniho seznamu památek ; č j. 5201/69 o:.. Princ).

96 •· KUNDRA TICE, o. Chomut ov

-

KULT: š t i t arské sidl i ště.
LOK: mirně zvlněná
ploš ina pod kopcem J edlákem 650 - 700 m n .m.
v Krušných horách; 81 . mm od východ. a 179 mm od
jižního okre.je mapy M- 33-51-B-d.
Q.KOL: Nalezišt ě ob j evil E. Hilbe~t v roce 1967 , provedl sbě r
v l esní škol ce a odevzdal ho chomutovskému muzGu .
V expo si tuře Mos t ohl ásil nál ezy J. Bárta 8.3.68 .
NlCLEZ: Na l oka litě l ze pozorovat mirné oválné prohlubně s oválnými kop ečky vedle ( šachty?). V r oce
1969 j sme prokopali na dvou mistech p ředpokládané
šachty, odkud bylo vybráno větši množstvi kerami ky a uhlíků . Ob j ekt 10/ 69: oválný kopeček a prohlubeň o rozme 320 x 580 cm a hloubka od povrchu
byla 135 cm. Objek t 11/69: oválný kopeč e k s prohlubni vedle , t aké oválnou o rozm. 230 x 1~6 cm a
hloubce 62 cm od povrchu. Zatim bylo z ji štěno osídleni na ploš e cca 135 x 50 m. Sidlišt ě ne souvisí s e zeměd ěl skou ani pa s tvinářskou osadou, ale
nej s piše s dolová.nim . Ve středověku s e v bezprost·w
řednim okoli dobývalo s třibro a olovo. Dva prokopané objekty mohou být zbytlcy něja kých šachet ,
avšak zatim nelze určit jejich fUnkci . Tyto j ámy
jsou odlišné od jam na rovillD.ých si dlišt i ch . Keramika datuje sidlišt~ na .počátek štítarského obdobi. Nálezy se skládaji jen z keramilcy a uhliků.
Ve výzkumu bude pokračováno a . tento výjimečný materiil bude .uveřejněn v AR • . ULOZ: exp . Att CSA.V
lloat, přir.ě. 11 - 12/69 li.
~ ' z čj. 378 a

447/69 li. BZ

ěj.

777/69 JI., BZO 1968, 64-65 .
D. Koutecký

- 62 ..

97. lttJ'dTICE, k.oo

Ráby

O

o . ' Pardubice

„

KULT s lutické po)).řehiltf o
1!911 Piskovna poloze ''Rottrdv kopec", ppč. -,70/4,, . ,7019, BZ od obo••
OKOL1 Sb~r a revise naleziitl 5.IV.1969 (Vokolek,
Sigl). Do srpna 1969 zachré.D.11 obsah tM zničenýob
žárových hrob\1 (1-3/69) A. Sedlélc o
IW,EZa Bthpy ze zcela zničenteh nádob, sp'1en6 kosti.
ULoi, MHradec Krilové.
v. Vokolek
98 0

lCOM

HORA, o. Kutná Hora

a) KOLTs

Sídliště středni

volutové kero1 sidlištl
středob:radištni.
LOKt 50 m SVe od divadla J .Ke
Tyla, t . j. 20 1 20135,22 km map:, 11-3,-79-B (B:utDi
Hora) e
OKOL s výkop z'1cladové spéry pro b:,tov6
jednotky v r. 1967$
NÍLEZa 1'eruienj- ob~ekt volutové kerami~ z~stal nedok,plm vzhledem k nebezpeči porušeni stability zékladov6 spéry. B:,1
proveden jen plošný odk:cyv 200 x 200 cm po se~mut:1 zhruba padesáticentimetrové vrstvy ornice e
Na profilu kotlovitt volutový objekt byl zablouc
ben 200 cm do spraše, avšak narušen do J)J.. 15Qca
středohradištnim ob~ektem. Zásyp sest!val z ~enm.l
pisčité, nepřilil humos.Di ze~g kdelt~ ve stfedohredištnim objektU byl vioe . popelov1tt 9 s vtrou•
šenjmi uhliky~ takže na profilu byly oba objekty dobfe roil1š1tel.D6. Z'8yp volutového ob~ektU
byl do hl. téai! 180 cm .sterllniQ Ve &bývajioioh
20 cm nade dnem ee V7slqtovalo značné mnoistvi
stžepd • nMob, z nichž se mafilo rekonstruova11
velkou z'8obllic1 se tfeld. Jmoflikovitjmi pupq
a &dou mhtovitjob ,:r,pd pod otre~ea, 461• hni•
do!ezinou boabovitou né.dobu • 3uml plann6 hli•
JV'e sdobenou volutami, pfeaek,van.tmi "notovjai
w!aai00 • alkolik nescloben_toh~ polotulovit:job.

-

misek. Kromě toho nalezeno 9 s1lex6. 1 pazourku
a chalcedonu, 1 lcf11!'1ov6 ~Mro, 3 kostin6 3ehl1, 2 •~1bolitov6 eeke~, 1 piskovoovt brousek,
1 ne\\plú. pnlloe
• paroli, ě'8te~Ai opracované
'
avifeoi lebro, uDM.bul,a • OanJ.a ·o'f. pal~stria a
nh'1c Sue eorota. Ze st!ed.obJ.'edi.~o objektu
bylo sis k!no pouse 7 cbe1'Qt•r~•tick1cb al.Ollla\
Dé4ob. M• ,.,.
J. Vanlk
b) IU'L'!1 pobf-ebilti DP, balltatsk6 siclliitl, latéo.~ sJc6 pohřebišti, řimsk, a starobrediětni sidlištl.
IQ!• Stavenlltl ttataw neroet~b surovin za tové.rnou
na ta bé.kové vj'roblq
v tra ti. ''llokř11\l'", t o
.
.
3. 21 9400 a ,6,100 lm. ~P1 •-,3-79-B (Kutné. Hora ).
OltOL1 V r. 196'7-1969 byl.y prov'41~ zemni práce
· a~aveniiti nové budcwy 1'stavu nerostných euro•
. na·
. . .· . . .
. ~~· P~ ~e~ich sapoěetia byla buldozery skryta
~ wU6 ·p~ole ornice o necj1Atlú mocnosti.
ULEZ a l) ·_Pf.i
01cra31 stave:o.iitl byl zjišt ~n
anaěnl poruAent kostrovt brob DP. Nepřilil sil•
pokrěené. kos~, o~-.t~•an!..fiis •.;.~v. ~Irem.
(~bli!e3 k ~~) měla .p~ ' ~b-~ i~jea sbytek bagrem
pop:1.ě.n6ho,. s1~6 konického • . nesdobenébo poháru.
V J).9bou byl· abyteJc .,-eU.6 s11nostinn6 nédoby . v hrobl. :b7l po.c bOY~ p.re~~bzii d~spfJt JllUŽ • ~ r
~O~OY6 j48",v .d6s1edlt\l .poA1,á~di. bagrem nebylo
-.c,lao -~istiti .... nd41enoet1 ., ... ~11. sm~rem
byla odkryt. .l•olcwui lebka hlQ'·, zanofen! obli,ěe~o,fOU čé.st1: do podloli ·bea ~altjohlcQliT milodar6 (?) .• .2) S•~ emlre•: od p~saJJ.6bo pohřebiitl 'b7lo poruleno n.lkolilc ob4·• ~- datovateJ.Dtcb. do halltatu, c D1chl ·3e11. niltt,~ prokop~a .Objekt I ,e Jtotloviti ~-- o ro•i~b 15().í200 ca, sasahu3ioi
4o hloublq l~O oa pod 6:rcmtl ter6mt, sbannébo
ornice. vtp1l ·1>71a hofena aernou, hWRosDi sennou a ěetnpi ub~(k',,. l)OJ)el•. V a,sypu wlatri

.t•.

Ill ·

stfepu.,

čé.st hliněnéL.o

zá.vali nebo lune~o lclolu

a miska UDio twůdua . Z osteologiokého materi'1u
urěen Equus cabal lus a Sus sorota. Ze st!epov6ho
mater1ilu se podafilo 5 ddob rekonstruovat. Něk
teré zlomlq. maji výraznou .vle.1-~cwanou výsdobu.
9bjekt II 1 - objekt a destrúkci keramické peoe(T)
byl ve vzdilenosti cca 25 • sv. mairea od ob~ektv.
I. Objekt se stěnami .mirni se ke dn\1 sbihajioimi.

obdéln:Ucovt. pMor,s o roml- ·
recb. 150 x 250 cm, zahloubent do podloži 90 cm.
Při prevé straně objektu je zjištěna. kruhovitl
destrukce o l . 60 om, sesté.vajioi s mazanice, .navršené do 15 - 20 om mocné vrstvy {keramická pec1)e
V iedohnědém~ silně popelovitém. a uhlilcy' promišeném zé.sypu bylo mno!stvi přepilenýob. keramioktch
zlomla\ nAdob a kulovitý mlat, ;Jakt ~e bě!njm ina téměř rovnj'm. d.nem1

venté.řem

v

"ěmlrovém" prostředi.

pané zemiJ:r'1 byly naleS8Jl1 bez

Na haldách vyko-

blilěi

souvislosti

2 konické, ostře členěné halětatslc6 přeslexr;r, č'81'
bronzové ěiplcy s trnem a keramické zlomq. ,) PM..

~. okraji

n~

staveniět~

byly

&načni poněené, přip•d•

r.ce1a · sn1čen6 kostrové hroby (podle lebek

neá~.
m.énl plti jedincd). Kostry leiel.y v natalené pol·o se na zédecb. (u dvou zjiština orientace sv.-3z.)
a byly ifil pfimo na povrchu staveništi~ skryta..
bUldo zerem. Milodar:,~ pokud byly v hrobech obsaie~, byly praměpodobni zniče~. Ve vzdilenosti
cca ~ ca od 3:e dné s koster byl nalez~ bronacwt
~ • k s : pač"i-t;kod,mi konci. lt.o str, ST.jm · ch~-- .
nkt•r•• ul~q,t, s~•~I .Jako DélezQ~ ~~ Y .
P•rnl •16 vsu.le»i:ťst~ ,od tll~ dovoluj-S, eoe.4:,
Afeseai do l•t6Dsk6 QJ. tury. ,.) ..z vfltop,1 ktHUl~
li Mo• do noyf ltudov.a~o ·úst:a.~ , lete.~• .l l7q pfond•~ Y r. 1969·• kteř6~ t-- .saet~ ~~ - t•••ť
1111th,sea6 0 pochhi ltere•1ck6 ale>IIIQ' n,dob prov.
„ Maskjch II starobrediJtniob.
ULOZ1 Vltli.na

- 65 uteriilu uložena v pravěk. odd. MMP Praha, rekonstruovaM nádoby zatia u nálezce.
J. Vaněk
' LOKa Kostel

,

KULT•

I

(15. - 17. stol.)
~ sv.Jana Nepomuckého• ~.j • .19,520135,160 km. mapy
M-33-79•B (Kutné. Bora).
~OLa V. r • .1967 provedena sonda do &é.klad~ kostela.
BLEZt Na hald6
• vtkopu (sonda byla zvodnil' a zapa!ena) byly
sbir~ tlomq polévané . i nepolévané keramiq a
ahti skleněné nádoblq. UL~a Pravěk. odd. MMF

o)

Středověk

Praha.

4) JruLTa

J.

Vaněk

eneolit, knovízská, halštat, hra._ diitni a středov!k.
LOKs pfedhradi hradiště
01mburk ppč. 464 a 4651 jz kraj sondy I je 44 mm
od vjch. a 89 mm od ji!. okraje mapy M-33-79-/56/-21
• jz kraj sondy. III (4x8 m) je 30 mm od ,rýoh. a
84 mm od ji!. okraje mapy M-33-79-/56/-2.
OKOLa
~~kračoválú. ~jiA~ovaoiho výzkumu v r.· 1969.
ldLEZs zjiš~ovéni situace kolem středověkého objektu, zachyceného sondou I, je~i prodlouženi sv.
směrem od objektu, při němž byly zjištěey silné
· vrstvy navážek. Původ.ni podloži -nebylo zachyceno
ani v hl. 300 cm od úrovně dn.ešniho terénu; jde
.P•~.ni bwl o zás1'J?· středověká iac.h ty nebo pouze
o vyrovnám. nepravidelného rulového· podloži. Sondou III byla zachycena knovizskA zásob. jáma, obs•b.ujici bohatý střepovt materiál • . ULois M Kut.· ni Hora, přir.• č. 966/69-1091/69.
LITI NZ čj.
2/69 v M v Kutn6 Hofe.
hradiště1

-

E.

99.

n~mVIOE,

a) JmLTt

Lehečkové.

o. Litomlfioe
1mětické .hroby.

-

LOKs pole ssz. od obce
,- (e :Ji 49,300,90.aoo km na mapě M-33-53-D).
OKOLa
•~1Atlno při koplni ·j ~ na závlahovém potrubi;
.
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2,.x.

~é.chr. akce experta
a 1:, .n.1969.
IŮLBZ 1
2 kostrov, hrob1 ulo!en6 T superpoaioi n•d sebou,

pM. hloubeni silně pollcosen6. Z borniho. hrobu 2
nédoby, 2 bron z . ~ a dt~ka~ • dolniho) ů.doby.
ULO! I • Li tom.I fioe.
llll.• • y • Litoalfio•.
•• ZipotooJct
b) KULT I mladěi d •. bronsov,, balitatolat6.D., latén,
hradištni - o~edio.lle.
I:&li pole . u a_yslivrq asi 1/2 km 3•• od obce, pfi k6tl 166,6 na mapl
M-33-53-D.
OKOL1 sběr na oelé plole pole, 11.Ilg
~.. ,

1

1969,

N1LEZs stfepy.

ULOl1 • Litoal~etil
•· z,potoott

100g LBOT.l, k.o. Dol.Di Bfela.av v o. Preha-sé.pad
•

IQ!s
Bradiltl nad Zivieti a jeho pfedhradi.
QK:CJ,8
sy&te•tic]Q" vf11ba, vedent dr. L • .Teiisovou ·oa
2.4. do 25.11.
BLEZs pozdnl 1aténsk6. poloseJI.D.1~
ce T are'1- expedic• na ytcbodofa phdh.radi (kerec
ailra, 2 lelean6 spo°")' Jaiovi•akte ěaaal . • . po~
lat6nskt sidelni horitloll1s • ob3•kt7 na ~ilof• pfecl~
hredi (Ad6alcovo IQ"IJo), pokre!orini .vtsltwm brúQ'
D ve valu III (ititarů:6 opevnim., několik tui
lat6nslcjoh)~ priů:.wl ss před.poli Buci (negativzd.)o
~ . expedice Alf CSlV. LIT• a6.věreěni a ě~o
56.9 2/69.
ititarský typ, laténsk'-, oppidu.a.

KULT1

101.ci LHOTA SlMO'ff, k.o. Plan, nad Lulnioi~

Oo

., KUL'!t san:lkl 6 pfeda~sti, etfedOYlke

~ovW

. nice
ni T
T r.
t,ze

T

T,bor

IQ!• Pokra-

systema tick6a v.tslauau na lev6a bfehu Lul-

u SeziaoTa 1'sti 1.7 .-,o.a.69. BlLEza

Pokraěov'9.:.·

odkt7W druh6 brnM!sk6 ~osti, san1k16
14-20. V atarlich borisonteoh •311tlna aeais'8tavby 14e atol. a polos811Dioe se 130 atol.o
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ULOZ t A1' ťfSA V Praha.
~ s z čj. ,157 /69 9
3314/69, 3?08/69, 4'7?/69, 5658/69e
Ke Richter

1029 I,ROT1 U KEST.8AB, k.o. Start\ Kest&n.y, o. Fisek
• lt]LT I mesoli tiok6 sidliěti •
~ I SZ břeh r,bid.ka ttelabince, ppč . 437 a 439/3.
OKOLa po-

-nohovj sběr autoA Sl)ré.vy 23.XI.1969.
NlLEZs
na ppč. 437 jeden pazourkový odi§těpek, na ppěe
439/3 p6t odštěpkd. UL0~1 J • Prbnl.1ch .
LIT&
nepublikováno.
KOMENT.6:!1 starši sběry z této
polohy prové'.d·! n, B. Dubskjm {Prav~Ít jižnich Oeob.g
1949, 49) a J. Oarkem. jsou mezi ěetným.1 sběry
• okoli tte·labince neidentifikovatelná.
J • Frobl.ich
10) o LIBGIOE N~ VI.Jr~, o. Praha - západ

„

KULT1 šňllrov6..;,. kostrovt

hrob.
~ 1 ve st~ně
bývalého hliníku v Letká.oh, ve vzdálenosti 110m
východně od si lnice Libčice n.nt.I - 'Oholičlcy'.
Mis to nálezu je na mapě l ,25000 ( Y:-33-65-B-c
Kralupy n. V1t.) vzdáleno od východního okraje
5
a od ;jižního okraje 8,5 cm.
OKOLt Hrob
o\ljevili žé.ci Milan a Josef Dýlovi, Stanislav
:tru.čera 1a František Godor při vybiráni hnizd vrabci. Josef Dýl otvor do hn:f.zda rozšiřoval a při
té pM.ležitoati narazil na zlomlQ' amfory a kosti
nebožtik:s..
N.(LEZ: chlapoi zničili větši část
kostry, z mist původniho uloženi vybrali amforu
(uvé.ději, že .P-O. pr~véJJl boku nebožtika)~ džbánek
(nedokáži určit misto) a fasetovaný sekeromlat
(po levé straně nebožtika). Kostrový hr?b, jeho!
jz č6.st byla jii v minulosti zničena těžbou hli~- byl neodbori$n zásahem jeotě vice poškozeno
Z kostry ~astaly v pdvodo:fm uloženi pouze část

om

- 68 l ebky • pravá kl í č ni kost , pravá lopatka, pravá
kos t rameruú , vr avá kost vřetenní a levá kostramenni • .l:'ř:&. dslš im výzkumu byly nalezeey: vez rohu hrobové jámy tlakem na množatvi střepů rozlámaD3 pohárek (dno 25 cm severně od kloubu pravé kosti
ramenní), ve vzdálenosti 20 cm sv od lebky hrubě
opr acovaná plochá kamenná sekerka a v jeji blizkoati prohnutý úštěp licboběžni~ového průřezu.
~iřka hrobové jámy 155 cm a max. hloubka 73 cm.
ULOZ: m Roztoky.
~ s NZ a publikace připravov~.
L. Skružný
1040 LIBKOVICE, o. Most
• KULT: neurč. pravěké sidliště

(?).

~:

mm od
sev. e 155 mm od vých. okraje na mapě M-33-52-A-d, jt
od vsi , vpravo od silnice z Libkovic do Jenišova
njezdu u kóty 241.
OKOL: sběr referenta 20.5.69
při budováni hráze vod.ni nádrže.
N1CLEZ: neurči
telné střepy.
ULOZ: exp. Att CSAV Most, přir.č.
? /69 Most.
hl!: z čj. 860/69 M.
D. Koutecký
40

105 • LIBCX,ANY, o. Louny
,t

KULTs Knovízská jáma s kostrou na dně. LOKs zjiš•
těna ve výkopu pro vodovod za zahradou domu čp.?9,
majitel J. Poštaj35 mm od vých. okraje a přímo na
jižnim okraji mapy M-:;:;-52-c-a..
OKOLs Nález ohlásilo odd. VB v Zatci do muzea 9.6.1969, J. Bubenik provedl pruzkum 10.6.1969. Záchranný výzkum včetně zaměřeni jsme provedli 2:;.6.1969.
Nl{LEZ1 Výkop pr~ vodovod porušil střed.ni část zásobni jé.my kuželovitého typu 145 x 140 cm nahoře
-~ o průměru J,.~ cm dole, hloubka od povrQ~~ l~Ocm.
·zbytky jám;y
zachovaly v obou st,ěnách/ . Výplii'" . ·._:tvořila hněd~ hru~~vité. hlina· se -~třepý·~ z·· niohž

~e
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se podařil o slepit 2 n~doby, zviřeci kosti, zlomek železa a uhlilcy. Na dn~ byl zbytek kostry,
lebku a ostatni kosti odevzdala stanice VB v Zatci. Datování.s předštitarská fáze knovizské keramilcy podle J. Bouzka (K VI).
ULOZ s exp. Ali
0SAV Most, č. př. 9/69 M.
~az čj.445/69M (čj.
3098/69 Att Praha), NZ čj. ?33/69 M.
KOMENTJť!la
PřipadJ knovízských jam se zbytlcy lidských kos-

ter chci

souborně

zpracovat pro AR.
D. Koutecký

106 • LIBODittOE, o. Kolin

LOKs bliže neurčena.
OKOLs
starší nálezt předaný v. Hanibalem.
NlCLEZs
část pokličky.
ULOZs m Kolin, přir. č. 8/69.
J. Křepelková

KULTs

středověk.

107. LtSNICE, k.o. Sepekov, o. Fisek
• KULTa 15. atol.

OKOLs při kopáni základů~ dar p. Melichar a .
WCLEZ: zlomek okraje s radýlkovou výzdobou na pod.hrd.li; sedm
nezdobených střepů tvrdě do Šeda vypálené keramilcy.
ULOZs m Fisek, i.č. 1616.
E. Koppová

l~.

Lťr!a,
(f

~ 1 čp.

18.

o. Náchod

KULT: mesolitick6

LOKs okoli bodu
60,025 lon:84,225 lon na mapě M-33-56-D-c (Dubenec).
OKOLs lokalita objevena J. Siglem a v. Vokolkem,
dalši _ sběry J. Trzeciakowski, J. Fridrich, K. Sklenář a autor· zprávy 12.XI.1969.
!«LEZ: štipaná
industrie.
ULOZs AC CSAV Praha.
~ s z čj.
5070/69, AR XXIII 1971, 1?4.
KOMENT,Hh lokalita bude zkoumána •
Sl. Vencl
sídliště.
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lo<) . LITORADI,TCE, o. C. Buc.éj ovice
mohylové poh.ř-ebiště ze střed.ni d. bronzové,
oj edinělý nále z jehl ice.
~s trať Na hrobech
nebo-li U mysl i vey» býve pastvina - i:zyni hřiště
u budovy býv. školy na SV okraji obce; na mapě
M-33-101-B~ (Týn nad Vltavou) 156 mm od. záp. a
35 mm od již. okraje.
OKOL1 p. Cinátl, člen hist.
krou!ku přim v C. Budijovicich, dar. 8.V.1962.
Při pr~zkumu v létě 1968 zjistil referent, že ač
pohřebiště bylo zcela zplanýrováno, v profilu u
hřiště, odkud se bere pisčitá hlina na posyp cesti
jsou v hl. cca l/2 m patrey stopy kamenné mohylové konstrukce"
?MLEZs jehlice s drobnou h~ebikovitou hlavici, plochou a nezdobenou. Krček nahofe
okrouhlého průřezu, u pří čného otvoru bočně zesílený - oválného průřezuj nad a pod ouěkem příčně
rýhovaný. Zbytek jehly opilován. až na jádro (ovilně hrotité?). Hrubši a korozni tmavozelené. patina 9
celková d. 48, pr. hlavice 10 x 12~ sila u ouška
5 x 3, pr. zbytku jehly 1 . 1 mm1 obr. XXX:l.
ULO~c m C. Budějovice, bez i ~ č.
LITs nepublikováno .
KOMENTJťff: starší nilezy z této polohy
jsou uloženy v ohradské sbiroe (dva zdob. náramlcy
i.č. 884, 885 - B. Dubský, Pravěk jižních Cech,
Blatná 1949, lOlv dalši náramek ve staré ·sbirce m
~. Budějovice má 1.č. J.1Ie77 a v m Týn nad Vltavou
(pečetitková jehlice 1.č. 2022)e Kromě těchto vesměs středóbronzových nález'tl je v m. Týn vystavena
z Litoradio pod i.č. 2021 masivni milavečská jehlice se členěnou válcovitou hlavicie
A. Bene~

6 KTJLT :

-

.....LO• LOB~, o. Mělnik

-

a) KULTs eneolit (nálevkovit, poh~?).
LOKs pol e
ppč. 92 a 93 sev. od býv. Adamovy pískovny k Nelahozevsi, t.j. zhruba 10 mm od již. a 145 mm od

- 7-'- -

zé.p. okraje mapy M-33-65-B-a.
OKOL s povrchový
sběr V. Fencla 25.5.1969Q
I«LEZs střepy9
ULOZa m Mělník , č . inv. Pr 13176-13177.
LITs
NZ m Mělnik, čj. 99/69.
K. Sklenář
b) KULTa nálevkovité poháry - sidliště.
LOKs býv.
Adamova pískovna vých. od s ilnice Kralupy Nelahozeves, t j . 8 mm od již. a 148 mm od záp.
okraje mapy M-33-65-B-a.
OKOLs sběr M. Slabiny
a K. Sklen~e , 15.8.1969 z profilu na známé lokalitě .
NlLEZ: střepy, štipaná industrie.
ULOZa
m Mělnik , č .inv . 13496-1"3500.

-

-

K.

Sklenář

o) KULTs m.ladši až pozdni halštat - sidliště.
&Q!t
pol e ppč e 88/l mezi· vých, okrajem býv. Adamovy
pískovny a okrajem srázu nad žel. trati KralupyNelahozeves , tj. 6 mm od již. a 151 mm od záp.
okraje ma py M-33-65-B-a.
OKOLs povrchový sbě:r
v. Fencla 25.5.1969 . NJ(LEZ: střepy, zčásti zdob .
rastrem a vlešťovánim .
ULOZ: m Mělník, č.inv.
Pr 13178-13220.
LIT: NZ m Mělník, čj. 99/69.
K. Sklenář
111. LOBKOVICE, k. o . Neratovice , o.

Mělnik

KULT1 Halštatské sídliště.
LOK: pole při pravé
straně silnice z Neratovic do Lobkovic, t.j.
66,850:68,3?5 mapy M-33-66...A.-c (Kostelec n. Labem)e
OKOL1 V r. 1969 prováděny mel1oračni práce, spojené s výkopy.
NiťLEZs Na celé ploše výkopů sebrány orientačně halštat ské sidlištni střepy a vypracován l objekt . Kot;lovitý halštatský objekt se rýsoval pod 20 9m mocnou vrstvou ornice. Zachovaný
půd ory s objektu byl obdélníkovitý (l30x80 cm), zahloubený 50 cm do pi sčito-hlinitého podloži , s plochým dnem. Delší strana objektu byla orientována
Jv. směrem. Zásyp ze si~ně popelovité zeminy,

7? promiň tj né

uhJ tky ( tiři ba zi ) a menšimi kouslcy mazanice . Nálezy se shromaždovaly při dn~ objektu,
l konické t kalcovoké závaži, l částe čně . opracova
né zviřeci žP-bro 1 l rostrum křidového belemnita
ActinocRmax plenus , l železný tyčinkovitý předmět
oe subtrigonálně rozšíře nou basi o délce 90 mm,
l neidentifikovatelný žel ezný předmět, 5 schrán~k Unio twnidua a četné střepy z hrubých , nerekonstruovatelných zásobnicových nádob.
ULOZs
za.tim Al! CSA V, pak m

Mělník.

J.

Vaněk

112 ~ LOCHENICE, o. Hradec KrUové
, KULTs sidli š tě šáreckého typu a vypichané keramiky .
!!.Q!: pole v blizkosti drůbežárey;l88 mm
od Z okraje a 82 mm od J okraje mapy M-33-68-B-a.
OKOLi trasa plynovodui záchranný výzkum 12.IV.1969
(Vokolek, Sigl, Sedlák) . Objekty byly zaměřeey a
vybrán datovaci materiál.
IDtLEZs střepy a kamenná nástroje.
ULOZ: M Hradec Králové.
v. Vokolek
11,0 LOMAZICE w k.o. Polálcy, o. Chomutov

C

KULTs eneolitický(?) kostr ový hrob, únětické a
knovízské sídliště .
poloha "Kostelní pole"
jižně od bÝ'falé osady Lomazice v eynějšim zátopovém území Nechranické přehrady , 75 mm od jižniho
a 27 mm od východ.niho okraje mapy M-33-51-D-c.
OKOLs při d očasnóm poklesu hladiny prováděny v
červenci kontrolni průzkw.ny a 18.9. zkoumány
zjtštěni, narušen~ objekty, které zaměřil J. Záruba.
NICLEZ: skrčený pohřeb na pravém boku bez
milodarů porušený únětickou zásobní j emou (keram1ka)1 dvojice knovízských zásobnich jam (keramikaíl zviřecí kos t i.). ULOZ : exp. Most, č.přti
51/69 - 53/69 .
LIT: z čj. e:xp. Most 579/69.

~=

-

- '?3 -

Starši nále zy ~ V. Saka!, AR XVIII (1966) etre
541 n.1 výzkum expositury Most v r. 1967 (VoKru-

ta, BZO 5 1967) .

Ve Kruta

l l4e LOVOIOE, o. Klatovy
a) lgLTa eneolitické výěinn6 sidliěti .
kQ!a traf:
"Velkt ltémen" v ;111n1 čuti lesa 1táltov~ ppě(i
,99/1, les. oddilem. 50 e 3 poles1. Polé.nka w les.
úsek Buzrakov, les. z,vod Nepomtllq tj . asi 1350m
SBV od kaple v Lovčioich a 1000 • SZ od Pohofi
·Aeboli 29 mtn. od~&•, 16t UUJl od eov. Qltra~e maw
M-3,-aa-c (Nepomuk).
ÓKOLa obj~v Eo Pančikov6
a K. akrAbka z muzea v Blovi cioh na jaře 1968 9
prdzkum. referenta 15.9.1969 .
Nil.aEZ1 keramické
zlo!llk;y, mazanice a kamenné. sekerka z kulturni
vrstV'1'• ULOZ1 m Blov1ce 9 zatim bez 1.če ~ ·
B čj. 4007/69 nepublikové.no.
KOMEN'&tls lokalita je Z11tim nejji!nějAim bodem chamského osidle.ni v z,p. Cechá.ch. Buli!.nikové. s kála čni nad úd.olim~ jimi v j-s směru protéká. potok Tůn~ 9 ústici
<l,o Zink:ovsk~ho rybnika v povodí Uslavy1 těsně odtud na jih počiná již úvod.i Otavy e · A" Beneš

b) Návrh zápisu eneolitiok6bo vý~i nn6ho ei dlišt~
- v trati "Velký ké.men" do Státniho seznamu památek1 čj. 5202/69 (M. Princ ) .
115. MAICOV, o. natovy
~

.

l!!kTs mohylov, střed.ni doby br onzov~, sidliště.
!!Q!i poloha Nad silnici, ppč. 52.
OKOL: piskovnou JZD Měcholupy byly na ja ře 1969 narušeny
2 j!m;y 1 záchranný výzkum vedený referentkou na
podzim. 1969.
]ÚLEZs Na jaře 1969 byly při strojili tě!bě ob jeve!:Q' 2 jé.mové objekty se zlomlcy z velkých nádob ze staršiho 1 z mladěiho obdobi mohylové z,padočeské keramilcy . V zé.ři 1969. 3e u skutečnil

- 74 záchranný výzkum v část i pi skovey, nejvice ohrožené těžbou . Na ploše 15x20 m bylo odkryto vice
objektů: vě t ši j ~ , které se od okoln:iho písku
odliě'ovaly t ť' "vši hlinitou výplni byly vesměs chudé ne ker amiku a ta také chyběla u většiho ohn:l.ě
t~ obdéln.l kovitého tvaru, ohrani~eného vypálenou
mazenici. Téměř celá nádoba, oharakteristi~ká pro
nejstarši obdobi mohylové kerami~ byla bez znatelné okolni j &.llzy nalezena v blízkosti velké a hluboké j ámy , v ni.ž nale zena ve č tyřech vrstvách nad sebou ne jmladši mo~~OV,J, ~e~uika.. J3fly to vea.niěs
zlomky tenlro s těnných kofliků a kusy velkých zásobnicovitýc h nádob s dvojicemi plastických liš t. Na
povrchu byla tato jáma ozna č ena velkým žulov,'Jlll kamenem, u něhož byla hromádka spálených patrně lidských kostiček a jehlancovit é závaži. Li dské i zviřo ci spále né kostičlcy se nalézaly o;j e di~ěle i v
ootatnich vrstvách jámy . Hr omádka rozbi tých nebo
nepoda ře nýc h jehlan~ovitých záva ži ležela na jiném mí st ě původniho povrehu, neohraničena. jámou.
ULOZi Art CSAV Praha. &1!: z čj. 3608/69, 3988/69 1
4250/69, 4653/69.
KOMENM~: V z áchranném výzkumu se bude pokračovat, pro t ože je t o jadn~ z mála
dosud známých moeylových sidli šť, obsahuj ici jak
starou tak mladou mowlovou kerallliku česko falckou ·
a snad i dalši uzavřené celey, které by pomohly
ku·lturně a časov~ rozli.š it nejmJ:adši mohylovou a
ne j s terši milavečskou keramiku.
E. aujanová

-'r

,,;~,._
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116. MALlt Plt!LE."PY, o. Beroun
~

--

.

KU!:~: Vioe než ;oo k:Us~ střibrných a měděných min.
ei z konce 16 . stole.t i. (M;nce b:y~y slepené n proto

-

j ej i ah p ře &ey počet nelze zatim udat.)
LOK ~ lm
od zdi domu F. Sevida .Q.S návsi v M~lých Přilepech.
OKOL.i v srpnu J Qt;6 kopal p. Sevid na svém pozemku

- ?5 přikop

I\

1

pro odpad vodJ. Misto nálezu zdstalo nesasypáno až _ do doby, kdy se tam dostavila autorka zprávy. V okoli ládné jiné nálezy nebyly.
!43tEZa mince byly slepeni, a sabalené do lfltlcy',
jeji! .zbyt)q se dochovaly na nik:olika minoioh.
ULOZt dosud v A.1'1 po vyěiiti.a:f. a zpracováni bude
p~dán num. od.dilem. RMe
l!llt připravové.na NZ
pro archiv Alf a publikace v Num. sborník.u.
) KOMENTlfft nilez je dlll.e!itý předevěim proto, !e
je skutečni celý. Podle dosavadniho ěetřeni nález
obsahuje převážně . cizi ražby. Vzhledem k tomu je
~eho peněžně historiclcy' význam znaěný. Kromě toho
má důležitost také pro dějiey berounské oblasti na
konci 16. a na poč. l?. atol.

z.
lan6tin1 viz

HruťDEK,

k.o.

Nemeškalové.-Jiroudkovi

Manětin,

o.

Plzeň-sever

117 • IIARXVARTICE, o. ,,_Jičin
KULT1 pozdní lat~n, ojed. mladý paleolit a novověk•
. LO.Ks p.pč. 460; 1800 m JJV od kostela v Markvarticich.
OKOLt zjiš~ovaoi a záchranný výzkum m v Liberci ve dnech 16.6. - 20.?.1969.
?mLEZs 8 pozdn~laténských objekt'd (chata_~ žlábek, pec, Jailové
jamlcy' atd~) vnl 1 mimo areál vald ve tvaru obdblnika -, ~z valem. Novověký objekt vzniklý výkopem
P. Táborského ze Hňnenina (před r. 1926). Sběrem
zisk• keramika pozdnělaténská a středověk~ (od
15. s-t ol. ). ULOZt m Liberec, i.č. ?100 - 7200.
·LIT-·í NZ. čj. 2/J.9?0 v m Liberec (kopie Aň Praha)1
~-l~auae~, Keltové u Markvartic, Zpravodaj Sr&mkovy Sobotey -VI 1969, č. 7 - 9, 67 - 68; týž,
Pfedvo~, 15.a.~969,.
KOMENTJťffs Přesvědčivě protisat, .!e _v el~ ve tvaru obdélnika byly kel tekou
.svatyni~ se nepodařilo. V~ec~ výsledky výzkumu
vlek tuto interpretaci podporuji. J. Waldhauser

-
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118. MAgov, k.o. Turnov, o. Semily
i@

KULT: ale zakopla těnická?
~ · ppč. 1250 na okraji střed.ni ·čás ti horní plošiey nad "Novákovou
peci".
OKOL I při póvrchovém prozkwnu v poloze
OERTOVA RUKA nalezl 14.9~1969 referent spolu s J.
Waldhauserem v jamách po vývratech střepy.
NA'.LEZ: 15 kusů drobných střepů tuhovaných, hlazených, vesměs slezskoplatěnického charakteru.
ULOZs Liberec, inv. č. P ?080.
fil!t NZ č.17/l.9?0
v m Liberec (kopie v Att Praha).
KOMENTJ(n: jedná se o známou s již dřive zkoumanou lokalitu
(Filip~ Dějinné počá.tlcy Ceského ráje, Praha 1947,
str. 218 - 229 ) .
v. Weber ·

Meclov: viz B:8.EZ!, k.o. Meclov, o. Domažlice

119. MEDWC, k.o. Srby, o. Domažlice
KULT: asi 20 nedatovaných mohyl.
LOK: asi 2 km.
západně od obce, v lese .
OKOLs průzkum dr. E.

Cujanovó a ing. M. Simany 14.10.1969 .
WCLEZ :
asi 20 mohyl menši až střední velikosti (max.v.
lm), bez nálezů.
LIT: z čj. 4883 / 69 a 2707/47..
120. M1!:LNICE, k.o. Holubeč~ o . Doma žlice

-

halštatský morcylnik.
LOK: u obce
Přes, na rozhraní katasttl obci Mělnice, Přes a
Vidice, cca na ploše 5 - 8 ha, zčásti v lese,
zčásti zbytky na poli.
OKOL: průzkum dr~E.Cujanové a ing . M. gimacy 14.10.1969.
N/(LEZ: asi
60 - 70 mohyl , při. bližně rozd ělených do tři skupin, v až 4 m, vesměs porušenó neodbornými výkopy& Ze starších nálezů l ahvovitá pozdně halštatská nádoba , 2 t-!'menovité náramlcy , korálek s očky.
LIT, z čj. 488~/69 s odkazy na publikace.
KTJLTs

-

pozdně

- ?? 121,Q IIILOOT1N,
Q

o. Rakovnik

XIX-C..J.a lqkalit• na rozhrani btastxda

vie Nesucb1nA~ Oo bkovnik~
A. Nové lokality~
.
.
Loko XXV • Poloh& 9'K RESUOHYNI" ppč. 143~ 144~
Tato lokalita obsahuje 3 objekty A, B 0 Ou v teri-

nu přesně zec~oené~ poněvadž. byly blhea staveb~
nich praoi (nové. suěárn.a chmelu. a eililm. jiu
JZD Milostin) naru.ěelQ' a pak zamiřelQ'• Vis vtsek
katastrilni map:, na obr. LXVI.
Objekt A(ppě. 143) v JV rohu sililni jé.m1s s!e~I
zbytek zahloubené cb.at7. Kulturo.i vrstva es uohi-.
zela asi 25 cm pod ornici~ pfibliJnl p'6l.b byla vy„
bagrovfma. c,at archeologického uteriilu es u~
obě.zela ve vyhozen6 zeminl nad okrajem. j~o Spo. lečně s J1 e Sedláčkem jsme prokopali zbytek objektu a našli in situ početný materiél. lfilesy pfedán_y A11 a kul turni určeJV jako la téll8k6 asi sse '--•

stolQ př.n.l. Několik Mmsk;rch stfep-6.~ tél naleuné v objektu se dostaly do jéuc, druhotniQ
Objekt B {ppčo 144) v BZ etin.I sUilm. ~éno'i
pravděpodobně odpadová jáma.V profilu. stěn;y ~si
25 - 30 cm pod ornici. Vybr6ni neb7lo JZD povoleu 0
aby se nenarušila stěna sUilni 3ám7o Protc TMir.,
jen vzorq. Podle zdobených stfepd .·jedn, se G
obdobi mladši lineé.rni kerellliq ~ i6.réclq trPe
Náléz:, byly . pfedé.fv
11'.
. Objekt O (ppě. 144) v · sušh-ni obmelu11
Podél okresn.i. silnice z Milostiaa do Besuc~nl .tail
JZ od silé.!ni jé.m;y etavi se nov, sušárna cbmeluo
Při vyhloubeni té.kl.add bagre• byl i zde urulen
pravltt ob;jeltti ležici cca 25 Cli pod ornioio ZbJ'tek zahlouben, chaty nebo odpadov, 36.ma. StavbJ'-

ndouci p!edal ae:1 40 stfepd~ kter6 nasbiral •
";ybagrovan6 zeminlw dalši et!eP7 ~se• Biebl li

- 78 profilu. Záchran.nt výzkum sbytku objektu provedl
dre J. Fridrich~ ktert nilezy určil ~ako b.alltatsko-laténsk6. Kroml toho ~sem tu nalezl stfepy
KNP (okra~ s románskou lis6nQU. 0 úško aj.). lfilezy ulo!ei:q v AU.
Objekty Ba O ~sou od 01cra3e obce Uilostin vzdileny asi 40 m a objekt A asi 55 •• Je pravdipodobn.6 1
lese v tomto prostoru skrtv"aji dalši objekty ale
prevěk6 osidle.ni sahá a! za obec.
Lok. XXVI. Poloha "ZA ZD1" nebo "NA PALOUKU",
ppč .. ?5/1-2 a "NA POUS'roEu I ppč. 66. Tato nová lokalita se jevila jako dvě nestejně velké tmavé
skvrny v půdě jv od okrajů zahrad a staveni Milostina. Na všech parcelAch byly dři.ve selské chmelnice a ~lturni vrstvy jsou zničeny. Na ppč. 75/J.
j e vzdálenost asi 25-}0 m od plotů a z ppč. 75/2
pokračuje tmavá skvrna za vod.ni strouhou na ppč„
66 a zabihá pravděpodobně také na louku ppč. 69.
Poněvadž vzdálenost mezi skvrnami je přibližně
40 m~ dělím lokalitu na A a B. Viz výsek z katastrální mapy na obr. LXVI.
Lok. XXVI-A (ppč. ?5/l-2,66). Nálezys ·neoliteneolit: volutový~střep; u.štěp tušii\ického křemen
ce s terminální retuši (obr. LVIII1 14 a 15), malý plochý fragment brouěeného nllatroje ze zeleno•
C.
šedého amfibolitu. Knovizská. k.ult. I . střepy prstované e clubkovanou tliAtou,
okraje (obr. LVIIIrl6•
.
18). Doba halětatsko-laténekia n~kolik
stfepd sl'
poškozenou plastickou liětou a okraje. Mladý la~
téns nezdobené okraje (LVIIItl9). Starší i mladr~i doba řimsk,1 střepy zdobené r\\zným. rfhovludia
G
(LV1Ilt20-23).
Stfedověks nlkolik zlom.lm poěkoze.
~
,iýcb ok:rajd. Kulturn~ neur~enlu mnoletvi atypio~h ~třepd, zlomek drtidla a brouultu, n~kol.ik
kouskd lelezáfsk6 struelq a mazanice.

- 79 I...

75/l). Nálezys neolit-eneolitt
křemencová čepelka oboustranně retušovaná, pazourkové škrabadlo se strmou retuěi. Určitelná keramika se prozatim nenašla (LVIIIs 24-25). Kult. lčno
vizskás střepy s prstovánim okraje (LVIII:26-27).
Doba halštatsko-latinskát stfepy s plastickou liš1>
t ou (LVIII:28). Mladý laténs rozné okre.je. Starši
a mladŘi doba řimkát černý tuhovaný střep a hustým kolečkovaným zdobenim, střepy s různým rýhovánim a okraje (LVIII:29-32). KulturAě neurčen~,
množství atypických átřep~, množstvi železářské
strusky, několik zlomlm. vnitřniho výmazu železář
ských peci a mazanice. Fragmenty zviřecich kosti
a zub~ (recentní?).
F. Hammer

Lok. XXVI-B

(ppč.

122 • MILOVICE, o. Nymburk
c, KULT: mladohradištní sidlišt!.
!!9!1 u potoka
OKOL: nález E. Henákové, Praha 6,
pod hřbitovem.
Zelená 2,v r. 1968.
N!'CLEZs 4 střepy, nalezené
v černé hli.ně.
ULO~s u nálezce.
!!!,!: NZ čj~
1227 /68.
KOMENTJUt I z obce jsou známy i hradištní hroby (viz · archiv Atl).
Sl. Vencl
123.

MtaKoVICE,
~

k.o. Oakovice, o. Praha-východ

KULT, halštato-laténské sidliště. LOK: hřiště
nad rybníkem.
OKOLt sděleni dr. J. Vaňka, který
to zjistil b~hem stavby hřiště.

124. MLAD( BOLESLAV, o. Mladá Boleslav

-

a) KULT1 sidl.1-.štní vrstva l~. stol.
LOKs před Grand• hotelem.
OKOL 1 Ní~i podle sděleni dr. Spa čkové
zjist:ll jeden z dělnilru na výzkumu u sv. Petra
v Praze při náhodné návštěv~ Ml. Boleslavi zač át
kem záři 1969 asi lm mocnou kulturní vrstvu ve
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vjkopu před Grandhotelem, vybral některé střepy~
n~lrreslil pr ofil.
c b) gtJL~, středověký hřbitov?
LOK1 kostel sv. Janae
OKOL• hlášeni m Mlad, Boleslav l0.11.1969.
WCLtZa kostrový hrob.
125. MODffANY, o „ Prah~ - zé.pad
e) truL,!~ knovi zaké..
LOJ;c PřeJIG'slova ulice, zé.klado-..
~ vf.\ r ýh,i mezi tenisovými .kurty čp. 162/7.
OKOL•

h 1 ,~.šeni p. Kopa , Modřaro-, Zilkova ul. 361 Pr\1.zkwc
Me Fridrichová, N. Maěek, 5.II.1969. l«LEZt ohlGdán profil v ez rohu základové rýbys 0-3.3 cm .... humus, 33-65 cm hněd,, pisčité. hlina (vybrán l pozdně středov~ký zlomek), 65-107 cm tmavohnědá. piač1 ...
tá hlina . (ziskáey drobné zlomky knovizské kerami~)~
podloži - žlutý pfa'3k. Keramika podobného charakteru převzata i od p. Kopa.
b} 3on~aen~ předal p„ Kop inv-entá.ř 1 - 2 knovizských
hrobů z piskovey MNV Modř&.t\l' (Srv BZO 6 l968i, 79)
a nálezy z dalšiho, bliže neurč. objektu knovizské
kult„ z téže lokality.
ULOZ= MMP Praha.
M. Fridrichové
(I

126 „

11.,ff)ST .,

o, :., ,,st;

hradby.
LOKi bašta mezi bývalou
hud" l'·ni školou a Zvláštni školou na zépadn:f m okraji s t ,~ r·~bo města 51 mm od zé.p. okraje a 98 mm od
jižniho okraje M-33-52...A.-d.
OKOL1 pof.adavek památ.kového střediska v l1sti n.L. i výzkum od 27. ~~ .
d o ~ j .6.1969„
NltLEZt Při výr.kwnu byla ově řena
neznwná stř:f.lna a ověřen charakter otvoru v hrad.
b~: ntarý zozdňný vchod proti Hn~vinu, kde ve zdivu a~ zachovaly otvory po vratech a za s třeěeni~
Nale1,eey 4 zlomky střnd.ov~l:t~ tenk,: stěnn6 černA
zbarvené keramilcy 9 s.tlllá. gotické.
ULOZ, exp.Al1
č!SAV Most, č.př. 10/,.:;q M„
LITI I!"., čj. 408/69 M0
~ i stř~dověké

NZ č j . 766/G9 ·M~

D. Konteokt
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127 •

..am,

o. Rakovnik

-,ICULTa laténsk, ielezé.fak, but~ halštatské sidliAtl. !&!• trať u Pilakého rybníka, pozemek JZD
ppč. 1720/l.31 53 mm od záp . a 112 mm od jižniho
okraje

r.

DA!

map6 M-,3-64-D-d.

OKOLa upozorněni

Sedláčka~ Měeo čp.

241 1 výzkum 2.6. - 14.8w
1969 prov,děli dr. M. Princ a doo. dr. R. Pleiner,
.ťO CSAV.
NltLEZ a J.\,ž dMve byly na tomto 1 jiných
pozemcich nelézé.ny četn6 kusy železné struslcy a
o~edinělé střepy. Archeologický ústav provedl ·,sjdfive magnetome trické měřeni plochy a výrazným
povrchovým výslcy tem strusky. Toto měřeni ukázal o
několik magnetometrickýoh anomálii . Na základě t oho byl proveden archeologický výzkwn, jimž byia
nejdřive zjiňtěna pracovni plocha laténských železářů, na niž se zpracovávaly produkty železářské hut ě a pot6 celá !el. hut, k terá byla odkryta delším výzkumem asi 20 m severně ji. V komplexu
!el. hut~, která byla datové.na nálezy sapropalitu , ~
sapropelitových polovýroblro t okraj ových a tuhových ~
střep~ do střed.ni doby laténské, byly odkryty zbytky celkem 19 žel. peci ee zahloubenou nistěji ve
třeoh horizontech. Nist~je !el. peci měly převážn5 zachovaný ~stovitý výmaz obvodových stěn
(v jednom případě dvojitý ~eko doklad opravy pece), zbytky žel. strusky, uvnitř a misty také
sb7t]cy dfev. uhli. Pece nejstarěiho horizontu byly zehloubellJ' v ováln6 jámě~ jejil ztsyp byl z pop~lovité vrstvy a atruslcy. Tato jllma porušovala
starěi halštatský objekt datovaný fragmenty keramilcy'. S ~imto halštatským objektem aouvieela patrni objevená oválná chlebová reo vydlá!děnA fič
QÍ.mi oblázq s de'Btruovanou kopuli. X lat~nsk6
lelez ářské huti nále žela hutnické. vyhřivačka oje ...

din~lého obdélníkového typu se ailni vypilell31Di
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mezanic~vjmi stěnami n~ jižni~ západni a severni
stran~ a zbytky ohniště na východni atrauě. Uvnitř
vyhrivečlcy byl nalezen mohutný struskový konglomerát. Při huti byla odkryta chata s tře~ kamennými
bloky a četnými nálezy žel. etrusq, okuji~ zbytq
uhlilru., která jest datována do střední doby laténAké fragmentem sapropelitového náramku. Vedle železářských peci byly 2 velké kamenné bloky, sloužici
zřejm~ jako kovadlin;y~ nebot u nich byla zjištěna
silná kumulace magnetických frakci. Při severnim
okraji hutě byla nalezena hromada zbytků žáruvzdorného materiálu pro výmaz stěn peci. Celt charakter
nálezového komplexu svědči, že jde o nález největ
ěi žeiezářské hutě ze středního laténského obdobi
ne našem územi e jde talcé za tim o nej starši výslcyt
lel. pece se zahloubenou nistěji, který byl dosud
zjištěn.
ULOZ s Att CSA V Praha.
~ s z čj. 2806/
69, 3287/69, 3584/69, 3585/69.

:f

M-.- Prino - R. Pleiner

128. ~ENO, o.

Mělník

-

!Cl!H.Ta Sidlišt~ k. vypichané.
LOK: poloha Na
.
mostku, u cihelny.
OKOLs Pokračováni výzkumu
v r. 1969.
NiÍLEZ1 odkryta část kůlové stavby,
~koumány 3 objekty, odebrány vzorky hlin. Sb~rem
vymezen aeverni a východ.ni okraj sídliště.
ULO~: NM Praha, č.př. 12/69.
g_'!: NZ za rok
1968 v NM, BZO 6 1968, 84.
M. Lička
129. MU'l1nJOVICE, o. Rakovnik
1

A.• Nov~ lokal12,

Lok. 36, Poloha "NA VINICI" ppč.
zlomek bilého pattnovsného jádra
60x40xl0 mm. Lokalita nacházi De
od lokality 35 (viz mapu v BZO 4

480. Paleolita
(jaspis-rohovec?),
asi 400 mna SV
1966) pod jižnim

,p

úpatim Dlbé.nak6ho hfbetu. Phdm,t le!el na povrchu jemné ,_jilovitl..pis~ité D8plave~1 jedn6.
se o ojedin~lt vodou splavent nile• s neznámé,
výAe poloien6 lokality!
B, Roziifené lokalitz
Lok. 2. Poloha "V OBRN1Jl - POD EVOU", ppč1t 703 ,
705, 719/l (p\\vodni parcely vis BZO 2 1964 9118).
Po zrušeni starých chmelDio v prostoru této lokality a po hluboké orbě vylr4lsseného pole, vystouply tři nové tmavé skt1~• resp. rozšiřila se ji!
známé. velká tmavá skffna ze soused.ni parcely. Ve
všech těchto mistech byly .stopy pravěkého osidleni a aices ppč. 703 - rozšiřená stará a jedna nová malá. tmavá skvrna na JV lokality1 nezdoben6 1
.A•
zdobené střepy a okraje lineárni ker., zlomek. štin
pané čepelk~ z bečovského kvarcituJ ppč. 705 - nová menši tmavé. skvrna na S lokali ty s Lineárni keramika s zdob~nj- střep a úštěp ze !ateckého křemen~
ce. Kult. knóvizské.1 střepy nezdoben~, prstované
a s plast • •aubkovanou lištou, nezdobené hladké okraj.a a zlomlcy den; ppč. 719/l - nová menši tmavé.
skvrna na S lokelitys Neol~tt nezdobené 1 zdoben&
volutové střepy, úštěp z tušimiQkébo křemence a
:fragment kopytovitého klinu.. ICUJ.tura knovizské.1
rýhami zdobený střep, střep s aubkovanou lištou
a atypické střepy.
F. Hammer

130. NADSLAV, k.o. Střevač, o. Jiči~ ,

~ s lužické?~ pražský typ?, sidli~ti? !!Q!&s
100 - 200 m SV od jižni skupiny mohyl1 asi 2 lob
JV od rybníka Mordýř.
OltoLs sblry referenta.
mLEZ: atypické zlomlcy keramilcy z těl nádob.
ULO~a Liberec, 1.č. 7076. ~s NZ čj. 5/1970
v~ Liberec (kopi9 v Att Praha).
J. Waldb, uaer
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131. NEDOMICE, k.o.

Ovčáry,

o.

Mělrú.k

a) KULT, koutrový h:"Cob kultury né.levkovitých pobé.ru.
!!_Q!a poloho, "Páně vrba", přibli!ně okoli bod.u
69,750173,500 km na mapě M-33-66...A-b (DMsy).
OKOLs hlášuni VB Všetaty, zách~. akce Sl. Vencl
20.X.1969 ve výkopu krechtů.
NJ(LEZ1 bagr zničil zvětši části pohřeb muže, ležiciho ve ~krče,
né poloze na pravém boku, tváří k jihu, hlavou
k západu v ose přibližně V-Z; ruka (ob ě? ) ležela
před obličejem, obr. LXIV:A. Poloha milodamneznámá (vyhozeny begrem nebo p řemis těné střepy ve výplni hrobu)i hrobová jáma ee nerýsovala, hl. hrobu
od dnešniho povrchu necelých 50 cm. Milodacys (obr .
LXIVs4-7), láhev s limcem ze světlešedého ež ~lutoš edého materiálu, hrubě zpracovaná, v. 1J 9124 mm~ prum~r ústi ?O mm, podstavy 40 mm. Stře
py jedné {7) nádobyt dva střepy vice méně v6lc ovitého hrdla a vyklenut~ho podhrdli z hruhť, ho čer
nošedého materiálu., páskové prožlábnuté ucho, dva
stře py dne a 6 stře pů stěn (džbánek?)& v ětšina
střepů má staré lomy.
ULOZ: m Mělník, kostra
v antrop. odd. A'Ú CSAV Praha„ fil!t z čj. 4598/69,
NZ čj. 4684/69.
K. Skle nář - 81 . Vencl
b) KULT s šňůrový hrob.
~ ' a si 10 m severně od
trianglu 169,8 m, který leži asi ?50 m z ápadně
od nedomického kos tela.
OKOLt podle sděleni
M. Macháčka, čp.64, p ři kopruú. krechtu nalezl
pfed několika lety jed~n družstevník.
NJrLEZ1
kos trový hrob (kostra zanechána na místě) se
dvěma nádobami a sekeromla t em .
ULOZ1 sekeroml4t odevzdán úda jně do m Brandýs n.L., nádoby
má sna d dosud nálezce.
L!Ts NZ č~. 4684/69.
Sl. Vencl

-
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!&!• katastr obce, nálezy z různých míst, většinou jeu přibli!ně lokalizovány.
OKOL: povrchové sběry M. Mecháčka,
Nedomice čp. 64 1 z let 196?-1969.
NlCLEZs brouěené kamenné nástroje (ploché kopytovité seker}Q',
kopyt. sekeromlaty, motyka)~ štipaná kem. indu0trie~
ULOZ1 m Mělnik, č.inv. Pr 13712-13719.
&1!1 NZ m Mělník, čj. 116/69.
K. Sklené.ř

132. mrv'tZDKY~ k.o. Nehvizdy, o. Praha-východ
• a) KULT, laténské kostrové pohřebiště. · ~s cihelna (bývalá Kůlova)~ ppč. 69.
OKOL1 n~ezy z
1929 - 1930.
N.ICLEZ1 l. Bronzový náramek z hladké tyčinlcy asymetrického čočkovitého průřezu .(v
9,5 mm~ s 4 - 5 mm). Jeden konec mírně zúžen,
druhý ulomen. Vnějši proměr 71 x 56 mm. Patina
hladká. Inv.č. 25551 obr. XXXIV19. 2. Hliněný
dvojkónický přeslen. Prwněr 27 mm, v 14 mm~ proměr otvoru 7 - s· mm. Povrch po obvod.u ozdoben osmi (4+4) pyramidovitými stupinlcy'. Inv. č. 25561
obr. XXXIII:3. 3. Bronzový vroubkovaný náramek
o vnějšim prum~ru 52 mm. Vzájemně se přesahujici
. pečeti tkové konce mají před ukončením mělké žláblcy. Průměr tyčinlcy 3 - 3, 7 mm. Inv. č. 2542; obr "'
X:XX1IIi8. 4. Stejný typ náramku jako předchozie
Vnější prwněr 50 mm. Prum~r tyčinky 3 - 4 mme
lnv.č. 254~1 obr. X'Xn!Ii7.
5. J ednodílná bronzová spor.a s vysoko klenutým. hladkým lučikem. Vinuti o 2x2 závitech a vnějši tetivou. Zachycovač
• pa~ka se nezachovaly. D zachov. čisti 31,5 mm 0
průměr lučiku 4 mm~ pr,miěr drátu vinuti 1,5 mm"
Ke spon~ je přiložen zlomek bronzového drátup
patrn~ jd'3 o část vinuti jiné spony. Inv.č~
2549a, b4 obr. XXXII1s2. 6. Poškozený lignitový
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krUh o vnějšim prwněru 91 mm, průřez 8 - 10 mm.
Inv. 25461 obr. XXXIII s5. 7. Mirně a-symetrický
bronzový náramek a kyjovitě rozšiřenými konci,
opetřenými na čelni straně malým důlkem. Vnějši
prO.měr 83 x 77 mm, průměr tyčinlcy 8 x? mm. Inv.
č. 25401 obr. XXXIIIs6.
8. Bronzový asymetrický
náramek z tyčinlcy ne. vnitřní straně skoro ploché
a na vnějši čočkovitě vypuklé. nez 4 x 3 mm. Konce ve tvaru ploché makovioe ae navzájem přesahuji.
Vnějěi prmněr 78 x 68 mm, inv.č. 2541; obr. XXXIVa
11. 9. Pět zlomků ze dvou tyčinkovitých náramlro..
Povrch vroubkovaný, pečetitkové konce byly pravd~podobně zdobeny rytým esovitým ornamentem. Vnitřni průměr kolem 70 - 80 mm. Průřez původně kulatý,
na vnitřni straně možná mirně sploštělý (asi 6 mm).
Kov je silně poškozen ohněm(?). Lom je barvy hně
dočervené. Inv.č. 2565 - 2567; obr. XXXIV:10 a,b~c.
10. Zlomek bronzového tyčinkovitého vývalkov1tého
náramku o vnitřním průměru kolem 65 - 70 mm. D.zlomku 85 mm. Vnitřni strana hladká, zploštělá. Průřez
6x4 mm. Inv.č. 2544; obr. XXXIII:4. 11 . Bronzový
dvoudílný nánožni kruh z osmi . duttch hladkých polokouli (2+6). Kruh rozlomen ve 4 části. Vně j ši
rozm~ry polokouli: v 23 mm, d 40 mm, š. 27 mm.
Vni třni rozměry 37 x 26 mm. Vni ti'.·ni průměr nánožníku je asi 80 - 100 mm. šila plechu l - l,5 mm.
Inv. č. 2547; obr. XJCXIV:12. Kre sebně rekonstruováno.
12. Podobný nánožni kruh jako předchozí,
z~ačně p0škozený (? zlomků). Nekresleno. Inv~ č.
25.L~B.
13. Bronzový nákrčník ze dvou ot očen;ýc h
drátů (průměr drátu kolem 3 mm), ukonč ený dvěma
navzf j •·t se překrývajicimi očky. Přibliž.ně napr oti nim je umistěn ve tři části členěný nálitek.,
jehož dovnitř směřujici část je hladká~ vnějši byl ~ asi zdobena plt;tst~"!kjm esovi t;ým dekorem . Vnit;ř
ni průměr 102 mm. Inv.č. 25531 obr. XXXV:13.

- 87 14. Dvoudilný bronzový náramek z 18 malých hladkých dutých polokouli (9+9) o vni třnim průměru
?lx62 mm. ·Detail spojeni viz obr. XXXV:15 b. Vel.
polokoule vně 19 - 20 x 10 - 11 mm, uvnitř: 16 x
? mm. V asi 10 - 11 mm, s plechu 2 mm. Vnitřek polokouli j e vyplněn tvrdou š amotovi·t;ou hmotou.
Inv.č. 2550; obr. XXXV:15a ,b.
15. dást podobného bronzového náramku jako předch ozí . D asi 98mm.
Inv.č. 2551; obr. :XXXV:15c .
16. Dvoudilný bronzový náramek "novobydžovského stylu". Vnit řní průměr
60 x 49 mm. Plocha polokouli je rozdělena p říčným
plastickým žebrem . Na každé takto vzniklé polovin~
je po jednom kroužku vyt;vořeném motivem rybich mě
c·hýřků, které j sou svým uspořá.dánim podobné motivu rotujicich plaménků na s t ředověkých la'užbách.
Zbývající plocha mezi uvedeeymi výzdobnými prvky
je zdobena drobným vytepávó.nim . Inv.č. 2552 ; obr.
XXXV:14a-d.
17. Lahvovitá nádoba dvojkónickóho
těla (lehvovitá váza) s rovnou podstavou, ohraničenou mirně vyta ženou obvodovou l~štou a špatně
znatelnými plastickými žebry na podhrdli. Okraj
vně vyhnutý~ oválený. V 119 l11l1l, výduť 132 mm,
po. 87 mm, pd 73 mm~ s 5 mm. Povrci:l šed ohnědý,
hlazený. Nádoba patrně zhotovena v r uce a obtoče
na na kruhu-. Na dně stopy po hlazeni špachtli.
Inv. č. 2539; obr. XXXIII:l. ULOt: m Celákovice,
inv.č. 2539-?.544, 2546-2~53 , 2555-2556 , 2565-2567.
~ : Nepublikovánp • .Jiné nálezy: J. Filip: Keltové, Praha 1956 , 367; J.L.Pič: S~arožitnosti II~
168t K. Motyková-Snajdrová, PA 1959, 579-590 a
PA 1960 1 161-18Q.
KOřJIBNTJLI:t: U p ředmě tů č. popisu l a 2, 3 a.4, lOa-:--b, 11 a 12, 13 až 16 se pod1~ dochovaných informaci je.dná v ždy o n ál ez.ový celek. Veškeré nálezy j e možné rámcově zařadit do
L C Reineckova sy~tému. Některé další laténské
nálezy jsou uloženy v NM. Laténské sidliště bylo
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zkoumáno v r. 1943 asi 300 m sv. od pohf'ebiště (viz J'A 1959, 1960).
z. Sedláček - J. Spaček
~ b) KULT1 Středohradištni pohřebiště.
!!.Q!• Východni stěna ciheley ppč. 69/4 1 t.j. 81,?00156~800 km
na mapě M-33-66-C-b (Zeleneč).
OKOL1 tižbou cihelny narušeno pohřebiště ze středohradištniho obdob!.
?MLEZ s v hl. 80 cm pod dnešnim teránem
(včetn~ recentnich navážek) byla nalezena rovná
dna tři dětských hrob~~ zahloubených do eluvia
vápnito-pisčitých slinů. Hrob I: - 40 m od j. okraje v. stěny ciheley měl hrobovou jámu 40x80cm.
Obsahoval nepřiznivě zachovanou~ na zádech le žic!
dětskou kostru s rukama podél těla orientace s.-v.
Mezi chodidly nádoba s dvěma pásy několikanásob
ných, ostrých vlnic a pásem koncentrických rýh.
V nádobě zbytlcy kostry menšiho zvířete (Lepus?
ap.). Přes okraj nádoby položen železný nů! se
zbytq dřevěné pochvy. (Obr. LXVsC). Hrob II:
ve vzdál. 2 m s. od hrobu I. Hrobová jáma o rozměrech 50 x 70 cm obsahovala kostrový pohřeb pravděpodobně kojence v orientaci s.-v., bez milodaru. Hrob III: ve vzdálenosti 40 cm sev. od
hrobu II. Hrobová jáma o rozměrech 40x70 cm kryla kostrový pohřeb 3-4 letého d~cka v orientaci
s.-v. Bez milodarů. Na dně cihelny nalezena lebka dospělého individua, pocházejici pravděpodobně
z bagrem zničeného hrobu. No poli nad cihelnou
rovně! nalezeno několik zlomků lebek a obratlů.
ULOZs Aó 0SAV Praha.
J. Vaněk
z

1:,3.

části

NEHVIZDY, o. Praha-východ
1

Knovizské

pohřebiště?

Pole v tra ti
"Na zé.mku" na ppč. 482/1, t.j. 8l ,OL~5, 56 „400 km
na mapě M-33-66~-b ( Ze leneč).
OKOLa V r.1969

KULTs

LOK:

- 89 předáno

mistnilni občall'1•
NJ{LEZt černohnědý ,
v ruce robený koflik s mirně převýšeajrm~ oblým
uchem a slabě rozevřeným okrajem, v 100 mm, po
185, pd 90 mm. Vzhledem k zachovalosti nádoby je
pravděpodobné, že byl orbou narušen knovíz ský
hrob. Průzkum polohy autorem zprávy negativní.
ULOZs m Brandýs n. Labem.
J. Vaněk
1,4 • NELAHOZEVES , o.

Mělník

a) KULTs volutová?, knovízská, d. řim.ská.
LOK:
ulice podél Vltavy od tov. PTZ k Nelahozevsi, t j .
zhruba 100 - 110 Jlln;l od -již. a 165 - 170 mm od
záp. okraje mapy M-3.3-65-B-a.
OKOL: výkop pro
vodovod.ni potrubí - nálezy před domy čp. 156,
167, 225, 247 - sběry z profilů a vykopané zemi~ V. Fencl v dubnu 1969.
m'.LEZ: střepy .
ULOZs m Mělnik, č .inv. Pr 12831-12834, 1306913070. 1 LIT1 NZ m Mělník; srv. BZO 6 1968p 8?.
K. Sklenář
b 1) KULT: knovízské sidliště.
1.Q!.: ppč. 197/180
sev. od továrních budov Povltav. tuk. závodů,
tj. zhruba 130 mm od již. a 170 mm od záp. okraje mapy M-33-65-B-a.
OKOL: výltop pro základy
skupiny nádrži - sběry z profilů a skrytého materiálu a záchrana zbytků porušených jam v dubnu, červnu a červenci 1969 (V. Fencl, K. Skl e nář).
WCLEZ: střepy, mazanice.
ULOZ: m Mělník , č.inv .
Pr 12805-12830, 13071-13091~ 13157-13168 , 1322113256, 13282~ l34L~O-l3480.
fil..!: NZ m M ělník,
čj. 101/69~ 105/69; viz též BZO 6 1968 , 8?.
K. Skl e nář
b 2) KULT s knovízské sídli ště , knoviz. (?) hrob.
LOK : Povltsv. tukové závody - poz.č.ke t. 197/180
sev. od továr. budov, tj. zhruba 130 mm od již.
a 170 mm od záp. okraje mapy M-33-65-B-a.

-

-
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..

OEOL/ vt)top m~z1 polem nédrli a skl~dea ole36 •
a) sblr.r &f str,tébo ma teriilu, b) z,ohra.nnt
?tů:um 3 poruA!*h ju~ o) ••ohre1Ulj· vtskwa sil•
ni porulenébo ktstrového hrobu be1 dato~. ~teriilue v. J'enol (~lupy n.Ylt.) a K. S~enilv ěer
Ten - Mjen 19690
MLEZi etfepy, masam.ceg ~vitec:l kosti 0 lidsk:6 kosti (1 miao hrob)e1 ULO!i
ll Mělm.ki ČeiDVo a) Pr 13283-13311~ 13760-137681
An 33g '4w b) 13312-13439e . o) An 32.
LIT11 BZ
m Mělnikp čj „ 101/69 i 104/69, 106/69 "
b

,> KULT•

knovizské

z6.voccy ...

sidliiitě"

K. S~enil
~ i Povltav. tu.k.

pozéč.kat"

197/180 sev. od tov„ budovi
tj. zhruba 130 mm od ji!" a l?O min od z6.p„ okra~e mapy 11-33-65-B-a.
OKO.La výkop zilladd pro
aklad oleji• sběry· ze skryt, zem~ a s profil~
porušených jam (V. Penol z Kralup n. n .t o v Mjma
1969)" MLEZs střepy 0 mazanice, zvifeoi kosti.
ULC>~a m M~lnik 0 ČoinV" Pr 13769-139()10 LITa
NZ m IIAlm.ki čjo 121/690
x. Sklenil

lL,5o DPittvaJ 0

koOo

Libošovice~

Oo

Jičin

IOJI,Ta lužické." elezskoplat~nickAt I!Q!i 300 SV
od železnič.niho pfejezdu ailnice ze Sobot~ d@
Podkosti o · OKOL a sběry referenta a Vo Weber&
(1965 • 1969)0
NiLEZi sidlištm. keramika "'" tmaTA sbarvených sltvrnich1 soudkovité tvar, a plastickou p'8ltou~ svazlq kobljob rth atdliJ ULO!a • L1bereo 9 1.a. 7072 - 7075g LIT• Waldhauser~ Ob~eY'I etarjch dosttd nemnémj'oh sidl1it na Sobotecku 0
Zpravode3 nr&mkovy Bobotlc;, II 1965 9 !o 12 0 1,5
RZ ě~o 4/1970 Ta L1b~rec 9 ko-pie TA\1 Prahao
KOIIENT.Qla jds@ roesihle sidli~tio
1 o Wal4háuse~
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Oo

Mllrdk

a) ICULTt balitateké sidliětl.

LOi a po praT6 etre.nl
e11Aioe u.· Lobkovioe. OKOL i melioreoe v lC' Q 1969~
upozorněni dre Jo Vaňka.
Nú,Eza ěetn.6 jlm;f 'V protileohi dr" Ke Sklenéf navštivil lokalit\a ;Jii B&B7-=
panouo

~) l't/LTt novověkj' (středovělrj?) hfbitov.
~ - poblil kostels svo Vojtěcha, zahrada domu ÓPo 806~

OKOLt zAohrQ akce referenta 25.9.19691 upozorn6Di Po Plasse na výkop v zahradě domu čp& 806"
NILEZs 2 zbyt)q kostrových hrob-a B8 zlol'lllcy' !el.~sa (hřebilcy rakve?)G
ULoit m Mělnik 9 kostry v
anthrope odd" Al1 CSAV Prahae
~ i NZ č~-> 4155/69c
Slo Vencl

l13'1o RESUCIIYN.m 0

Rskovnik

Oo

s LOK ci llII" Poloha 9'U Palouku" 4 novými nálezy rozšiřuje se l okalit& na parcelya 7?4/l-2. ~ 7?6 9 777,
783 g ?84 9 ?86 9 791 9 ?94/l-2Q 803, 808 (viz. BZO 4
19669

T'

Se

?8)1 ppoQ 808 1 na SV. Okraji lokality D.O-

střed.n~

velká tmavá skvrn.a - F.20 a 9 asi 80 m
D8 jv od F,19e Nalezeno, lin.eárni ker amika j nezdobené i Mobené střepy a okraje 11 úšt~p ze žateckého
křemence . Kult knovizskás zdobený střep. KulturnA neurčené• kulatý roztěračp několik kousků mazanice . Ppč. ??7 ~ 774/2 - na podzim. 1969 vystoupila na sv lokality (asi 60 - 65 m západně od
"I .11) řada rdz.uě velikých tmavých s lcvra v nepra- .
videlné rozloze asi 50:xGOm.. Tim se potvrdil před
poklad o pokračová_'li lokality na sz (BZO 4 1966,
79). Stopy pravěkého osidle.ni obsshovala jenom
~edna tmavi skvrna - Fa 21 - 1 ale podle všech
pM&nalru. skrývá se pod oraioi větši plocha s praYikým oaidlenim, j ejichž kul t u.rni vrstva. byla pluilem jen miety uchycena . Sele.• ohmelnice kUl t. vratV1
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uruA11J, ale nemD.1.čilye Zjisti1 · 3sem1 .Ker_ 11•
neé.r.ni i Bdobené. r,ytjrui čé.raai a vpioby ~ 1 stfep
s plaste volutou~ okraj~ a několik kouskd mazanice "'
Doplněni

né.lezl\, lokalita XllII "U palouku":
Mladši paleolit, dalši patinované silexové nástroje tt odiitěpy. Lineérni keramika I větši mno!stvi
zdobených střepů, nezdobených a zdobených okrajů
středního a mladšiho stupně i několik dalšich
střepů šé.reckého typu; keramika vypicb.aná.1 kolekce střepů a okrajů staršiho a! středniho stupně.
Dile množství štipaných nástrojů, zlomků, odšt~pů a několik menších jader z pazourku, tušimického,
žateckého 1 bečovského kvarcitu.
LOK. XIX-Be Poloha "U Milostína" nebo "Pod Pěši
nou" ppč. 49?te 498 srv. BZO 4 1966, 84 - 85. Opakovaným sběrem jsem ziskal opět množstvi střepů
náležejicich převážně době řimské6 Starší a mladši doba řim.ská: mj. 14 malých střipkl\ a okrajů
s jedno- i viceřadovým.1 kolečkovanými vzorky, z toho 12 černých a 2 tmavohnědé; výběr vyobra zen na LVI o
Zajimavý je nález fragmentu duté nožQ tuhovaného
pohárku plaňanského typuj viz vyobrazeni č. 33.
Tento nález je zde zatim ojedinělý. Mladší doba
laténské.i Né.l.ezy vice střepd, hlavn ě okrajů potvrzuj~ ~epochybně existenci sidlištnich objok'ii'Ú mledolat~nských v témže prostoru, ve kterém se
později usadili Germáni. Výběr na obr. LVII:l-5.
Kult • . knovízskás Pratovaný střep, vrypy zdobený
okraj. Obra LVII t 6-? .

LOK. XIX-D. Poloha "U Milostina" nebo "Pod pěši
:D.OU". Ppčo 493i 494. Srv. BZO 4 1 1966, 85-86.
Delší sběr umožnil upřesněnis Mladěi doba laténakaj Mlezen tuhovaný s třep se svislým r ýhová.nim~
několik typických okraj\1 i l provrtaný střep.

- 93 Obr o LVIItl0-14. Doba řimská1 Několik střep~
zdobených rýhové.nim, jeden z nich má t.zv.
Tannenmuster . Obr. LV!Ie 15-17.
F. Hammer
LOK. XIX-C-1. Tato lokalita le!i na rozhreni k.a~ tastro Nesuchyně-Milo stin. Hranice tvoři zhruba
vodm. strouha 9 která vede od polni cesty z Milosti.na do Nesuchyně v sv. směru k Mutějovické
mu potoku (viz katastrálni mapku na obr . LXVI).
Pole po obou stranách strouhy obhospodařuje n::,.oi JZD Milostin. Na honu za strouhou směrem k
Milostinu se na podzim 1969 po čerstvé orb ě uklzalo očekávané pokračováni lokality v podobě vět
ši tmavé skvrny. Při podrobném sběru potvrdil&
se kulturni souvislost obou části lokality, i
když se všechen materiál nedá přesně kulturně
určit. S ohledem na dřivějši majetkové poměry
má tato lokalita čtyři pojmenováni poloh:
"U Milostina" z hlediska Nesuchyně a "Pod pě·š1nou0 z hlediska Milostina, oboji ppč. 481,482,
483i oba tyto názvy se vztahuji na starši část
lokality před strouhou. "Za zdi" nebo "Na palouku0 pro novou část lokality, ppč. 79, 80, 81,
478i 479/l jsou milostinské názvy pole od okraje
obce až ke strouze, podél které leži stará a nová
část lokality. Opakuji rámcové určeni kultur

podle

(srv. BZO 4 1966, 85),
přičem! zde uvedu pouze nálezy z nové části lokalitys Neolit: malé nehtovité škrabadlo z pazourku, obre LVII:18 1 několik odštěp~ z tušimického a žateckého křemence. Fragment většiho kopytovitého klinu, druhotně použivaný jako otloukaa
obrG LVII:19 (Malý kopytovitý klinek obr. LVII1
20 je nález ze starši části lokality). Neolitick! keramika se na nové části lokali'tiy zatim.
nenašla .
dřivějšich nálezů

- 94 doba bron zová: st1uµy kultury knovízská s
pr~tuvánim a aubko~anou li ~tou, ok:rAje (obr. LVII1
21-2?). Nelze vylvučit výskyt keramiky moh1'lové.
D~ba balětat ako-laténskás střepy a zdrsněným povrcht!tm1 jeden malý střep s tzv. "sluní čkem", stře
py a plastickou liětou, obr. 28-29 1 zdobený okraj,
fragment zdobeného přeslenu a hlině ~, korálek
(obr. LXIII1 1,3,'~ ~poškozený přeslen obr. LXII Is
2 je nález ze starši části lokality). Doba řimsk6.s nP-kolik rýhami zdobených střepů (obr. LXIII1
5). Kulturně neur čené ~ Mno~stvi atypických stře pů, nezdobených okrajů, několik části den uádob a
zlomky uch, zlomky roztěračů, mazanice a že lezář
ská. struska. Výběr neur č ených nálezů na obr . LXVIII,
6-l.3.
Mla dň i

F. Hnmm.er

1}8 . BI!BOR, o. Beroun
1~

-

LOK s na ostrožně no.d soutokem potoka Výbrnice a Berounky.
OKOL: pisemné sděleni A. Martinovského, Nižbor l?O, do A~
CSAV ze dne 26.5.1969.
WCLEZ: dva par alelní valy~ které shlédl 1 dr„ Mnl ičký a zamýšlel zde vykopat sondu.
!:!!s z čj. 2236/69.
KU'LT1 nedatované valy.

139. NOVÍ VES II k.e. Svo~"Ši~&-, o. Kolin

-

KULT: mladohradištni sidliště.
LOKs na pozemkU
ppč. 131/l.3 asi 100 m od levého břehu Labe.
OKCILs výzkum referentky 1969.
m'.LEZ: Na části
po zemk:U o rozloze cca 20 x 100 m~ který byl skrývkou ornice připraven k těžbě pisku bylo provedeno
9 sond. Zachycen byl pouze jeden podélný objekt o
rozměrech? x 1 1 90 m, orientovaný S - J. Značné
mn.ožetvi střepů z mladohradištnich nádob, dále
zlomky železných nožii~ , kostěná brusle, část

- 95 -

Bdob'!ného

Jcostěa6ho

• ~olia, pfir.

ě.

JcroulJm (obr. LXII).
,/69.
J. llepeltov4

YL~,

111-0 , NOVOSEDLY" o „ Strakonice ·

,

KULT1 laté.D.Skj' JI.Aramek,

ce Novosedel

bliůo

ši nezné.mo1 na

mapě

o3edinlle.

LOK1

"u ob--

Kato"1o kdesi n,., poli", blil-

•~3~-00-B (Strakonice) je

obec si tuovha 15·5 • od an. a 72 IIDl od zllp "
okrejeQ OKOLt D.61.es sislralo m Strakold.oe r.
1965 od Lada Nov~, emer. hditele Akoly ve
Strakon.icich I~~ 1091 ·dl• a46lenf jej nalesl otec dárce r. 1895. Přesn13ii lolmliza~e nilezu
neni mož.a.6..
litLEZ1 brouovt náramek s přitale
llj,ni, rovn6 seMznutjmi konci. R'a hfbetai stran~ se střidaji V7sedl6 ploché výval)Q' s trojitými zllřezy, vytvllřejiciai dvo;jio8 V7sedl jeh !ebirek. Okrouhlé t~lo je na bocicb ploše seřiznuté.
Tmavozelen.6. otřel6. pat1Da. Pr6a6r 70 x 71 mm 9
sila tyčink;y 7 x 6,5 mm, obr. XXVII19.
~,
m Strakoilice, přir. č. 42/65.
LITs RZ A. Beneěe v Att OSA.V čj. '41/66 Plzei " 1124/66 Praha o
KOMEfflAi nejde o prvni laténskt niles v lm t astru obce; B. Dubskt, La Tine jilnich Cech, Aepice
1932, 129 odtud uvé.<U. poklad keltek:jch minoi T d.dob~, rozchvé.c·e nt za 1. světové vél.q.

- ·------

A. BeneA

l4lo Irovt BYDZOVf o. Hradec

Krlů.ov6

a) KULT s neolitický depot brouš~ntch kamenných ústro~
jll.
LOKt poloha "Za H~", ppč. 109, okoli bt,zhl
,5,025166,625 km na mapl 11-33-67-B-d (Bov;ý B.yd!o•)~
OKOL1 v červe».ci 1968 v,vrtuo při stro~nim ~d oubeni aé.k:ladd aov6 drdbe z,un;, 1 hlé.šeni J. Dušíí•·a
č3. 229/68, revise lokalit:, referent-,11 u podt-ia
1968 a na 3aře 1969e
NlLEZt 17 polotovar\\ brO\l-

- 96 nástroj~ 8 l piakovcový brouoek.
utois
m Nový Bydžov.
~ s publikace se připravuje.
Sl. Vencl
b) KlTLTs nedatovanj- kostr. hrob.
!:!Q!t cihelna vt• chod.ně m~sta.
OKOL1 průzkum J. Dušátkov m N..
Bydžov, in litt. 2?.8.1969.
~LEZ, bagrem rozrušen! ~o stra v hl. 40 cm pod povrchem, pod ornici, tváři k východu, údajně bes milodarO..
UL0~1
nezachováno.
ňených

o

142. ROvt DVURv k.o. Semice, o. Pisek
~

KULT1 doba bronzováv ojediněle ~ LOKc návrši
C1tmpula (na mapě označeno jako "Zad. Pecq")~
jižně od obce.
OKOLt muzeu daroval řid~ uči
tel Duda r. 1900.
WCLEZt zlomek jehly bronzov~
jehlice kruhového pruřezug tmavozelell.á oprýskaná
patina. D. 74, pr. jehly 4~5 mm.
utois m Pisekt
č.1. 37.
LIT: nepublikovánoe
J • Frohlich a
J. Michálek

14,. BUZICE,
4\,'

o. C.

Budějovice

s nálezy z rané střed.Di doby bronzové, halštatské?, hradišt.ni a ze středověku.
LOK: na soutoku Lužnice a i1dovy strouhy, k bli!ši lokalizaci BZO 6 1968, 91.
OKOLa při průzku
m.u 27.7.1969 zjistil referent~ že hradiště je čerst
T~ těžce poškozeno novou otvirkou v lomu na sevorozápednim okraji. Mis tni JZD zde skrylo ornici a
kulturní vrstvu na ploše ccs 20 x 3 m, dalši t o~bě s e však podařilo zabráuit ~ Z odvalu byly sběrem
zis k.ány střepy a uhlilcy~
roťLEZs 4 zlom.lcyr hrdel
nebo výduti šedého povrchu~ materiál únětického
c hn r ekteruw slabě prohnutý a rovno seřiznutý okrej tuhovaný, ranll střed. d ,;i bronzová, obr . XXV1Ia11

a) KULT:

hradiště
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spodm. kofea i,,ak; uoba, materiil pisčitt, otfelt, k.Ult. dtto, obr. XXVII121 aloaek atlDJ se
3 lik:mjmi rthemi, iedob.D.ldt, kult. dtto, obr.
XXVII131 masiwl~Ai 1loaelc okre~•, llutt, ltul.tci
dtto, obr. XXVII1~1 1loaek • ro111eai prohnutého
hla1. hrdla a ISd.rsnld klemtt6 vjd.utl, a d'1.lkovanou a Tr1P1 ěleněnou ptskou, llutohnldt, obr.
XXVII151 •lomek oble aeeileúho okra~e miq, k:Ult.
dtto~ llutob.D.ldt, obr. XIVII1?1 slomek kulelovitého hrdla~ · llutt, hlasent, kult. dtto nebo halltat, obr. XXVII161 vitli poěet at;yp1ok$'oh stfepi prevěkého charakteru, mlOlllek T;Yhnut6ho slovanského ok:ra~e, na kruhu, stopy iilaljch f6.delc hfebenovtch kollc\\, svitl~Mt, obr. XXVII181 ooa 9 tenkostěnných Aedtoh stfipkd s polcroěil6ho atfedovělcu.
ULoť, expositura At, (JSA.V v PlzD..1• přir. č. P 8/69.
LIT• BZO 6 1968, 91. KOMEN'l?ICt!t zde předvedený
sběr

potvrdil~ že osidleni lokality počin! v ran~
střední době bronzové. Pro r. 1970 počitá expositure za předpokladu~ že v mist6 bude možno ziskat
prac. sily, s probránim celé hald;y, obsahujici celé množstvi střepového materiilu. Starši literatura
zmiňuje z nuzického hradišt~ "neblazen·o u kamennou
sekeru"~ která ve skutečnosti · byla paeudoartefalctem
(A. Beneš, Muzeum keramilcy v Beceyxů, Zprávy CSSA,
Supplément 1~ Praha 1966, 6).
A. Beneš

bl) &U.LTs mobylov6 pohřebiště, d. bronzová? LOK:
trať Vejskok .(dle nu.~iokých občanů)neboli V bor0
cieb (dle netěehovských usedliků), na ploteau,
jež dále k vých. prudce spadá do koryta Zidovy
strouhy, cca 825 m SVV od kaple v Netěchovici c h
a 2250 m JV od kaple v Nuzicich~ 575 m 3 od meandru;}ioi Zidovy strouhy, nadm. výška cca 432 m.
Na mapě M-33-101-B-b (Bechyně) je lokali ta si tu-
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ové.na 85 mm od v,ch. a 19 mm od ji!. okrajefj Mo~ly leži v borovém lese (ppč. 786 obce Nuzice, les.
odd. 407 c 7, dl, o 6 polesi Kolod6je n. Lužnici,
les. závod Bechyni) a na pfilehlé parcele s novi
vysazenj,m lesnim porostem, Je! byla dMve pastvinou, patfioi ji! do katastru Netlohovic (ppč. nesjiětěno).
OKOL1 průzkum referenta společně s
Pr. Te oařem, fed. m v Týně n. Vltavou dne 2.x.
1969; ne lokalitu upozornil Vé.olav Louda z Netě
chovio čp. 13.
WCLEZ1 ve vzrostlém borovém lese
sa hraničnim přikopem dvě mo~ly (1.neporušená o
průmě ru cca 7 m a v. 60 cm, 2. s prokopaným středem),
~ižn~ od nich na okraji nově vysázeného lesa tři
dalěi ni.zké rozplizlé moeyl]cy . Dle sděleni p. Lou~ narušenou mohylu prokopával asi před 40 roq
mistni učitel Broukal a nalezl v ni bronzové jehlice.
ULOZ: neznámo.
~ s z čj. 4:;42/69, nepublikováno.
KOMENT/(ff: na obr. XXIX:A je tato
skupina označena sub II.
A. Beneš
b2 ) Né.vrh zápisu mohylniku v poloz.c V borcich do
Státniho seznamu památek, č j. 5201/69 (M ePrinc).

ol) KULTs mo~ylové pohřebiště, d. bronzová a halštatf, aké..
LOKi les Celiv při pravém (vých). břehu
Lužnice, vzdušnou čarou 1,5 km JZ od Nuzic a
1. 375 km SSZ od Netěchovic, v borovém lese na mírném sev. a SV svahu nad. rokli s prameništěm bezejmenného potllčku„ Na map~ M-33-101-B-b je tnto
skupina situová.na 174 mm od vých. a. 63 mm od již.
okr4jej katastrálně přisluši do Nuzic (ppč. 1366) 1
les ~ odd. 411 b 2 polesi Koloděje nad Lužnici•
l'l '.~. ~6.vod Bechyně.
W(LEZ: pohřebiště sestává.
z vicA než deseti mohyl, z nichž asi sedm j e nižěich neporuěenjch, dvě velké maji p~rušené středy e jedna v oplocence jo rozeb raná. Největši mohyla o průměru cca 9 m je 80 cm vysoká, přes jednu

- 99 moh3'lu ved~ plot lesDi školky.
OKOI,1 prdzkull
refe.t e .i t;a :,polu s Pr. Tesa:fea, ff'<l. a v Týnl
na,t Vlt. dne 2 .X.1969, na lokalitu upozc,rnil
člen J ZD Nuzice p. Fábera.
~ . v m„ Bec~nl
mise moh3'l0Té kultury d. bronzové, 1.č. 2456, taatél h8l ;•totské. amfora 1.č. 2492.
LITI s čj.
4}43/691 A. Beneš,, Muzeum k e ~ v Becb;yni,
Zpr,v:, CSSA - Supplément 1, Praha 1966, 10.
K~th výkopy mohyl v Celivi prové.dil četa.
str,žm. J. Burian, u obr. XXIX1A 3e tato skupina označena sub III.
A. Bene A
Q

o2) Ré.vrh zé.pis u mob;ylniltu v lese Celiv do st,tniho
seznamu pamé.tek1 č;J. 5201/69 (li. Princ).
14fl.G OBIUUCB, o. Most
CJJ

KULT• hroby lidu se Aň-drovou keramikou.

LOKr ..
mm od ji!ni-

Atěrkový lom severně od nMra!i. 35
ho a 128 mm od vých. okraje mapy M-33-52...\.-d .
OKOLt Nilezy z těchto hrob\\ ~evzdal P. Osecký
12.2.1969, které ziskal od dělnikd z lomu v 16_tech 1956-9.
MLEZs 5 celjch nádob, části 2 dalAich n,dob• 3 zlomkd, ok:rouhlj- mlat a hraněnj- ké.aen ( brousek?). Oelt soubor né.dob

zi

české

skup~

Aňdrové

patři

keremik;y podle

III.
děleni

r,-

•. Buchvaldka.
St~rkovt lom je zném svj111 nálezy ji! z doby před
vé.lečné (sbírka Okresniho vlastivědného muzea T
•ostl). B. llaěek v roce 1957 pfevzal od učitele
Postiha zlomek ěňl\rové alltfory a na dvořo domu
čp. 94 proskoWllé.n hrob se 3 kostrami (majitel
J. Bilik).
UL0!1 exp. Alt CSAV Most, přir. č. 1/69.
LITt
s čj. 95 e 149/69 11, 1'Z čj. 650/69 •• 1'Z č~.
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197/58 M (N. Mašek). Nález bude publikován v AR.
D. Koutecký

145. omttsTvt, o.

Mělnik
I

KULTt knovízské sidlilti.
LOK1 pole na vých. okraji obce (mezi obci a zahrad.niotvim)~ již. od
silnice Obřistvi - Stipánský-most, tj. zhruba
180 mm od sev. a 37 mm od vých. okraje mapy
M-33-65-B-b.
OKOLs z vyhozené zeJiliey výkopu
pro melioračni potrubi s·ebral v řijnu. 1969 J. L~bl o
Obřistvi čp. 241 dalši sběr M. Lička - K. Sklenář~
3.12.1969. NJ{LEZs střepy, mazanice, zviř. kosti.
ULOZ1 m Mělník.
K. Sklenář

146. OLESID{i k.o. Podol! I, o. Písek
Návrh zápisu mobylniku v poloze "Dubový vrch" do
Státního seznamu památek; čj. 5201/69 (M. Princ).

1470 OPOUNKY, k.o. Opolany, o. Nymburk
~

KULT:

sid.liště

volutové, halštatsko-laténské,
star ňi a mladši doby hradištni.
LOK: poloha
"Staré Badry", ppč. 853/2, tj. cca 26 mm od vých.
a 171 mm od sev. okraje mapy M-33-67-C-b.
OKOLa
zá.chranný výzkum J. Justová, 25.a. - 9.10.1969.
NlťLEZ1 rozlehlá, pomě rně mělká stavebni jáma kultury o volutovou keramikou; obytný komplex z doby halštatsko-laténské (obdélnikovitá chata s 2
zásobnimi jamami v podlaze~ v jejim sousedství
pe~ a odpadová jáma); 7 zásobních a l v ě t ši jáma
starši doby hradištni; 2 přikopovité objekty a
zá..t<.lad palisády z mladši doby hradištní (je mo~-

ně,

~e mladohradišt;ú osada byla opev :;,:.:na a že

prostor, representovaný

t ěmi t o

3 žl aby

přecsta-

-

l( '1.

~o~,

wje Ystup do osady ).
6. přir. 36/69.

LITc z čj.

Att aSAv v Praze,
4008/69, 4499/69.
J. Justová

148. OPOLANY, o. Nymburk
•

Sběrem

u

triangulačniho

doby řimak,,(keramika,
P 16 609 - 16 698.

bodu doloženo sidliště
!el.strueka) . M Podě brady
H.

Sedláčková

149. OtlmH (?),o.Praha-západ
~

KULTc stohováni ná..rod.'11 (koneo 5. až pol. 6. stol.
a.l.)
LOKs neznámá.
OKOL: p~vodn8 uloženo bez
jména naleziště a bližších nálezových okolnost~
•
ve škole v Ořechu.
N.iťLEZ: železná štitová puklice e pěti plocb.j-mi bronzov:ÝI}li nýty na obvodu a
kruhovitým knoflíkem překrytým plochou bronzovou
destičkou ns vrcholu kloboučku; korodováno. Vel.165 x 170 mm, v. 72 mm, průměr hlavic nýtu 22 až
24 mm~ průměr terčíku bodce asi 20 mm. Obr.
LXI Acl. Zelezné držadlo štitu (?) se zachovaným jedním bronzovým nýtem a plochou hlavici ,; ,
d. 127 mm, š. 30 mm, průměr hlavice nýtu 12 mm.
Obr. LXI A:2. Bronzový nýt s velkou terčovitou .
hlavici (neznámo k čemu oále žejici)~ průmě r hlav:J.c e 22 mm, v. 13 mm. Obr. LXI A:3.
ULOZ: WllP ,
prehist. odd., KOMEWMíb Z Ořechu je znl:.m údajně ojedinělý nález merovejské nádobky .(B. Svoboda, <'~cby v dob ě· stěhováni národů, Praha 1965,
teb. XXXVs3)~ což jed.nak _ čini pravd ěp odobným při
psluú nálezu štítu dn Ořechu, jednak nasvědčuje
nerušeni hrob~ nebo pohřebi ště na blíže n a zjiě

t~n6m

mistě.

Sl . Vencl
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150. OSEK, o.

J i č in

KULT& jáma g wl&dohr.adi š tni ker amikou .
!&!• při
~úpad.ni o t ěně ot odoly (ve vzdál. 200 cm) p. Mac oun čp. 2.
OKOLs při kopáni hliey v r. 1968
nalezl rolník p. Macoun, Oeek čp. 2 oválnou jému
(120 x }60 cm) s tmavě hnědou až hn~ doče ro ou výplni a množstvim střepů. Výzkum polohy v srpnu
1969 (J. Waldhauser a autor) ji! ne zachytil žádné etopy.
MLEZ : mno žs tvi střepů z těl nádob
nezdobených 1 zdob ených rytou š roubovici, někdy
doplněnou jednoduc hou nizkou vlnovkou či nehtovitým.i vrypy1 okrajové s t ř epy z nádob s okraji vět
ěinou vodorovně s e řiz nutými, ně kdy mirně pr ožlábnutým.1 a fimsouc zlomky d en, z t oho .3 se zna čkou,
železný hrot šipu s e š tihlým listem m.irně vyhraněným, d. 9 cm, š. 1,5 cm.
ULOZs m Sobotka
(zám. Humprecht, neinv).
&!1: J. Pa žout, Znejataršich dob obce Osek , Náš domov II 1926 / 27, Jičin 1927, 154-61 J. Filip, Dějinné počátlcy Ce akébo ráje, Praha 1947, 278.
KOMENT!ťns Vešker~
okolnosti byly zji š těny pouze na základě info~maoi nál Pzce. Z t éhož mista znénzy i d riv~jši nAlezy, k ter~ jsou t éž uloženy v mna Humprechtl a
lze je té! shodně zařadit.
v. W.eber

151. OSLOV, o. Pieek
NáYrh tápieu pravěkého hradi ?i tě ,r poloze "U svaté A~'' do Státnibo s eznamu pamá t ek i čj. 5201/
69 (M. Princ).

152 •

OS~NY, o. Pardubic e

a)

Nal e zi Řtě

I1 KULT1

&Q!s cihelna,

p p č.

eidliětě

267.

lu žické kultury.
OKOLr zác hrenný vý zkwl
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4.~.D 22eXIel 968 {8i gl 9 Vokolek)~
WCLEZt za~ iltša č,atečně profil oihelJQ' se dvěm.e ro~sé.bl;,d
objekty (1...2/68). Z profilu rlskén;y oelk8m 11typiok6 drobnt\. etfepyo 118 apodkll objo l nalezen
oe1, ně.doba - osudio ULOZ i M Hradec Krilovéo
Vci Vokolek
ánětict6,

b) Ralets1At~ Ils IttJLti

slezskoplat~niot6

a slovanské eidl.iětě
!:Ql& svah B od obce M
ppč. 694, 696p 6970
QX0!,1 ~ r na povrchu pole.
24. Vel969 (Vokol ek~ Sigl~ 8edl.6k)Q
Mit& i sthlw
py a ma zazu.ce.
~ i I Hl'a4ec 1.Cr61ori e
Vo Vokolek
g

153•

()VO.(Rt 9 o" Mllni.k

JtuLTw neoli~ 0 eneolit 9 '6altkidlJ do řimskA ~ ·,
~ i btelstr obce 0 ille"1 e ~ mist~ větl!i~
D.OU jen při~lilně lokal~IOv&do
OKOL~ povrchcY6 sběr, ii" Mach&čta" BMODdcf# 64 0 B Jl.o 1967-69.ci
R«LEZi stfepyQ
1}7260
~!J:i J'Z

11~:U. niitg ČoiDVo Pr 13720Mě:Uait 0 ě~o :U.16/690

ULOZa
li

li

l:o

15il-c PARDUBICE 9

Oo

Skleúř

Pardubic~

a)° KULTa meaolit 0 lath.o LOi:i piemv, dUJ:18 u hfblton o OJro.L i sWr a reVize nalesišti 2 o O 29 oIII ~
196~0 lfalesiAtl ~es vitti ě4sti dnes zniěen.~
stavbou gerUi a zabrtdkitskou kolom.i o . R'«LEZ a
Ba sbyttu Piskové dWQ' sebr6rQ' kamenné od.At6pky
a střew o PJQ!s M Hradec ~<>o Al'.t t1SAV Y Praz~o

·
b)

1.11.L'rá

d.dliěti

V. Vokolek

-

s Typichanou keramikou o LOK:;
levj' bhh Labe~ poloze "11zk6" OKOLi rerls•
aalezišti 5e1Vol969 (Vokolek 0 Sigl). Po obou
etranAoh 718l&ziAti je regulov!.o. tok fe~o V bfebu je ještl ~na t~ld ě,et kulturni vret..,.o
v. Vokolek

ca

1()4 -

o) KULT8 l6o - 180 atol ~ kQ!8 u kostela SVo Ba~tc~
lomlje o
OKOLs z~iětěni refereata " ro 19690
IúLEZg odkryty zilledJ, býft.16 kaple UmučtDi Pl.!!1 0

t ~ilai stlni chr~ 0 s krypto~ ~·ro
17010 U kaple &jiěti~ dvě stavebai fáse 0 u 1~QD
du stuli s .aů.ch střew ze l6o atol. Pf1, ~ilm.
přistevěd

at6al · lapl~ ulemen kostrovt hrob beig rakfe O ~
Kt.ohou lelezD.6 bfebi lcy o Odkryty byly i zbytQ foirtitikačnibc

systéa~

~

ckoli d6kanského kostel~o
Po Sebf,ate

155 • Pi!OGIJB O co Host
\
1

IULTB vo7Lv.tové O mori~sk6 9 sthdoviké a!cll.iětlo
itPJn OgoL\ Sběr m poli pod kopcem Kamennt na

ros-

hrani kattistN obci Petokr:3• ~ Sri.aě1oe 0 ktert
provedJl. Po Oeeofi1? ~j"ch ll.eteoh (phdel 12o2o
Jl969)o ;s mm. Cd ~ o o?treje ~ pK110 u jilm.m cc,J
kra~! mapy H-33 ...52„A.cnsMJ,JZ.s ~ tceramiq~oh zlomkd a mlOlDek bl~.aeú neo1L.1 ticíd aebr!iq e Popis • -

t.riil~ s (ěislové.ad popisu odpovid' MelcvW u
obrd LX!IIB)sl) v~tši ctre3cv1' zlomek eneol1tioe
k:6 nádoby se evisl.fm Qfta~ povrch !lutočer&hlacl?:10
v. 6 "2 cm, 2) zlomek e&oltt1ck'6 hranšn6 seker!Q,
se zbytkem okrouhlého otwrta c d8 4 08 om9 3) ~@-

mek knon.lské amforlq

8

ó.lba

Da

romhramo

tuhoao

vant" na bfichu zdobent ~ svisljmi il!bk;y 0
T 4 0 3 om1 4) zlomek t61e Dédoby v 6,0 eag 5)

zl omek silnostěnná DO'\-izské zlsobnice s plastickou prstovanot.; pistou na roBhraai, hn.Mý drsq 0
v 4i,5 021 6) jiný me~i zlomek téle ni.doby s plastickou pé.skou 0 ,r 3 00 omg 7) mlomek stfednl silné
laténské mi slQ' ae zataienjm okrajem 0 hnědj\: hlad„
kýo v· 3o7 cm1 8 ) okra j ovt zlomek eilnoet~nn6 laténská ná.doby se slabš v,ta!e.ný)i ok..,ajem O tmavl hnědj- 0 hladlcy O v 4 0 6 cm.i 9) zlomek st6m11 eth-

- 105 dov~k~ nádoby ae zbytkem dvou ě iriíoh i lábkd~
drsný šedl, 4,5 x J,4 0•1 10) 1lomek et~ny volutovtS nádoby s v:#sdobou 1 4,3 cm. ULOŽ & expositura Ad asAV Kost, pfír. !. 2/69e
LIT a
z ~j. 95/69 . M,HZ ěj. 658/69 M.

D. Kouteoký

156, PJ!X11CYi

Oe

Nymburk

sidlišt~ a pohřebiětě.
LOKs
stavba rodinných domlro v ul . Ant. Zá.potookého,
t.j. 02,l40s50 9 ll0 km mapy M-33-6?..C (Kolin) .
OKOLi V r. 1968 prová.d ěn výkop základových spé.r
pro tři rodinné domkye
NJC~: Majitelem pozemku rozrušen kostrový hrob, z n~hož jsem zachránil
hnědou soudkovitou nádobku v r" ~ hn~ t e-nou, a pá.sem kruhovitých, mělkých vtisků pod okrajem . V.
112 mm~ po 114 mm• pd 78 mm. Bližši nilezové o·kolnoati nebylo mo žno j i ž rekonstruovat . V téže
základové spáře se rýs.ovaly mělc e pod povrchem
(cca 10 - 15 cm) dva dal ši objektys Ob jekt I
vekovité. jáma ovilného půdorysu (50 x ?O cm) a
konvexnich stěn» zahloubená 70 cm do podloži byl e vyplněna silně popelovitou zeminou s drobnými
uhliky. Na dně, které bylo t~ěř ploché , byl nalezen k6nický kotiik s odlomeným uchem a amf orka s vysokým, výrazně odsazeným hrdlem, na povrchu
tuhovan,. Význam objektu je ne j asný. Snad m~že
být zbytkem hrobové j ~ . Obj ekt II měl obdélnikovitý obrys (100 x 80 cm) a za sahoval do hloubky 80 om. Dno objektu bylo mirně kotlovité. Zásyp
sestával ze silně popelovité zemi.J.ly e p řim~si Uhlíků a bronzové etrusky. V objektu bylo .ll8lezeno
mno :ř. stvi přepé.lenýc h ker amických zlomků převiln~
z velkých , silno stěnných nádob.
ULÓ~ s prav~k.
KULTs

Halětatské

- 1 06 -

odd. M hl.

města

Prahy, c elé nádoby za t im u ná-

lezce.

J.

Va něk

157. PEI..ESANY, k.o , Turnov, o. Semily
l·

-

- 16. stol.). LOKs tře ti
ské.la hradu Valdštejna, prostor JZ od renovova -

KULTs

etředověk(l3.

ného hrad.niho paláce .

OKOLa výzkum m Liberec vo

spolupré.ci se skupinou J. Vlacha (Janov n/N 433) 8
záři a fijen 1969 .
?~LEZ: pozdn~hre·d ištni keremika o vodorovnjm.1 liniemi, č erveně malované.
keramika atd . , ~e l ~~.né předměty a kachle . ULOŽ a m
ú1bereo 1 č. přir . '·-'4?/69 .
LITs NZ čj 3/1970
(kopie v Att Praha. ) •
KOMENTAth Pozoruhodná je
keremika z doby po zal oženi hradu v polovině 13.
etoleti.
J, Waldhauser
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P.fSEK, o. Fisek
t

a) KULT s eidJ.išt~ z počinajici střed.ni d . bronzové
a motzylové k, doby bronzové .
LOK: bjv . Aeři
chova cihelna viz BZO 4 až 6.
OKOL s 4 . ( závě 
rečnA)aezóna z4.chranného výzkUmu.
NlťLEZs prozkoumé.Da obě s trata na 7,k;tku plochy přistupné
odkryvu v sektorech 3 - b řeh a ž 5 - břeh , hojné
keramické nál eey e.~ •
y:r,o~.~ expo si tura A-0 CSA V
v Plzni. přir, č. P l - 7/69. LITI z čj 3068/
69, 3:353/69. ~-505/69, H?JO !:, 1968, 95 a předcho-

zi avazlcy.
A. Beneš
b) IroLTs halětatská , bližši okolnosti neznámy .
LOK& Fisek , n~nisova uli c. e, čp. 925 , t j . 97 mm
od zé.p. a n.7 mm od sev. okraje mapy M-33- 101-A-a
í:Pi ek) .
OKOL : muzeu daroval ř·id. učit e l Pohořský ; llBlezeno roku 1927.
NJCLEZs 6 střep~ a
=1

107 -nt.oYÁ apirilk.a pa t.rn~ z oemi0.kovi tf§ 13pony ( pr\lměr terco cca 3 . mm). ~ a m Pi a k, č. i . 350 .

LiTf

nepubliko é..no.
J • rr·o"bl.icb a J. M1ch6.lek

o) XUL'rs atar~i o tovansk6. - pre!aký typ (7), ojediněle.
LOK1 s a mota Staré LÁzn~, se verně od m~suta na pravém b řehu Otavy, č. kat. 730/l (?), t.j.
108 mm od záp. a 48 mm od sov. okraje mapy

-

M-33-101....\-b (Fisek).
OKOLs nalezeno p ři tě!
bi ň těrku v lomu u Starých Lázni.
N/{LEZ: nižhrnoc a esovitě prohnutým a oble ukončeným
okra jem a oblými <:: t ěno.m.1 pozvolna se zú~·.J jicimi
k rovné podstavě ; povrch šedohně dý, hrt1l-1:ši. V 116,
po 98, pd 73 mm. Obr. LXVsB. ULOŽ : m Pi ~ek, i.č .
110 9 .
LIT, nepu~)likováno.
KOl'J!E~11: ukáže-11
se správnost datovfuú., jde. o prvni nález tohot o
obdobi v jižnich Cecháoh.
J. Michálek
ěi

nálezy z předhradí IJě s ta.
LOKt
i , bývll lá. Rybái·ská ulic o na pravém b řehu Otavy mezi
o tnrým ~ novým mo stcn.
OKOLs sb ě r J. Fronlicha
e E. Koppové r. 1967 o 1969 při výkopu kanali-

d) KUL!_i

středověké

zac e a asanaci ulice.
NJrLEZ: zlomlcy středověké
keram.iey ( poklice; 1 nožlcy a rukoje ti p ánvi č ek,
ucha oj., · zlomky ka chlů a kost ěná c {vka.
ULOZ c
M Pisek,

i.č.

1427, 1440, 1441, 1444.

J. Fronlich , E. Kopp ová
e novověk~ střepy.
LOK: Fisek ,
" grámkova ulice, me zi Putimskou brano u a Hudební
ěkolou
CKOLs p í~ kopáni plynovodu do hl. 50cm
~LEZ: střepy středověké a novov srpnu 1969.
věké kercmilcy, 2 úlomlcy zviřecich kooti a zlomek
skla se atřib í·itou polevou.
ULOZs M Pi oek , 1.č.

e) KULT•

středověké

1438 - 1439.

E. Kop povÁ
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f) KULT r 15 . - 16. stol.
LOK : p ole "pod Ameri kou".
OKOL: povrchový suěr v r . 1969.
~LEZa

nezdobené s třepy, zl omek nádoby uvnitř s pol vou, zlomek okraje se zdobenou plastickou pás kou na podhrdli.
ULOZ: m Fisek, i. č . 161}.
E. Koppová
g) KULTr ml. doba hradištní a

středověk?

-

LOKs

'Pravý b ře h Otavy pod sladovnou.
OKOL: povrchový sběr pri regulaci v r. 1969.
NlCLEZ i zlomek
mis kovi t i" nádobky na n.izké nožce, d ělána na kruhu, ve dně zna čka kř·iže ; maa:Lvni zlomek horlli
č!ati velké nezdobené nádoby světle hnědé barvy,
uvnitř stopy hlazeni.
ULOZ : m Piaek, i.č. 1614,
KOMEwM~s masivni zlomek nádoby j~ p~avděpodobn~
novějši.

E. Koppové.

h) KULT, 16. stol.
&Q}S: t í. . . Národ.ni svobody , proti Mototechn ě .
OKOL: nalezeno ve výkopu pro kanalizaci.
N.ft:LEZ : zlomek nožky a hnědou polevou1
zlomok s~od.ni části men ói tenkostěnné nádoblcy se
ze silcným obvodem dna , zdobeaj,m pásem čtyřhran
ných kollcť'>.~ barvn šedá .
ULOZ : m Pi sek, i . č .
1615.
E. Koppová

--

1) KULT: střed ověké opevněni města.
LOK : před
ruelegnonským pom.nikem, př' e d hotelem Otavo. a v

Palackého sadech před ba štou Eaba.
OKOL z
odkryt o p ř i výkopu pro parcvod v kvet;nu r. 1969.
!'1~1,f!:Z: opod.ni část i ~~d '. r.itře dověkého op e vně.ni
mň sto .,

~ : J. Fro°lJ.lich • Výběr z praci člen 1 HK p ři J'čM v C. Budě jovicích, 1959 t č . 2,
44.
KOM EN'P.Jťl<:
průb h zdi viz J'. Soukup ,
boupi f: p'3mó.tek hi11 t . a um~l
v k:rálovntvi Ceok6r., okr. Piaek„ 1910, obr. 180.
J . Fronlich

- 109 j) KULT: l}. - 18. stol.
LOK: skl epni prostory
hradu.
OKOL: či ň t ě ni sklepnich pro s t or bi-v .
pi'i zcmi pis e~kého hra~u v r. 1969 a j e jich úpra va pr o po tře by musea.
m LEZ : keramika , dla l dice, ka"Chle aj. ze z ásypu, pr ovedeného p ři p ře 
sto vbě hra du v ka sárna v 18 . stol. ULOZ : m Pinek.
hl!: z (J. Kudrnáč) č j. 1390/69 .

Planá nad Lužnici : v i z LHOTA SAMOTY, k. o. Planá

nad Lužnicí, o. Tábor

159. PLOTI~~ n.L., o. Hradec Králové
a) KULT:
,

neolit. a eneolit. sidl. a pohf.,

úně tické

sidl. a pohř., o s i d l. ha lšta t-laté.u.s ké, · sidl.. s tar-:
ši d. řimské., ž. p ohřebiště ·m1. d. řiin ské a po č . ·

LOK : pp č . 1/l, 3/3, na mír n ém ná- .
vrš i záp . od s tave ní čp. 47, .jv. od cihel!\}· Před
měřice.
OKOL: výzkum Att od i.7. - 4 .9 . 1969 .
mLEZ : 1 6 j am s vypíchan ou keramikou,) k ostr . a l
žár. hrob s v,y-;,i c h. ker., 3 j ánzy eneolit ., l kos tr,
hrob zvoncovitých p ohárů , 7 zás ob. j am úně t ic ké
kul tury, 1 j áma s ker. hal š t. - · l at., z áp . průb ěh
žlabu po pa li s ád ě (kultovní arěál), 57 popelnicových a jámov;ý'ch hrobů, l birit uáJ.ní hrob p ohřebiš
tě z. ml. d. ř~ské a poč. st ěhováni nár odů (č.
st ě h. n árodů.

.

1350-1407).
ULOZ : Al! Praha .
LI
--- T; Rybová •
V. Vokolek, AR XVI 1964, 43 - 4 8 , 52 - 63·; A. Ry•

v.

Vokolek , 5 let výzkumu v Plotištích
n.L. ~ Katalog, Hrad. Král. 1996; A „ Ry bová, At XIX
1967, . 631 ·- 64} (přehledy o výsledcích výzkumu
1961 - 1967); z čj. 2811/69„ 3069/69, ) 282/ 69,
bová -

3554/69, 3655/69, 3852/69_.
A. Rybová - v.Vokol ek

110 b) KULT& sid liětě lidu s vypichanou koramikou .
,, LOK s pole i 160 - 180 mm od Z okraje a 2 - O mm
oo J ola·e je mopy M-33-6 8 -B-a. OKOL: průk,) p
plynovodu~ Proiaty 2 obj d-:ty, z profilů vybrán
dfttovaci materiál - stře py .
ULOZ: M Hradec

Králové.

V. Vokolek

160. PLZEff, o. Plzeň-město
ml a d ěi

doby fimské.
LOK:
viz obr. XX:XI I:li Prsž skA ul.. č. 18 (býv. mosn6 kró.my, ppč. 23, k.ú. Plzeň - město). OKOL:

•) KlTJ',Ts žár. hrob z

nález z r. 19G8,

doplně k

I

k BµO 6 1968, 100 - 101.

~~s obr. XXXII: 2 -';. (popcl::.dco, 2 bronz. nýt -

nalezen.:, v nád obě mezi spála nými
kůs tko mi).
K0M~i ~'rif~: nádol)o, které byl o u~:ito je.ko popelnice v žárovém hrobě z r. 1968• j e
tvarem a so~ntře d ě nin pla stické výzdoby n.a s podku těla v elmi blizk á nádobám mladší doby řím s k é
z 9. hrobu v Dob ř·ic hově na Třebické (J.• L. Píč,
A~cheologický výzkll.Dl v e střed.nich Cechách, Praha
1893, 114, tab. XVI:?; B. Svoboda, Če chy a řím
ské Imp 3rium, Praha 1948, 141~, t. XIII:l), z ~ilčio u Podč brad (J. Hellich , PA XXXI 1919, 93-·1~,
t.XIV:12 t B. Svob od~, I m~eriv.m, obr. ~+: ~) a
z 6G. hr. v Pňově u ř'od čbrad (J. He llic h, Zár.ové
hroby mlad.ših.o období řimského u Pineva a j :!.ch .
význam, PA XXX 1918, :.50-52 , t. XIII: l ; B. f: vobods, Imper i ~un, obr. 26:7). Vznik této skupiUJ'
n{ld ob domáciho původu j o s po jová:>. s cvlivn8nim
tva ry provir.c iálni kor··~.i.ky, zejména 'l1S ~i r:;y
Drag. 37 (B. Svobod4, I mp e riwn 14-1~, Vl. G El ~ca ř
f'A XLVII 19.;6 ~ 66~7 t týž , rof „ Liblic•' L9 58 ,
110, AR XXI 1959, 208). r opelnic e z Plznl ,
Pra!ská 18 mA všech.r\Y charakteristické znaky
lcy a

střep,
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uvedené skupiny nádob. Je domáoim keramickým
výrobke~ Dlladěi doby řimské ze III. stol .
M. Doubov á

b) KULTs dvi ·středověké studey (l. z pol . 14. stol .,
2. z poč. 15. stol.).
LOKs v základech o dstře
lené budovy bývalého hot~lu Centrál.
OKOL :
stud.xzy silně narušeey p ři odklizovacích pr acíc h
zaměstnanci VKD.
~LEZ: studna 1 : naruš en.a do
poloviny své hloubky, výplň obs a hoval a ně ko lik celých nádob, množs tví zlomkové keramiky , části i ce~
lé dřev~n·é mis ky~ dřevěné lžice, části ko ša tiny ,
útržky látek a množ ství kožených odřezků. Studna
2 i hloubka 8 ·m, výplň obsahovala rě kol i k kachlů ,
několik celých nádob, množstvi keramickýc h zlomků. Z os tatního ma t eriálu byly v zásypu nalezeey
ko žené odřezky, čás ti obuvi~ f r agmenty dřevě ných
mis ek a množstvi zlomků skleně ných čiši .
~j,:
m Plzeň.
KOMENTl~: materiál d os ud v l abora t ornim zpracováni.
F. Frýda
c) KULT: stř.edověká s tudna (l.· pol. 15. s tol .).
LOK : čp. 79, Pra žsk á ulice č. 5, v p řizem.1.1im skl epě zadniho traktu budovy .
OKCJL,.: od.kryto prac ovxú.lcy VKD při zpevňovacích pr acích ve skl epnich
· prosťoré.~h historického jádra měs ta .
fM LEZ :
· do hloubky 3m stud.ua roubená , dál e te saná v arkóze, dno v hloubce 8 m. Výplň studey byl a tvo ř'e na
bahnitou páchnouci hmotou s vel kým mno žstvim ke r cmického materiálu. V obsahu bylo několik cel ýc h
nádob, ker amické zlomky, mnoho dřevěných mi s ek ,
soustružené dřevěné taliře. , s áň.lcy ~ prova Z'.)Vá vrš e,
prout ěná kvš atina , dřevěné p0l otova1~ a :n.no1stvi
zlomků skle něnýc h či ši.
~~ : m Pl ie ň .
KOr·.n~t~T ,,r
maten ál dosud v l abor atornim ?Jprac ovún:t ,
F. Fri·Ja

-
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4) DJLTa
~

stud~ {pol. 150 stol .).
LOKa č.p. 83, Perl ov, w.io~ le studaa č. l u
dvofe pod dfe\tě1$D. přistavkemj studna ~o 2 pod
podlahou skladu Drogerie.
OJOI,s aélez praoovd•
kC. VKD při Epevňovacich pracich v historickém
~Mru města. N,{LEZa studu ěo li roubea6 '6sti
dvě středověké

od 3 m tesant v arkóze, do.o v hloubo• 7 9 5 mg Vtplň tvořen, bahnitou piohllouoi bllotou obsahovala
n~kolik celých nédob ~ maolstd t.eruicktch izJLom-

kd ~ několik zlomk:'1 dřevallj'ch ad.sek a u.ož stvi
organického odpadového ma teriilu (kosti O sl6ma 0
větve). Stud.na Č o 2i evrohlli ěht stud.1:11 ~asyp&~
na pisčitým mater1'1ea 9 apod.ni Mst výplni obsa•

hovalet mimo černou bahnitou hmotu n.ilcolik cel ých
nlldob 9 kerami cké zlomq 9 čAsti dřev!ll.ých misek p
souatružeeych dřevooých taliM1 u.oletvi odf6sk&
lmžt», kožené rukavice~ útrlk;r 16.telc a sl o.mk;v skle„
něných čiši.
ioMEN'I(ffÍ uteriil dosud T laboratorním zpracovW ~

16l•l'loV 9 o. Nymburk
lCULTi hradištni a etředovělt6 sídlišti (?)o
piskov·na vojenskj'ch s taveb T osadl Pře<lh:rMi.
OKOL a V. ~ernj- předal v re 1969 4o Jh Podibrady
v;ybagroven~ předm~ty o
SLEZ I b.redl.štai a stře
dověk.6, k61'am1Im o
ULO~ a • Podibre-~ 0 iav o ~ o
P 14e682-686g 14o730-734g l6.580-á06 0
Ho Sedl«ě1tovl.
162 0 PO<UPJ:,y,
1

koOe

Sezemice ~

@o

Pardubice

KULTa mesolit (?),sid.111~ lat&ask6p Minské s
hradištní .
LOKŠ Pole ·JZ od silnice do Xu.nltico,
ppč. 388.406/3,50 Pole SV od silnice u svahu
PPČo 406/6" Ojedin~lé ailezy aa druhé stran.I en-
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hu, S od ppč. 406/6 aa ppč. 49, 48/1 .
OKOLs
Sběr 5.IV.1969 (Vokolek, Sigl, Sedlé.k ).
WCiEZs Střepy, zlomlcy drtidel, mazanice , zl.
švartnov6ho náramku a štipaná industr i e z porcelanitu (meeolit). ULOZs M Hradeo Krilové .
v. Vokolek

163. PCX1ED&:,IcE, o. Lo~

-

a) KULT• pravěké a hradiět.Di sídliště ( ?). LOKs
~ Poloha Kystra1
•Tfflenina nad řekou Ohři
jižně osady stejného jména1 205 mm od eeTe a
87 mm od záp. okraje mapy M-33-52-D-d. .
QKO~s
Situace DB lokalit! by~a ori!e.aa na upozorněni
kolegy M. Blat ~ z Nérod,:d.ho mUseai který na
základě sd~leni I Okresniho archivu v Lounech
lokalitu prohlédl a provedl sb~r.
NIÍLEZ ť
Od dotyčného byly převzaty aevýrazaé pravěké a
hradištni keramické ZlODlQ' pocházejíoi z profilu nad řekou. Dalši byly ziskú;y sběrem na pol i při jižním okraji polohy pod statkem.
ULoi,
exp. Most, př.č. 240/69, 243/69.
LIT I z čj.
.
623/69 Most.
KOMIDN'Et1h Jed11A se . o j azykovitou
terasu při pravém břeb;u Ohře, ktera j e mirně vyvýšen.a nad okolni teréa. Na západě spadé. prudlcym
asi 30 m srázem k řece. Ze stra~ severní je přík
rý svah a z východu ji' V7JD.ezuje .- té.hlt úžlabinatl
Konečn~ na stran~ jižni přecházi povlovně, e t6m~ř neznatelnou terénnJ~viaou, v okolni pole. Ve
srázu nad iekou je pat.:rey -~přístupný profil e
kult~ni vrstvou, která seia fři jižnim okraji profilu jakoby přikopovitě p fůubuje. Jde o mieto 0
kde je navrchu v silně z .stlém terénu p ři okraji srázu patrna prolé.k:11--~ Pro nepře hledno st terénu v těchto místech v -~ inelze ani vy l oučit,
!e se jedná o pozděj š1' .iášah či o částe čný se-

-

1
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suv půdy na okraji srázu. Poloha je neustále podemílána vodnim tokem, do něhož se postupně se••
souvá..
J. Bubenik

b) KULT:

pravěké e středověk~ eidliět~.

-

LOKs Pis-

kovna u kóty Vykouk (196 m n,m.)
OKOL 8 l«LEZ t
M. Slabinou zde byly registrov'-1 asi 4 objekty
(polozemnice a kůlové jamky) ve stěně pisko~,
která se nalézá pod uvedenou k6tou po levé straně s ilnice od P očed ělic do Orasic (okoli bodu
167 mm od sev. a 45 mm od zé.p. okraje mapy
M-33-52-D-d). Sběry nevýrazných pravěkých a stře
dověkýc h střepů M. Slabirzy; pozdější průzkum byl
negativni.
ULOZ: expositura A~ CSAV Most, př.
č. 241/69.
LIT: z čj. 623 /69 Most .
J. Bubenik

-

c) KULT : neurč.

&Q!_: Nejbližši okoli k6ty Vykouk
(196 m n.m.); okolí bodu 154 mm od sev. a 43 mm
od záp . okraje mapy M-33-52-D-d .
QKOL 1, NJ'CLEZt
Nevýrazné keramické zlomky z poli v okoli kóty
(okruh cca 50 m) sebral M. Slabina. Pozdějši
průzkum byl pro zarostlý terén negativní .
ULOZi
exp. A~ CSAV Mos t, př . č. 242/69 .
J. Bubeník

4 • Pcx,'F.RADY, o. Lou.ey

Nega tivni prt1zkum struskc>'V'i št ě a piakovey poče- ·
ra dské elektrárey 19.5. 1969, kde v letech
1967-8 bylo prozkoumáno č~st la t énského sidliš tě.
M-33-52-C: 108 mm západně od východn.tho okraje a
190 mm severně od jižního okraje.
gx: z čj.
323/69 M.
D. Koutecký

- 115 165. PODtBRADY t o. Nymburk

KULT : 17. stol.
t,OKa OKOL1 při kopáni kanalisace za nádrežim v r. 1969 .
NíLEZ1 kostrový
hrob muže, datovaný 8 střibrnýuů. mincemi zel? .
stol .
ULOZ s m Poděbrady.
LI!-r I z bez čj. v m
Poděb rady.

H. Sed.l!čkové.

166. PODKOST , o. Jičin

LT: mohylová ojediněle.
!!..Q!s 250 m SSZ od
Cerného rybniku na SZ okraji obce.
Nt<LEZs
bronzový náramek s bohatou ornamentikou.
OKOLs
nalezl d ě lnik Kozlan při kopáni pařez~ okolo r.
1939.
ULOZ: M nA zámku Humprechtě v Sobotce ,
odevzdal r. 1969 nadlesní Sušánka z Podkosti.
~ : NZ č j. 1/1970 v M Liberec (kopie A~ Praha),
Wal dhauser, AR 1970.
KOMENTJC!i Typ olo6iclcy nál eži náramek do BB ; nálezové okolnosti nelze
konstruovat.
J. Waldhauser
K:

re-

167. PODLESICE, k.o. Veliká Ves, o. Chomutov

-

LOKs na poli asi 1 km
• KULT: knovízské aid.liš t~.
z ápa dně od Podlesic při silnici do Vilémova. Pol oha se nachází nad potokem na sv. úpati Chlumu
( kó ta 449 m n.m • .) 225. mm od sav. a 172 mm od vých.
okr'aje mapy M-33-63.-.B~.
OKOL: pr\izkum v lét~

1969 v miste

dři~jšich nálezů

z

kadaňského

mu-

NlCI,EZ s střepy poch!zeji z rozoraaých
vrstev a objektd, které se v poli jevily jako
tmsvé a šedavé skvr~ . s rozhozen,m.i kameny a ker amickými zlomq.
ULC!: exp . Most přír. č.
244/69.
LI~: z čj . 859/69 Most; J. Buben.i.k ,
Nový nález praž.s kého typu, SbNM 1970 A (v tisku).
~e~.

J. Bubenik
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168 • P0DOL1 I , o• Pi sek
Návrh 1ápieu mob;ylniku v lese asi 1 ~2 km sz od
oboe, tj.asi 450 m severni od pily do Státiůho
se&namu pamé.teki čj, 5201/69 (M. Princ).

169. PODOLSKO, keo, Podoli I; o. Fisek
KULTt 16. stol. a mladě!,
!!Q!s břeh Vltavy a sl.
v délce 100 m proti chat! č, 39,
OltOLs sběr
li" Hubla s Pardubic.
mťLEZ I slom)cy e hnidou
a selenou polevou, tvrdl vypile~ ~lomk'3 kerami]ey s výzdobou rédýlke.m.
ULO~s m Pisek, 1,ě.
1609,
E. Koppov,

170 • POlttC,ANY 9 o• Nymburk
1,-. KULTw knovizské sidlišt~.
!&!s piskovna u Cern6 obory.
OKOLs mecb.8n1zovad. těžba v r. l969t
~jištěni drD Je Justóv6 g (Z t6!e lokality ~e gů
ma fada pravělcyoh aálezt).
17111

POtttC:t

HAD 8'ZAVOU~

Oo

Benešov

a KULTa vypioban6.~ ojed.inile.
OKOL1 zaslho k u.rěe.Di referentovi 26.V.19691 nilez V$ Marešee
RlLEZs kopytovitý sekeromlat ze zelenošedého materiilu1 podstava~ bol.Q' i týl se stopaai tvarovW otloukéoim 9 o·stři druhotn5 obito, d 151 mme
v 42 -~ A 38 mm, otvor 17-20 mm (menši s otupujioi tasétkou)g patrng mladši část vývoje kult·.
vypichan6.
utoic m Jemniět5,
Slo Vencl
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172. POV!i!1N, k.o. Milos tín, o. Rakovnik
• LOK. XXI. PolohyaNa ku.kle a Trojhona (doplněk
k BZO 4 1966 , 88-90)J plánek naleziště na obr.
LXV1 (pismeno K ozna čuje dily chmelnic v polote
Ne kukle, T znači Trojhone), výběr nálezů na
obr• XúII až LV.
LOK. XXI...A. "Na kukle 0 ppč1 1069/l, 1099/1-3, 1100 ,
1101; 1102• 1103, 1110. Nilezy pocházi z oddilů
chmelnic: 1-Jl ~ l-B, 2-A, 2-B, 3-A, 3-B, 4-A.
/ tineé.rni keramika středniho e mladšiho stupně s
početné střepy a o~aje, částečně s novými druhy
vtzdoby, několik střepů zdobených i uvnitř, dalši kopytovit6 kliiv, několik menšich plochých
klin-0.s kultura s vyp:tchanou keramikous sbřepy a
okraje, několik střepů zdobených i uvnitř. ~tipané čepelky z pruhovaného silexu. KNPc okrajové střepy a románskou lizénou, několik s t řepů s
ňubkovanou l i štou, okraje se zvláštnimi vrypy a
zlome~ eneolitické brouš ené sekery. Ke zlomku
provrtané sekery (viz BZO 4 1966 , s . 89)j sem našel na stejném mistě chybějici část. Sekera byla
zlomena již v pravěku, což dokazuje sekundární
zak:Ulaceni obrusem na části lomové hraxzy. Jako
celý nástroj sloužila sekera před zl omením druhotně jako otloukač. Obr. L1 209. Molzylov! kulturas zdobené s třepy (ňubkovaná plast. pás ka, hrotitý pupek na podhrdli, zlomek nádoby na no žc e,
krokvice s j ednou řadou vpichů - srv. obr. XLIV s72~
XLVI :103, 107, XLVII sl2?). Kult:· k:novizsk! : něko
lik střepů s prs továhim, aubkovanými li š tami a oc
kraje. Kulturně ne určenét kromě ruznýc h s t řepů a
okrajd, mno žstvi štipaných nás trojů z pazourku,
tušimického a žateckého ki'emonce a někol ik vět
šich jader z pazourku 1 tušimického kř eme nce,
jádro z pruhovaného ki'umonce typu Lhota p.D žb.
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vybroušený asi 5 cm dlouhý pfedmět o průměru 8-9 mm z amfibolitu, ktert mé. na
jednom konci začátek provrtá.ni v prwněru a hloubky asi 2 mm. Nedokončený amulet? Obr. XLIII&}6.
Přcváž n~ neolit.
LOK . XX:I-B. "Trojhona" ppč. 1047 1 1050, 1051~1052,
1058 , 1062 , 1064, 1066. Nálezy pochAzi B oddild
chmelnic: 2-A, 2-B, 3-1\., 3-B, 4-.A., 4-B, 5-.A. 1 6-A 1
7-B. Lineárni ' keramika středního a mladěiho stupně : po č etné střepy a okraje zdoben~ rýhami, vpichy , plastickou volutou, nehtovými vrypy~ pupky
a výčn8 l~, úšky ; jedna dutá nožka (obr. LII1 250J.
Malý kopytovitý klinek (7 cm)~ několik zlomků
velki~ch kopytovi tých klinů~ jeden větši, jeden
malý a ně kolik zlomků plochých klind různých
velikosti i provrtaných. KUlt. s vypichanou keramikou: 2 zdobené okraje. (V prostoru oelé lok.al i ty XXI -l\. -B je vy pic haná keramika poměrně vzácné.) •
Neolitu patři čepellcy , škrabadla aj. z pazourku~
tušimického i ~ateckého křemence a 2 kusy z bečovského kva rcitu; jedno jádro velké a jedno menši ze žateckého křemence. Kult f knovizská s stře
py s prstováním, okraje~ malá ouška. Kultu/ně ne ur čené: četné zlomlcy kamenných d.rtidel , roztěrače
různých velikos ti a tvarů, zlomek hnědého pískovcového brousku , sloužiciho k výrobě brou8ených
nástrojů. Zvláštní nálezy: 1. Hliněey vypálený
černošedý vál eček , d. 8 cm, i asi 2.5 cm, na jednom konci ulomený a na druhém zaoblený. Podle ma teriálu nejspiše volutová kultura. Obr. LIVs 296 ~
(Již dřive j sem na šel na volutových sidlištich
2 vále člcy , ale kratší a obouatraně ulomené a to
v lokali tě 15 "Ve struhách'' a lokalit~ 2 "V čer
ném - Pod Evou" na mut~jovickém katastru.)
2. Fra-gment klinu ze zelo!.lošedého amfibolitu,
Dále

válcovitě
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pl~chý odšt~p z hladce vybroušeného hřbetu n!etroje, d 55 mm, 40 mm x 4 mm. Jedna dlouhá hrana je peč'l.~vě přibroušené. do břitu. Spod.ni odětl
pen.é. plocha je. poněkud ohla zená.. Pravděpodobn6
byl odětěp použivé.n jako nM. {Obr.LIV1)03).
{Tvar a způsob zpracováni jest odlišDt od 2 kamenných nož~. z amfibolitu, které jsem našel na
lok~litě 21 - "Ve struhách"~ katastr Mutěj ovice
a v lokalitě IX- "Na Studénké.ch" ~ katastr Nesu- .
chyně. Tyto dva nože pa tři pravděpodobn.6 do eneolitu~ zde popsaný ae.1 do obdob! l1ne6.rni kerami]cy.)
1

F. Hammer

Lo~. XXIII. Poloha "Bařtipá.novio zshrada",ppěo
920/l.. Za předpokladu, že bagrová.nim zá.klad~. suěárey chmele· narušena· pravěká jáma n.a ppč. ?02
(BZO 4 1966, 91) nemůže být osamocená~ prohlédl
' jsem pole pod novostavbou , tábnouo! se ne. mirném svahu na SV k Mutějovickému potoku. Ačkoliv
v půdě neni znatelné tmavé zabarveni (na tomto
' poli byla dřive selská chmelnice a k.ulturni vrstvy v pudě jsou zničeey)~ našel jsem bezprostřed. aě pod sušárnou v prostoru asi 40 x 60 m množstvi
malých střepů, které, pokU.d byly určitelné, náleží ~ásledujioim k:ulturnim obdobis
~Ul.t. knovizskás střepy s prstové.nim, s d.ubkovano~ p~astickou lištou a zlomek ucha. Lat~n1 nesélobené střepy a dva okraje, určii;elné . podle
· materiilu. Pozdní středověk_: · jeden okrajový
' střep, asi druhotnl z blizkého selského dvora.
Kul tur.ni neurčené. a a typické střepy a několik okra ;)'1.
F. Hammer
Poznémkas Jeden důležitý výsledek m~ho deseti-

letého výzkumu ve zdejšim prostoru jest, !e

- 120 č ásti eyn ě j š ich

ve snic Mutějovice, Nesuchyně,
Milos t í n a P ovlčin stoji p řimo na prostorách v
prav ěku osí dlených. Oprava& Na mapě v BZO 4 1966
je lokalita XI "Ve žlebcich" označena ID1lně jako
X (lok . X ovš em leží mimo mapu u obce Nový Dům).
F. Hammer

173. PRACKOVIC}; NAD LABEM, o.

Litoměřice

o KULTs lmovizs ká , latén, hradištní.

-

LOK s kc.::fnnolom M úb o č i vrchu De bus (401t- m n.m.) l km sz.
od obce.
OKOL : při náblém sesunu v záři 1969
se zřit ila č á s t vrcholové ploš iny. V sesuté hlině zjistili zam·~ s tnanc i lomu stře py .
NJ{LEZ:
aouvrs t\.-i v u. 22 mna profilu. Ze zříc enéh o
profi lu zi skán po če tný st řep ový materiál, náležejicí na pr os t ou pr evahou mladší d. bron zové.
L'LOZ : m Li ~ oměřice .
LIT : zpráva o pruzkumech
ve dnech 24.IX. a 2 .X.1969 v m Litoměřice.

-

M.

Zápotocký

174 • PRAHA l - MAU STRA NA
a) KULT : s t ř-edohradi š tni oj ediněle~ časně s tředově~
'
ké sídliště a hřbitov.
LOK : školni hřiště jižně od. p .ředmo sti Mánesova mostu na Klárově~ ppč.
710.
OKOL : dal ši sezóna výzkumu vad. L. Hrdličkou od 4.5. do 12 .9.1969.
NiCLEZs bohatá a
komplikovaná s tratigrafie od 10. do zač. 14.
stol.; výrobn.i. pece, polozom.nice, ko strovÁ hro-

-

by.
ULOZ: A11 <!SAV Praha.
LIT: z čj. 1905/69,
2329/69, 4072/69, 4073/69, 4728/69; srv. BZO 6
1968, 105-6.
b) KtrLTs nedatovaný hrob (st ředověk-novověk).
~ LOKs ul. U Lužickóho semináře, před vchodem
čp. 94/l.4.
OKOL: výkop pr o kanalisaoi, zá.chr.

- 121 akce referenta 9t6.69 . i{t1
.Í2%i.t zlomky lid aký~h kos t í
ve výhozu, ne .1 Si- · ..fr již přcmia těné, nebo t ve stěně
- výkopu nic nez jiš t0 no . UI,Ol: eka rt. LIT: z č .1. 2 395/69.
Sl , Vc:-ic l
o) !lJLT: a tředov ~ k. LOK : Helichova ul.-průkop po dé:~e
!!I

•

- - -·

•

.,_,__..

OKOĎ :

ná l e~y předány pracovní kům MM d ě lníky.
P1 ůz:c.1.ra I. Pavlů ( pros inec 69) • · NÁL;§Z i Zji š t ěny navá žkov.é vrs t vy na eev . i již. strsně · průkopu. Nálezy
p ř e dané · dělníky (k eramika j zlomky železa) náleží k
blí ie neurčit c l_n é vr stvě navážky .. ·K eramika je datovául ice .
1

na do 13-17 . ~tol . Ve · s l edování prukopu bude pokrač oV,'.{ n o v r. 1970 .
UL-JŽ : M111P .
·

I. Pavlů
d) KULT : st ~ cdověk
a n ovo·věk. 1/LOK: . Hroznova ul. -Ve vý.
kopu 12 , 10 ;n j i hových. od mo stku př es Čertovku pr:, t i
~ do:-;u ~;,, 500 (výk op · s l eduje osu mo_stku ) .Plocha l 00:-c200cm.
OKOiJ : 2bč r s: . P{) ka:ř e - doda t~ čný pruzk um. lokal i ty
18 „l l •.69 . iL\Lf,Z : keramika 1 5 .-16.st. 2/LOK: 3-5 m sev erně a 140 cm zá padně od

OKO:-i-:
-!1ÁLBZ
:

domu

čp 492/6 v hl. 90-lOJcm.

. p o!tra čo 'l,iní

v odovodního po. trubí. Sb·ěr 18. 11. 69 .
keramika 16 .stol . l.;1,0Žt MMP,př. č. s tř.9/6 9 . ·

.

LI'r: HZ v 111:iP .

V. Huml
ě) l/filJJ;,·T ~ s třed ově k~ LOK : zahra da·_Tyrš ova domu . Výkop
~ pro odvodňovací .P otrubí z Pe."t.řína do · Čertovky. V zahradě vých.
.

od ·d omku
.

čp.2 v Helichově ulici (ve v zdál enoaQI<.QL!: hlášení prováděcího podniku Geoin-

ti 20, 80 m) .
dustrie1 závod ČérnQBice . Výzk~ místa ll~ll.196 9 Jr.
Huinl. NÁLEZ: v hl. l Ji cm ·nál'oží kamenného domu,zach.
v 47 om, d 60 m. Nad zdí .zaváika ·se střepy 15. s tol.
(síla vrat.v y JOcm) . Zdtvo stavby z pískovcov .ka:nenů,
klad ených na hlínu$ Jižně od tohoto místa keramika 14.16.stol.- eběr z vÝkopu. 2/LOKs v zahradě 6 m j i žně od
obvod. zahradní zdi domu čp. 469 . · OKOL: zji š t ěn o p ři
návštěvě mís ta v 1:1.s topadu 1969. 11, 70-lJ,80 m od pl otu parcely při Č er tovoe. NÁLEZ: K~ramika 15.-16.stol.
a kamenné zdivo kle.d.na hlínu v hl. 218 cm. lJLOŽt LrnP
př.č.stř.6/69
LIT: NZ v MMP.
'

.

V. Huml

- 122 f) l/KULT1

středověk.

LOK&

Velkopřevorské

nám.:výkop pro
vodov Jdní potrubí a přípojky k domu čp. 486/2 (Franoouzská velvyslaneotví). OKOLf provádi n.p.Pražská eiln10ní
a vodohospodářek~ stavby. 14,60 m severn~ od východ. nároží ěp. 486/2. Hlášení st. Pekaře. Vlastní prozkum a sblr
18.11.69. Část nálezů darem od st. Pekaře. NÁLEZ1 keramika lJ.-14.stol. 2/LOKa 15,90 m od nároží domu čp.486/2 . a
•
11,50 m od ez. nároží ~p.490/1 ve výkopech pro vodovod.
BÁLEZ1zlomky kachlů z 15.etol~ ULOŽaMMP př.ě. stř.8 /69.
LIT, NZ v MMP.
V. Huml

175. PRAHA I - STARÉ MĚSTO
a) KULT1
{if

etředov~k.

LOKt Skrývlca velk~ho dvora velkého dvora v Ane!ekém klášteře Na Františku. OKOLs výzkum 17.III,
- X.1969. NÁLEZs Plošně prozkoumána část dvora mezi barokním a etředoyěkým konventems nalezeny peoe ve· v rstvě
a keramikou 12.-lJ. století (2 pece kruhov~ hliněné, 1
peo z cihel a kamene e obd6lnou komorou a zaobl eným ohni~t~m). Podél středověkého ambitu odkryty základy stře•
dověkáho jižního křídla konventu klarisek, které bylo
bua . nedokončeno nebo zbouráno. ULOŽrAÚ 0SAV Praha.
LITa z ěj. 1085/69, 1474/69, 1816/69, 2365/69, 2733/69,
)856/69, 4446/69, 4892/69.
K.Reichertová
~._

b) KULTa novověk. 1/LOKa Na Františku - nábřeží, v průko
pu pro elektrické a telefonní kabely, 3 m severně a 18~
východně od záp. nároží Ministerstva strojírenství.
OKOLs upo 7.o rnění st. Pekaře, Praha 1, Na Poříoí č. JB,
který předal . věta~ část nálezů. 19.8.69 návšt ěva míata

nále ?.ue NÁLEZ• vrstvy e keramikou 15.-16.stol., nález
kaohld. 2/LOKa 16,70 m výoh • . o4 domuč. 22 průkop napříě vozovkou. OKOLt eběr st. Pekaře. NÁLEZ, keramika
a sklo z 15.-16.etol. Z ostat. předm~tů . keramická kulička, oválný přesl en , ekl.lahvičky, korálky, háček,
dvojstr~nná udička, dýmka a zlomky kachld (s bírka. st.
Pekaře). 3/LOKs 13 - 15 m výoh. od· nemoonioe Ba Pran-
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tišku~ hl. 60 - 115 cm, rozší ře ný výkop. Průb ěž 
ný sb ě r od srpna do řijna 1969. <; ást nálo zll ziská.na od s . Pek._i ře .
NJ{LEZ: ke:•.'amika, :rn.:nc nná. křasad1a , skl. korále, kostěný kot ou č, pi ~talka , odpad po výrobě kost . knoflíků.
ULOZ: r.r..lP , č.
přir. s tř. 4/69.
LIT: NZ v MMP.
V. Hu.rul
o) KULT: novověk.
~ : park Na. Františku příkopová rýha pro k~bely ~ 12,90 m západně od čp. 811,
1+7 , 40 m východuě od nemocnice~ směr výkopu od sov.
k jihu. t.j. od nábře ží k obvodové ztli Anežského kl á štara .
OKOL: upozorněni St . Pekafe , záchranný výzkum 5.11.1969 Huml.
W{LE7i : zlomky
kechlů a keramiky 16. - 17. stol .
ULO~ s Mo~,
př. č. stř . 5/69.
LIT: NZ v MM:P .

V. Huml '
d) KULT : střed ověk .
LOK: V Petrské ul. _se verně od
l\
ko ste la sv. Petra no. Por-iči (býv. čp . 1173/II,
1174/II• 1175/II a 1176/lI ).
OKOL: o~ března
1969.
1r1{LEZ: místo o sady německých }::upc ú, zmi•
ňované již ve 12. stoleti. Na ploš e , která při
s tavb ě domů zůstcla nepodsklepena, bylo zjiGtě
na stratigrafie několika sondami , v severozó.padrú části plochy bylo započato s ploš.n.ýra o<lkryvetl4 ...
Strati graficky bylo zji š těno 13. - 14. stolot1
( zahloubené objekty - patrno sklepy, v č t G i počet výhn.{, objekty do sud j asně ncur č. on 6) . Na.lezeno ~rm.ožst-vi keramiky, drobné kovové r i-0 J.:ičty,
hrací kameny, drobná k eramická plo nt i ~::a. , mince
a j. Mladši mate·r iál byl zachycen po:: : o ve studnách a jamách smetištniho eharakteru. Z rr avě
kého materiálu nale zena k novizská ~oramika ,
z čá s ti pravděpodobně v dr uhotném ulo :. c n:f.
KOMENTJť~: Výzkum f inoncovaný a ~eoby č0 jnym
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,&

invoetor om budouci sta~, by na tomto
misté (Ostřodní c elni správa), po trvá je š tě v r.
porozuměním

pokra č ov~o

v plo Jn ém odkryvu.
L. ~paček
o l) K1'2!!.l s t řed ovč k a. novověk .
!!Q!: Biskupská. ul•
čp „ 13. výlcop pro základy s kladiětě obchodniho
,Jomu Bil; Labuť, 4 - 6 m západně od fary řim.kat.
kou t,,.. la s v. Patra, v prodlouženi parcelni hrani ca • .
OKOLc hlá.šcni staveb. dělnika Jiřiho Bartoše z Poz,0rnrúc h stoveb, průzkum 6. 8 • . 1969.
NiťLEZs
v pisčitóm podloži prokopána jáma s keramikou
14., .- 15. stol. V závalu nad jámou keramika 2.pol.
lS. atol. a 16 . stol.
A 2) ~..Q!S.1 vo stAně výkop při vozovce v Biskupské ulici .;
v hl. 100 - 150 cm nálezy keramických zlomků 14. 16. atol.
ULOZ : MMP p ř .č. stř. 7/69.
v. Huml
o J) ;~~· n tředověk.
!&!:psrě!k v Biskupak, ul., již.
01J kostela sv. Petra.
OKOL: zjišťovaoi výzkum,
JPirnl , od 15. 7. - polovi na řijna 1969.
?«LEZ :s
rnl,Jocys obytného domu se staršim · sklepenim (něl~ n.l i k pře staveb ), prokopána část hřb1 tova u
kor.to la. P ohřby ve čtyřech vrstvách • .V závalu kerom1.ka ze 14. - 16. stol.
ULO.Zs MMP, přír. č.
:it;i'·ed . 3/69. LIT: NZ v MMPi. J, Joachimová, Hradišt1t,, neboli dvůr sv. Petra
Pořiči, rkp.
F. Ruth ,
l.r. I ~ a. 61.
V. Huml
1970, k<cy bude

na

f) K.l 1L,T: střed ově·k.

r

LOK : Kolem Pinkasovy synagog:,
čp. 23 /V na jihozápadnim · okraji židovského hřb i 
'· 0
OKOL : práce na e tavbě vzdušného kanálu,
I 1· 0 r-ou provádi St~tni· židovské museum..
Nlť~Z :
v tť~ t,o etapě nebyly odk:t'yty již t&k zá.važné .·~ t, ... :1~1;:y jako v roce l96ť na severní a východn:í.
~t;, ·1nP, neboť v ýkop pokračov~l na ·jižn.i B t1'auě
n probihal tedy pci ženskou lodi :SYn&8."S'.V ; · která

,a.
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byla vybudov,na při přeatavbl v 17. století .
Pod podlahou v lensk, lodi {která je výš , ne!
podlaha hlavní lodi synagogy) byly aji!t ěny pilíře spo jovan, vynáieoími klenebními pasy, za- .
puAtěná do písěit, terasy vltavek, , kter~ vytvářely řadu jakýchsi arkád •. Výplň oel ,ho prostoru
tvořilo souvrství hl inito-p íaňi týoh náplavd, na
niohi spočívala zřete lná popelovitá vrstva e ěet
nými uhlíky, v ní! bylo nalezeno votěí množství .
keramických zlomkd převáině ze 13. století. V západní části odkrytého prostoru byla vyěiětěne. lcamenná roubená stud.na.
H. Olmerová

-

176. PRAHA 2 - KRÁLOVSÓ VINOHRADY
KULT1 pozdní .st~ed~ ••
LOK1 zahrada ěp . 79,ul.
W. Pieoka 79 • . OKOLt A. Plesníkov, 1969. NÁLEZt
stř epy , přeslen.

qI,O~f MMP.

Sl. Venol

177. PRAHA 2 - NOVÉ BSTO
a 1) KULT, s tředověk a novověk.
&9K1 Váolavak, nám.
ve sklepení domu ěp. 792 (Wiehldv dwn).
OKOL1 .
stavební adaptaoe doJDll, upozor.něn! stav •. J. Kří-.
le. Výzkum, dokoněen! vfzkwnu z r. 1968 - ukonče~
no v červnu 1969 • . NÁLEZ1 etudnas v závalu fragmenty archit ektury, zlomky kamenných ost~ní a pod.,
opracovan, trámy, lebfík. Zl omky keramiky ze dna
jsou z 15• stol.
ULO!a MMP, o. přír. střed.
10/69 •. LIT& BZ v MMP1 V. V. Tomek, základy místopisu II, 1870, a. 46, Yr. Ruth, Kronika krále hl.
m.Praey I II, s. 1090.

V. Huml
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8

2 ) KllLTi utfcd ov ěk a novověk.

LOK: Václavské n ám.

č p.

788 pod betonovou podlahou sklepa suterénu.
OKOL : ~: tnveb ni úpravy místnosti pro Zahrani čn..1. l ii rn •:uru. Upo z orn ě rú stFJV . J. Kříže - výzkum dr .
' !umJ. ocl ;•2 .12 .1968 - 8 .1.1969.
N.4:LEZ: studna.
V ~Av.'.s l u keramika 15. - 16, stol. Ve spodnich
c:unt':!c h s t ě n dv č ka psy s keramikou, měděný t'9rčik n,.. znnč1cou a k ovový váleček.
ULO~: MUP,
,· . p:·ir. st í·. l/G9.
LIT-: lfZ MMP. Fr. Ruth, Kroni 1:.fl ;cr . hl. m. Prahy III , 1090.
V. Huml
b) KlJT1T: ml. dobo hradištrú - středověk.
LOK:
rT-9 :,lup1 4 - pp č . 1418 - Heuma tologický ústav,
60 cm pod podlahou těl o cvič.rzy.
OKOL: upozor-.
nč : ~ d i~l niků opravu jicich vodovod.ni potrubí.; záchranný výzkum I. Pavlů 12. - 13.XI.1969 •
.!.!(L!•:Z: kulturni vrstva, částečně již odebraná
Jrl nilcy. Zi s kán menši soubor keramiky, železné
úlomky , zvi i·eci kosti.
I. Pavlů
0

: 15. - 16. s tol.
LOK: Sokolská ulice v pr·~Jro pu pro inženýrské si tě ve východ. P.olovině vo-·
~ovky prot i domu čp . 52 .
OKOL: upozorněni pra•, ovrúka Vojenských ·s taveb Fr. Dvořáka, který pře
d ,..1 zi slcané nálezy keramiky. Frůzkµm Huml 26 .2.

1, ~

-

LOK: ·ve výkopu proti restau.
ť'lc i "U P ešků", aev. konec ulice.
OKOL.: Výzkum
de . Huml 18. a 25. III. 1969. Zaměře.ni - Pra lské
r;tř'edisko stát. pam. p-é5e.
WCLEZ : ve východ.ni
utě ně průkopu novoměs tská hradební ze<i 1 která sleci u ~je regulační linii uli.ce ,. a to směrem ke Karlovu. Pod základy hredby v nálevkovité jámě keramil,.a 14. stol.
ULOZs MMP, č . přir. stř·ed. 2/69.

e. ;') ~ 11 1_1: s tředověk.

LTT : NZ v MMP .

V. Huml
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1780 PRAHA 2 - fflEHRAD

KULTs hradištní , středovlk1 hradiště, hrad, kostel.
!&_!s Vyšehrad.
OKOLs pokračováni výzkumu, ved . B. Nechvátalem od ,.6. do ,1.7.1969.
NICLF.Zs před.románské zdivo v b& s ilioe sv. Ve.ví·ince 0
sondé.ž v Karlachových sadech.
ULOZ s Al! CSA V
Praha .
hl!,: z č j. 1737/69, 2014/69, 2154/69,
2418 /69, 3166/ 69.

179.

PRAHA 4 - KRC

-

KULT, knoví zská.
LOKs ulice u Krčského nád.raži
86, areál zahradnického učiliště.
OKOL: hlášeni
Dr. Carka z Archivu hl. m. Prahy.
NJ(LEZ: od student\\ učiliště převzat soubor knovízské keramiky,
který byl podle informaci nálezců vybrán z jod.noho mista ve výkopu základů pro nový sklenik. Pravděpodobně jáma. Nálezy zřej mě souvisejí s nálezem
knovizsk~ keramilcy z r. 1966 v are álu krčského ná.draži.
ULOZ: MMP .
M. Fridrich~vá
1800

PRAHA 4 - MICHLE
Na z4.kledě

hlášeni dr. Prince z Al! CSA V o zahájeni zemnich praci na stavbě horkovodu proveden
průzkum vyhloubené rýhy ( l l.XII.1969 - M. Fridrichová) v prostoru Vysko čilovy ulice, p pč. 308312, s negativním výsledkem.
M. Fridrichová

181. PR/ůlA

4 - PANKRÁC
Bihem roku 1969 pokračoval výzkum vnit řku i okoli
koste la sv. Pan.k.riice. Sondáži uvnitř kostela jsme
hodlal i zjistit dalši průbě h půdorysu stavby vn5
severn.i strany kostela . Tento půdorys zde nepo-.
kračovel, byly však odkryty záklaey románské ro-

- l ~U -

t\llldJ7 e jednou spsldou na výuhodni

straně.

RozM~r,y l'otundys vnitřni prwn~r lodi 685 - 700 cm,
vnějěi průmě r 900 t'}m , poloměr apsidy vnit řni
130 cm , vnější 265 cm, délka podélné osy 11 m• .
Základové zdivo bylo vystavěno převážn~ z kvarcit~ a opuky, liOované zdivo kvádřikové se zacho~
valo pouze v nepatrném fregmentu1 osa rotundy byla poněkud od.kloněn.a od osy stávajioiho kostela .
- Zjišt ěním rot\Uld.J , patrně prvni cirkevni stavby
na tomto mi s t~, se stala nejasnou funkce vnějši .
ata vbyJ dalším výzkumem se však poněkud upřesni~
lo jeji datové.ni tim., že v základu zdiva byl nalezen né.h.robni kámen hrobu patrn~ r ománsk~ho v
p\lvodnim uloženi„ ffadu dalších r ománských hrob'l1
jAme odkryli v presbyteriu stávaj iciho ko stela
( teey výc hodn~ od apsidy r otundy) 1 v prostoru
lodi rotundy1 vesměs bez nilezd. Výohodni od kos~
t~la byl ve vybagrované rýze zachycen přikop pro~
bihajici od severu k jihu1 neni vyloučeno~ že jde
o pMkop,f\.lngujici v husitské bitv~ o Vyšehrad
v roce 1420.
H. Olmerové.
182. PRAHA 6 - BUBmex,

~ Te ene olitick6 sidlišt~ , v~teřovsk! jáma, lmoviznká jáma, halštat a l atén ojediněle.
!!.Q!1
roh ulice Ve Struh!oh a U hfbitova, ppč. 1538.
OKOL s hlášeni pi Hana Křížov!, ul. Ve StruhAch,
č. 2. Záchranný výzkum M. FridrichovA, a.Iv.,
14. IV., 22 . IV. 1969.
~LEZtprozkou.má.na destruovaná pec ři vnáč ské kultury, chata řivnáč
ské kultury , věteřovská jáma a částe čn~ jáma knoviztJ~clJ kultury 9 sběrem zjištěny zlomky keramiq
štítarské~ halštatské a laténské.
ULOZc MMP.

M. Fridrichové.

- i 29 1 83. PRAHA 6 - DEJVICE

~'\

základě

hlášeni dr. Vencla z A'O CSA V proveden
průzkum (M. Fridrichová) v ulici Na Kod.ymce č p.
969 , ppč. 3401. Při s tavbě garáže odkryl majit'!tl
vily blok piskovce, který povaloval ze "ob ě tni
kámen". Negativni.
M. Fridrichová
Na

184. PRAHA 6 - BABA

) KULTs eneolitické a mohylové sídlišti, chata kul-

tury nálevkovitých pohárů, jáma kultury nále~kovitých pohárů, v hornich vrstvách ojedině l e zlomky mohylov6 kultury.
!!Q!1 ppč. 2481, 2488 .
OKOL: Předstihový výzkum na známé iokalit ě v souvi slosti s připravovanou výstavbou. Ved. N. Mašek.
Výzkum zasáhl plochu 100 ~ a bude v něm pokra čováno.
LITs Připravována NZ.
N. Ma šek

-

185 . PRAHA 7 - TROJA
KULTs eneolit,

únětická/věteřovská,

halštat.
~ : hra di š tě "Nad Podhořim" v trati Na Farkách,
pp č. 1366.
OKOL: od 15.VII. do 3.IX.1969 čtvrtá
sezona výzkumu.
N.ICLEZs Zkoumán zbytek profilu
(okraje hliníku) na 5V hranici parcely (odkud
údajn~ pochází paleolitický nástroj) s negativnim výsledkem. Hlavni pozornost věnována sz okraji ostrožcy , k.de byl v předchozich s ezon.ách zachycen žlábek . Byl odkryt závěr žlábku, který
konč il v místě ohybu hrany ostrožny nad Vltavou,
kde již nepokračoval. Krom ě toho prozkoumány na
ploš e os trožny dvě jánzy halštatské, íuiě tická/
věteřov s k á jáma a část patrně eneolitickóho objektu.
PoV"JXhovým pruzkumem ziakáey zlomky koramiky i ie
soused.ni parcely ppč. 1355, které s polu e dokl.a-

- 130 dy os idleni, zisksnými v dMvějšich sezonách na

parcele ppč. 1361 dokládaji, že byla osidlena
velká plocha omezená na západě svahem k Vltav&
R na východě státni silnici Bohnice - Troja.
V souvislosti se stavbou sidliště v Bohnicich
bude v r. 1970-71 prov~děn na této ploš e záchranný výzkum p :ř·i připravných zem.nich pracích.
ULOZ: MMP.
!!1!= z čj. 4799/69; BZO 6 1968, 124.

14. Fridrichové.
186 • PRAHA 8 - 1MBLICE
a 1)

rns

'O'ně tic ké a knovi z s ké

sidl:1št~, lqiovizak6

pohřebiště .

!!Q.K: Ul. Prootřed.J:li, t.j.
63,0l5s57,450 km mapy M-3}-65-D-b (Praha-sever).

OKOLs V r. 1967

prováděny kanalizačni

výkopy.

WCLEZ1 Výkopem narušeno únětické a knovizsk6 sidli ště . Na haldě vykopané zomiey nalezena hněd~•
špatně pál ená lžice s h~bolatým poV"rchem a krátkym držadlem. Spolu s n ěkolika dalš:tmi střepy je
j i možno řadit do star š i fáze únětic ké kultury.
Převážná č á st střop ov sho ::naterió.lu. a hliněné tkal cov8~té závaži n ál eží vy spě l é knoviz ské kultuře.
Před domem čp . 107 byl ve výkopu v hl . 60 cm pod
dnešní vozovkou naloz~n obj ekt 100 x 120 cm a
hl. 80 cm, zahloubený do spra š ové zeruicy . Zásyp
ze silně humosni, pí sč ito-jilovité zemiey bez
příměsi popela, uhlilců a mazanice. Objekt byl
vyplněn nádobami, z nichž převáž ná část byla
úplných: 1) hně dý oki:f n, silně deformovaný žárem
a nesouci stopy ohně i na povrchu. Po čí na je hornim okrajeti nese o1:řin výrazné prstováni . V l?Omm,
po 225 mm, pd 120 mm . 2 ) Sv ětl ch'1ědý, uvnit ř šedivý e. žárem r ovněž silně r ozpuke.ný dvo jkónický
okrin. Povrch j e hladký. V l?O mm , po 220 mm ,
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pd 95 mm. 3) Oranžový koflik s ven vyhnutým okrajem a ostrým rozhrarúm mezi hrdlem a t ě lem;
ouško nepřevy šu je okraj. Na těle nádoby čtyři
preovité vypnuliny, lemované dvěma koncentrickými polooblouky. Vžd;y mezi dvěma vypnulinami je
z úzkých, m~lkých rýh krokvicový ornament . V 120mm,
po 230 mm, pd 70 mm. 4) Oranžový koflik s v9n vyhnutým okrajem , značnč žárem deformovaný. Hrdlo .
je od klenutého t ěla ostře odsazeno. Ouško nepře
vyšuje okraj nó.doby a je úzlcé páskovité . Na těle
nádoby 4 prnovité vypnuliny , l emované dvěma koncentrickými elipsami . Vždy mezi dvěma vypnulin.o.m1
je ve středu svazek vertikál.nich rýh, od kterého
se na ob č ntrany k prsovitým vypnulinám rozbíhá
dal ši ovazek rýh. V 170 Illlll , po 230 mm , pd 73 .mm.
5) Hnědý, značně žá:.rem deforro0vaný koflik s mirně v'3n vyhnutým, vy s okým okraj em . Hrdlo j e od klenutého t ě la o s tře odsazeno . Ouško nepřevyšuj e okraj, šikmo pos azené a Illl jeho povrchu probihaji .
dva výrazné kýly~ Na těle nádobky jsou š ikm~., kýlovitá že bra v řidkých rozestupech. V 170 m.m , po
215 mm, pd 84 mm . 6 ) Hnědavá, etážovitá nádoba
s kominovitým, silnú odsazeným hrdlem. Tělo nádoby nese v určitých interval ech ozdobné vertikálni prs t ováni s náznakem zesileni při basi hrd.la.
Pod konvcxnim těl em až ke dnu probíhá konc entrické hrubé prstová.ni . V 420 mm, po 330 mm, pd lhOmm .
7) Hnědavá, etážovitá nádoba. Hrdlo slab ě konické, kominovité , siln ě od těla odsazené . Tělo nádoby je klenuté a nese pravidelné, š ikmo probihAjioi žlábkováni. Pod tělem nádoby až ke dnu hrubé,
koncentrické prstováni. V 450 mm , po 310 mm. i.a.
140 mm. 8) Hnědá, uvnitř č erná, hlazená misa
s ven vyhnutým, hráněným okrajem a koncentriclcy
llábkovaným, mírně konvexnim dnem. Pod ok.rejem
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misy je horizontálně umístěné ouško. Touto mísou
byla přiklopena etážovitá n~doba• popsaná výše.
V 90 mm, po 420 mm. pd 185 mm. 9) Koflík červe
né barvy s výrazně odsazeným. téměř kolmo smě řu
jicim okrajem. Hrdlo je dosti vysoké. Tělo nádoby je mírně klenuté.
Ouěko je ulomeno. Na tě..
lo nádoby probihá čtyřikxáte se opakujici motiv
svislých rýh, mezi nimiž probihaji rýhy vodorovné. V l?O mm, po 200 mm, pd 69 mm. 10 - 12) 3
velké zlomlcy tři různých zásobnic. Maji plastickou, dubkovanou pásku pod hrdlem, povrch je prstová.n. Rozmístěni nádob v objektu na obr. LXIV:2.
Význam ob j ektu je nejasný, neboť v nádobách nebyly nalezeny žádné zbytky spálených kůstek. (Depot?). ULOZ: nádoby u nálezce.
J. Vaněk

a 2) LOK1 Sous edni ul. 1Ius ov~ pÍ'ed domem čpo 108, t.j.
63 ,040: 57 , 1+00 km mapy M-33-65-D-b (Praha-sever). ·
KULTs Knovizský hrob ~titarského stupně.
OKCLs
V r. 1967 prováděn výkop kan.alisace.
WCLEZ:
Narušoný š titarský hrob v hl . 80 cm pod dnašni.
úrovni Gilnice. P ůdorys hrobové jánzy oválný, .
rozměrů 100 x 80 cm. De l ši osa hrobové jámy orientována s. - j. směrem. Hrob byl zahlouben
do sprašov:éhp podloži. Zásy p byl z černohnědé,
silně humosni zemiey. Na dně jámy stála při jv.
okraji hnědá, na lom~ cihlově červená ná~oba
s vysokým, téměř kolmým hrdlem, odsa zeným od t~la. Od hrdla až ke dnu jo povrch nádoby jemně
hřebenov·án. V .·1~5mm, po 145 mm, pd 87 mm. Nádoba obsahovala v š~d é , popelovité hmotě zlomky
přepálených lidských kosti. Ve vzdálenosti 40 cm
na sz. stála druhá nAdobka silně tuhovaná, s nizkjm, výraoně odsazeným a slabě ven vyhnutým hrdlem. V 95 mm, .po lLJ-0 mm, pd .55 mm. Jinó milodary
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nobyly v

hrobě zji š těny .

ce .
b) KULT: S t :i'.·edohredi štni

ULOZ: nádoby u nál ozJ. Vaněk

sidliště.

LOK : Ul . J e r o-

nýmova , t.j. 62 ,925:57,300 km mapy M- 33-65- D-b
( Praha - sever).
OKOL: V r. 1967 prováděn výkop
základové spáry pro potravinář ský obchod ( neriloob sluhu).
mLEZ : Výkopem naruuen s třc d ohradi š t 
ni obj ekt v hl . 60 cm pod dnešnim povrchem . P ůdo
rys objektu v zachované části obdélnikovitý
(110xl25 cm) s rovným dnem v hl. 125 cm . St'3 ny
obj ektu výrazné konvexní . Delši stre.ns obj ekt u
j e ori entována v. - z. směrem. Zahloubeni je ve
np=a bovém podlo ži. Zásyp ze sytě če rné, s i ln~ humo sní zeminy , s nehojnými střepy z nádob, žel ezným no žem, 3 schró.nkemi Helicell a obvia a 2 ulit ami n radybaena frut icum. Z kostí urč en Bos c f.
bra chyc oros, Sus sc rofa dom ., Ovi s s p .
HLOZ:
Prav vk. odd . M!.P .
J . Va ně k
107. PRAHA 8 - DOLN1 CHABRY

KULT : Laténské sídli š tě a po h řeb i š tě s tar •; í i:c
duc hcov ského horizontu •
~Q!.: Ul. V chal0 ;_1pká(' h,
proti d omu čp. 43 a 23, t . j . 60 , 200 : 57 , 7 50 km
mapy M-33-65-D-b (Praha-s ever).
OKOL: V r . 1969
p r ovád ěn v ýkop svodné kanD lisace.
N/(LEZ : l)Proti domu čp. 43 nalezen laténs ký sidlištni obj ~kt,
prof.atý kana lizačnim výkopem a ·po š kozený i dři 
v e již původ.ni s tavbou silnice , ne boť byl v hl .
10 - 20 cm pod kamennou dlažbou ulice. Zachova r~r
půdorys obdélnik ovitý (200:x:,300 cm) , s de l Ři s tranou orientovanou s .-j. směrem . Dno ob jcJ t·::tu za hloubené do s pra š ové hliny kl esa lo mirn7- ',c v:/ s hodu. Zásyp ze sy tě černé , hwno sni ZPL'liny , i'r o:ú. ":;j ný zlomky mazanice a keramickými zlomky hťubó
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sidJištui keramiky a vzácn6 1 jemným zbožim. vytáčeným na kruhu. Při sz. okraji objektu byla
kruhovité. kumulace (k:ru.h o ; 40 cm) kamene, kosti a většich keramických zlom.lm. Na dně objektu
nalezen;, dva zlomky piskovcových brouskd a provrtaný, nepravidelně omezený střep (polotovar
pfeslenu) 0 železné. jehlice s očkovitou hlavici
(d 40 mm) a zlomkovitý keramický materiál.
2) Proti domu čp. 23 v téže ul. byl narušen kost-.
rový hrob {odbagrována téměř celá lebka až na zbytek proximálni čAsti mandibuly) . Dno hrobové já.my.
bylo 290 om pod dnešním povrchem ulico (-lm recentni nsvé.žlcy)~ rovné~ zahloubené do spraše. Pů
dor,ye hrobu obdélnikovitý, 80 x 190 cm, s přim.ý
mi stěnami. Kostra dospělé žecy ležela na zádech
v orientaci ev. - jz., hlavou k v. Na _levé ruce, lelici podél těla, měla na předlokti bronzo~
vý n!ramek s pečetitkovými konci. Pravá ruka by~
la položena v klíně. Jiných nález~ v hrob ě neby-.
lo. V zásypu~ velmi málo odlišném od okolní sprašové zemirzy, byl nalezen jediný zlomek laténsk~
nádoby.
3) Ve vzdálenosti 4 m na sz. od popsan~ho hrobu byl dalši, znsčně porušený laténský
objekt, z něhož byl pouze orientačně odebrán
vzorek (střepy z nádob a menši železné kopi).
Objekt zdstal pro rychlý .Postup zahlazovacich
praci nedokopán.
ULO~t Pravěk. odd. MMP.
J.

Vaněk

188. PibmtllfflICE n.L. w o. Hradec Králové

a)

Naleziětě

Kl.Jl@.1 eidlišt~ lidu s vypíchaLOIC1 bývalá Honkeho cihelna~
ppě. 661, 662/1.
OKOl,t záchranný výzkum {Sigl,
Vé.Tra) 9. - 11. VIII. 1969 {objekt 5/69, jAma
II t ·
nou keramikou.

- 135 stavebního charakteru)~ 20.VIII.1969 (objekt 6/69,
menši jáma bez nálezů).
N.ICLEZs střepy, hlazen~
kamenné nástroje, štípaná industrie.
ULOZ: U
Hradec Králové.
v. Vokolek
b) Naleziště IIos KULTs eidliště lidu a vypíchanou
keramikou, leng;yelak, pohřeb.~ sídliště z poza.ni
LOKs svah proti hostinci u "Badoby hradištní.
jerd", mapa M-33-68-B-a, 17? mm od V okraje a
49 mm od J ok:ra je.
OKOL I záohran.nj' výzkum 18.
VIII.1969 (Vávra).
WCLEZs ze sidlištnich objektd, které byly pouze začištěey a zaměřeey,ziskán
datovací materiál. Zbytek lengyelského, patrně
kostrového hrobu se dvěma nádobami.
ULOZ: ·M Hradec Králové.
v. Vokolek

-

c) Naleziště IIIns KULTs sidli~tě lidu s vypíchanou
keramikou~ halštat-laténské sidliště. ~ : trasa plynovodu~ poli v blizkosti . hospodářských
budov JZD, mapa M-33-68-B-a, 188-198 mm od Z okraje a 68 mm od J okraje.
OKOL: záchranný výzkum 1,.v.1969 (Vokolek, Sigl). Objekty byly
pouze zaměřeey a vybr'1l datovaoi materiál.
H.t(LEZs stfepy~ zviřeci kosti~ kamenné nástroje.
ULO~s M Hradec Králové.
v. Vokolek
d)

Naleziště IIIbc KtJLTs sídliště

lidu s vypichanou
keramikou, únětické sidliště, kostrový (patrně
slovanský) hrob.
!!9!1 trasa plynovodu, kolmá
na předchozi, mapa M-33-68-B-a, 183 mm od Z okraje a 72-80 mm od J okraje mapy.
OKOLs záchranný výzkum 12.IV.1969 (Vokolek, Sigl , Sedlák) .
Objekty byly zaměřeny a vybrán datovad materiál.
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Ko strový hrob byl odkryt; bez milodaru.
st řepy, zviřeci kosti, mazanice, uhliky.
ULOZs
M Hradec Králové.
v. Vokolek

189 c. Ft!EDN1 mKOVICE, k.o. Strakonice, o. Strakonice
KULT, hradi štní až středověký přeslen ojediněle.
~ : v katastru obce.
OKOLs bližši neznámy.
NJ!LEZ: kruhový přeslen z tuhovité hliey, průměr 25,
výška a, průměr otvoru? mm.
ULOZ: . m Fisek, č.i.
166.
LIT, nepublikové.no.
J. Michálek a J .Froi;llich

190.

P1tERov
t\

NAD LABEM, o. Nymburk

KULT: jáma KNP.
M2!= na okraji vsi u silnice d~
Semic.
OKOL: záchr. akce dr. J. Vaňka ve výkopu
pro potrubi v r. 1969.
NA'.LEZs zbytek jámy s 49
střepy.
ULoi: Al! CSAV Praha.
~ : AR 1972 (v
tisku).
s. Vencl
'

191 . PltEZL~TICE, o. Praha - východ.
t,

-

KULT: sídliště starého paleolitu.
LOK: v býv.kamenolomu mezi Pře zleticemi a Veleni.
OKOL: výzkum
011G a AO CSAV, ved. o. Fejfarem a J. Fr~drichem 04
20.5. do 15.8.1969.
NJ{LEZ: kamenné ná_s troje a zbytlcy' interglaciálru. fauey v lakuatrinnich sedimentech.
ULO~. ltúG PrB:ha (fauna)~ Aťt C;SA V ;I?raha (kamerµié industrie).
hl,!: z čj. 2,86/69, 2473/69, 3557/69,
3558/69, 3559/69.

192. PUTIM, o. Písek

a) KU':.T: pozaně h&lštatslcy' sid.lištni o~jekt.
LOK:
(' pole ppč. 4 22 /.L~ 400 m SZ od obce u pi skovny na pravem břehu řeky Blanice , tj. 28 mm od vých. a 93 mm
od iižtú.ho okra_je 1uapy M-33-lOl-A-a.
OKOL: ~~iš-
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a záchranný výzkum referenta 15.-16.IV.69.
NlCLEZs výkopem zjištěny dvě jé.my, které nepochybně patři jednomu objektu. Jám:y obsahovaly
keramiku, 4 přesleny, mazanici , desku kamenného
drtidla na obili, 2 drobné kůstky (obr. XXVI.).
ULOZ: prozotimně u autora zprávy.
LIT, NZ v A'ú
~SA V čj. 4414/69.
KOMEN'M:8: etarši nálezy růz
ných pravěkých kultur, mj. též pozdně hal š·t a t ská
keramika z téže poloey jsou uloženy v m v Pi sku.
J. Frohlich

b) KULT: starohradištní sídlištní objekt.

-

LOK :

, JZ část pole ppč. 422/1, vpravo od nové s ilnice
obcházejici obec Putim, tj. 30 mm od vých. a
83 mm. od již. okraje mapy M-33-101-t\-a.
OKOL :
zjištění a záchranný výzkum autora zprávy 15 . I V.
1969.
NJ{LEZ: jámD z vě t ší části zni č ená orb ou ,
prohnutého tvaru (d. 250 cm, š . 80 cm, max .hloubka 15 cm). Obsahovala
keramiku a úlomek zviře. .
ciho zubu.
ULO~: p rozatímně u autora zprávy .
LIT: N'Z v A'ú CSAv· č j. 4415/69.
KOl\IB}TTÁfť: j a ko
s·tarohradištni určil keramik.U dr. J. Kudrnáč. ·
J. Frohlich
c) KULT:
c):)

středověká po.klička ojediněle.

LOK: Vyl i-

tův p:í,sečnik na vých. břehu rybnika l1ežabinc e •
pp č . 855-/ 1-2.

OKOL:bližši neznáncy.

NllLEZ :
poklička s ven vytaženým okrajem, výška 85 mm ,
průměr okraje 170 mm.
ULOZ: m Pisek, č .i.11 02 .
LIT: nepublikov áno.
KOMENTJC~: z té že pi skovny
známa mesolitická industrie.
J. Michálek a J. Frohlich

d) KULT: halštat ské sidli ště?
~ : u domku č p.190
,
v obci. OKOL: p ři kopáni jimlcy nalez eny s t i·e 1
~u~L ~~Z s
polovina c4'obné nádoblcy s vyta ženým ouš kem,

:., py, do .m v Pi sku poslány 19.12 .1967.

- 1)8 v 42, pd 55 ~, po cca 85 mm . Zlomky tenkostěnná
drobné nádobky z jemného materiálu1 2 okrajové
stře py větší nádoby hrubšího materiálu1 2 otře lé
st ře py okrajů různých nádob.
ULOŽi m Píe ek,i~ č •
14)6.
KOMENTAA: z většího množství etřepd zachráněna pouze část.
E. Koppová
19). RADÍČEVES, o. Louny
I~

KULT: 2 kostrové hroby - neurě. (eneolit?). LOKa
západní okraj vsi, silážní jámy západně budovy
velkostatku.
OKOLi hlášení p. Syrovátky, záchr .
akce J. Bubení \:a a J. Stodolovské v čer·vnu 1969.
NÁLEZ: narušený hromadný hrob a rozházenými kostmi, me zi nimiž nalezena malá jemně retušovaná šipka s vklealou basí a 2 atypické pravěké střípkyJ .
zbytek hrobu s jednou .kostrou bez milodarů. ULOŽ:
m Ža t ec, př.č. 8-9/69. LITi NZ J. Stodolovské
v m Žatec (opis čj~ 3191/71 v AÚ). KOMENTÁŘs nál ez šipky dovoluje uvažovat o rozmezíakult. jordanovská až střední doba bronzová. J. Stodolovská

194. RADOTiN, o. Praha -západ

o KULT1

sídlišt ě

paleolitické, meeolitické, volutové, vypí chaná a jordanoveké.
LOKs lesní školka,
okolí bodu 52,570:)8,900 km na mapě M-33-77-B-a
(Radotín).
OKOL: opakovaný sběr referenta bě
hem roku.
!ÁLE~: střepy, kamenné industrie.
ULOŽz AÚ ČSAV Praha.
LITs z čj. 21J9/69t4986/69t

-

AR XXII 1970, 647-652, AR XXIII 1971, 649-653.
Sl. Vencl
1950 RADOVESICE, o. Teplice
~

lineární, lužická?, pozdní halět
a t,
,
hradištní,etředověk. &Q!S_a 100 - 200 m S od koKULTz

sídliště

- 139 t:v 330,8 t.j. jižně cx:l Radovesic, mapa M- 33 -52-B
(Teplice).
OKOLs zjištěno v květnu 1969.
mLEZ: zlomlcy keramiky.
ULOZ: m Bilina.
LIT s
NZ čj. 6/1970 v M Liberec (kopie v Aů Praha).
KOMEN'rJHt: pozoruhodná je starolineárni kerami .k a.
J. Waldhauser, L. Ko šnar

J.96 • ROKYTNICE, k. o. Hrubá Ská.la, o. Semily
~

KULT: mladý paleolit (paradisien?).
LOK: 500 m
SV od středu obce Rokytnice.
OKOL: povrchový
sběr.
NJ(LEZ: ojedinělý nález rydla z patinovan ého pazourku.
ULOZ: m Liberec, l.př . 259/59.
LIT: NZ čj. 7/1970 v M Liberec (kopie v Aů Praha).
J. Waldhauser

197. ROSICE, o. Pardubice
KULT: poh řebiště lužické a slezskoplat~nické.
LOK: zahrádlcy "Na cikánce 0 a v okoli. Poh řebiš 
tě je v současné době zničeno zástavbou . Oj edinělé žárové hroby se mohou vyskytnout p ři s tavebnich pracich. Revise 4.IV.1969.
V. Vokolek
198. ROSNICE, k.o. Všestary , o. Hradec Králové
D KULT: sidliště slezskoplat ěnické,latén., . římské a
hradištní.
LOK: 1) ppč. l, 6• pole t ěsno u
JV okraje obce, 2) ppč. 168, 169, 174, 175, 178,
179, 182, 185, pole S od obce, v blizkosti trati
Hradec Kr. - Jičin.
OKOL: sběr 2 .X.1969(\rokol ek •
Sigl).
NJíLEZ : množstvi st ře pov éh o materiálu, mazanice.
ULOZ: M Hradec Králové.
V. Vokolek

- 140 199. ROZB~tlrcE , o. Hradec Králové
a)

Naleziště

ské .

mirném
Hradec
kolek,
nebylo

b)

I: KULT: pravěk?, sidliště z doby řim
LOK: ppč. 192, 194, 195, 203/205, pole na
svahu JZ od obce, po levé straně silnice
Kr. - Sadová.
OKOL: sběr 2.X.1969 (VoSigl).
Nt.LEZ: ojedinělé střepy - pole
zoráno.
ULOZ: M Hradec Králové.
v. Vokolek

Naleziště

II :

KULT:

slezskoplatěnické sidliště.

~} ~ : ppč. 218-223, pole na J svahu chlumského
kopce, SZ od Rozb ě řic.
OKOL: sběr 2.X„1969 • .
Na zoraném poli byly znatelné rozorávané objekty v podobě velkých tmavých skvrn.
mLEZ:
v místech objektů nalezeny ojedinělé střepy .
ULOZ: M Hradec Králové.
v. Vokolek
KULT: mladohradištni sid li št ě.
, !&,K: pp č . 253 , 255 , pole SV od obce.
OKOL :
sběr 2.X .1969 (Vokol ek, Sigl).
NÁLEZ : ojedině
lé s třepy.
ULOZ: M Hradec Králové.
V. Vokolek

c)

Nale zi š tě

III :

200 . tlEPORYJE , o. Prah~ - západ
a) KULT :

sid li š tě

volutové a vypíchané, knovíz ské (7),
st ředověké (14. stol.).
LOK: pozemek Jos. Novotného, trať "Závětina", parcela v komplexu poz emlcl Svazu zahrádkářů (vpravo od silnice l'tepo:ryjeSlivenec), tj. 178 mm od vých. a 120 mm od již.
okra je mapy M-33-65-D-c.
OKOL: sběr J. Novotného při ryti a terénních úpravách v roce 1969.
IVCLEZ: neolitické střepy; kost ěné dlátko - d.
100 mm; plochá kopytovitá sekerka, 66x39xl3 Illili
část brousku; obr. LIX:1-19), knovízské střepy,
s tředověký střep (obr. LIX:20).
ULOZ: u autora

-

- 141 zprávy, inv. č . 35/69.
LIT: o neolitických n á lezech na katastru obce 8eporyj e viz A. Stocký ,
Pravěk I, e. 165 a 169; nálezové zprávy ,, A'O c ~~ V
čj. 4916/40; 3114/41, 3454/41 , 5943/41, 330/50 ,
4 26 /50, 712/50, 802/50, 3279/50, 3280/50.
KOiJ1ENTJ(lť, podle sděleni nájemce parcely J. Novotného, nacházeli na uvedené parcele i n e okolnich
pozemcich Svazu zahrádkářů jejic h držitelé st ře
py podobného typu a množství zviřecich kosti asi
po dobu 15 let. Místo je dne s s ilně poškozeno terénními úpravami. Přesný rozsah oblasti výskytu
střepů nebyl o mo žno zatím urč it.

z.

Sed láče k

b) KULT: neolit , knoviz nebo řim , střed ověk (14. C) 1 5 . stol .)
!!_~: pole na "Závětině " vlevo od
silnice O:ř-ech - Slivenec , t.j. 170 - 185 m..rn od
záp. a kolem 110 mm od již. okraje mapy M- 33- 65-D-c.
OKOL: sběr autora zprávy na podzim r. 1969.
NlLEZ : nizký kopytovitý klín, d 142 mmf š 55 mm ,
v 24 mm; čtyři t ěrky (d 102 , 68, 60 mm a z 1.omek ;
obr. LX:1-3); knovízské nebo řím ské střapy , mazanice , bronzový předmět (recentní?) d ?O mm (obr .
LX:4-15); 7 s tředověkých střepů. ULoi : u autora
zprávy, inv.č. 33 / 69 a 34/69.

z.

(druhá pol. 13. až po č . 14. stol).
cťl LOK : před průčelim domu v. ~i.ínáčka, čp . 5, a s i
10 m od silníce nepo:cyje - Slivenec, t j . 170 mm
od vých . a 145 mm od ji ž . okraj e mapy M- 33 -6 5-.i1 -c.
Og;:Q&: nález v. ~im.áčka při s tavebnich úpravách
p ř'e d průčelim domu (zpevňováni zákl adů) v červnu
r. 1968. Při průzkumu polohy autorem Zl"'t'ávy
( 24.6 .1968) byla ve stěně rýrJ$ v edené podél zákl lld ů zji ště na a s i 15 - 20 r.m pod d n0:Jnim povrchem tenkL vrs tva ubli:rců a pod ni a s i c e~ti metr

c) KUL.1_:

sti·edověk

Sed l áček

- 1Li2 -

silná ne souvi Al h vr~; tva sy pké, do č ervena vypálené hlirw. Z tohoto výkopu byly i nálezy. Pod ob ~oa
vrr: tva mi, které bylo mo~no sledovat jen v dél ce
l, ~> m, byla tmavohněd á hlina. Ubliky, vypálenou
hlínu a malé zlomky s t ře pů(?) nalezl prý V. Simác; ek i při kopá.ni strouhy pro lcanalizaci od domu p:í'es cestu licporyje - Velká Ohrada.
!ffiLEZ :
dva sti'epy z b r icha nádoby , střep z podbrdlí hrub Gi materiál, barva povrchu šedočerná; střep
~ b í-icha nádoby světle okrového povrchu; část
podkovy.
ULO~: u autore zprávy , inv . č . 26 /68.

z.

S edláček

d) I.QI1T: Gtředov ~ k, konec 13. - první polovin& 14.
stoleti.
LOK: pole v trati "Průhon" (?), pobli ž silnice n eporyje - Slivenec (u řep oryj ského
l ~cika), tj. 167 mm od vých. a 120 mm od ,j i ž .
okraje mapy M-33-65-D-c (v ose elektrického vederú) .
OKOL: sběr autora zprávy na jaře a na
NICLEZ: střepy.
ULOZ: u autopodzim r. 1969.
ra zprávy, inv.č. 32/69.
z. Sedláček

·

201 . MZAVA, o. Kutná Hora

-

KULT: hradišt.rú., středověk.
LOK: Skrývka Rajského dvora býv. kláštera sv. Prokopa.
OKOL :
polcra č ová.rú. výzkumu od 8. 7. do října 1969.
IffiLEZ: základy lucemburského ambitu se s tředovč kou
studnou u jižního křidla křížové chodby; záklaJy
hradištrúho objektu se silnou vrstvou spáleniětě
uvnitř objektu (spálená .vrstva obsahovala zlomlcy keramilcy 10. - 12 . stoleti). V křižov ~ c i1odbě lucemburského ambitu odhaleny kostrové pohřby,
le ~~ici na lcamenné destrukci hradištního ob jektu .
V zé.padni části křižové chodby od.kryt ;-;klípok
a propadlou valenou klenbou. V závl· lu byly zlom-

ky st fedověké ke rami ky a mince 2 / 2 .14. !3 t ol 9ti.

ULOZs Al1 CSAV Praha.
ill,s z č j. ;2243/69,
3076/69, 3390/69, 3847/69, 3848/69, 4196/69,
4472/69, 4609/69, 4891/69, 5518/69.
K. Reichertová
202. ~ , k„o.

Děčany, O o Litomě i·ice

Dne 25 . IX.1969 navštívil muzeum P• Zinert, Semeč
čp 0 2 0 daroval následujici nálezy a zároveň poslcytl tyto informace:
a) ~
: mladší d. bronzové..
&Q!s před domem čp.2.
OKOL: při stavbě chodnikU ve hl. asi 60 cm, snad
v r " 1967.
NJ(LEZs 7 střep'll.
ULOis m LitoměřiC 8e

b)

Mo Zápotocký

mladši d . bronzovác
!&,!:býv.ead s. od obce,
vpravo od polni cesty do Třebivlic mezi křilkem
a vrcholem návrši (ale spiše bliž k vrcholu).
OKOL s při vykopáváni strom'll před vice lety.
WCLEZ: bronz" jehlice s lopatkovitou hlavici,
bronz. jehla stočená. do spirály (ve stejných
mi s tech nalezen prý 1 delši podobný předmět, ztracen).
ULOZ: m Litoměřice.
M. Zápotocký

~i

c) KULT, neurč.
~ : rozcesti polních cest do Oú, č an a k hnojnické cihelně, klie křižek, na samém
j . okraji obce. Na poli v cípu mezi hnojnickou a
židovickou cestou nalezl děd p. Zinerta a s i pfed
35 l ety o N.ICLEZ: několik popelnic a kamenný pro-

vrtaný nástrojo
ULOZ: neznámo, p. Zinert Qěl
dojem, že p ředáno do tikoly v ·rtebivlicich.
M. Zápotocký

-

l LiJ+ -

203. SENDRJ\ 2IC8 , o . Hrndec Kr:j.lové
a)

tJf11 0 z,i ~ t ě

I : KULT : ha l š tat - laténsk:é s i dl i št·> .
LOK: okoli :3tarého pí s rúku a pi'ilchlá pol e , :-:1ai)e
M-3 3 -60- B-a , 152 Ill.!ll od Z a 1 80 mm od J 0Kraj 0 .
OKOL: sb ~r a r evise na l 0 z~ š tě 3 . X.1969 (Vok ol ~J'.( ,
S i ~l).
IffiLEZ : 1w zor aných polich zjL:j1;G r~, na orávoné l:ul turrú vrstV'J s o jcdi r. . č: l ými a typic :~i1ai
stř'cp;y .
LTLOZ ~ :.1 Hradec íCrálové .
LI T': F . Fi edl er , arc hiv
CSA V v Pruze .
V. Vokolek

Au

b) Nalezi Gt G II: KULT : hal štat-latén , p ntrn0 pohfe b i :3 t ě z doby ří1:1 sk é .
LOK : pole SV od obc e , ma pa !11- 33-68- 13 -a, 1 37 Jllil od Z a 1 89-196 mm od J
okraj e .
OKOL: s b ě r a revi 5.e na l e zi stě 3 . X. 1 969
(Vok olek , S i s l).
NJ(LtI;Z : značně oti ·elé a at"Jpic ké ~ t ře py hal ot at-la ténské , r evise říms kého po~~e bi .š t ě bylo negativní . P odaři lo se i dent i f i kovat ·
ml. sto výzkumu Z . Fi ed l era .
UL07.: : M Hradec Králov é .
LIT : z. ·~'i edler, archiv A ů CSA V v Praze .
V. Vok ole k

c) NA l ez i š t ě III : KUL_! : pat~ně s i clliš t X popelnicovýc h r oli a hradiš tn.i. .
kQ!: -r ol e na pre.vé s tran ě
s ilnice z L oc h enic d o Sendra ž ic , mapa 1.1- 33- 6 U- B-a,
1 80 rrun od Z a 176 nun od J olcraje .
CKOL : sb ě r

ll .V.1969 (Vokolek , Si gl).
s t f epy na vrcholu návrší.

lové .

MiCLEZ: oj edin0lé
ULOZ : M Hrade c Iú:á-

.V. Vokolek

204. SENOHRABY , o. Praha - v ýchod

KULT: 13 . - 15. stol .

-

LOK : ú d.aj n •:i :.: (1.p1:\ .:ln.i

0 V~ h

z fic eniny hradu Hl á(,lcy , za l e snč n,\ Gtrliň .
u pozorn č ni a sb ě r v . Vol e nce , T'njh ;, 1,1. , m=i tiI.. ~[c hu

WCLEZ : ně ko lik sti·cpµ , zvi i··~GÍ :co ~;:_;i , :.lo!:1lcy m8l ty.
ULOŽ : p i'edó.no T . Dur,lil:o \-i , 1 t; .

6.

S l . V·: llc l
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205. SEZEMICE, o. Pardubice

KULT,
tějši

středověk.

LOK, mLEZ: U kostela No j ově' nalezeny r. 1969 v hl. 1,70 m zbytTrojice

ky zdiva a dlažba pokrytá

z výkopu vyhozeny
klášteřiště.

ztrouoruůvělým dřevem.

středověké střepy.

Snad bývalé

ULOis m Pardubice.
P. $ebesta

Sezimovo ltstis viz LHOTA SAMOTY, k.o. Planá nad
Lužnici• o. Tábor

206. SULY, o. Fisek

KULTs mohylová, pozdní. doba bronzová - sidliětě.
~ s piskovna 1.400 m vých. od obce, vpravo . od
silnice ze Skal do Protivina u želez~ňniho pře
je~du, tj. 176 mm od záp. a 140 mm od sev. okraje mapy M-33-101~-d (Protivin). WCLEZt v jv~ čé.s
ti piskovey střepy a v piskU pod shrnutou or nic i
zbytq tlll8vé kulturni vratvy s ojedinělýiai s tře
py.
OKOL s prdzkwn autora zprávy na jaře l 969
na základě upozorněni dr . A. Beneěe z expozitury
A1' ~SAV v Pl-zni.
lffibZt m Protivin, č.inv . 395403.
LIT1 nepublikováno, z čj. 2195/69
(A. Be.
neš).
KO~ffi starši keramické nálezy z piakovey uložei11 v m Pisek, č.1. P 1239 a v m v Pro~

tivině č.1.

44-45.
J • . Fronlich

207. SLANt, o. Kladno
KULTs únětický hrob.
~ s s taveniš tě STS Dll pozemku býv. chemické továr~.
OKOL I zó.chr. ekce
A. Knora s V. Mouchy v č ervenc i 1969.
Ni{LEZt

kostr. hrob se 2 jedinci.
LITs z čj. 2997/69.

ULOZs At1 CSAY Praha.
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208. SLA~TICE , k.o. Všemy slice , o.

a.

Budějovice

a) KULTs mohylové p-0hřebiště 9 doba bronzová?
!!Q!s
!V., poloha v krchovech nebolt B~andir 9 ppč. 232
(les. odd. 4 „ Jedlový vrch, pódodd5leni lb polesi Slávětice) • při sev • s'ttNně silnice Viem1 sliceVšeteč u železného kři~ v mistlt kde se les
dotýká silnice• tj. 1500 m BZ od Všemyslic a 900 m.
JV od Všeteče (od kř.ižovatk)t) • 112 mm od sev. a
97 mm Od vých, okréje l118P7 l-}~01-&.c (Temelin) o
OKOLt průakU.m autora společnl a řed·. vltavot111-

ského m Fr. Tesařem 2.Xol96~• na lokalitu upozor~
nili V. Bartuška ze VšeJIO' stic e K. Larxlik z Neznašova. ?«J.,!'AJ u křiiku. me~ neproio?panA mohyla,
dále v hustl earost14m • 1~ porušeném terénu
velká molzylt s~ sniže~ středem, dalši objekty
mohou být u.kryty v nepřehl.ednélfl porostu.
utoi11
~ · srv. BZO 6 1968, l47'°"9•
lt<l4EB'l!4fls dle avidectvi p. BartuiJl:1 byla ttito skupina znám.a již
B. Dubskému 9 kter6ho inf'orm.ktor na lokalitu zavedl asi v ro 1949. K: celkové situaci mohylových
skupin ne. sl4větickém katastru viz obr. XXIXaB,
kde je teto lokalita označena IVo a mohyly registl'ované v Bulletinu za rb 1968 vyznače~ sub I.
(U strulsk6 cesty)~ II. (Holý vrch) a III. (U
zlámaného

křiže

- Hrobcé)e

A. Bené.~

b) 1. Návrh zápisu mohylniku v poloze ''U zlémauáho
kři~e" do Státního seznamu patnátek1 čj• 22?3/69
(M. Princ). 2o dtto; poloha ••nolý vrch0 , 3. dtto 0
poloha "U stružské cesty",
·

209 . SLEPOTIC~, o, P&rdubice

-

KULT: sidlišt~ ze s tÍ'edni doby hradištni,
L0It
pi ul:ovna O J od obc·e , ppč. 141.
OKOL t zAcbrenný v;·zkum lo.V.196~ (Si!~l, Sedlák). Obj. l -

- 147 zaměřen

profili střepy, žel. struska, svířeoí koeti . Obj. 2 - zbytek v ě tší jámy, stř epy, zví ř. kosti
a kameny. Další nálezy ze sbiru.
UL:>!a M Hradeo
Králov,.
J. Sigl
210, SLUHY, o. Praha-východ

mI•

Kncwíz.sídlišt~. l_,OKsPole po prav6 stran~ eiloioe z Veleni do Sluh na ppč. 220 t.j. 68,550161.67 5km
mapy lt-)J-66-A-c (Kosteleo nad Labem) .
OKOL1 Povrchový ebir po orbě v r. 1968.
NÍLE~a Stfepy z

hrubých sídl18tniah

dob. UL<>!, Pravěk odd. MMP.
J. Vaněk

211. SMILOVICE, k.o. Dobšice. o. č. Budějovice

§Yk~• ~ohylové pohřebiště ze
f&!• polo:! trat Ba krajince,

etřed .

doby bronzové.
ae1 725 m SSV od kaple
y osadě• tjo 56 m od sev. a JS mm od výeh. okraje maP1 M-))•101-B-4 (Týn nad Vltavou ). NÁLEZ i bronzový
meč

a litou osmibr4tmou. rukoJeti.

bUdě.1ov1oké

OKOL,

meč

získalo

muzeum 2.l0.19)5 prostřednictvím místní-

ho ataroi1tnika J. Sta.rhOD~ (přír.č.lll/1 9J5) a Při
~rozkumu dne 2.10.1969 zjistil referent Qd p . Přího47• jemu!

patřilo

pole soueodíoí a míe tem ná lezu (pole Bouěltd z čp . 16) 9 že v mí stě orba narižela na "ka•
dlell.n, kruhy" • Při pohledu od západu ( od obecní eilnioe, apojl.ljioí obec se stát. silnicí Týn nad VltavouBfezaioe) 3eou v místě (těsně na jih od polní cesty
04bolujío1 od kÓty 429,3 do M. Čeňkova) patrny na
SJ probíhajících ne patrně zvlněných hřbete ch jeět~
nejméně tři mohylové zvýšeniny . Celý bon nese jm~no
Nad malou obcís býv. pole Příhody a Boučka jeou eituována v záp. části polohy , a j ejí vých. část se naaiULOŽs m č. Bu dějovice , nové 1 . ě. )408 .
k!!.! A. Beneš, Daa Bronzeachwert aue Smilovice 1n
Sudbohmen, Epitymbion Roman Haken , PrahB 1958, 50 54 (na tab. XV správ ně nakreslen detail rukojeti,

YÝ Šverepce.
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k re slíře protažena o 1/5 - J. Poláček, Příspěvky
k pravěkU jižních Čech v době bronzové, Zprávy muzeí
jihočeského kraje, č. Budějovice 1964, 7, meě chybně datuje jako liptovelcý). KOMENTÁAa p~vodně ae1
rozsáhlejší mohylové pohřebiště, z něho! se nezachovaly žádné další nálezy, spoluvytváří výcho hranici jihočeské oikumeny ve střední době bronzov4.
A. Beneš

212. SMIBICE, o. Hradec Králová

KULTa středověk až novověk. LOKa prokop pr~ vodovod na hlavní ulici. OKOLs Ke Vorel předal stře•
pový materiál a kachle J.X.19690 ULOŽa M Hradec
J. Sigl

Králo
21J. SMRKOVICE 9 o. Písek

KULTa Hradištní a 16. stol. I&K• U rybníka Hánovoe. OKOLi povrchový sběr žákd Husovy školy.
NÁLEZ 1 dva tuhové střepy a nezdobený atřepg střepy
tvrdě vypálené keramiky s výzdobou rádýlkem i nezdobenés střepy e polevou. ULOŽa m Písek, ioČ•
1618e
E. Koppová
~14 . S0BOTKA 9 o.

Ji č ín

KULTi mladohradištní.
při

LOK: 200 m SV od

hřbitova

s ilnici do Podkostis jinak l km SV od severního okr aje města.
OKOLa sběr ref erenta 1969.
NÁLEZ: keramika zdobená jednoduchou vlnicí a vodor ovnými liniemis v okolí na strategicky výhodné
poloz e 'lllložetví lomového kamene.
UL JŽt m Libore~,
č . p ř ír. 25)/69.
LIT: NZ č j. 10/1970 v m Liberec
(kop ie v Ad Praha), rkp pro AR.
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215. SOLOO, k.o. Solec -

KULts

-

tvrziště

viz A.

Malobratřice,

o. Ml. Boleslav

kruhového tvaru,

středověk.

Sedláček, Hrady a

z.ám.lcy, 137.
OKClLs sběr referenta.
NICLlt'Zt keramika pozdněÍlradištniho charakteru; zpraoovánim. již stredov~k,~ keramika zdobená geometrickým radýlkovánim
atd.
ULO~s m Liberec, ě. přir. 255/69.
LITI
1$ ěj •. 12no (kopie v Att Praha), rkp pro AR.
J. Waldhauser

LOK•

216. SPA1tElcE, k.o. Markvarti4e, o~
·a) KULT: neolit.

!&!*

Jičin

pole "Pod lesem" SZ od obce.

Podle lokalizace p. Macoun.a ze Spa řenců č. 2 na
pozemku severni od posledn.iho domu ve Spařencich
p.ři silnici do Dolního Bousova.
OKOLs Podle ná-

lezce jsou po orbě patrné tmavě zbarvené skvrzv.
RCL.BZ I ploch'- provrtaná sekera z hnědozelené ·
lJC>i'~. ULO!s · v majetlc.u nilezce. ~s NZ čj.
8/1970 v m. Liberec (Kopie v A'O Praha).
L. Košnar, J. Waldhauser
b) IDLTs pozdn.ěhradištni nebo časn! st ředově ké.
l.!Q!í ostrožna těsně V od rybnika na V okraji Spa~D.Cd. OKOI,1 Upozorněni v.Hursk~ho ~e Sobotlcy,
~P, 3~a. WCLEZ1 hradiště ostrožnového typu ae
zé.pednim půlkruhovitým předhradim, uprostřed

l~ho areél~ ~ovitá prohloubeni.na (asi
etud.ba)• Ze sbAru po~ěhradiětni keramika s vodorovnpi liniemi.
ULO~s m Liberec.
LIT, Waldhauser, Nové arche ologické nálezy ze Soboteeka,
Zpravodaj Srámkovy Sobotlcy VI 1969, č. 10 - 12
(v tisku), NZ čj. 1/1970 v SM Liberec (kopie v
Att Prehe),
KOMEN'Mff: dosud nezná.mé hradiště
gecllé.d. z dob1 před prvni zminkou Spa řencd v pisemných pramenech (1497).
J . Weld.heuser

-
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217. ETAM BOLESLAV, k.o. Branuýs n. L, - S t, Bolc: nlav,

o „ P rAha - východ
KULT1 hradištní sí dli~tě,

!&Ks

ppč.

1 5)8, 1541,

1545, $arochova ul.; okolí bodu ??, 100:62, 050 lan
ne mapě M-33-66-A (Brandýs n,L .),
OKOLs stavba
byta jednotekp hlášeni a sběr dr , J, Vaňka, záchr.
ekce referénW. 4,9,1969,
WCLEZ1 kultur.tli vrstva ,
několik porušených objektů, s tředohredištni a mla dohradištni střepy, železná struska.
ULOZ1 Att
0SAV Praha.
~ s z čj. 3794/69,
L. Rrdlička - Sl. Vencl
218. S TA rot KEST8A NY O o• Pi sek

a) KULT: me solit (?) ojediněle.
~ I pole vlevo od
silnice ze Zátavi do Kestřan, 1250 m vsv od kostela ve Starých Kestřanech, tj, 93 mm .od vých~ a
164 mm od již. okr& je mapy M-3 3-101-A-a •
OKOL 1
povrchový sběr autora zprávy 7,VIII.1969. filCLEZ s
p&zourkový odštěpek s bulbemt d. 18 mm,
ULOZt
sbirka J. Frolllicha.
~ s nepublikováno.
J. Frónlich
b) KULTt mlaclohrsciištni keramika z obce - p ůvod vsi.
&Q!= ves Staré Kestřany, OKOL: bližši neznámo.
NlCLEZ: 36 zlomlru. hrnců• některé zdobercy pod okrajem řádkou šiloných vpichů, jednoduchou vlnici a
vodorovn~u r ýhou . Jeden železný fragment.
ULO~s
m Fisek , č.i. 1103.
LIT: nepubiikováno.
!S,OMENT1Hl: prvn.i zminka o Kestřanech je z roku
1315 (A. S edláček; Hrady• zámlcy a tvrze kr-ál,
C,e akého, di1 VII, Pisocko , Praha l890t 243.)
J. Michálek a J. Fronlic h
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219. STRADONICE, o. Beroun
Návrh na zřizeni ochranného pásma p ř i archeol.
reservaci (oppidum.)1 čj. 2274/69 (M. Princ).
220. STRAKONICE, o. Strakonice

KULT1 jehlice k. knovizaké
u hotelu Bilý vlk

ojediněle.

pravém. břehu

LOKt

Volyňlcy,

t.j.
169 mm od sev. a 139 mm od výcb. okraje mapy
M-33-100-B (Strakonice).
Pa• nález r. 1909
při výkopu základ~ mostu přes Volyňku, dar K. Duška ze Strakonic II., dne 22.8.1966.
IDťLEZ1
bronzová jehlice s plnou zploštěle kuloift~ hlavici, zdobenóu na vrchliku šesti soustřednými
kruh;y e třemi podobnými u krčku jehly. Ploch~ mezi obojími je vyplněna oikoakovitými svazky po
šesti rýhách. Jehla je uprostřed mirně zesilena,
ukončeni cbybi; d. 138 9 pr. hlavice 15.5, v. hlavice 12 9 max. sila jehly 4 mms nepatinovaná hlavice načernál' a jehla barvy kovu1 o~r.
IXVIIilO. ULOZt m Strakonicei i.č~ 7196.
LITt
nepublikováno.
KOMEN'btls jde o druhý k:novizský
nález · z města• cf, A. Beneš, ěasopts Strakonice 4/1967 1 a. Jeho interpretace je jako u vět
šin_y vod.nich n~lez~ obtížná, leži však patrně
při starém brodu - asi 100 m od vtoku Volyňlcy
do 01Bvy - a nelze vyloučit ani event. spojitost
s pravěkým rýžová.nim ' zlata.
A. Beneě
221, SfflNKA, o.

!MJ

Mělník

Pozdnělaténskó

sidlišt~, ojedin~le volutov,.
!&!t asi 1200 m severně od okr&je obce· Str,nky,
ns poli mezi polohou ''Libalova rokle" a "RkraKULT:

moušská cesta".
OKOLs sběry ot r. 1945 uč. J.
Němce; Ne výsluní 402 , M&eno.
N,{LEZ1 keramické

- 15c zlomlcy, zlomok pi 81c„ bro usku.
ULOZ: zatim u
J. Němce, bud 0 ucně v památníku J. L. P í če v~ l,lše ně .
LIT: NZ 1969, bez čj . v NM.
M.

' ) ') ' )
, -_ ,_ L 6

Li člca

GT!{Í 13RNJC SKA LICE , o. Kolin

KULTs

pozdněhradištní

sidliště ,

tvrz?

LOK:

pole pp č . 275 /1 asi 1 0 - 15 m výc hodně ohradzú
zdi hřbitova u kostelíka s i. Jakuba.
OKOL~
zác hr. a kce J. Bub e ník ?6 .X.1969.
N1LEZ: Orbou
narušený obj ekt , jevic i sen~ uvláčeném poli jako t :navi;i nkvrna s množstvim r o z vl ečených kamenů„
(Vel . 10 x 7 m). S běr e m j sem získal z tohoto místa
nás l edujíc í keramické zlomky: 1) Drobný zlomek
nálevkovit ě seříznut ého okraje s mirně vytaženou
horní hranou , materiál s příměsi hrubš iho drceného o s třiva a slídy, stopy po obtáčeni, vypáleni dobré , barva s v ě tl e hn ědá , d. 30 mm, s.5 mm;
obr. LXI B: 1. 2 ) Zlomek vytaž-e ného, vodorovně sei·iznutého okraje se zdůrazně nou spodrú hranou,
materiál s přiměsí j e mného drceného ostřiva a
ulidyi s topy po o bt áče ni, vypáleni nepravidelné,
na lomu petrey vr s tvičky, barva vně š pinavě čer
venohně dá , uvnitř syt ě tmavá, d 39 mm, s 5 mm;
obr . LX! B: 2 .
3) Zlomek z podhrdli nád oby, mat.
s přimě 3i hrub š ího drceného ost ř iva a slidy ,
stopy po obtá č eni, vypáleni nepravidelné, no lomu patrrzy vrstvi č ky, barva vně světle šedá , uvnitř tmavouedá, p ři okr aji zlomku páR drobných
o s trých rýh, d . 30 mm, s. ? mmi obr. LXI B:3.
4) Zlomek z nádoby ma s ivních stě n (zás obnice?),
materiál s přiměsi hrubšiho drceného o s třiva
s lidy 9 stopy po obtáčeni, vypál e ni dobré, barva
šedavá, výzdobu ~ vo ři nevýrazná pla stická liš ta opa tře ná v s třícnými vrypy a pod ní m~lké

a

- 153 vodorovné ;~láblcy, d 71

s 14 :!llll ; obr.LXI Bs4.
5 ) Drobný zlomek z t ě la nádoby , ma t . n p.L·im 1: s i
h r ub š ího drceného o ~t Í'iva a ~;lidy, stopy po obtáčeni, vyp álerú dobré, barva š,Jdohnědá, nb t ole zbytek hluboké vodorovné rýhy, d 27 mm, s ?mm.
6) Zlome k rúzkého prohnutého hrdla, mat. s přimě
si jemného drceného ostřiva se stopami s lidy ,
stopy po obtáčerú, v,yp ál e rú dobré, barva tmavoš edá, d 26 mm, s 6 mm.?) Zlomek z nizkého prohnut ého hrdla, mat. s př'iměsi hrubého písčitého
o s tři va, téměř bez slídy , a topy po obtáče rú, vyp i l ,:r ni dobré, barva šedavá, d 38 mm, e 6 mm.
8 ) 12 nevýraznýc h zlomků z t ěl nádob, mat. s pří
mě si jemné ho i hrubšího drceného o s třiva a s lidy , V'J p:Uerú dobré i nepravidelné, barevné ods tin;y , 1·ů:~. ové, š edé , hnědé i tmavošedé až tmavé,
d nejv ětšího zlomku 50 mm, s od4 do 11 uun . 9)
Zd obený zl 0mek z podhrdli, materiál G přim ě si
j emného drc <! ného os t řiva a olidy, stopy po obtáč eni, v:-; µáleni dobré, barva vně u pinavě š edožlu tá , uvnitř tmavohnědá, nA podhrdli při spodním oltraji s vazek o s ti·e rytých vodorovnýc h rýh ,
d 32 mm, s 3 - 7 mm. 10) Zdob e ný zlomek z tě
le, materi ál s přiměsi jemného drceného o stři ,, a & s licly , stopy po o b táčeni, vy páleni J obré,
barva šedavá , při :J,..,odnim okraji zlomku h.lubši
š irší rýhy , d 28 mm, s 5 - 7 mm. 11) Zlomek
z t ~la • ma teri ál n př'iměni hrub :3iho drc o n ó ho
o střiva se zna č ným mno;~ s tvim s lidy, vypál·! ni
dobré, bnrvo sy tě tmavá, d 28 :nm , :· 5 rnr11 . 1:1 )
Silni: ot ielý zlomek dna • materiál · p. i:-J ěRi
hrub uiho o s tÍ'ivs s e s t 0 paud drobné .· li :ly, v-J_p álc ni dobré , ba r vo hntllevá, d 3,) ::G1• s 6 r:ua.
~OZ s NM Preha.
LI T , nz č j. 71G/ (>9 ~.:o :- t
( 5;?55/69 l'raha) ; J. Bub c nik, AR XY!l 1970,
30 5 .

I

KO!A!i:tf'r,Ht:

'lm ,

Zlomky 1:1·~ j i c hi, r·n k tor

pozdnii hradlštni keremi~ e nebudt>u mo žná časově
eni přiliš vzdál uny době vzniku tohoto románského

tribunového kostala, který je kladen za r ok 1220
(V. Mencl, Uměni XIII 1965, 43, s lit.). Nalez3ný objekt mdže souviset s oaidlenim v okoli tvrze
panského sidla, které tu lze vzhledem k charakteru kostela předpokládat. M~že je však i, z hlediska čaaového,předcházet.
J" Bubenik
223. SU~!CE, o. Klatovy

okraj, ojediněle (sidlišLOK: pod Svatoborem, bli!ěi neznámo.
OKOL:sběr r. 1966 1 okolnosti již nezjistitelné,
exposituře nález předalo m Suěice.
t«LEZ1
.
zlomek hrncovité nádoby se šilo.no seřiznutým prožlábnutým okrajem, na mirně odsazených plecich
závitnice z pěti hori~ontálnich žláblru, povrch
vně hnědošedý a uvnitř okrový, tvrdě pálenýmateriál s ostřivem a kaménlcy o pr. al 4 mm, hrdlo
obtočeno na kruhu, v. 118; d. okraje 93 mm, obr.
XXVIII:2. Spolu odevzdán spodek rozevřené stě
ny a náznakem podstavy z šedohnědé slidna té hliey, točený na kruhu a tři drobné střepy pozdnA
středověké• šedé barvy.
ULO~s expositura Att
CSAV v Plzni, přir. č. P 14/69.
LIT: nepublikováno.
A. Beneě

KULTa
t~?).

pozdněhradištni

-

224. SVIJANY, o. Liberec

KULTsslezská , praž ský typ , pozdněhradištni.
!!Q!r ppč. 174/2, 100 m JZZ od dvore. OKOLI
upo zorn ěni F. Loudy z Hlavice, záchranný výzkum v Liberci 25 .6. - 15.10.1969.
NJCLEZs
dv~ slezské jámy, objekt prežs k~ho typu (a in-

- l)S -

truzí mísy vinařická slcupiny), 10 zásobnic a neinterpretovatelných jam rnlado- a pozdnohradi i3 tního stá ří (v j .č. 8 zlomek stříbrem plá tovanó oe truhy).
ULOŽ, m Liberec, č. přír. 245/69.
.!:11•
Waldhauser, Nejatarěí stopy Slovan~ na Liberecku,
Prllboj 20.12.1969 (k objektu pražského typu).
KOMEN'ťÁ~: výzkum je zpracováván L. Koěnorem a
V. vv'eberem.
L. Košnar, V. 'l leber a J. Waldhauser

225. SVINČICE, k.o. Lužice
Viz Patokryje, o. Most
226e SVOJ~ICE, o. Kolín

KULT: Kostrový hrob únětické kultur.y.
!&JS.1 V pr~kopu pro kabel při státní silnici mezi váhou a branou do JZD, ppě. 198.
OKGL: Upozornění 3ZD Svojšice.
NÁLEZ: V ~růkopu zjištěn kostr ový hrob '
~taroúnětické fázi porušený mladším zásahem v podobě druhé neúplné pohozené kostry a porušen! anatomické stavby kostry první. ·Kostra ve skrčené poloze na pravém boku, orientQv,a.ná s-J (obr. LXIlIA).
Miska kÓniokého tvaru se zeeí~eným okrajem a p~píky pod ním (obr. LXIIIA) byla ulolena vedle pravého ramene a druhá hn.icovitá nádoba (po '9"Yjmtttí se
úplně rozpadla) pod hrudníkem.
ULOŽ: Kolín, č.
přír. 6/1969.
LIT: ·Nz č. 1/1969.
L. Svobodová

227. TIBOR, o. Tábor
hrad (13. stol.)
LOKt Dvůr
-.-J-tvo-varu (nádvoří býv~lého hradu), atpě . 132.
~~f: Vý~kurtť mezi renesančním objekten~ (dn~ění
Í!i,p.tlka) a parkánovou zdí. Navázal na výzkum

i!,~,&:,T:

Středověký
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v.

Humla 19601 ved. M. Drda )0 . 6 . - 10.7.1969 .
NÁLEZ: Prokopáno středověké eouvretvís kAra:nický, kos t ě ný, železný i skleněný materiál.
ULOŽ: M Tábor, č .př. 18 9 - 267/69, 426 - 502/69.
h l!! publikace ee připravuje.
rn . Drda.

-

228. TAJANOV, k.o. Malonice, o. Klatovy

Lokalisace .mohylníku v trati "Huaín"s čj. 2174/69
(M. Princ).
229. TAŠOVICE, k.o. Doubí, o. Karlovy Vary

-

KULT: meaolit. stanice II.
LJK: okolí bodu
44,450:66,400 km na mapě M-JJ-62 -B (Karlovy Vary).
OKOLr sběr referenta 6.11.1969.
NÁLEZ: š típaná industrie.
ULOŽ: A~ ČSAV Praha.
LIT: čj.
4985/69, AR XXIII 1971 , 176.
KOM.ENTÁil: lokalita vhodná k výzkumu, sondáž se připravuje.

-

3141 Venol

230. TATCE, o. Nymburk
KULT:

ětítarslré sídli š tě,

ojediněle

eneolit.
!&!S,: Plocha 20 x JO m v poloze Za mlýnem, ppč.
151/2, to j e st 208 mm od záp. okraje a 190 mm
od jižního ok raje m11py 3954/w (Deuteche Heereekarte) - Nymburk, anebo přibližně 50°5'a. u. 15o59'v.d.
OKOL : Pokra č ování eyetemat ickóho
plošnéhn odkryvus navá záno ji žním amdrem na
plo chu zkoumanou v r. 1968 1 vad. J. Hartl 16 .9.
až 10.11.1969 .
H1IJEZ: Prozkoumóno 22 ě títar
akýc-h zásob. j n m a 18 k 1:l1. j am ek.
Žnr. hrob?
~! běrcm

~Íokán mn ter iál pro přibli ž ný od had ro~a11h .t osady.
LT!, ·~~ : m,1 v Praz e .
1,1 ·r : li ~ J. Justové, m v Pocl ě b ťUd C'Ct', opiP. v AÚ Č..iA 'I, o.\.
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2001/64s J. Justová: Štítarské sídl1 9 tě u Tatoů, o. Nymburk, AR XVII 1965, )8 - 4 2 9 6) s
BZO 6 1968, 156-7.
J. Hartl
231. TLUČNÁ• o. Plzeň-sever
KULTs žárový hrob mladší doby římské.
!&Jis
silnice u budovy býv. ZKD, patrně budova dnešní Samoobsluhy podle zjištění z lS-..7.1969, ppč.
239, čp. 260 (obr. XXXI:l) 152 mm od eev. a 86 mm
od vých. okraje mapy M-JJ-75/216/.
OKOL1 záchr.
výzkum dr. B. Bayera 19.10.19)21 bliž š í núl9zové
okolnosti nejsou známy.
NÁLEZ: podle poznámelc
v. Čtrnácta a v zápisu v inventáři byla zís kána
nádoba a v ní několik žárem málo naru šených kůs
tekJ patrně žárový hrob. Popelnicí byla nádoba
se širokým, mírně prohnutým hrdlem a vysoko položenou baňatostí (obr.XXXI:2). Pleoe zdobí . široký pás mnohonásobn~ jemně ryté klikatky, uzavřený obvodovymi . rýhami, a to třemi pod hrdlem a
dvěma na výduti. V mezerách klikatky probíhá podél hořejšího obvodového páeu řádek drobný ch nepravidelných důlků. Rytou výzdobu .klikatkového
pásu přérušuje plastická ·svastika. Na protilehlé stran~ je umístěn na spodním páeu obvodových
rýh malý zaoblený výčnělek. Povrch nádoby, který
b.yl původně úhl:azen je barvy černohn ědé, místy
světlejě'í.. V 224 m.'l11 pd 134 mm, po 280 mm.
ULJi1
archeolog. od~. m v Plzni, i.č. 15.085/~, b.
li!= NZ v ar~heolog.odd. m v Plzni, doplně ná
J0.12.1969s M. Doubová, Sbírky archeolog.odd.
v Západočeském muzeu, Zprávy muzeí Západo č eek~ 
ho kraje I; 1963, 241 v. čtrnáct, Pl zeňsko v pravě ku, Minulostí Západočeského kraje III, P lzeň
1964, 222.
KOMENTÁib popelnice z l'lučná pí- i-
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pomíná tvarem a výzdobou klikatky, kt0rá j~ uzavřena
obvodovými rýhami, popelnice z hro bů č . 1 2 a 68
z Pňova u ť od č brad (J . Hellich PA XXVI 1914, 190,
t. IX:121 PA XXX 1918, 153, t.XIII:J). Odlišuje
s e v šak od nich tím, že j e zdobena bohat8ji provedenou klilca tkou a na opodní uh obvodových rýhách.
pásové výzdoby má pouz e ,jeden vý č nělek . Podl·~ prů
vodního materiálu datuje B. Svoboda núdoby z ?ňova
do JO č átku III. s t ol. (Čechy a římské Imperium
1948 , 144-5, 150). Této době není pa trně čas ově
v zl éÍlenA ani pop elnice z Tlučné.
M. Doubová

2)2. TOPtLEC, o. Píoek

KUI!!:

část st ře dověkého

technického zařízení.
&Q[: na jz. konci h ráze rybníka v obci tj . 37mm
od ji žního a ·14 mm od zá;,adního okra je mapy
M-33-8 9-C-d. L:~ nen pře;vezen do muzea r. 1969.
NÁLEZ: Jcámen o rozm ěrech 100 x 50 cm, v JO cm
ae 2 miskami po . obou stranách.
UL'JŽ : r.1 Pí sek,
př, č . 131/69,
KOMENTÁň: analogické ka:;ieny nalezeny p ři výzkumu mlýna na drcení zla t onosné
rudy v Písku ":Pod pazdernou" (J . Kudrnáč, AR 1969/1) . ,
Nalezen p ravd ě podobně v druho tném ul ožení , p ř i
stav ě ní hráze rybníka.
E . Koppová
1

2JJ. TOUŠE~, o, Praha - východ

KULT1 řivná č skó vý š inné sídli ň t~.
LJ I<:poloha
Na hradištku.
OKOL: S b ě r Dr. J. Vaňka na poli
a ve výhozu z jámy pro vápno v r. 1969. . N,{LZZ 1
Popis vyobraz eného výbaru (ohr. LXV A:l )1
l. střep st ě ny, zdobený oválnými vpichy, ornn:.
hněd ý, hrubiH mu t. 2 , alámovuný a t l'op, ornní.

- 159 -

hnodý mat,,). střepe kořenem š i r okého páskového ucha, hnědooranž, mat,, 4. st ř ep prohnutóho
h~dla, odsazeného rýhou od ploché výduti, hlazený povrch vně šedé a uvnitř okrov, barvy,
5. střep leštěného hně do š edého okraje, 6, et ř ep
okraje tenkost ě nné nádobky s vyhlazeným nízkým
hrdlem a elámovaným t ě lem s drobným pupk em, č er
ný a okrový leštěný mat., 7. střep podhrdlí e rytou rýhou~ uvnitř žlutošedý, vn~ černý le š těný,
8, hrubý elámovaný střep středně hnědé barvy, .
9. tunelovité úško, oranžov ě hnědý le š těný povrch, 10, zlomek rohatého ucha, žlutohn~dý leštěný materiálj 11. totéž, 12. střep okraje ee
dvěma svislými(?) plastickými vousy na vnit ř ní
straně výběžku, žlutohnědý leštěný mat., lJ, střep
patrně z téže nádoby jako 1., 14 • . elaboet onný
slámovaný střep, oranž. hnědý mat,, 15, střep·
slavonské misky, . zdobený na vnitřní straně š ňů,...
rovým ornamentem, vyhlaz. oranž. okrový mat., .
16, střep s oválným pupkem, š edý a okr ový hrubší mat,, 17. otřelý . zdrsně ný ietřep, re zavě hnědý a šedočerný mat,, 18, tenko s těnný et řípok
e drobným pupkem, hnědošedý mat., 19. st ř ep dna,
šedý leštěný a jemný mat., 20, střep velké ná doby ee zesíleným okrajem, lehce prohnutým hrdlem
a oválným pupkem na přechodu k výduti, hnč do 3e dý až černošedý polohlazený povrch, mat, a kaménky, 21. sáček méně typických a atypi ckých řiv
náčekých střepů.
lJLOŽi původně u J. Vaňka č.
4079 - 4192, nyní MMP,
Sl. Venol
234. 'IŘEBESTOVICE, o. Nymbur k
a ) ~ : laténská j áma.
!!Q.!is pp č , 47/7.
OKOL r
zji~i. výzkum rof ercntky v ť , 19ó 9.
ULO! r m

- · 160 Poděbraů y,

P 16.236-408 .

b) rmT: aídl:Lětě z doby římské.

H.

S91láčk ová

LOK: pol oha Hor-

ní pěšinky.

OKOL: sběry referentky v r. 1969 .
NÁLEZ, keramika, želez. struska, mazanico.
tJLO!s m Pod ěbrady, P 16.067-83, P 16.7 22 -87).
H. SeJláčk ová
o) KULTs mince ze 17. atol. ojedi.něle.
~ t pole
asi 150 m jv. od pískovny, ležící v jz. sousedství Třeb e stovic, tj. cca 126 mm od vých. a 161mm
od již. okraje .mapy M-JJ-66-D-b.
OKOL : sb ěr
J. Justová 9.5.1969.
NÁLEZs stříbrný ěeney krejcar Leopolda I (1657-1705).
tTLOŽ: AÚ Č3AV v Pra·ze, č. přír. Jl/69.
~ : NZ v AÚ ČSAV v Praze,
ěj. 2129/69.

J. Justová

2)5. 'ffiEBEŠIOE, k.o. Církvice, o. Kutná Hora

KULT: lu žický žár. hrob.
!&!S,: v ar eálu nového
kravína, ppč. 71, tj. 17,55 m od jz rohu objektu nebo 270 mm od záp. a 119 mm od ji ž . kra j e
katastrální mapy č. ).
OKOL: p ři výkopu kanalisaoe v červnu r. 1969.
NÁLEZ: žárový hrob~
obsahující vedle popelnice - okřínu - ee zbytkem ·žárového pohřbu a zlomku bronzové záu9nice
7 celých nádob, které ee po vyzdvižení ze země
rozpadly, a aei 45 zl omků z různých nádob • .
ULO~s M Kutná Hora, přír.ě. 277-280/69.
LIT:
NZ M Kutná Hora, čj. 1/69.
E. Leh oč ková

-

cJ6.

TŘÍSOV, k.o. Holubov,

Oe

č. Krumlov

a) KULT: halotateké {?) mohyly.
!&[: v l e se na.d
Třís ovem, na J Z od obce, tj. na zóp„ okraj i a
ooa 28,5 cm od jižního okraje mapy Protektorat
1:50.000 (Ed 50), 44 5)/ We at nudweie.

- 161 výzkum
-2 mohyly s kamenným
OICOL:

ověřovací

m.1.

pláštěm.

HJ\LEZ : prokopány
UL )Ž : NM. , př . i5 .

14/69.
KOMENTÁ11: p rů zkumem zji ště no cca 40
mohyl v ě tšinou poruš ených. V jednJ z nich pravděpodobně byly bronzové ozdoby úně t ick é kul tury
(L. Hájek, PA XLV, 1954, str. 140, obr. 8 :1 - 4).
M. Slabina

b) K.!Lf..!l:.. keltské oppidum .
QKOL : systematický výzkum NM v Praze , 1. G. - 5 . 10 . 1 969 .
;TÁLEZ :
1/ západní vnitřní brána - severní křídlo - střed
vnitřní čá stiz Nalezena zeu z kamenů na sucho
kladených s vertikálními kůlyJ zachov . vý ška
180 omr značn ě poškozená vlivem posunu valového tě lesa. Na povrchu nálezy : železná spona stradonická (Almgren IV, 65 ), bronzový drá t ěný prs ten,
bronzové terč ovi té kování se 4 bera.ními hlavička 
mi (2 odlomeny), úlomek skl eněného korálu karmínově zbarveného, atř.e py tuhové keramiky ad. - .
2/ aeverní akropole - s ondy I, J, K: V sond č K
zachycena čá st pr avoúhlého objektu (chata? ), čá s
tečně zahloubeného do aka~natého podlo ží, lemovaného dřevěným trámem. Nalezena nauheimská bronz.
spona, silnostěnná tuhová keramika se svislým
hřebenováním.
ULOŽ: ~~d, č . př. 10/ 69 .
J. Břeň
237. TUCHOMYŠL, o. Ústí nad Labem
Negativní průzkumy 2 . a 16 . 4.• 1 969 na halštatsko-

laténakóm sídlišti zkoumaném v roce 1968 .
LOK:
140 mm od vých. a 114 mm od sev. ok~aje M- JJ - 52-B-d.
&,U: z č j. 221/6 9 M.
D. Koute cký

2 JU • TUNĚCH ODY , o• Ch r ud lm

KUť.V: ?

OKOL: •.: ev i s í nal~zi št~
~ . 1 969 (VokO l') k, .Jed Lá k) zji ~tě ny ve atac ,t.
LJ K: cihelna .

ot J ně u silnice J obj elc t y. V nové. roz ~íř cné

Xáeti cihelny za tratí o e ,jiz žádné o b j ek ty n'?-

v.

ob.Jevují.

~J9.

Voko l "'k

TVRŠICE, o. Louny
1) KUL'.r ~ neolitické eídli š tě.
ně

LOK : pís '.covna oever-

on vaiJ

40 mm od j iž . a 150 mm od zá p. okraj e
mapy M- ) J-52- C.
Qi<OL : průzkum re f er ~nta 19. 5. 69.
NÁLEZ: oj edinělé ne ol. st řepy, z bytky j am na znič eném sídlišti.

7/6q.

!J!:

z

ULO Ž: exp. AÚ Č SAV :1ost, č .př.
čj.

320/69 M, NZ

č j.

n.

75)/69 M.
Koutecký

2) KULT : Úně tická jáma (rozrušená keramická pec?).
!&!5_: v pí s kovně sev e rn ě od vsi. 78 mm od vých.
a 68 mm od již. okre.je M-33-52-C-d.
OKOL: nález ohlá s il J. P e š ka, buldozeris t a z pískovny
proet ř.cdnictvím žat e ckého muzea l ) . - 14. 11. 69.
NÁLEZ: obj e kt tvořil m~lkou ová lnou j1mu o rozm.
490 x 2 10 cm o zachoval ) hloubce 20 - )2 cm po
skrývce humusu a č á s t eč ně i spraš e. V Zélpa dnÍ
části

do dna

port vrstvou
zapu š těna

si lně přepá l e ný c h st ř e pů

byla
tt<m ,\ i', okro•thló. j á"Tlu 2 JJ x 210 cm

a hloubce 86 cm. Vý p lň velk1 ov:á.lné j-.í:ny tvořila .
v pod. s ta tě vrst va pi' ·" p ň 1.ený ch '3 ilnvs t č nný c h s tře
pů - zbytek rozru Ďe n ó p ece ( asi 1 )0 kg ). Výplň
rne r.: 1 ( j á my tvo ř ila hn ědů sypká hlína s e st ř opJ,
zv i ·· ··~ími kostmi a uhlí 'c y ULOŽ: . : x p • .·~ú Č S,\V
Mo 11 t, č . př. 18 7 /6<) ;.i .
LI ·r : z ~ j . 7 ~J..!. / G9 ~t. .
~ • i·: 0 l t O C ~ý
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240. TÝN NAD VLTAVOU, o. Česk é Budčjovice
Návrh na zápis mohylníku v pol oze " J emenec" do
Státního seznamu památekf čj. 2273/69 (M.Princ).
241. ·rÝNEC NAD SÁZAVOU, o. Benešov
1) Návrh na zřízení . ochranného pásma u středověké

ho hraduf bez čj. (M. Princ).
2) KULT: hradištní, středověk.
kQli: sondážní prů
zkum ve vnitřním areálu hradu, sev e rn ě od románské kaple a od věže.
OKOL: Výzkum prováděn na
náklad a ve spolupráci se Záv. klubem Jawa a a
wrv Týnec, v době od 28.7. do konce ří jna 1969.
NÁLEZ: Zachycen obdélný objekt cca 10 x 20 m
z velkých žulových kvádrů, patrně paláo se tře
mi prostorami. Střední prostora s vchodem od sev.
strany, dodatečně zazd ěným. Čelní severní zea. založena na skálu, porušuje těleso z hlíny a dřeva
(rošty, jež lze pokládat za zbytek staršího val ového opevnění).Těle so valu obsahuje jen hradi š tní keramiku 10. - 12. století.
LIT: z č j.
3451/69, 3807/69.
A. Hejna
l42u ŮDRAŽ, k.o. Albrechtice n. Vlt., o. Písek
I

K~: zaniklá vesnice, mladohradi5tní a středověké střepy.
LOK: údražský revír, lesní úsek 20,
vpravo od údražské aleje (Údraž-Píeek) cca 2 ,7 lem
západně od vsi.
OKOL: hlá šení pol een, ~ulc r.
1967, zjiš tovaoí průzkum praoovnílcl m v Píaku
NÁLEZ: ve vývratech paí-ezd,
v prosinci 1967.
místy znatelné základy zdí. ~.!ladohradištní koramika zdobená vys o1cou .jednoduchou vlnovkou, p!·cs ekáva nou li J tou, t o~ená na kruhu. Zl Gmky st č P~ O
věké k ~ramiky a kachlů.
UL JŽ: ~ :Jís ek, i. ~.
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14)4 ~ 14)5~

KOMEijT~a v bl!zkoeti je atud4nka
a potok~ Pravděpod obně zgnik:14 etředoTik4 'ť 88
Pálěice (Fu Roubík ~ Soup1• a mapa zaniklých oea4
v aeoháohp Prah& 1959P 51)o
E. Koppovi

24.'.J o dliftETIC-C~~

•

Oi.

Chrudim

KULTB vypíchaná~ jřÍve neoli tické sídlišti~ pohf.,_
biště a sídlišti únitick~ 6 i~
LOKs býve Kop1etOT& oihelnao
OKOL: revise nalezišti 24oV~l969
(Vokolek, Sedlák) ~ NÁLEZ• V profilu oihe~ nebyl znat eln! ládný objekt o Ba buldozerem skryti .
ploše nalezeny ojediněl' střopy vypíchan& keramikYo
V0 Vokolek

d3e1d u Chooně, o~ Ústí nad Orlicí• viz OHOCEI
244&

UJKOVICE 0 o. Mladá l3olealaY

KULT, středověk 15. - 160 etoletío kQ!t
prostor tvrzišti na západním okra ji vsi o OKOL i pfi
povrchovém sběru provedenám referentem 15~9o69 o
NÁLE§a okrajovf střep zdobeni pod hrdlem dv~ma.
rytfmi 11n1em1 8 ostře páleni siřep s t~ la rládobyt drM tko z pokliěkys nolka . o veernle z rl.obře
pálen4ho materiálu šedá b&rvyo ULO!s m LtbexeoQ
!g přiro256/69~
I!!!g NZ ě~o 13/70 v M Liberec
(kopie Atf Praha) o

KOM.ENT11b o tvrzi se zmiňuje

Aa Sedl4!ekp Hrady 0 zámky a tv-rze Králo č esklho, .
díl X0 etr. J42 (exi stenoe tvrse me~i 14t1 1318
1541). Starší nálezy PA XIV 0 )51 Ve Weber

r .

0

- l tJ ) -

2450 ÚNĚTICl, o. Plzeň-jih
KULT: eneoli"(?) o
!&Jia ~~rtovo Bř emeno.
~
.x
sběr autora zprávy v ro 19690
!ÁLEZ& nepa t rné
množství keramikyo
ULOŽ a m Blovioeo
Ke Škrábek
Valdštejn 9 o. Semily & viz PELEŠAllY 9
Oo Semily

2460 VALY 0

Oe

k e Oo

Turnov,

Pardubice

KULTs tvrz 0 zaniklá středověká v eso . !&Jis poloha
"Spálený plao" v Lepějovicíoho
OKOLi prllzlcum
Hist 0 kroužku p~i m Pardubice v ro 19690
NÁLEZ&
prdzkum tvrzea sběry na zanikl' vsi (keramik~ ~
sklo)o
ULOŽa m Pardubioeo
LITz Svobodn6 Slovo
ze dne 6.9.1969.

-

247 0 VELEMYŠLEVES 9

Oe

Louny _

KULT ~ řivnáčský hrob?p knovízak, eídliště o
10Kg
v pískovně (objeveno v r e 195 3) , která se rozkládá severně od vsi a vpravo od silnice Most~ Žateo.
32 mm od . sevo a 151 .mm zápe od vých. okraje
M-JJ-52-C-c.
OKOL 1 NÁLEZ& V roce 1969 bylo v pískovně prozkoumáno 14 objektd 0 z toho 12 knovízských jam 0 zbytek neurčená kdlová stavby a řivnáa
ský hrob(?). Většina jam byla mělká 0 jen j áma
4, 7 a 13 patří k hlubokým zásobním jamám s kuželovitým profilem. Nálezy se skládaly. z keramiky 0
zvířecích kostí 9 mazanice a uhlílrue - ~ivná če lcý
hrob (první neknovízslcý nález v pískovně)
175 x 125 cm a hl 60 - 70 cm měl tvar obdélníku
se zaoblenými rohy 9 téměř kolmé stěny a slabě eeŠikmen~ dnoe Výplň tvořila hnědá hlína hrudkovitá, kte~á byla v e střední a spodní části z jedné

- 166 poloviny promÍŘena žlutým mazlavým jílem. Nále~Y• pohár, 2 zlomky rohatých uoh, atřepy se alámovanim povrchem.
ULO~s exp. AÚ ČSAV Moet,
č.př. Jl - 44, 245/69 M (knovíz)s 45/69 M (řiv
náo).
LITs z oj. 283, Jl8, 575/69 Mo PřipraV'l~j e ee publikace v Severočeském sborníku.
n. Koutecký

-

248.

VELEi, o. Praha - východ
KULTr dn~tioké pohfebiště.
~a Sv, stěna stá•
vající cihelny na .ppč. 61, tj. 68,550:60,)0 km
mapy M-33-66-A-c (Kostelec nad Labem).
OKOL1
V r. 1969 těžbou v cihelně téměř zničen únětický' hrob v hl. 60 om pod stávajícím teránem.
NÁLEZ: dnětiok/ hrob klasiokého období byl těl
bou téměř oelý zniňen. Z tě!ební stěny byl vybrán pouze menší, leštěný úně t ický koflík typickáho tvaru, v 73 mm, po 90 mm a pd 85 mm, le!ící na boku a lidská neúplná tibia. Kolem koflíku 1 tibie bylo několik schránek mlže Unio piotorum. U paty těžební stěny byl ve střep e ch nalezen stejný, avšak větší koflík(v 170mm,po 195mm,
pel 80 mm) a části lidské kostry (coetae, pelvia,
acapula, felll\U7, tibia, ulny i r adia). Lebka nenalezena. Z pá~eře nalezeno jen několik obratl d o
Spolu s lidskými pozdetatky nalezena i mandibula
• Canle ap, a nečetné keramické zlomky, pravdě
podobně ze zásypu hrobu • . ULOŽs u nálezce.
J. v~něk

2490 VILIM, o. Kolín
KULT1 lužická.
~ . OKO~s při kopání studny
v zahradě u čp, 454 objevil p. Kříž r. 19)2
něK?lik etřepd lužická kultu ~y.
ULOŽ s m Kolín,
přír . č. 4/69.
J. Křepelková

- 167 250. VEL,. ( DOBfUfÁ, o . l(ladno

KULT: sídlirii,..t po zdně hal š ta t aké a ž č aan-5 římské.
!&li= poloha u vodárny. OKOL: záchr. a kce A. !.nor
ll.VI.1969, 9běr při prohlubování potdčku.
NÁLEZ: s ·třepy.
ULOŽ: AÚ ČSAV Praha.
LIT: z ěj •

-

.! ':>15/69 .

251. VELKÁ .,KROVNI CE , o. '..! s tí na d Orli c í

-

KULT : mlad flÍ ne olt t - ojedin ě le.
~ : nedo.l r3 kO
o becn{ho l omu sv od vsi.
OKOLz ná le ;:; p. ~íoa~
Hondonska, tJelká ,] krovnice č p. 21, p ř· i sb ě ru br.a·~,.
hord v říjnu 1967.
'J,;~ L~ : aek eromla t s y .:'':! :rického -~t;:3tří a obdé lní lco vi téh o pr ofilu ze eilr1.t- patin.
amf i')ol. šedozelené břidl i ce 1 boky peč liv ~ vybrou~:ieny , j 1:;Jna st t~na rovně ž, druhá stěna z v ě t ~í č á s
ti ti;0 ;_·· t!na št:~· pnou plochou, týl tvo ř í neo~:-aoovairý povrch v a l )Unu (povrch značně r e centně po š ko~en pluhem), d 175 mm 0 š 61 mm, v týlu 4 3 , v óstrí 40 mm, ~bu otvory lehce oválné 2) x 2: mm, ~ož
spolu e lP-hkou nerovností stěn otvoru av ědčí p ~o
,'Jb0..1stranné vrtání; ;J..) .... . LXIV: J.
UL )Ž: m Cho:J l. Vencl

2 52 . VELKf OSEK, o. í: :)°L

:n

l) KULT: 1d. levko vitých pohárů.
LvK: p ís ·, o ·,na ::n
V. Osekem vle vo od s ilnice na Kolín .
\):·: J:,:

p. Hrad ecký odevzdal -~·. 1969 vybagrovaný pohar.
NÁLEZ: núlevkovi tý poh ár .
ULJŽ: m Pod ·~brad y •

P 16.084.
é ) KULT: ntřc<l oh radi:Jtní h:--ob .
~ : t n! pí s ·:ovna.
0 ~:.~ z průzkum ť e f e rentky 1 ') 69.
!l.~L r~:.: : oJkr:rt
:<o,: ·:. •·ový hrob se z l omky ž~ l"'? z . kování v ,1llórka.
u : · ~: m

.'0ri :· brady, ? 16,607-8 .

:r •

.' ·.! ~ l.'ičko v i i
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~ 5 ! • VEL'raŽE •

o. i .ouny

. -,. . '

tova, M JJ- :;2-D-os 74 mm od

KULT~ kno víze', ; sídliště.

1.iv: .... !

, ,

p '

~

i{ 0Vn8 '.l

již. a 10 rnm od vých .
okrB.J=' •
OKOLs průzkum 19. 5 .1 ~69 .
NÁLEZs hlubší i ·íeobn~ j á ma s knovízskou kern t'<ou, sběr v je_( ím 1}cot. í , hlavně z i=, euiového ku :.:. e J. e pod j,a:nou.
Jáma mě l. r.\ olcrouhlý oddorya o "ozr.•. 1.74xlJ6 cm a
al<~UQO " 70 cm, profi l byl válco•1 itý . V:,~plt1 hnv dá
str: jno ,· 1Jd.á obsahovala kera nick é zlomky, ' ~áva ží~
zv ťřeoí lcoeti a. ma .;1::tnici.
ULoi, exp . AÚ Č SAV
Mo :t, č .př • 8/6 9 M.
LIT, z č j. 321 a 609/69 M,
HZ " j. 738/69 M. Jáma bude publ ik•)lfána spo lu s
<:>S t ~~.n í mi nálezy z v el tě~ské pískovny.
D. Koutecký

KU&T:

eo11bor

cínového n.-idobí ze 16 . atol.

&QK1

nal ezeno pf i hl ) uboní základd domu v pros t or.u
st řB d.o V'rjké oso(\y Ma l ovary, asi 200 m vých . on
k o ~t ulf\ Všech svatýoh , ~j. oca 50 mm od výt::h ._ a
133 rmn o~ již okraje mapy M-33-65-A-b.
Oi<.OL 1

hlá i·iení nálezu

z.

Křtěnová, :n 1/ :d v o.ťy ,

17 .11.691.
J, Justová a A. Knor. 18.11. a 18.l~ .1969.
.
it1LE~t soubor cf.nováho nádobí (6 konvic~ 13 zloIQ-:kl\ t~líX'd, zlomky 2 ·rtia) s p růz 1 u.11~ v mí stě ná lezu·
(v rnístl, kde p ředpokládána st fedov ,~ká tvrz) dne
18.11.1969 neg~tivní.
[LOŽs m ve Velvareeh s v
'

.

·J ouě~ on, době zpracov:~·. . .ir10 v ,\Ú Č ~1 AV v Praze.

LIT_\ ~ ·q~. 5~6~/69 ~
255. VEPŘEK,

k.o, Nov~ Ouhol ice ,

J. Ju st?v~
o. -.. ·,;.:ií k

a) KU~ia vyp~chaná, eneolit ( q ·í. l cvlc . poháry?) 0 ú : j _
ti 7:ká~ kn,1·Jízská.
!!Q!i: pol ,~ P:J '.: • -~ J/2. , 29 v poloze Ha Soc~~r~~é~ 1 :nozi koate le:n a ob cí , t j .
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zhruba 117 mm od eev • .a 142 mm od vých. okrr.,je
mapy M-JJ-65-B-a.
OKOLs povrch. sběry V. r'encla ~ K. Skle~ře v dubnu 1969.
NÁLEZ: střepy,
zlomky brouš. náátrojd, ět~aná ind~strie.
ULO!s
m Mělník, o. 1nv. Pr 12035.fl.2073, 13056-1)067,
1)122-13156.
LIT: BZ v m Mělník, čj. 84/69, ·
86/69, B7/69s srv. BZO 6 1968, 166.

-

K.

Sklenář .

b) KULT: kanelovaná(?) - kostrový hrob.
LOKa mez
ppč. 100 (mezi poli ppě,99 a 102) v úhlu mezi silnicí Mlčechvosty - B. Ouholice a eiln~o! odbo čuj!
oi z ní do· Vepřku, .t j. 110 mm od eev. a 160 mm od
vých. okraje mapy M-JJ-65-B-a.
OKOLc objevil
ma31tel pozemku P• Loužecký z Vepřku čp. J2 při.
kopán! jámy pro stromek V • 1dubnu 1969 (přitom poikozena lebka)s záchr. výzkum K. Sklenář a Vo Fenol
)0.4.1969.
NiťLEZa kostra, za zády miska s tu.nelo
dAky.
ULO!: nádoba v m Mělník, č ~ inv. Pr 1)068~
koster. pozdstatky v antropol . odd. NM PrahaQ
~a BZ v m Mělník, čj. 92/69. Publikace připravena do tisku.
K. Sklenář
o) KULT& knovízská.

!&!l: zahrada pod polem

ppěQ

2)/2 Na Soohornioi (přil,hající k poli na sev.
straně) 9 tj • .113 mm od eev. a 133 nnn od vých. o~
kraje mapy M-JJ-65-B-a.
OKOLt nalezeno při zahradních pracích majitelem pozemku, předáno

17.4.1969.

NÍLEZs střepy, zřejmě druhotně p ře-.

místěn~

ze sídliště na Sochornioio
ník, č.inv. Pr 12974~12983.

K.

256. VESEC U S0BOTKY 9 k.o. Libošovice, o.

m,,o!s

m Mil-

Sklenář

Jičín

~ : na ploše vnitřního
areálu hradiště v Poráni, kter, leží na ostrožně mezi Klenicí a Veseckým potokem.
OKOLa sb~r

KlJLT: turnovský typo
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NÁLEZ: aoudkovi té nár1 oby se
ref ,~ronta 1969.
zataž eným okrajem a profilovanou pla stickou
liš tou, mísy se zataženi m okrajem, dno s vyhlazeným pásem při dně a zdrsněným t ě lem z okrové
bahnité hlíny.
ULOŽ: M Liberec, č. přír. 256/690
LITs J o Waldhauser, Turnovský typ, dipl. práce,
Brno 1969, .NZ čjo 14/1970 v M Liberec (kopie

v

AÚ Praha).

257. VfTOVICE, k.o o

Hořepník,

J. Waldhauser

o.

Pelhřimov

KULT: hromadný hrob ze třicetileté války(?).
LOK: poloha "Na krchálkáchil poblíž božích muk.
OKOL : hlášení dr. Jg Bílka (Kamenice n. Lipou

-

čp. 468p o. Pelhřimov)ze lJ.4.1969.

NÁLEZs

od r. 1960, kdy se při rozorávání mezí objevilo
množství kostí 1 lebek, se tam na poli nacházejí kosti. Podle J . Dobiáše (Dějiny král. města
Pelhřimova) by mohlo jít o hromadný hrob ze tři
cetileté války.
ULO~: něco kostí údajně ve škole v Hořepníku.
LIT: z čj. 1563/69.

258. VOD!IT dJEZD 9 k.oo Dobřany 9 o. Plzeň-jih
KULT z volutová kult.
I&K: pískovna.
NÁLEZ a
další střepy ze sběrd autora zprávy 1969.
ULO!: převzato e~p . AÚ ČSAV Plzeň.
LIT: BZO 4
1966, 27.

-

K. ~krábe!C

2590 VRÁBť, k.o. Brandýs n. Labem-Stará Bo le slav,
o. Praha - východ
a)

KULT: knovízsk~ sídli ště štítarokého stupn~.
!tlli,: Pokrač ování ul o Smetanovy na v., 25 m v.
od domu 1386/2. t.j. 75,1 50:61,4~5 km 11S py

.•

j •1

-

M-J J-66-A-d ('Jr ·"\ 111ýn nad Labem).
OKOL: V r.1 96,
prováděny výkopové práce pro horkovodní po t rubí.
NÁLEZ• Zbytek j úmy obdélníkového tvaru s téměř
přímými a ti3 na,ni a plochým dnem e e jevil v profilu pod novověkou popelovitou navážkou (15 om) a
~rnicí (50 cm) a sahal do eluvia vápnito-píečitýoh
slínd do hl. 60 om od povrchu. Obj ekt byl lJO om
dlouhý a 75 cm 5iroký. Delší osa objektu byla orientována zhruba z. - v. e~ěrem . Zá syp ze zeminy
rendzinového typu, slabě promíšené popelem a drobnými uhlíkys obsahoval velmi poč etný keramickýmateriál, z něhož se podařilo rekonstruovat pouse
neúplné osudí (bez hrdla), nesoucí známky j i !
primárního poškození. Kerarnické zlomky z ruznýoh
partií zásypu byly často elepitelné. Vedle toboto
objektu byla ve výkopu, položeném poněkud sv. zastižena zhr uba 50 cm mocná kultur ní š títarská vrstva bez mož110a ti rozlišení jednotlivých obj ektd~
ULOŽ:
pravěk odd. M.MP.
_
J. Vanik
b) KULT: Knoví zGké sídliště št í tarského stupně .
kQK: Dvdr Branr!ýekých e:trojíren. n.p., tj. zhruba.

75,950:61, 25 0 km mapy M-JJ-66-A-d (Brandýs n. Labem).
OKOL: V r . 1969 prováděny výkopové práce
pro vodovodní potrubí.
NÁLEZa Ve výkopu! 20 o~
pod . dne š ním terénem (tvořeným novodobou navá!kou) byla zas ti žena š títarská kulturní vrstva
v délce cca 20 m a v mocnosti kolem l .m, bez možnosti rozl i 8ení na jednotlivé obj ekty. Obe ~hovala.
ěetný zlomkovitý materiál kerami~y v eilně popelovité, uhlí~y promíšené z e~in~. V tomté! výkopu byl y podle ústn ího odě lení d ě lnílců nalezeny dv ě li Ja k l.) kostry• vy zvednu t é p .·acovníky m v Braodýe 11
n.1.
ULOŽ: ntMP .
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260.

VfiBICEp o.

Litomě f lc e

KULT, mladší d. bronzová.
LOK: aei v polovin ě
vzdálenosti mezi obcí a Záho1,eckým mlýnem, 145 m
j~ od potoka Obrtky6)
OKOL: trasa závlahového
průkopu.
NÁLEZ: jáma přetatá průkopem. Z profilu vybrány nevýrazné střepy.
ULOŽ: m Litoměřice.
LIT: zpráva .J. Fialové a K. Kubáta o záchranné akci dne 22.v.1969 v m Litoměřice.
M. Zápotocký
261.

VHBNO, k~o-

Hořín,

o.

Mělník

KULT: hradištní pohřebiště.
!!Qlii mezi op. 1 a
čp. 3 (okolí místa nálezu depotu denárů z .l. pol.
12. stol.).
OKOL: zjištovací výzkum ved. B. Nechvátalem 3. - 26.11.1969.
NÁLEZ: 12 kostrových
hrobů na řadovém pohřebišti (ve 3 řadách) bez eup erposice1 esovité náušnice z hrobů a keramika ~e
zásypu nad hroby asi z prvé pol. 12. atol.s hroby
jaou asi 15 m od románského kostela z 1. pol.
1 2 e. stol. (podle V. Mencla). Ve výzkumu ae bude
pokrač ovat.
ULOŽ: AÚ ČSAV Praha.
LIT: z čj.

5734/69.
262.

VRBOVÁ LHOTA, o. Nymburk.

KULTz

sídliště

z doby římské. LOK,OKOLa při stavbi
zkušebního !el.- okruhu v r. 1969 hlášen.v nál ezy
keramiky.
NÁLEZ: sondou J,5 x 3,5 m odkryto v bažinatém nánosu osídlení doby římské (ke ra:1ika 1 mazanice , železná struska). Stejný materiál zí skán
průzkumem v okolí• ULU~: M Podě brady, P 16 409 16 579, P 16 699 - 16 720.
H. Sed láoková

- ťt J -

26J. VRCOVICE, o. Písek

-

LUKs Prů KULT : Středověký zlatorudný mlýn.
zkum řečiště a břehd Otavy mezi potokem tekoucím od Vroovio a nově ~oataveným mostem u jezu,
tj. JZ od polohy Na mlýncích (na pravém břehu Otavy) a proti poloze Na plazu při levém břehu.
OICOLr prdzkwn 14. - 29.a. 1969 ve spolupráci a m
v Písku.
NÁLEZa Polohu• kde v minulém století
byly objeveny p f íznaěné mlýnslcé kameny ee žláb,kyna mlecí ploše, přibližně lokalizoval M. Ko-.
lář (PA VIII. 1868-9, 154-155) a J. Svátek {Z pě
ti století, příloha k Pražskámu deníku). Po prostudování starých map a místních názV\\ v okresním
archivu v Písku jsme provedli prdzkwn řečiět~ a
břoh~ v déloe cca 200 m. Zjistili jsme zejména
nakupení kamend, činící dojem pozdetatkd jezu 9
ve hle kolem lm a ve břehu zbytky zdiva. Zd~
oba objekty souvisí ee_ zlatorudným mlýnem, ja-:
kož i otázka jejich datování, bude úkolem dal•
šího výzkumue
&!I: z ěj. 3659/69.
J. Kudrnáa

264. VŠERADICE;

og

Beroun

·KULT: knovízské sídliště štítarského stupně.
~ · Polo a. od obce, za posledními domky po
pravá straně cesty z Všeradic k vrchu Telín,
tj. 35,730:27,180 km mapy M-JJ-77-A (Beroun).
OKOL: Povrchový eb~r po orbě v r. 1967-1968.
NÁLEZi Zlomky sídlištní štítarské keramiky.
ULO~a Prav ě k. odd. MMP.
.
J, Vanek
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265. VŠESTARY, o. Hradec Krilové
KULT: pozdní doba hradi štní.
!&!S,: pole 3V od
kostela, u hřbitova.
OKOL& sběr 2.X.1969.
NÁLEZz ojedině lé střepy.
ULOŽ 1 M Hradeo Král.
J. Sigl

266. VYŽLOVKA, o. Kolín
KULT: zaniklá středov ěká ves.
LOK: v poloze
Spálenka (Na Spálené~ Ve Spáleném) na lesní parcele ppč. 334/1~ Lokalitu lze dosáhnout nejlépe
z obce Vyžlovka po spojnici staré a nové černo
kostelecké silnice, která odbočuje ze staré čer-.
nokost eleoké cesty v p~oatoru u fotbalového hřiš
tě, a která loka litu míjí. (tab. I.L,
OKOL1 abley T. Durdíka z let 1962 - 5.
NÁLEZ& Vesnice
je situována na terénní muldě vytvořené bezejmenným přítokem říčky Šemberye Dnešní terén bohužel
v důsledku devastace způsobené mladšími rybníky
neposkytuje obraz původního prostředí vesnice.
Jednotlivé objekty se navenek projevují mohylovitými.útvary (J.L.Píč,Čechy za doby knížecí,Praha
1909, 32 je považoval za pohřební mohyly) 0 skrývajícími destrukce staveb. Stavebním materiálem byl
s největší pravděpodobností místní kámen 9 který
byl těžen povrchově, značně navětralý a dnes zcela rozpadlý. Pro tuto možnost hovoří velké množství vyrostlic živce , obsažené v půdě lokality,
obzvláště v okolí mohylovitých útvarů, o jejichž
materiálu lze přímo říci, že má charakter hrubého pÍGku. Některé mohylo ~ité útvary jsou dodnes
značně vysoké (okolo 2 m), jinó jsou sotva znatelné. Objekty byly rozloženy po obou stranách
potoka, o jejichž bližším systému nelze zatím
nic říci. Vesnic e se nyní z části nachází ve
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vys okém jehličnatém leae, zčás ti v listnatém
mlází ~ Na potoce pod veanicí jsou zachovány tři
a ž čtyři rybničné hráze , z nichž ve třetí lze
pozorovat zbytky roštové konstrukce. Součaenoe t
rybníkll a vesnicí je nepravděpo do bná s lze před
pokládat, že byly založeD.7 a! po ~pustnutí VBi.
Materiál, jehož popis následuje, byl získán v letech 1962 až 196~ sběrem z narušených míst (t~!ba písku, eroeivní č innost potoka, vývraty) B
zčá eti byl vykopán místními občany. Materiál ta~·
to získaný je dále výslovně označen.
Mikrolokalita č, 1 obsahovala 33j2 fragmentd keramických nádob, z čehol bylo 2514 blíže neurči
telných nezdobených etřepd. Pocházej í větěinou
z hrncovitých nádob, e ohledem na malé zaaťoupe
n! fragmentd džbánd, není možno vyloučit, !e je
mezi nimi menší procento zlomkd džbánd, . etej.ní5
tak několik silnějších střepd (až lJ mm)p při
pouští uvažovat i záaobnicovité tvary_ Hlína hruběji ostřena křemenným pískem, povrch vně i uvnit ř drsnější. Vypálení oxydační, až na výjimky poměrně tvrdé. Technologii vytváření nelze
přesněji určit . Nelze vyloučit, že část produkce je vytáčena , je-11 obtáčena, pak obtáčení je
dokonalé. Na menším procentu zlomlcd lze pozo rovat
stopy prstil vně i uvnitf, ale nejsou to bezp i>~ná
náznaky lep ení. Barva kolísá od červenavého vkru
přes střední světlejší okr až k tmavému okru,
nepatrná část etřepil je hnědočarnavá, některé
střepy pak sv ě tl e šedavé. Relativně největší
j~dnotl ivý neslep ený střep má roz~ěry 148xll2rnm.
obvyklá ve 1 ikoa t a třepli je 50x4 ();,1m, roz:něry ne jmeně í kolÍl,ají kol Am 15 rnm. Síla stěny r. idob je
prdmě rn."i kolem 6 mm, v meniJí míře kolem 4 m.1t.
Dva černoňeJá etřepy vykazuj í .tbytky leat ~- nd

- 176 úpr~,ey povrchu9 Tuhu v5ak b ezpeč n : prokázat nelze. Obdobné tecl1nologické vlastnos ti lze přisoudit 1 ostatním fragmentům souboru.-Dna 181 fragmentů, z toho dvě dna se podařilo získat celá. Dna
jsou rovná, několik e·· emplářů mírně vklenu to dovnitř
(t~b~ v, 4), jsou vně ostře nasazena, až na jednu rljimku, kde nasazení je oblé (tab$ V, J), uvnitř nelze pozorovat až na několik výjimek ostré odaazení
(tab. v, 4). Vně stopy výrazné podaýpky, není však
vyvinuta obvodová li š ta, zjistitelné jaou pouzenáznaky. Ve třech případech zjištěna stopa po slepování dna se stěnou. V několika případech jsou uvnitř
dna s ťopy prstové spirály. J eden zlomek dna nese
fragment hrnčířské značky v podobě čtvroeného kruhu (tav. V, 2).-147 fragmo ntů nezdobených hrdel
a podhrdlí pocházejících pravd ěpodobně z hrncd.
Hrdla plynulá, nikde náznak os trého odaazení~-Zdobená podhrdlí 100 kusů. Fragmenty ryté širší mělkou
intervalovou .šroubovicí jsou zastoupeny třemi kusy
(tabo IV 9 8)p mělkou hustou .bezintervalovou ěrou
bovioí osmi kusy (tab. IV, 6) . 78 zlomků zdobeno
rytou šroubovicí(?) (tab. IV, 9). V jednom přípa
dě je dekor v podobě dvou nízkých, rytých jednoduchých vlnio nad sebou, rámovaný ch třemi vodorovnými rýhami (tabe IV, 1). Jedno podhrdlí zdobe no
ostrou, vlevo ukloně nou, až klikatkovitou vlnicí
mezi třemi vodorovný mi rýhami (tab. IV , 7). Dvě
podhrdlí nesou dekor v podobě jednoduché ploché
vlnice, pod ní ž je hustá 9 mě lká, int ervalová šroubovice" Dva zlomky jsou zd·obeny dv ěJ1á nad sebou
rytými nízlcými,nepravidelnými vlnicemi, nad nimi!
je několikanásobná rytá intervalová šroubovice
(tab. IV, 2p J), jeden tlo~ek rytou, vlevo ukloněnou až klikatkovit ou vlni cí, patrn ě ~ezi měl
kými rýhami (tnb. IV, 5) . Dále soubor obaahuje

- 177 jeden zlomek zdobený víoenáeobnou rytou j omnou
hřebenovou vlnioí (tab. IV, 4) a tři zl omky zdoben& rytou, nízkou vlevo ukloně nou vlnioí, mezi
vodorovnými rýhami (tab. IV, 10, 11, 12 ).
Okraje hrnoovitýoh nádoba
typ Al ••••••••• • • •. • • • • Jl ke (tab. II, 1)
typ B ••••••••••••••••• 1 k s ( tab. I I , 2)
typ C1 ••••••••••••••••• 9 ke (tab. II, J)
typ D ••••••••••••••••• 1 ks (tab. II, 4)
typ E • •••••••••••••••• 4 ke ( tab. II, 5)
typ p ••••••••••••••••• J ks (tab. II, 6)
typ o •...............• 5 ks (tab. II. 7)
typ H • • • • • • • • • • • • • • • • • l ke (tab. II, 8)
typ I • • • • • • • •• • • • • • • • • 2 ke (tab. II, 9)
typ J1 • • • • • • • • • • • • • • • • • 16 ke (tab. II,lÓ)
typ K • • • • • • • • • • • • • • • • • J ke (tab. II,11}
typ 11 • • • • • • • • • • • • • • • • • 72 ke (tab, II,12)
typ M . • • • • • • • • • • • • • • • • • ) ke (tab, J.I,lJ)
typ N • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 ke (tab. II,14)
blíže n e u rčitelná
91 ks
Okr aje s dekorems 1 ke typu A na podhr dlí zdoben
troji tou mělkou bezintervalovou šroubovicí ( ta·b .
III, 2)1 1 ks typu B na podhrdlí zdoben rytou vodorovnou rýhou (tab.. III, J)s l ke typu C2 má okraj zdoben nasekáváním (tab. III, 4), 1 ke typu
Hna podhrdlí zdoben jednoduchou mě lkou vodorovnou rýhou (tab. III, 5), l ke typu I na podhrdlí
zdoben .nízkou, až plochou, .rytou vlnicí (tab.
III, 1), 1 ko typu J1 na pollirdlí zdoben rn3 lkou
bezintervalovou šroubovicí (tab. III, 6).
Ucha ~ragmentd jsou pásková, Nelze rozli š it ucha
od hrncd a d žbán~. Na průřezu j ~ou oua ayme trioká (tab, VI, J) l J ks, č i a ay::ie t r ioká ll ke {tab.
VI, 4). Neurč it e lná: 16 trag:ne nt'1.

-
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Džbány lze zachytl t pouze v
11 zl omků okrajů.
Typ A • • • • • • • • • • • • • •
t:rp B • • • • • • • • • • • • • •
typ C • • • • • • • • • • • • • •
typ D1 • • • • • • • • • • • • • •
typ 'E • • • • • • • • • • • • • •
typ F
typ G • • • • • • • • • • • • • •
•

& •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

okrajích. na lez eno
J ke (tab. VII, 1)
1 ks (tab. VII, 2)
2 ke (tab.

5 ke (tab.
1 ks ( tab.
1 ks (tab.
1 ks (tab.

VII,
VII,
VII,
VII,
VII,

J)

4)
5)
7)
6)

Na typu G byla výlevka.
Poklioe jsou zastoupeny 48 fragmenty. Nalezeno 17
knoflíkd, z toho má 9 průměr vět§í než 30 mm,
~ax. 47 mm. Na devíti jsou patrny jasné stopy po
odřezávání strunou (tab. VIII, 2). Zlomkd okrajd .
poklio je 22, okraje jsou zaoblené až ovalené.
Jeden zlomek pláště má zddrazněn zlom vyklenutí
(tabe VIII, 3).
Kahan(?). Joden zlomek okraje, pravděpodobně
a náznakem promáčknutí pro hubičku (tab. VIII 0 8).
Rendlíky. ,Jako rendlík je uvažována mísa e kolm~3ším1 stěnami. V souboru jsou zastoupeny 8 fragmen-

ty.

typ A
typ B
typ C

......... ....

3 ks (tab. Xo l)
2)
• • • • • • • • • • • • • • 1 ke (tabe
~

x,

2 ke (tab. X, 5)
typ D • • • • • • • • • • • • • • 1 ks (tab. X, 4)
typ E • • • • • • • • • • • • • • 1 ks (tyb. X, J)
Na zlomku typu D výlevka.
Mísy: konická misky - 11 fragment'1, dna odsazená,
jedno
64 mm zachováno celáo Na dně patrny stopy po odříznutí strunou (tab •. IX, 2).
Mísy e vně vylo ženým okrajem - 2 fragmenty. Jeden rekonstruovatelný, na dn~ patrny stopy při
lepování dnao Š vyloženého okraje JO mm, v rúa7
110 mm (t·ab. IX, 1). Jeden fragment na vyložen,

o,

• • o • • • • • • • • • • •
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ploše o lr r aje zdoben dvěma rytými ' ě lký ii rýhami a Š ok~aj e 21 mm ( teb e rx~ J) .
Dvouuché mísy jsou zastoupeny zlomkem okraje s ~
stopou pc odlomeném uchu (tabv IX ~ 4). Dále byl
nalezen jeden zlomek dna mísy blíže ne id~ntif 1ko~
vatelnéhc .t ypu.
Zásobnice „ 2 zlomky o Jeden ovalený okra j ed oben;f
mělkou rytou rýhou~ pocházej ící patrně ze zá8obnioe konického tvaru ~ S střepu 16 mm, s okraj &
JO mm ( tab. VI, 1) " l fragment zdob -,ný dv~ma .~-,d·. ..
noduchými ~ vlevo ukloněnými, rytými vlnioemij 9~trně mozi třemi vodorovnými rýhami. S střepu 121111
•
( tub ti VI p 2 ) e
Cedníkyt zlomek dna oedníku s dvěma část ečně zachovanými šikmými otvory (tab~ VIII, 7).
Pánve. Jedno trubkovité držadlo z jemnl plaven&
hlíny. Na spodní straně stopa po odlomen, nožce . Držadlo je zespodu o~ouzen, ~ na svrchní stn~
ně při na :-;;azení k vlastnímu t ěleeu pánve se nalézá ovál ná skvrna olovnat,i okrově žlut~ glazu~
ry vel. 9 x 5 mm. Rozměry držadl&& d 71 mm,, 31mm
( tab. VIII, 6 )i;i
Ostatní keramika. Jedna kera~ioká opora pro roleň
(? ) výšky 112 mm, šířky 78 mm a nej větií síly
48 mme Jeden z vrchold~ tvořící žlábek pro ro!eĎ 0
je uražen. Na booíoh zachovány otisky hrněířových
prstdo Zbarvení šedookrov, přeoház:í místy w ,.1vět
lejlí na~ervenalý tón (tab o V, 6) 0 Dva blíle nec
identifikovatelnl keramick6 zlomky ee šedým po-,
vrchem.
Jedenáct hrudek rnazanioe o
Ostatní nálezy s jeden zlomený kam~nný brousek
)6 X 20 mm0 d 129 mm ( tabo ·V9 5). Pravá polovina
lelezn, podkovy ee zkovaným ozubem ee t,emi ot•ory pro hřeby ( tab. XXVv 1). Zlomek koet1 0
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Mikrolokal~t a č 1

~:. yYběr

72 f'ragment.1. Materiál
aouboru je jemněji oa~řen než ~a m1krolokalitě
~. 1, pálení je oxy4a~~, JnaQně ostré, ně která
siřepy jsou al zvoniv4. Te~~nologii vy tviření nelze makroskopicky uroit, Převládá světle 9krov,
;barven!, oJediněle pfeoháze3íoí v tmavší odstíny, Na většině zlomkd l~e Sledont ~odelaoní rýhy z vnitřní strany střept.
Okraje hrnoovitýoh nádob jaou zastoupeny dvanácti
t ragmenty :
typ J.2 .,,,.,.,, •• ,, 1 ke (tab. X:t, 1)
typ H
typ L3

•••••••••••••
.... , , ~·. •••••
•••••~•••••••
••• • •••••••••

l
l
l
1

ks
ks (tab, XI, 4)
tYl L4
ka (tab, XI, 2)
typ O
ks (tab, XI,))
typ P1 •••••••••~••• l ka (tab, XI, 5)
J ke typu Li zd9beny na podhrdlí dvěma rytými
jednoduchými, poměrně ostrými, vlevo ukl oněnými
vlnicemi mezi třemi vodoroveymi rýhami (tab. XI,
_7)o l · ks typu L1 zdoben na podhrdlí jedn~duohou
v1 evo ukl oněnou Vlnicí mezi dvěmi vodoroveymi rýhami (tab• XII,· 2 ), 1. ks ·typu P1 z4oben na podhrdlí třemi vodor ovnými rýhami · (tab• XII, 1).
·l ks typu E zdoben na . podhrdlí dvěma mělkými vodorovnými rýhami (tab. XI, 6).
Zdobená podhrdlí - 14 tragmentd. 4 fragmenty s dAkore11;1 v podobě dvou j ednoduoh/oh vlevo ukloli_ěných
ťftých . vlnio mezi třemi vodorovnými rýhami (tab.
KII, 5 ), 2 frag:n,~11ty ~dobentS dvěma jednoduohýmie
nírně vl evo ukl on ěnfmi vlnicemi, mezi třemi vodorovnými rýhami (tab . XIIt 9) p l fragment zdoben
Jednoduchou velmi níikou vlnicí vlevo uklonJnou,

mezi dvěma mělkými vodorovnými rýhami (tab• V!I,
6)t 2 fragmenty zdobeny jednoduchou rytou vlevo
ukl onč n ou vlnicí me zi dv ě ma m ě lkými vodoroVl'l,ýnd

- 1e1 cyhand { toho l.ll , J)t 1 f'l'tlgm- n t adoben dvénd
vlttice:!1!1 n esi iře!Jd. •odóH•n;#lll .r1hard, Vl iot
bliie ok.raji je +tlé'YO ukie)hě~• Oíitnl a.

kllk

r "'

tto-vit'-• spodm tl.id.ce ~• Wl •l&ft uklotaa-n4 (tab .
XII 6 4). 1 f'ragment 1\d.Obé~ 4~ěmi. širolr:j\,d. ~ilk/nii vodor~ rJbami (titb. 111 1 10). l h-agment
t doben ryt.OU :lnt.e'rlaio°IO\t ~bew1c1 ( tab. XI I,
1) a 2 tragmenty l\<l.oben, r,tott beaint•nalovou
ěroubovieí (tab. Xllt e).
Dn.a jaou 1~atoupena ~e řech fragmentech, z ~&hol
2 dna jeou a~chóri:lt.~ 6e1i, je~no o I 76 mm (tab.

:ttt,

4) a &mlít$ oj

zena. pods'9pána

148 ~.

Dml jttou

oat.f• nasa-

fl mírně

vklemtta do~tf.
Ucha jsou paeková• Sdcho~1b1a. v 15 fNlp.entech.
I nezdobenýob j P. 5 aQJ111etriokfch ( tab. XIIJ • 8)
a 2 eymetrl.ck&t> V~licé siajťmav, je V,sdobat Jed•

no ucho je zdobeno prost1m hřeb:!rurern (tab.XlIIt
5) 0 3 ucha jéou md~běna nalepovaným p!lskem pronia.~kávai\ým ~retem (tab. XIII, 7).) ucha ne ou
Aekor v podobě nale~en~ho kolečka. (Tento dekor
$8 v našem střědověk ém materiálu objevuje poprv~
tab . XIII, . 6) . ,JAdllo ucho džbánku e okrajem
zdobeným naa ekn~áním má radýlkovanou výzdobu
(táb, XI I I, 4) ~
Ožbány lze zé6h1tit pouze v okrajích. Soubor obaahuj e 1 fragment typu D2, 1 fragment typu R &
2 tragmen·l;y tn,u A zdoben~ nasekáváním (tab.
X:tíit 1, 2 • l), Poslední 2 ilomky (a zlomek s čás 
tí ucha u\edený výše 9 pocházející patrně z táhož džbánku) jsou vyrobeny z obzvldětě jernn&
hlíny,
Konick, misky jsu11 zastoupeny 2 fragmenty cleno
Ob ě dna jeou podsýpaná, na jednom z nioh patrny
„

stopy

přilepování

1na (tab. XIV, 5)

0
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Rendlíky - J fragmenty, z čehol je 1 rendlík o
výěoe 82 mm pouze nepatrně doplněn éádrou. ~endlík je opatřen výlevko~, okraj typu F (tab •. XIV,l).
l frsg:nent rendlÍ 'cu s okrajem typu F (tab. XIV, 2)
a l zlomek typu a, který je opatřen výlevlcou (tab.
XIV, J).Fragmentd poklic je 17, jedna poklice o
, knoflíkU 32 mm a oelkovém ~ 102 mm je zachována
celá (tab. XIV, 9). Ostatních knoflÍkŮ je 13, nejmenší má v~ JO mm, nejv~tší ~ 48 mm. Na 5 jsou
pa trny. stopy po odříznutí strunou.
Pánve - 2 zlomky s pahýly nožek (tab. 'XIV, 6, 7)
a 1 trubkovité dr~adlo z jemn ě plavené hlíny, zespoda očouzené a nepravidelně polité olivově zelenou ol )vtlatou glazurou (tab. XIV, a).
Mikroloknlita č 1 Ja Materiál byl vykopán místními
ob ča n,, mikrolokalita ja však nesporná. Soubor obsahuje 716 f ragmentd.-439 blíle neurčitelných ne.;.
zdob~!ných fra g nantd 0 většinou z hrncovi týoh nádob; .
v mai ém procent~ ja možnost zastoupení džbánd a zásobnicovitých tvaruQ Hlína ostřena křemenným pískem, oxydační vypálení. Technologii výroby nelze
př esněji makroskopicky určit.-78 fragmentd den,
z ěehož 1 dno o~ 73 mm je taohováno cel,. Dna.
jsou podsýpaná, os tře nasazená, ve větiině přť
padd se stopami přil epoYání k plášti nádoby. Na
jec1nom dně je zachován fragment kruhov& hrnčířek~ značky (tab. XV, 4).-0kraje - 95 fragrnentda
typ L1 ~•••• &e •• JO ks
typ L2 ••••• oo••
2 kB
typ L4 ••••• o•••
J ke, jeden e páskoyýa
uohem (tabeXVI,2)
tn, A1
2 ke
typ E • o • • • • • • • 23 ka
typ J 2 • • • • • • • • •
1 ka
Ó t •

• • 8 •

•

•
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t yp J3
typ~

••••.••••••
•• •••••••••

1 ke

1 ks (tab. XV, ))
neurčitelné ••••••• 32 ke
1 ks typu L1 je na podhrdlí zdoben nízkou ffi ělkou
int~rvalovou šroubovicí (tab. XVI, 1), 1 ke typu
L3 na podhrdlí zdoben širokou mělk ou rýhou (ta b .
XV, 7)J Jl fragment\\ nezdobených podhrdlí.- 26 fragmen tů zdobených podhrdlí: 10 fragm en tů zdobeno úzkou rytou intervalovou šroubovicí, 1 f ragment zdoben vývalkovou šroubovicí. 8 fra gme ntů nese dekor
v podobě ryté mělké intervalové šroubovice a 5
et řepd je zdobeno mělkou rytou bezintervalovou
šroubovicí. 1 fragment má výzdobu v podobě dvou
rytých doleva ukloněných vlnic mezi třemi vodorovnými rýhami (tabe XV, 2) a l fragment je zdo~en
dvěma rytými, velmi nízkými vlnicemi, mezi třemi
vodorovnými rýhami (tab. XV, 6).
12 fragmentů páskových uch, z čehož je 5 symet r ických a 7 asymetrických .
Džbány lze zachytit pouze v okrajíchzpo 1 ziom1ru ty .
pu E a F,l fragment typu c, který je na okraji
zdoben rytou jednoduchou vlevo ukloněnou vlnicí
mezi dvěma vodorovnými rýhami (tab. XV, 1).
Oedníky jsou zastoupeny 2mi fragmenty (tab. XV~5).
Poklice ~ 16 fragmentdo 1 poklice je rekonstruovatelná (tabo XVI 9 6) 0 Dále soubor obsahuje 5 knoflíkd0 největší op 42 mm, · na čtyřech patrny stopy
po odříznutío
Mísy - 2 fragmenty okrajd mise vn, vyloženým okrajem a 4 zlomky nízkých misek (kahánk~?)
Rendlíky jsou zastoupeny 5 frag~enty& 1 fragment
typu F (tab. XVI 0 5) a 2 fragmenty typu G, na
obou je zachována výlevka (tab o XVIr 4). 2 zlomky neidentifikovatelné.
0
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l fragment okraje zásobnice , type·a oi;>o„ídající
t :1pu P1 hrucovitých náJob (tab. XVI , )).
Oalóí wile zyz L hruika nazanice a 1 železný kroužek témař čtvercového průřezu {článek řotězu ?) 1
JJ X 26 mm (tab. X -:Y, J).
JA:ikrolokalita ó. 4 obsahuje 22 fragment\\. Kera:nika je vyráběna z poměrně jelllllě os třené hlíny. Pře
vládá tmavě šed6 až černavé zabarvení ( 18 les). Zbylý materiál je avčtle okrový. Technolog ii výroby
nelze makroskopicky určit .
Soubor obsahuj e a největší pravděpodo bno~tí pouze
fragmenty hrncovitých nádob. Okraje: 1 ks typů A1,
2 ks typu E, 1 ks typu P1 9 1 ks neurčitelný. l ks
typu J1 na podhrdlÍ zdoben mnohonásobnou mělkou intervalovou šroubovicí (tab. XVII, 4), 1 ks typu P1
na podhrdlí zdoben nasekáváním (tab. XVII 9 2 ).
3 fragmenty nezdobených podhrdlí. 6 střepd z pláš.
tě nádob.
Dna• 4 fragmenty. Dna jsou podsýpaná , ostře nasazená, na dvou fragmentech jsou patrny stopy po přile
pování k plášti nádoby. 2 dna nesou hrnčířskou znač
ku v podobě čtvrceného kruhu (tab . XVII, 1, J).
~ikrolokalita X. 2: Výběr obsahuje rekonstruovatelný fragment volké poklice (tab. XX, 2 ), 1 zlomek
okcaje nádoby typu P2 na podhrdlí zdobený dvěma
vouorovnými rýhami (tab. XÁ, 1) a JO fragme ntd . zás<;>bnic, pocházejících patrně ze dv uv exemplářů.
Největší
ol ep ený fragment má ro2měr y 408 x )60 :n.~a
Průměrná tlouštka střepu je 16 mm. Materiál je jemna
ostřen, oxydačně vypál en, te chnologii výroby ~akroskopicky odli8it nelze.
Okraje - 4 fragmenty dv-:>u pro:.ilací se li1ících typů okruží. 1 typ j ,J nu podhrdlí zdoben · v nlmi ::i~l kou ~irolcou bezint erv~lovou 3rou bovicí (tab . XVIII,
1, 2 ). Dnn - 2 fťa,'.::1e nty - jnou podnýp ·utl s jas-
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Ostatní nálezy• 1 zvířecí 1ub, l zlomek o stří
tesařak4 sekery (tabo XV, 2) al blíže neurč i t o l
DÝ pásek lele.a (erp?-tab. XXV, J).
Mikroloka11ia 01 6 obsahuje 5) fragmentd.
17 blí!e neurčitelných, nesdobenýoh střepd, poohá,e~ících a hrnoovitých nádob. Hlína· jemněji ost ř e
na, vypálení oxydační a pomlrna tvrdé. Průměrná
velikost střepd je 35 x 45 mm. Převládá světl e
okrové zabarvení, vyskytnou se však i šedookrové
al če~venav, zlomky. Na většině zlomkd lee sledovat modelaěíií rýhy na vnitřní straně střepd.
Okraje& l zlomek typu L2 (tab. XXI~ l) a 2 zlomky
typu J2 (tab. XXI, 2). 2 fragmenty typu J2 jsou
zdobeny na podhrdlí vývalkovou šroubovicí (tab.
XXII, )) a 1 fragme nt svrchní čás ti nádoby
okrajem typu J 2 nese dekor v podob ě ryté, m~lké, bezintervalov4 ~roubovioé, přecházející a ~ ve výval ky.
Dekor v 26 mm širokém pásu na podhrdli ( tab. XXI I ,
1). 1 zlomek podhrdlí je zdoben vývalkovou šroubovicí. Nádoby této mikrolokality byly aspoň v něk
terých případech sdobeny po celém pláštio) zlomky
jsou zdobeny vývalkovou šroubovicí, 2) fragmentd
zdobeno mělkou rytou intervalovou šroubovicí (tab.
X.XI, 4) al zlomek e dekorem v podobě vývalkové
šroubovice, navazující na rytou mělkou intervalovou šroubovici (tab. XXI, )). Dna jsou castoupena
dvěma tragtt1enty, na jednom jsou patrny stopy po
přilepováuť k plášti nádoby, ob ě jsou podsýpaná.
Na jednom zlomkU l ze a ! do výše 48 mm ode dna pozorovati výzdobu v podobě mělk,, ryté, intervAl ové
ěroubovioe, kt erá zřej~ě pokrývala celý plášl nádo_

s

by ( tab• XXI , 2 ) •·

Poklioe1 1 zlomek svrchní části plášt ě s knoť lÍk e;n
o, 46 mm. Na ploše knoflíku jsou patrny e t opy po
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ncdG okrová př e 
chází míety až do červ enavá (tab. X"(I, 5).

Mikrolokalita č . 7 obsahuje j eden siln ě zkorodovaný žel ezný pá aek (tab. XXV, 10) a blíže neidentifik~vat elné, taktéž silně zko~ odované kouoky želo. za
(tab. XX.V, 7, 8, 9) •
.Mikrolokalita č. Si 1 silně zkoro"lovaný železný
krou žek o rozměrech 4) x 44 mm (tab. XXV, 6) al
zk orodovaný podl ouhlý zahnutý kousek železa (hřebík? - tab. XXV, 8).
Mikrolokalita č , ~ obsahovala l zl omek okraje nádoby (džbánu?) snad e nasazením na výlevku , či spíše s l a lo č natou úpravou okraje, podobnou lahvi ze
Zlončio ( S t ředověká keramika v Česlcoslove naku, kat.
výstavy v NM 1962 - 6J 11 • obr. 5). Zlomek je tmavě
okrový, ostře pál ený, hlína je ostřena křemenným
pískem (tab. XX, 4).
Sbě r z potokaJ Výběr nálezů obsahuje 16 střepda
l knoflík z poklice ee stopami po od říznutí strunou, 1 zlomek pláště poklice, polo vinu dna misky
ee stopami po odřízn 1 tí strunou (tab, X.XIV, J),
1 zlomek páskového ucha, se stran promáčknutého.
Takto bylo patrně zdobeno celé ucho, nebol manýra
promačkávat ucha u nasazení k okraji nebyla na lokalitě pozorována (tab, XXIV, 4). 1 fragment okraje nízlcé misky (kahánku?) ( tab. XXIV, 6), 1 fragment mísy e vně vyloženým okraj em zdobený širokou
m ě lkou ~ýhou a intervalovou Groubovicí (tab. X.XIII,
)), 1 fragment záaobnicovité nádoby s vytaženým okraj em a ostrým nasazením pláště. Na· plášti je
střep zdoben mělkou intervalovou ~roubovicí (tab .•
XXIIt , 1) 9 1 zlomek podhrdlí nádoby zdobený nBs ~káváním a rytou intervalovou 8roubovicí (ta b, :C.<IV,
1), 1 střep z podhrdlí nádoby zctobcný ~J lkou rytou.
šroub ovicí (tab • ..(,{III, 4), 1 zl :>:ne k porlhrdlí ná ,to-
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by zdobený vývalkovou a ž ústupkov ou 3r o:..tbovicí
( t a b. XXIV, 5 ), 1 zl o:rwk plá j té nci.d oby z·tobený plastickou lištou a rytou intervalovou š roubovicí (tab. X.CTV , 2 ), 1 fragment okraje hrnce
typu R (tab. XXIII , 2 ), l fragment okraje typu
1 1 zdobený na podhrdlí rytou mě lkou šroubovicí
(tab. X.XIII, 5), 1 fragment hrnku s okra.jerri typu J1, páskovým uchem, zdobený rytou m0lkou bezintervalovou šroubovicí (tab. XX,) ).
Shrnutí I Z charakteru a celkové podobnosti 1cerarniky lze soudit , že vše chny mikrolokality p ř í0luší jediné fázi osídl ení a jsou t edy s nejv č t
J Í pravd ě podobno stí relativně současné. Materiál
c e lkově připomíná k eramiku XIII. století (výskyt
vyta žených okra jů: typ Ca zásobnice ae sb ěru
z potoka, hojný výskyt rytá výzdoby vlnic a šroubovic a výskyt konických až zvoncovitých miE:l ek )~
Ovšem v zhledem k poměrné tenkostěnnosti a ho j_né·nu výsky tu vysokého prožlabeného okru ží, jakož i
poměrně vysokému procentu výskytu džbánů, mis,
rendlíků a pokl ic je nutno tento soubor klásti
do I. poloviny XIV. století a tím, že př ežívání
do druhé poloviny tohoto století je nejasné. Zánik vesnice lze předpoklád at již v průběhu XIV.
století patrně požárem (výskyt spál13ných vrst ev
na lokalitě 1mi krolokality 1 a 2 , jakož i pomístní jméno Spálenka). S p á l eni š t č bylo též nal ezeno
J.L. Pí čem, (Čechy za doby kní žecí, Praha 1909, )2)
při prů zkumu jednoho z mohyl ovitých útvarů. Že by
se vesnice dožila počátku husitský ch válek je
nanejvýš nepravděpodo bné a její pozdější obnovení j-e vyloučeno vzhledelil ko stavbě rybníkd .
Význam této l okality tkví v tom, že materiál zde
získaný patrně pomáhá vyplnit ~ezeru ve znaloatech k eramiky XIV . století.~ ~ateriá lu je obsa-
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len uoyý, dopoeud a nás n~aná:rq ·d.'ekol."9. ti'f'n! prv ek
podobě lepen,icb to leček na a eh,cb ná·dob. Ve lm1
~ni je t.Si Tjetyt re.d/lioff.llé výadoby a plae-

„

,1ckých nalepoY811/ch proaaak&Ts n.ých páskd. Nálesy .tn.g,aentd pánrl a této l okality jsou nejsta1 ŠÚl1 dopoeu.d snáadrai ně.lesy tohoto druhu keramilq na na.lem úseaí, na obo'1 nalez&ných držadlech
Je oloYDBtá glasura.
ULoli u nálezce.
k!'!!
T. Durdík, AR XllII 1911, 219-2 22.
T. Durdík

267. ZÍPY. k.o. Brandýs n.L. - Stará Boleslav,
o. Praha východ

KULTi

neurčený pravěl(ý

kostrový hrob.
LOKi
aev. okraj obce, zahrada č p.), okolí bodu
77,Jl0a59,675 km na m,apě M-JJ-66-A- d.
OKOL 1
sáchr. ako~ · refer.enta 19.II.1969 na staveništi
sil u ·sušičky na obilí.
NÁLEZ1 skrčená kostra
na prav,m boku bez milodar~.
ULOŽ1 antropol.
odd. Ad ČSAV Praha .
LI Ts NZ č j. 783/69.
Sl. Vencl

---

268. ~CÚ LHOTA, o. Ús t í nad Orlioí
KULT1 elovansk~ hradiště, středověká tvrz.

LOKa

poloha Hrádníky, ppč. 349,350, 556,561/2,562,
566/l,567,.571,574.576 , 6931 ostrožna u soutoku
Tich, Oriioe a Oetrovak,ho potoka, thruba mezi
body. 89,800141 9 550 km a 90,200141,200 km na ma p~
M-33-81-B-a (Horní Sloupnice). Viz přilolený plán
(příloha II).
OKOLa prdzkumy referenta 1960-69.
NÁLEZ• HradiAtě (8,5 ha) na opukovém oetrohus
úzká prot~hlá ~íje př~pa!ena valem a příkopem
(d. asi 80 m, výňkový rozdíl mezi koťunou destrukce valu a dneAním dnem pří ~ opu v profilu Pl je 486 cm, šířka deetrukoe valu a příkopu

- l DJ 25 m). ~v okraj h ťarli :í t 1} i e tvo ,~e n 3tr:ným
skalnatým a zcela nepříe·tupným svah ~rn, s ev erní
mírnější svah byl opevněn val em. zachovanýn1 lépe jen v lese (v místech P 11 a P 8 - naposl edním místě omylem na plánu val nezakr eslen), zatímco. vě tší čás t jeho pr :t b ěhu byla orbou proměn ,~
na jen ve výrazný atupeň o vý šce 415 cm v P 10 .
Sz okraj hradiště byl . porušen výstavbou středo
věk é tvrze (viz níže), n elze tam však pro etrmó
skalní s těny předpoklá dat výrazn ě j ší opevn ění ,
zbytek valu se snad zachoval v okolí P 6, kde je
svah povlovnější a plateau hradiště je rozšířeno trapezovitým výběžkem. Jz a jižní hrana hradiště byla nejspíše upravena (a lehce opevněna),
je však chráněna především strmým svahem k Ostrovskému potoku. Na ploš e hradi ště je kromě poru š ení
lesními cestami · ještě oválná deprese (75 x 25. m,
dnes přes 2 m hluboká), jejíž přepadový kanál .
(respektovaný 1 paroelaoí) naruš il zp~tnou ero. aí jižní hranu hradištěs z toho lze usuzovat na
dlouhé trvání objektu, kt erý nu tomto místě nelze
vysvětlit jinou činností (zemědělskou, stavební
~j.). Místo donedávna slou žilo jako aád ek na ryby. Ačkoliv bude možné objekt datovat až výzkumem, mám za to , že objemová disproporce jižní a
severní části valu a k n ěmu p ř íslušného p ř íkopu
na ší ji nasvědčuje vyhloubení této deprese (na
místě pramene?) jako cisterny v době budování
hradi ště. Na povrchu hr-adiště . jeem opakovanými
pokusy nezjistil žádné nálezy, j ámy v šak byly
naorány západně od cisterny a v destrukci s ev ~rního valu v okolí P 10 byly pozorovány spálená
kameny a střepy. Kera~ika v m. Chocni (bez bl i žší lokalizace) je mladohradi Jtní. - Tvrz (O,llhaa
v L0?.11 971 ,28 omylem uved. ~,11 h!l ) n:i ht'ot'..l o.:J tro : přes

• 1 90 - .

nyje na výohodi vymezena mohutným p říkopem
(v p 7 dosud .. 680 om hl. a přes 20 m· š. }, na k t erý na severu navazuje výsiJ>~a, Na ~nitřn:! plo~
ae zachovali zbttk1 ·sd~ya (na plánu zakresleny
iraturou deét~·oe zd:l' kt.ei-, podle opnaieaábo
j ižn:!ho niroit byl.f ·i ., pfótu1 1 • a na sucho kla-

deny s &e ~áet .•diva

bylá „zttiěetia

plauirkou před

stavbou. chaty, rossah btl z~_iitěn malou soadou.
'Y IIÍ·stě 88Vt drol( 'V r, t969), !elezn4 nástro,je a sbro~ ~vě~~! st•~ně ~&IGo keramika pro pře
lom 14. ~ 15;.· $tQ\• _·. ů• m Choceň.
ll,ll•
Nz .·oj. 6267/70f si. Vencl, Listy OrlioktSho muzea
VI, Chooei 1rt~; 17 ~ :3'2 se starší lit. t roz bor
datovacího mate«'1'l.u připravuje pro AR L, Hrdl ič ka.
Sl, Venol

Záviata Tf.I LHOTA, Je.o. DoW Bielany, o. Praha západ
269. ZOONi N, o. Písek

nw.

LOK•

v l ese u ZboQKAA• ~le•eno r. 1937 pfi dobývání pa•

~ULTa knovízská, ojediněle.

řezd a předino ing• · Bftohtlěkovi. Mtuieu daroval

l4!Z,

u01 tel KU5éra I l'íelcth .·
okr aj nádoby a tord6vanýln uchem. Roáměia 45 x 55 imn•
llLQ~ 1 m Pís ek,
O. 1. P 1135. . &li• nepubl11éo11á.t to,
••
J. Frohlich
a J .Mi chálek
270e ZBUZANY, o, Praha - západ
a) KUL~a hradištní• 2 kostrové hl'oby (pravděpodobn~

Oáat .ro1eáhlejšího řadového pohřebiště).

LOKJ.

v mahl'adě t'dd, do~ K. Vl'tby· ai,. 170, pp č .
181 /2~h -QKOL1 Hroby byly naruš eny výkopem pro

vodovodní potru·b:l vedené od studny (ve v zdále-
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noeti 11,6 m od dolllU)V květnu 1969. Výkopem byly ob! kostry zničeny v partiích pánevních a
etehenníoh kosti. VýzJcwa a\.ltor• správy.
NÍLEZ• Hrob a. 1/69 - koatr• dťvlcy . v obd,lníková brobov4 jámi se zaoblenými ro~, pololená ve
směru. v-z, hlavou k úpadu, ob11aej&m k eeveru.
u lebky dvě esovitó záušnioe a v &(sypu několik
střepd. Neboltík byl oblolen. opukovými a vápencovými kameny. Hrob o. 2/69 - kostra dítlte v ohdélníkov6 jámě se zaoblenfmi rohy, pololená ve.
směru v-z, hlaYou k z, oblioejem nepatrně obráceným k J. Po levé straně lebky kámen, v zásypu
pět drobných střípkd z t,ie nádobky. KOIIIB'1itp
K. Vrzba sdělil, že při stavbi domku ani při kopání studny nebyly narušeny iádné hroby. Nelze
ovšem vylouoit možnost přehlédnutí, proto!e dru~
hý hrob pozornosti p. Vrzby . uěel.
ULO!s m Roztoky.
LI~s NZ v m Rostoky. Připravuje se pu~likaoe pro Zpravodaj atředo~eské vlastivědy a kronikářství II, 1970,
L. Skrulnl
b) Star~í nálezya Z katastru oboe byly získány nálezy neolitiok4 , knovíaské, bylanské, z období st~- •
hování národd i hradištní (O. Blažek, Hřbitov s
doby stěhování národd ve Zbuzanech, Zpravodaj
etředočes. vlast. a k~on. I, 1969, seě. J, 165~
168,L, Skružný, Poznámka redakce, tamtéž, 169 171 elit.)
L. Skružný

271. ZDICE, o. Beroun
KtJTJTI Volutová, vypíchané a knovízské sídlišti.
LOKs jv. od nádraží Zdice.
OKOLs Výkop zákla-

dové spáry ;,ro novou budovu Kovošrotu v ~· . 19671968.
NÁLEZ: Obj. I. zbyt ek kotlovitd jámy pod
JO cm vrstvou ornice p r,1 sz. okraji ataven19ti.
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•

:Po vypraoován! objektu mo la jdma konvexní stě ny a
prohnuté, konkávní dno, zapuštěné 120 cm pod povrchem terénu do ště rkopísků. Zásyp z černé, humooní zeminy, promíšené četnými uhlíky a zlnmky
mazanice• poskytl střepy z bombovitýoh volutových
nádob střední fáze i zlomlcy větš!oh, zásobnioovýoh
tvar~. kost ěná šídlo, zlomek amfibolitové sek erky
a několik artefaktů z pazourku, rohovce, limno •.
kvarcitu a křištálu, Na haldě vykopané zeminy nalezen zbytek čt~eroové volutové nádoby. - Obj. II.
Prakticky na oelé ploše výkopů základové spáry bylo zaetiženo sídliět~ a keramikou vypíchanou a to
v pod obo JO ... 40 om mocné kulturní vrstvy bez možnosti rozlišení na jednotlivé objekty, rýsující
se pod 20 - JO om vrstvou nadložní ornioe. Z kul-·
turní vrstvy poohá~í množství střep~ z hruškovitý ch nádob a p~zourkovýcb artefaktd„
Obj. III. kotlJvitá jáma, rýsují oí se 20 om pod
ornioí v tomtéž výkopu. Stěny objektu t~měř pří
mé, a konkávním dnem, zapuštěné do hl. 90 om v
štěrkopíačit ém podloží. Zásyp z písoitošedá, slabě uhlíky promí šené zeminy, v kt er~ se vyskytovala nepříliš četná mazanice, střepy z tenkost~nnýoh, tuhovaných nádob i ze zásobnioovýoh tvaru
a zlomky kos tí (Ovie sp., Equue sp.). Hrubší,
hrnoovité tvary měly výrazné hřebenování povrchu.
Objekt náleží kei1amioe štítarské fáze knovízské
kultury,
ULOŽ: l>ra1těk. odd. MMP.
J. Vaněk

272. ZLA'fi KOFEO, k.o. Boží Dar, o. Karlovy Vary

-

KULT, po~dní středověk - ojediněle.
LOKa nalo~eno na haldách rudný ch dold (atříbrnýob či zletýoh) aai 200 m JZ od středu obce při Zlat~m
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•
potoku.
OKOL, náhodný nález referenta.
NÁLEZ& okraj nádoby e ven vyhnutým nepl4ofilovAným okraj em a náb~he~ na baňat6 tělo• kter4 je
červen~ malováno dvěma vodorovnými .liniemi. Velmi dobře vypáleno, tenkoetěnn4,
UL0!1 m v Jáchymově.

~OMEN'Affi,a

pra~děpodobně

pozdní

červe

ně

ma1ovaná keramika i doby zvýšen4 ddln! a1nnoeti v 16, stol• či poBd~j1,
J. Waldhauser
27~., UTSC, o. Louny

KULT• 2 volutové jámy.
~* 1ápadně od iatce,
jilně libočanekd silnioe na staveništi VŮCH (viz
plánek v NZ).
OKOL& záchr. akoe J. Stodolovek,
a J. Bubeníka v dubnu 1969.
NÁLEZ , 2 jámy ·střed
ní fáze ker. volutov, (střepy, kosti, mazan1ce 9
broušen, 1 štípan, nástroje).
ULO~a m ~ateo, .
př.o. 6 - 7/69.
LITs NZ J. stodolovek, v m ~teo, opis čj. 3192/71 v Ad asAV Praha.

J. Stodolovská
2740 !~ÁRSKÉ CHALUPY, k.o.

iAár,

Oe

Písek

Ná'Y'rh zápisu mobylnílcu .v lese. "Rabiň" do Státního se~namu památekt aj. 5201/69 (M. Princ).

275. IDWTI0E 1 Oo ~. Budějovice
Ktffiit sídliště e keramikou lineární.

-

LOK t v tra-

ti U aleje• pole ppč. 2179/57, při lev, straně
obecní silnice do D. Kněžeklad, asi 700 m jiho•
záp, od kostela v !iutUticíoh , tj. 26 mm od záp.
a ~53 mm od již. okraje mapy M- ))•102-A-o (De BulcOl/ak\,), v nadm. výšoe asi 457 m.
OKOC,a na dkladě sběru při úpravě silnice v r. 1964 (brouěe-

- 194 ná kam. nástroje v muzeu Týn n. Vltavou) provedl
r~ferent na lokalit ě 26.6. průzkum a ve dnech
29,9, - 1.10.1969 malou sondáž, při níl zaohytll
kulturní vrstvu ze středního stupně k. s lineární keramikou.
NÁLEZ• střepy, broušen, a štípnná kam, nástroje, mazanice,
J.!LOI• expositur a
Aď ČSAV v Plzni, přír. o, P 18 - 20/69.
LI T,
z čjA 2709/69, .4J4l/69s A, Bene~, AR XXII 1970,
658 - 677, 740. KOMENúiiJ první neolitiok& eídliště v jižn!oh Čeoháohs v souvislosti s ~elioraoemi, které zde plánuje JZD Beňioe, má být
v r. 1970 na lokalit~ uskute~n~n záchranný a zjišlonoí výzkum,
A, Bene~
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REJS'ffifK LOKALIT PCDLE KULTUR
(Kulturní zařazení je nutno přejímat kriticky vzhledem k tomu, le lada nálezd . nebyla klasifikována profe sionály. )

PALEOLITp v~eobeon~ ••-•••••••• 88(?), 129, 194
Starý paleolit•••••••••••••••• 15(?), 191
Mladý a .p ozdní paleolit ••••• •. 49, 52, 60, 117, 1)7, 196 (?)
MESOLIT ••••••••••••••••••••••• 102,108 1 154a,(162?),194,
218a,22~

NEOLIT,

všeobecně

, •••••••••••• 67 1 121Ól3lo, 131i 141a, 153'~l 7~ ,20 b,2J9,27ub

Kult. volutové (lineární) ker.

20!211 5li75a,9Ja,98a,112t
12 ,129, J4a11J7pl47o15 5,
112,194;195,2ooa,221,2se ,
271,273,275

Kulto s vyp!oh. ker.

35 93b 112 128ól)7;154b ·
15~a;b,!12 1 ieaa1 b,o,d,19i 0
2ooa,243,2,5a,2·,1

Lengyelský kulto okruh eoeoo••• 188b
Ojed. nálezy neol. a eneolo broušeJdoh nástrojd
216a,251

• e •

ENEOLIT, všeobecnl

2J(?) 35(?) 1 38 56 72 74,78a
9Ja,9~d,llOa,1l3(1),!14a;12i,
15J,1,9ajl72yl82 1 184 0 185 9
19)\?),2 0 0 245,2,5a

Kult. jordanoveká

194

Kult. nálevkovitých pohár'1 •o•• 54{79!82a{98b{ll0a(?) 1 b1
·
lJ a 0 72, 84, 90,252,~5,a(?)
Kulto s kanelovanou ker • ., ••• oo 255b (?)
Kult.

řivnáěská

•e•••••••••• o• 2JJ,247(?)

- 196 Kult ~ iňd.rov, ker, • o• ••••• • •• • •• 28, J5 ,80,10J , l)l b ol4 4
Kul t. zvonoovýoh pohárd • • •••• e • o 159a

DOBA BRONZOVÁ t Yieobeoni ••••• oo o 86(? ), 87, 142, 14Jb,o ,208a( ?)
Starší doba bronzová

•• o••••• ea , 16

17,20 1 J4al5Ji64(? )i65b 1 72 ,
78a ,9~a, 1 J , 52~1,J,l,9a ~
1B5,186a 9 188d, 2v( , 22b,239 •
248, 255a
182 , 185
Střední

bronzová , všeobeoně

doba

16,14)a,158a 0 2l l

Kult ~ mohylová , •• ,. ,e ,,,o,,,,, o• 20,aJŠl091 115,137 , l~8a,
16t>, l 4, 206
Mladší doba bronzová 0

Popelnioová pol e

všeobecně

44,99b 0 202a,b,2~0

,, co ••• o••••• o• 10(? ), 68a,20Jo (?)

•••••• •••• •••••••o 14 1 22 2 40,49 1 56 1G5b1 97 1 130( 1) ,

Kult~ l ulick4

l)?, 1,2a,19?( ?; 0 19·102J5,249

Kult, knov!fSslci •••• ci•o ••••ť••••o 8a 1 b1 20 1 2) (?) 1 J 9i4) 1 60,7){
75o,e91 ~Jbj98d~lo5, 1l) 0 12 0
l25,12~ ,l) ,lJ4a{b11)7 1 145 0

155,167 170 17) 7~ 182

·

l~6a1 206a,bf?) ~~10, ~20{~47 1

253, ~s~ •• ~, 269,270Q,27

Pozdní doba b~o~Jová, vš ea~eonl •! 22,206

~títar ,lcf tn. ~~ , .•• ~~ q•~ ,, .••.•• ~a 1 12a1 5J1 96,100, ia6a2,
·

'

:

·

2)0

,25~a ' D ' 2t>4
'

DOBA HALŠTATSK.(' v~eobep~~

Kult,

alezsko-platěniok4
\

.

t

.

.

'

••• •••

•• •• • • • •

Kult. bylan~k, • •' ••
,.,. , ,,.,, •• ,.. 9Jc(?), 270b
. . ., ' .. .
Pot1ní halitat •tr••••, t!t ••••••• 57,74, 93b(?),llOc , 1~0 ,
19la,l95 , 250
·
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Obtlobí halšu.tsko-lat,nsk& ••• • •• 14 91 99bl121,l 2) ,1J7~ .
·
14~ ,1)9&, 88o!20)a,t.,56
.

3~

DOBA LAmsx1, V~eob~~ně •••••••• 21 4,7 125,28-13e,) 5,'0,55,
I

6:,b,7'J 85b ~)b 98'>199 b

100,11i ,12{ 12f l)~a. 131,
140,l54atl6~ 1 17~;17)1 182,
187,198,221,2J4a,2)6b,
(250?)

DOBA ft:fl&sK.,{ •••••••••••••••••••••

12b,J61 45•,14{98bl9~b,l~l,
1)48 1J7 14U, 5) 59& 160e

162;i9a,i99a,2ootc,>. ~o)b(f) ,
2Jl.2)4D 1 250 1 262,

DOBA

sm. mo»ff •••••••••••••••

20t 82b, 149• 159a, 224 •
270b

DOBA áLOVABSx.( . ••••••••••••••••• 91 1la,bjl4•171 19 1 20i29 1 )7,

J~,5015 l5b,5~160, 6 ,6J1
6aa,6~ 17 1 74{76a1 b1 85b,~2e
98a b U 9~b 22 l)U(? )

1J2t;iJ9114Ja1 l!7 1501 l52b ,
1580,g lbO 162 l7J1 174a
111bf1ia11~1 1A6b1!aab1

Ac,,.
95 l~ ·19~0
1
201,20Jo;20§;21};21l 216t;

189() 1~2b

1

211.21Bb1222i2231224;242,

252.261,265;268.~?0a,bt

Tia i Lě,ění.1. Tolioe aJ .
v práci J. Kabáta s K. s1~piěky

SfflBDOvlK A WOVOVIK (asi do pol. 17, stol.)
·
4i6 1 10,2a.(301>.31,41,4sb.
41;,6,b2,bJ,(66a),~6b
1 6eb,
69 171.77,8!1 84,85a 1 b,~o.
(94?) 95á ~od lol 100
101.1i6,1~1il2!ii26ilJ6b,?),
14)a, ,1,4oi 55, 57, 58d{ej
r,g,h•i•jJ 6ob 1o,d,161, 6.
lb5,lb9,l't2,174a1 o , dJe,t,
175a1 bioldie1 t 1 1·161 1·,1a 1 b ,

0117~, 8 t 8~(1)11~2011~ 5~

2u0a 1 D10tQl201 1 2o4 1 20, 1 2i,,

21J,,1, 1 2lbb1 2l7 1 2J2 2J4o,

241,242,244,~46,254,~57 ,

·

263,266{268 1 272t viz 1 práoi .K, .s epiolcy a J.Kabáta
NOVOVĚK

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

24 1 J01 46,4B,66a,117,1J6b( ?),
1540;15Be1 j,165,169,174d,
175b 0 e,17·,a,212
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••• ~ ••• Ja. b,~! 24 2s{64,65a,-{,o 1_ ·
7Ba,l04,l 19, 2lll)7 1 l,c, 7 ),
15J,16~1 1721 1~8a ,19J,199a,
202o,2-'tt,26·11via i práci
J.KaWta a K-.

NNTJRaENo

•••••••••••••••,••••~~
'

Slep ičky

.5;·1.~ ,138,14lb,174b ·
.

NBGATIVJd ZJišTllft ••••••~•••••• l4b,164,180,18), 2)7
.

.

RF.Jsm:fK BEIIOVIfiOH, PAMÁTZK

OPEVĎ?á ~•••••••••••••••••••••• 1J,-lf3, 19,JB,J9 1 5~1 ~8{60,6J 1
69f901 ~2i9)o(?rt'jtj!t 001 111 1
11 lJP. 43• 15 ·1,1 17tl

204:215:219.~~~ ,,.2~1,2! ~b,

241;2681 na .i ll'floi J„ Ka bátá • .K. Slep1 Q
·
.

.

MOHYLY•••••••••••••••••••• • •••• lL26{ 27,)J 1 42 1 70{8J;86t07,

·

.

9,o,

09,ll~il~Ot 43bjo,1 4b,
. l68,2oe_a ,b,2l1, 22e,2 6<- ,

240,274
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:,. OBÍT - K. SLEPIČKA
ns,a;f mazKUM PRA-VĚKÝCH A S'ffi.ED0v1K1CH NEMOVITfCH PAMÁTEK
V OKRESE BENEŠOV
Y 1 , ~ 1967 až 1969 jame provedli průzkum 176 objek1411t1 4Stft'l 4w Benešov. Z oelkov,ho počtu 176 regietrova-.
,Vch a .aaňt{venýoh lokalit bylo alespoň ve zbytcíoh zji~-.
, tlDo jen 52.l$ oelkovtfuo po6tu (92 objektd). Slo!en! aoubo.N J• maledJl.lťcí a. 138 tvrzí a tvrzišl, 21 hradd, 6 hra•.
.
Uši • .3 opnněn1 místa, J románek& kostely a 5 jinýoh ob- ,
jektd. Tel.kil část tvrzí a tvrzil\ zanikla (mnohde beze zbytlm) J:li T doW renesanční a barokní při přeet11vbě na zám\r:y
nebo pfi _ yjuta'Ybě ú.akda část jich zanikla nedávno a to nesnaloeú. ale bolmle1 ~ nepochopením místních ěinite\d
(.oapf. Olbraani.oe. Kozmioe) • při a tavbách nových zem~-.
dělek/ch objeltt4.a při rizn;foh ter,nních úpravách. V něk
ter,fob př.(padeott. kdy je objekt v majetku starých vlaétníldl, le dobře cbrůlln 11ajitelem.
t>..fedlolem práce je výtahem z nálezovtS zprávy ěj.
2446/69• u1oleú Y &rchi'YU Ad asAV P~aha. Nálezová zpráva
ob8Chu.3e narlc přehlednou map,:1 lokalit• fotokopie výsekd
map (XXXV tab.) a soubOX' ter énních fotografií (37 tab.) 0
které zde nebylo možno i techniolcyoh ddvodd uplatnit.
Zlcratk:i' &lato uiívanfch pramend a
ArehiY (nebo Al!) - Archi• Český, čili etar, píeemn6 památky
ěeak, 1 naora•aké, sebran4 z arohivd domácích i oisích I-mVII. Praha.
Codex (CB) - Codez diplomatious et epistolarie regni Bohe~~ I-III/la ed.G.Fr iedrieh.
Deaq (DZ) - ~esky. zemeké Království čeekéhoe
Desky dvorsk4 (DD) - Desky dvorek, Království ňesk,ho.
Heber -P.A. Heber,. Bohmens Burgenf Vesten und Bergeohlosaer
Í-V'II 1Prag 1843-49.

Lib~i

(LOit) Libri oitati onum et eententiarwa seu.

- 200 -

assa

Mapa - Mapa lcult. památek
l : 500.000. Praha 1964.
Profous - A. Profous, Místní jména v Čeobách I - v,
Praha 1960.
Regesta (BB) - Regeata diplomatica neo non epiatolaria
Bohemiae. et •oraviae.
Heliquiae (RT) - Reliquiae tabularum terrae rég:ni Boheaiae
anno 1541 ique consumptal"Ulll, ed J. Emler, I-II,
Pt-aha 1870-1872.

Sed lá ček - A. Sedláoek, Hrady, zámky a -tvrse Království
českého, Praha 1882-1927.
•
S (i rlláček, Slovník - A. Sedláček, Místopisni slovník hiatorioki Království oesk_é ho, Praha 1900 ,
Schuller :_· ~ •• Sohaller, Topogi9phie des K~eiches Bohm~ f - XVI, PJ:tag 1'185-1191.
··
.· . .
Sommer - '3 .o.sonmer, Das Konigreioh Bohmen štatiatiaoll,
i '.
•.
;topographisch dargestellt, Prag 1833-1848.
·
Soupis - Soupis památek historiokýoh a wněleo)qoh T Kril,
ěesk&m od pravlku do poědtlcu XII~ atol. (n. III.
okres Sedlě~t Praha 18991 XIII. PříbramtPraha '
1901axxxv. Benešov, Praha 1911.
Staří letopisov, - P. PalackÝ, Staří letopisov, ěeští,
Praha 1829.
.
.
.
Umělecká památky aeoh - ed~ Z~ Wirth. ČSAV Praha 1957.
Vlasák - A.B. Vlasák, -Okre$ Votioký1 Bibliot,kfl mietn!oh
d~jepisd, . sv. I.
··
·
I
Vlasák, ~enešov - A. N. Vlasák, Okres Bene~ovskt1 tái řa•

I

da, sv. III.
Vlasák , Sedlecko - A.N. Vlasák, Okree . Se.dleokt1 -· tál hda,
sv. VIII.

Poznámka. redakoet Tato práce může být chápána 1 jako vzorek
účinnosti (nebo potřeby) ochrany ·památek.· - Z technickýoh
,ldvodd nemohi~ být provedena ani ·revise 11tera tury a pra•
menů stejně tak jako nebylo možno lokalisační údaje pře
vést il8 ·stanctartní formuli;třebaže lokalisace míst nen1'.
někdy ide,w. bu.dou.oí Qráci v terénu vesměs značnl usnad-

ni,
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ALBEROVIOE,

k.o.

Něm~ioe

KtTLTr 2 t,rrze ze 14 • stol.

~1

I. tvr1iltl u-

prostřed

oboe nad potokem u ~p. 21, II. tvr1ilil
snad v aousedatv! 1a oeatou. N1LE&• I. tvrzi,tl
je ehruba oviln6ho tvaru, 1 jedn4 atrany lemov,no
oostou, ·vlevo od oeety je příkops nad potokem je
strmý sráz (pfikop ohyb!). Na tn1ilti 1toj! ~p.
27 (rnaj. J. Brix!). !,dn4 dali! stopy Y ter4~u,
ale místní tradice ji lokali1uje do t~ohto m!st.
- II. tvr1iltl bylo podle míetn! tradice ddajnl
• těsn,m soused1tv! pn,ho, na prav4 1tranl oeety
v místeoh, kde stoj! dfevlrd lpfohar. ll1• S edláoek XII, 206 uv,d! ;de dvl tvr1e ze 14. etol , ),
Profous .I. 81 _zm!nka r. 1399• Maraaioo de Alberouicz,
BEDftIOHOVIOE, k.o. Oe1t!n
IUL~r Tvrz. IALI&• le1jilttny ani 1bytk7.
LITt Sed14aek XV, 287.
BffiL~ICE, k.o. Ostfedek

KULT• 'l'vrz. ~ · Na návsi u býv. ~vean!ho ryoníka, dnes protipolirn:! ruldrl. ?fÁLEi• 'l'vr1
vsla nad bfval:1,n 13Alveaním rybt\tkem • ohobotem,
který obepínal tvrziltl, na nimi 1toj! domky !p.2
a 13, Rybn!k byl upraven na pol4rní nádrl, kter,
zauj í9 menlS:! ploohu nel bývalt rybník. Nd.drl je
pravidelnf obd41ník a betonovtm ohrazen!m • oelf
tordn kolem byl upraven tak, !e jak4koliT abytky
po tVTmi a jejím vn,j5im opevnin! ~plni 1anikly.

,t,-

BffiLIOE

KULTs Tvr1.

L,OKI Ne~lukyi4Tdr u Bllioe. N~LEla

Podle Sedl4~ka; XV, 129, ,t,Tala 1de pfi dvofe
tvrz. Pfi prdzkumu nebylo nal11eno m!1to. Podl•
miatzú tradice enad at,vala Y mťeteoh, kde 1tojí starf !pýchar, ale ani zde nebyly po tffli
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zji štěny !ádné stopy.
~z Desky 127 D 22 1
S edlá ček, XV, 129s Profous, III, 184 J zmínka

r.
15961 tvrz Netluky s dv.p . a popl. - DZ 127 D 22.
BENEŠOV

,_

a)KULTa ,Ve XIII. atol. bylo zde n~jak' opevněn,

sídlo, zvan" "munitie". Byl to snad hrazený a
opevniný koatal - tedy ani tvrs, ani hrad.
~a pravděp~dobně na úvri:l. "Karlov••.
LITi
Sedláček,
371 Profous I, 571 Codex II a20 17 ,
2aa 1 '. Regesta III , 4861 Mapa. Zmínkys r. 1219 3
221 Beness de Benessow CB II 22017 , r. 12261
Beness de Benessow CB II 288 3 , r. 13271 donatio
oastri Konopisoz et oppid! Beneasow
RB III/486. .
.
Benešov byl snad založen Benešem z Benešova 11~2,
který přinesl z Vlach bibli a passionál a obojí
v ěnoval kostelu v Benešov~.

xv,
'

b) KULTa Tvrz.
LOK§ Dvůr Peoínov.
NÁLEZs Tvrz,
která nade dvorem Peoínovem (Sedláček - Hrady,
XV, 128) stávala , byla ve 2. pol. XIX . stol.
úplně zničena a jojí zbytky r ozebrány. Podle konfigurace.terénu mohla stávat jedině proti dvoru
(hřebčín ) na levé straně silnice Struhařov-Líšno,
ale t ento terén, na němž je kro~ě několika staletých lip močál, nemá ž~dné útvary, která.by bylo
možno považovati za zbytky tvrziště.
LIT1 Sedláě ek XV., 128 •

-

BENICE, k.o.
Chráštany
.
.
.
LQK1 čp. 5 (ma j. Jos • . Petřina) na
prav, straně silnice Benešov - Neveklov •. NÁLEZ1
Dwn op. 5 byl poataven ve zříceném zdivu býv.
tvrze e Zdi jsou přes 1 m siln~. Jinak z býv.
tvrze ani z vnějšího opevnění ne zachovány žádné

KULT r '!'vrz .

.. d O) •

zbitky. Příkop byl ~avoaen ~ valy rozv~i ~ny. Na
zahradi ee při kopání přioházt na zdivo. Na oásti

,ru1,

z11fll domu čp. 5 jo v qmítoe
renesananí
psan!čkovou rustiku. Podle sd~leni majitele J,
Petřiny byly při kopání aklepd odkryty adi býv,
tn-ze až do hl oubky 2 - J m. Při tom byly nnle z,1ny \ceram. dlaitdioe, Jedna z niob (snad kachel?)
nese obraz rytí ře na koni, před ním! klečí proaebník se s epjatýma rukama (ev. Martin?). Tento
lceramioký ma teri ál odevzdal J • Petřina do nausea
v Netvořicí oh,
LIT• neliquiae1 Deaky 136 O llnt
•)r ofous I - 5Sl zmínk1 . r. 13181 Slanok de Bynios
HT I/JT t r, 1606 (1597): tvra Bynioze DZ 1)6 O

lln.
BEZDĚKOV,

k,o. Vranov
KULT, H~ ť ,EZI

'l'Yrz,

která byla již

nikli• t11) ?,anechala žádné stopy,

rotu 1695 saLI~• Sédl4ěek,

XI I• 294•

BEZEJOVICE . k,o. Zahrádka

KULfs 1Tr1,
!&Ks Na sever ní stran ě Okolního
statkU (plocha osázená kaštany).
NÍLEZ1 'l'vTI
Mttikl a beze zbytka. Pole v sousedství na vých,
straně býv. tvrzi ~ tě elove "Pod hradem"• Tak4
místní t r adice kl ade tvrz do t ě chto :,úet.
LITa
Archiv J5 • 541 Sedl, č ek XV, 1261 Profoue, I, 761
Zmín.r. 1395 t Jaoubco de B0zieg0wic1 - A O 35 • 54 •
BEZMfft, k.o. Vojkov

-

s) KULTt Tvrz ,

NlLEZt Zanikla bet a atopyo Pfi proa-

kumu nebylo zji&t ~ o ani místo, kde tUYallt
LITt Sedldě ek• XV 24 41 Protou•• t• 761 Libri nt,
190s Desky 8 o 10 1 imínky r, 1416• A~rt~1tuo de
Mnrtinic l'es. i n Bet imucz( t) t,C V1I, 1981 t-,1547,

Bo~~ir1 i vrz DZ 8 Dlu,

b) KUL.T i t"ITZ.

WII.:

J OO m záp. , or1 sa::ioty K lokoč ov,

pod brán ~ . V·elikého rybní lm . NÁLEZ s Podle
•soupisu• III• 4J nachá ze jí se rozmetané základy
tTrse při hrázi Velikého rybníkat zřícená zdi
tvrze byly před léty rozebrány na stavivo. Vněj
ší strana hráze je 2 - J m vysoká. Pod ni v sous edství tvr ze stával mlýn• který byl rovně! zb.o řen, tak!e dnes je terén tak č lenitý, le stopy
po t vrzi nejsou na povrchu znateln~.
LITt Vlasák, 491 Soupis III, 43t Profous II, 249/J.
BEZTAHOV, k.o. Martinice
tvrz.
~a jižně od dvora v obci vedle čp.
20.
NÁLEZ: V literatuře uvá děná mohutná okrouh~
lá .zea, která 8 hlubokým příkope~ . obepíná zbytky
tvrze při hráti zrušeného rybníka, existuje ~i!
jen v základech jako tar$s ~lu nad příkopem,
z části naplněným vodou- Zachováno jest pouze pří- ·
zemí tvrze. nad· nímž je novodová nástavba (kdlny,
sýpka, k~álíkárny). LITa Sedláček, XV, 243, Profous, r. 781 Vlasák 26s Heber I, 22 5, Soupis III,

KULTt

s.
BfLKOVICE, k.o. Takonín

KULT1

Tvrzi š t ě .

-

LOK1?

NÁLEZt Při průzkumu na

bílkoviokém kataatru 1 v obci nezji š těna. exteten~
ce ani tvrze. ani tvrzišt ě ,(Uč it e l místní ~koly
O" Mach nás informoval o existenci "nějakého" obj ektu u triangl u v lese, ale po ohledání koty ·
459 a 472 jižn5 od vei na míst ě konstatováno, že
tato místa nepřicház e jí v úvahu pro lokalizaci
tvrziě t ě .l
111!. S edláč ek, XV, 94.
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BOLECHOVICE, k.q. Diviao~ice
KULis Tvrz.
~ 1 na míst ě nynějšího zámku ze
17, atoi.
NÁLEZ, Stavbou zámku zanikly po t vrzi
veškeré stopy.
LITt Sedláček, XV, 22 51 Profous,
I, 123a Umělecké památky Oeoh, 45.
BOLINA
KULTs Tvrziště.
LOKs Na konci vsi, na pravé
straně cesty z Vla~ě do Trhového Štěpánova.
NÁLEZ: Tvrziště okrouhlého pidorysu, o prů~ě ru
asi 100 m, obklopen, hlubokým příkopem a val em
na třeoh stranách. Na straně k oboi pří 1 -: op chybí, jelikož je zde příkrá stráň. Ma tvrzišti,
které je porostlé břízami, stojí velká zd ěná
kaple ~v. Vá clava. Na vnější východní straně je
dvojitý příkop, jím·! z části vede polní úvozová
cesta.
LITt Sedláček, X.V, 195.

BOROVSKO

KULTt Hrad.
LOK, V obci u hřbitova s kostel em
stojí dvůr. Severně od něho stojí . zámeěek, který
končí u příkopu staré tvrze o
NÁLEZ s .Měetišt~ .
hradu je na severní straně zámečku. Je elipsovitého tvaru (30x50m), na záp. a s ev. etrand obklopené ·6 m hlubokým a nahoře 15 m širokým příkopem.
Je porostlé stromy a křovinami. Na jižní otrang
je pří-kop z části zasypán. Na sv straně příkop
vyúst~je na svah, který spadá strmě k ielivoe
skalnatým útvarem. ·v ev cípu plochy je ve skále
vytesán sklípek.
LIT: Sedlá č ek, XII, 189s Profous, I„ 142.
BOŽKOVICE, k,o·. Drachkov

KULT, ~ÁLEZ: Tvrz,zalo ~cná ve XIV. sto l ., z~nikle v XVII. e~ol. bez ; atopy.
lll,: ~ed l lč ek,
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:{V, 127, .\rchiv J l, 110 34 ; Profous , I , 155 1 z~ínky r . 138 5 : .\ dam de Bozkowicz A Č Jl , 11034 •
BrtOlJI.IOVI CE

KULT: Tvrz. NÁLEZz Zanikla beze stopy • 1645 p ři
bitvě u Jankova.
LITs Sedláček, IV, ~49 •.

-

B~EŽANY, k.o. Lešany
KULTt Tvrz.
~ s "Na starém ~ámku"•
NÁLZZs .
Ta:n byly pozdě ji vystavěny stodoly, kt~rá ustoupily hospodářské usedlosti čp. 2. Veškeré stopy po býv. tvrzi zanikly.
L!Ts Sedláček, XV,
l)Of Archiv), 503s Profous, I, 1911 zmínky r.
1432 1 Ondře j .z Petrovic, seděním na Břežanech
A~ 3, 503.
BUCHOV, k.o. Čelivo
KULT: Tvrziš tě.

_
rybníku na levé straně silnice Votice - Tábor, nedaleko samoty Buchovo
NÁLEZ: Ostrdvek malých
rozmě rd kruhového půdorysu, porpstlý několika olěemi. Není vyloučeno, že býval v ě tší, jelikož jinak by na něm mohla státi toliko jediná věžovitá
stavba. - Z t éto tvrze pocházeli .Buchovcové ·z Buchova.
LITi Sedláček , VII, 2941 Profous, I, 231.

,

BYKOVICE, k.c.

LOK: Ostnivek v malém kruhovém

Bořenovice

KULT, NÁLEZ:, Tvrz, založená ve XIV. stol. a zanikláv XV. sto l. , nezanechala stopy.
LITs Libri
I 771 Sedláček XV, 96a Profous, I, 2541 zmínky
r. 1J58i ad pree ent. N.N . fratrum de Trziebeaeicz
e t Wyk cry de l3ic owicz ad :·;cel.. • L C I, 77.
.

-

I{ULTt Tvrz?
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L2K11 WÁLE91 Tvra ne byl a v obci na-

lezene.1 ani. jakékoliv stopy po ní. Jest otázkou .
by1a-11 zde tvr1 vdbeo• poběvadž v pramenech se
ó tvrzi zmínka nečiní. K roku 1226( ?) se uvádí
ČakoT jako veE:I klášte.r a v Doksaneoh a k roku 14 i)

se v Čakově mluví o poplužním dvoru (curia rusti•
calie).
LIT! S edláček• XV• l01t Proroue I• 2951
a.eliquiae II, ll6 a Oodex II• 205 32 •
~EOHTICE:
t~ULTs Tvrz.

LOKt
kostelem.

čp.

79 .v

hořejší části měs teč 

BÁLBZL

Na míatě pahrbku 79, Hradská. ulioe 9 maji.
~el P• Malina (řěo, Malina I hradu) a Oell areál
tvr zi 5 tě i jeho okolť byl touto stavbou i stavbou
několika okoln:!eh domkd a úpravou zahrádek úplně
.změněn t .11<: , ie po tttstšti nezdstaly žádntS stopy.
L~T: Sedlá~ek XII, 19~1 Profous I , 1051 Desky
dvorská ~1. 18át Reliquiae Tabellarum I, 161 zmínky r. 1J16a Heinricwn de Czekeicz Rt I, 161 r.
14381 w Cziekoziczich t•r• DD 21 0 188.
ka - •
tvrziště, atojť . dnea ČP• ·

JSutT: Tvrz.

UÁLEZ 1 zanikla béz e s topy.
LITt
Sedláček XV, 1951 P.rotous I, JlJ 1 zmí nka r.
1381 a Slar,oo de Cziel1yewic1.

amaNtš k.o.• ·soutice
LOK L v potoze 0 Ua hradě~ u č p.
~· (maj • Rudolf a Ludvik Lu~ovi) •
?l,\LEZ i Kruhov~ t11r~iště o p~1mi1" asi JO m• obklopend příko
Oell, hlubokým 4 - 5 m a valem. Tvrzi 5 t ě j 9 porostl&
křovťm a břízkami. Je státní ~eservací.

KtJLTa

Tvrziště.

2
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ČESKf ŠTEHNBEHK

KlJLf: Hra d .
HÁL3Z : Hrad byl založ en po r oce
1240 jako pr otáhlý stavební útvar a válcovou v~ží a
opevněním,jež ee zčásti zachovalo v podobě věl{,baěty,
zdiva a příkopů. LIT: S edláček, XV, 751 Profous
IV, 299 s Umě l. pam. Čech, 112.
ČIŠŤOVICE, k.o. Heřmaničky

·-

LOK: Nad Heřmaničkami na svahu náKULT: Tvrz.
vrší, jež uzavírá úval SedleckýJ z východní stranyje ves Čiětovioe.
NÁLEZ a zde býval v XVI.
atol. dvůrť jemuž se říkalo "Hradiště". U dvora
býval~ tvrz, založená ve XIV. stole Zanikla v
XVIe stol. Veškeré stopy po dvoru a tvrzi zanik•
ly. Ani místní název ••Hradi š t ě " dnes nikdo ve
vsi nezná.
LIT: Sedláček, XV, 297J :!rofoue I,
J~J, Reliquiae I, 69 (okolo r. 13861 aukoni de
Czieeczowicz).

DALKOVICE

KULT: Tvrz.
LOK: Jižní strana obce pod náves~
ním r ybníkem.
NÁLEZ: Na tvrzišti etojí opuště
ni dfun čp. 23 . Za. ním jsou zbytky ob louko·,1 t~ho
vaiu a příkopu• j ímž protéká voda z r ybníki: .
Tvrziště. je porostl~ stromy a keři.
LIT& t.'edláček XV, 90S Profou s I, 360.
DOLNÍ KRALOVICE

a) KULTa Tvrziště "Na baště"•

LOK, v lesní trati

;'Na bašt ě", av od města .
NÁLEZt Lokalita ,je
na ostrohu, ze západu obtékaném potokem, na jihu je rybník. Na seve a vých. stran~ splývá s
mírně etoupa.jící.m terénem. Plocha tvrzišt ě je
kruhová o průmě ru 13 m, obklop ená valem. Celý
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( les stáří 50 - 60 r oků). :Jokali ta bude zatopena !elivekou p t~eh r adou a pr oto zde byl proveden záchl'anný výzkum v r. 196-;

prostor je

~lesn ěn

(V. Malý).
Opevněný prostor "Na

hradi š tí ch".
LJi< s
Oetrožna nad lalivkout az od Dol. Kralovic, jz
od koty 426.
lIÁLEZi Objekt je nepravidelný
obd,lník (70x50 m) aei 70 m nad hladinou řeky ž~liTky. Ra západní straně je zřetelný val, na ji žní straně nad řekou je atopa po pdv. valu. Na a ~Yerní straně je val 50 - 120 cm vye. s p říkopem.
Při stavebních úpravách pro potře by přehrady byly zde odkryty d•ě zdi. V z. polovině je protáhi4 vyvýšenina . V jižní části západní poloviny je
nepra~idelná proláklinas zde byly odkryty zbytky
zdiva. Lokalita bude zničena stavbou přehrady na
!elivce• a proto zde byl v .r. 1966 proveden
sáehrahni výzkum (V. Malý).
LITI NZ čj. 1204/67
a. b archi vu AÚ ČSAV Praha.

b) KULTI

DOMAŠ:fN
KULTt Tvrz • . LOKt Roh náměstí na levé straně eil~ioé Domašín - Vlašim, proti kostelu.
NÁLEZ,
Tvrz. vzniklá v XVI. atol . , stojí dosud ve svém
jádru v obytn~ hranolovité budově. Při stavbě silnice r. 1843 byla odbourána rohová baš ta. Stopy
jiného ope,nění (příkopy, valy) ne zachovány. na
budoYě zby tky renesanční rustiky.
LI Ta Sedlá~ek 0
XY, 1941 Profous I, 428.

DOUBRAVICE (1. díl), k.o.

P řestavlky u Čerč an, (hrad Dubá)

KULT: Hrad~
LOKs Na levém břehu Sá zavy, ru1 bomo1ovi tétn kopci.
N'ÁLEZ: Skrovné z ř·íceniny hradu ,
k nomuž z jižní strany v ede dcau~ znatelná hradská cesta, Pod hradem ~ ástečn ~ zachovaná hr~rtby
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a geverní. b;rá na p !·ihr a z :mého :n tS a t".?Čka •)d.ranec.
LIT: Se dláček, XV, 101; ae 6 ea ta II , ~571 Desky llP
l6n1 Profoue I,40)1 _Mapa1 zmínkJ r.12831 Andrea&
de Duba RB II, 5571 · r. 1554z zámek pustý f e č .
duba

D Z 11 F

16 n.

DRACH'<.OV

KULT: Tvrz. LOK : Dvůr JZD v obci.
NÁLEZ: Dvůr .
stojí na míst ě pdvodní tvrze. Tvrz stávala na pravé straně od vchodu do dvora, kde dnea stojí barokní špýchar. Na povrchu se nez~chovala žádná
viditelná stopa, ale pod podlahou š pýcharu je
prostora, vyzd ě ná l omovým kamenem, zbytek tvrz e .
Podle edě°lení místních obyvateld býva l z této
prostory vchod do jakési chodby, která prý vyú etovala ve svahu za dvorem. Chodba ještě asi
p ř ed padesáti lety byla přístupná, ale nyní j ~
zasypaná. V nádvoří u rohu špýcharu směrem ke
vchodu do dvora je v zemi patrné zdivo, která
prý pochází z budovy tvrze.
LIT: Sedláček,
XV9 127s Profous I, 450s zmínka r. 1267t Heinricua de Drahcow.

DUBÁ, viz _DOUBRAVICE (1. díl), k .o . Přestavlky u Čerčan
HEŘMANIČKY

KULTs 'l'vrziět ě .
LOK : Dvůr státního statku v obci.
NÁLEZ& Pode dvorem u rybníka je palouček,
kt erý je dosud obklopen m~lkým příkopem. Tvrz
založena ve XIV. stol •• doba zániku neznáma.
LIT: Se dláček , XV, 296.
HLOHOV,

keOo

Zv ě stov

KULT : Tvrz.
NÁLEZs tvrz již r. 1548 pustá, z~n ilcla beza stopy„
J:1.!.t Se<lliček XV, 28 9, :>rof ous I, 6J8 r D0sky 8 B 10.
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HODĚTIC E ,

k.o.

Hoře tice

KULTz Tvrz.

NÁLEZ: Byla zde vystav ena a ž v XVII.

stol. a později p ře stavěna na
láček XV, 1261 Protoue I, 652.

zá:nečelc.

Lir : 3~d-

HOSTIŠOV, k.o. Budenín
LOK: Dvůr státního statku na l evá
straně silnice Votice-Tábor.
!'li{LEZ: Tvrz, která byla založena v e XIV. stol., při stavbě dvora
zanikla i s příkopy a valy bez a stopy.
LI Ti Sedláček, XV, 243s Profous I, 272 J Desky BJ K 27J
zmínka r. 1545: tvrz hostissow - DZ 83 K 27.

KULTz Tvrz.

HRÁDEK, k.o.Ctiboř
KULT:hradiště?, dvě

tvrze.
pahrbek

~a 1) Plocha celé.
severně od obce, zva-

obce - 2) Zalesněný
ný "Kočičí zámek".
N.ÍLEZ: 1) Malá obec l oží na
ostrožně, která je z jižní strany obtékána řekou
Blanicí, na severní et~aně potokem (ideální mí sto pro hradiště)s na východ.ní straně kostel, stojící na místě původní tvrze. Existuje doměnka, že
na oatrožně bývalo mladohradištní hradi ště, . ale
sběr námi .nebyl proveden. (Sedláček, Místop. slovník, 267). 2) Pahrbek je zarostlý bol'ovioemi a
křovím, které skrývá kruhoré tvrzi š tě e obvodovým
příkopem až 10 m širokfm a 6 m hlubokým. Vnit řní 9
kupolovitá část o průměru asi 20 m přev.yš uje okolí asi o J m.
LIT: S edláček, XV, 2921 3 edláček,
Slovník, 267s Profous I, 773.

HflnKi\,

k. o. Hořetice
KULT& Tvrz.
?:T:{LEZ: založena ve XIV. atol., zanikla beze stopy.
LIT: Jedl~ J~ k 'f.V, 1~8 .
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CHO'filTICE , k.o. Divi jovice

xvrz.

&Q!S.spr avd úpodobn~ tam, kde byl vystavě n panský ov č ín.
m{LEZ, Tvrz, o ní i se č i ní zmínky již ve XIV. stol., zanikla v XVII. st ol.
Na . místě nezjiště ny žádné stopy (ani jinde.v okolí)ekteré by na původní tvrz upomínaly.
LITt
Sedláč~k , xv. 296e Profous II, 4111 Vlasák,62f
Soupis III, 26a Desky 83 B ~S zmínka r. 15101 postoupil děd. svého w Chotietiozyob tvrze, dvoru
p • e p. • vsi o e 1 é - DZ 8 J B 4 •
KULT t

CHOTÝŠANY

-

KULT: Tv't'z (dvě tvrze ? ).
LOKt Na ez. straně zámku.
~ÁLEZ: Z tvrze za1ožen6 ve XIII, atol., zby~
ly po různých přestavbách některé místnosti Y pří
zemí býv. pivovaru, nyní sušárně po býv. lihovaru.
Jiné tvrziště na východní etrabě obce u rybníka
"Krabice" ne.bylo možno identifikovat• jelikož
byly zde provedeny rdzné terénní úpravy, které
ev ent . tvrziště úp lně zničily.
LIT: Desky l J 241
Regeeta II, 47s S edláček xv. 93 s zmínka r. 12501
Mracota de Hotisan -Reg . II., 11631 r. 15421 Chotayasany tvrz• ••• dv.p.s p.-nz l J 24.
CHVOJEN• k.o . Benešov

KULT: '!'vrz.

LOKs Prostor záp. od kostela v

těs

ném jeho sousedství na hůrce nad vsí~
NÁLEZg
Při archeologickém výzkumu (AÚ Č S AV - Dr. A.Hejna) odkryto základové zdivo z lomového kamena.
V nižoí poloze pod vrcholem hůrky na záp. a sev.
A tran č obloukovitý p říkop a val. Vzhlede :a k rozsáhl~sti terénu, kt erý přík op a val obepíná,mo!no uvažovat o existenci nc j ~n tvrze, ale i dvor- ·
oe.
~ ~ied l úč ek, XV , 126s Profous III, 2131 .
nz v archivu AÚ ČJ.\V Praheq arv.1 nzo 7 1 9.ú:) lo'
kalita 69 .
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CHVOJťNEK,

k.o. ~ešt ě tice
KULTi Tvrz.
LOKi Oatrožna jv. (asi 50 m) od kogtela. Býv. Vilímkův statek dnes rozbo řený. t odl~
Sedláčka byla z tvrze zachována jen studna. NALEZa
Statek je dne~ úplnč rozbořen, i studna netxietuje. Pr~vě tak zanikiy veškeré stopy vnějšího opevnění.
LIT: Sedláček XV, 55s Profous II, 79.

JANKOV

KULT: Tvrz.
LOK: Bývalá škrobárna nn konoi obce
pod. hrází rybníka na pravé straně silnice Louňovice - Votice.
NÁLEZ: Tvrz byla založena ""8 14.
stol. a zničena r. 1785. Na jejím místě a z části
ve zdech p~vodní tvrze byla vystavěna škrobárna.
'f níž zbyl pouze prostor valeně klenutý, alouží•í dnes za sklep JZD. Severovýchodní roh této
mís_tnoeti má původní zdivo tvrze 2 m eiln,. Jinak
žádné stopy po tvrzi nezachovány.
L!Ta Sedláček
XV, 286s Profous II, 973.
JEMNIŠ~Jk.o. Postupice
KULTt Tvrz.
LOK: Městiště starého zámku v obci .
NALEZ t _
s tarý zámek vznikl na místě býv. tvrze, založené ve XIV. stol. Tvrz stávala u býv. rybníka,
z něhož se příkopy nadýmaly. Za zámkem na aev.
straně, kde bývaly valy, teče potok v místech
býv. příkopu. Na vých, straně zámku, za bývalým
příkopem byly při kopání vodovodu odkryty zbytky
hradebního zdiva a dřevě-ných . konstrukcí, Jv od starého zámlru, v ,jeho sousedství stojí špýchar, pod
nímž jsou staré sklepy, zatop ené vod~u. Podle sdě
lení místních obyvatel se aklepy rozkládají i pod
terénem na záp. etraně 3pýcharu.
LI Ta Desky 07 A
18J Sedláček XV, 90 ; ProfJus II, 1~11 z~ínka r.
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1558: Johanka Vojkovská z Lazec na gemniestich 41uina uvázati se v t.v rz gemnisstie 'ff d·ruor p.a P• a
Te&

tudíž gem.D ise tie-DZ

87 A 18 e

JEN.fKOV

LOK& Ba zahra~i· dQ1BU čp. 10~

~'ft '!Yr~išt~.

na vých. straně stavení.
NÁLEZ: Tvrzišté je téměř neznatelné. Při kopání základd pro stodolu
bylo odkryto ailn~ zdivo, stavěn, z lomov~ho ka-.
mene na dobrou mal tu. Stopy po valu a p říkopu nezjištěny.

JEfflICH\ f/ICE

Kl1LT 1, NÁLEZ I Tvrz založená ve XIV• stoi •, na je-

jím místě vystavěn v XVIII~ ~tol. zámek (dnes
zvlá~tní internátní škola), zanikla beze stop1.
hl!l 3edláoek XV~ 263; Profous II, 137.
J1jZERO , k.o. Bořeňovice
.
.

·

!ULT: T-vrz.
LOJ{: Při dvoře jezerakém.
NÍLEZa
Byla založena ve XIV. atolQ a zpustla T· XVI• stol.
R~ 16211;1e připomím. pouze dwr • . Při p~.s~ .neb7l7 aji,štěny žádné etop7.
LlT.i Sed1áě.ek XV, 918
·Pr~o~a II, 139t Reliquiee I, 422 (re 1)56 - 601

·.·c;a~1-i:bor.
·' .

de Gezara),

· !~
:
I ""

•

.

' ,: :,.; ;•

•

:

•

- -

•

~t:'l · LO~l Poloha . "H:t!ád,ek" 3.z od ~iřetio,
•q~'. td. "dTOra V7sok, Zálio-ří,~é:t.a· 52·0 , v lese nad
Wo~omttnsqm r7bníkem. Jr.(LEzz Podkovovitf .~alp
na s,ip, straně ótevřenýJ d. ·.podkoT)' J.O m., A. 20 11 9
Delší osa má ' směr V - Ze Vn~třek podkovy tvoří
prohlubenina jako Jo vybírání kamene. V okolí T
lese j·e několik jam po vybírání kamene. Krom

- 215 -

zmín 1nJho '\'fllu 0 není zná.mek, k t „ r-5 by svědčily o
ex~stenci tvrze. - Místní tradice mluví o hrádku,
který zde stával. 'r:raktorieta dvoru Vysoká Záhoří
~~·. inf0f.'l1'·t>val o tom, ie na místě byl vybírán kámEin,

•

KOMORNÍ HRÁDEK, k, b, Chocerady
a) KULTs Hrádek,
LOK·: Dnešní renea. zámek,
NÁLEZ,
Zámek má dvě čáetia Přední, renesanční, je zdobe-

na· psaní čkovými sgrafity, zadní z XV. stol. je
zbytkem pdvodního hrádku, postaveného r, 1403,
Hlavní budovy zámku jsou opraveny, hospodářské objekty se . opravují, Zámek i e hospod. budovami je
voje~ský obj ekt.
LITt Sedlá5ek XV, 97J Desky
9 C 261 Profous I, 7451 Sedláč ek, Slovník 270.
2721 Mapas zmínka r. 1549t Jaroalaw z Seelnbergka
a z Kosti na hradku nad Sa~awau přiznává •••• ·D Z 9 O 26,
b) KULTs Hrádek "Čejchanov",
LOK: Záp. od zámku
na pokraj i lesa na pravá straně čisticí stanice,
pod kótou JBJ,5. , !Á~~Z: Nepatrn6 zbytky zdiva,
zakrytéhq křovím,

KONDRAC
NÁLEZ: !vrz, kt erá podle Sedláčka
XV, 195 nále že la r. 1J6J Maršíkov i a ·V r, 1548
byla Jtž ~uetá, nebyla v .obci ani ve zbytcí ,~h zjištěna,
LIT: Sedláček XV, 1951 Profous II, 295/2.

~ s Tvrz.

KONOPIŠTĚ, k,o. Benešov

a ) KULT: Hrad,
NÁLEZ: Postaven v prvním dvaoetil~ti
XIV. stol . Protáhlý obdélník, jehož ohradní ze!
byla Zpévněna aei 7 okrouhlými věžemi na zplleob
francouzekáho kaat elu, Původní vstup no zápední
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· stran~ do pře dhradí s e studnou, na východní s -traně
witřní hrad s palácem při severní hradební zdi.
Na počátku XVť~ stol. byl přestavě n, - Podrobný
pópis nynějšího stavu Sedláček XV., 28 ad,
LIT :
s,dláček XV, 28 J Pro fous II, JOl I Umě lecké _pa:ná t-.
. _ky

ae~h,

?46,

Mapa.

b) IglLTť OpeTtlěntS místo (středověk'(')~
!!_OK : KÓta
386
Zámeckým rybníkem jz od zámku Konopi ště ,
~ k~rioi horského hřbetu,
NÁLEZs Lokalita je ne-

nad

pravidelný elipsovitý útyar, opevn ěný příkopem a
dvoji-tým va~e1;U• Příkop je 5 - 7 m široký a l - 2 m
hlubokt, ·Na ploše je ně kolik prohlubní, Delší os a
mě ří ao :m, kratší osa 40 m. - Zdá se, že jde o
pozdně ' atřédověké op evnění, . ov šem bez výzkumu není
možno vyslovit kone č ný soud,·
o) KULT, Hradiště(?) "Šiberna",
LOK s Polesí Šiberna, asi ·50 m· jv od myslivny "Š1berna",
NÁLEZ t .
lokali tu tvoří jazykovitý výběžek, 1 00 m dlouhý.•
nestejně liroký, místy obklopen.Ý kamenným tara-.
sem, al 1 ~ · vysoltým. Plocha je porostlá lesem.-· .
Nejed.M se o hradi ště, nýbrž o ně jaké mladší zaří
zení, Podle místní tradi·o e prý zde stávala aibenice.

·KOU~, k,Oo SMILKOV
~ · Pode dvorem nti kraji obce . vpravo od silnice Benešov - Tábor,
IJÁLBZ: Tvrz, je3tž zbytky stojí na ostrůvku v rybníku 7 vzniklém .
.z bývalého příkopu, Rybník i ostrůvek mají elipeovi tý tvar. Delší osa rybníka měří 21 ·m• delší
·osa ostrdvku 18 m, Na ost růvku stojí dva bloky
silného zdiva, :mezi nímž roste 5 jaeant\ a 1 vrba • .. .
Tvrz bylapo_bořena r, 101 3 • . LI T: Heber, v. 1771
Vlasák, 58s Sedláčék XV, 294 - Gs ·s oupis, I!I, •4t
KULTa Tvrz,
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Desky 46 H 28J Reliquiae
Jaroslav Vejhák z Kou;túv
·Ofoe µ1anželoe v ěnuje - R
Jana :i,ejbáka kautekeho z
huow - D Z 46 H .28.

tI, . 142 , zmínky r. 1418 a
na Kout ě tvrzi a zbo ží
T II, l.42 J r. 1547: .J~rzf)

Kauttuow puol tvrze Kau t-

KOZMiílE

KULT1 'rvrzo
LOK1 V ·obci, na záp. stran ě od uko11, v poloze "Vala", "Na valech", nebo též "TuryHÍLEZ, ·Tvrziště je ětverhranné, v rozí ch
zaoblené, rozměrd 84 x 98 m 1 a opevněním, obehnanti příkopem až 8 m hlubokým a na vých., záp. • a
sev. straně· i Ýllěj .ším valem-. K ·opevnění patřil na
záp. stran~ rybník, který j·e změněn v · louku. v. te-

na". ·

rénu . "'rz1ště lze předpokládat dosud spodní . část
·býv. tt-r~e s opevněním ·(NZ čj• AÚ 1,7 03/57). - ·Na
jaře r. I96.6 činl tel·é: Svazarmu v Kozmicích srov~
nal1 vrohol ,vnit~ku ~vr~iště 8 snížili je3 asi ó
1 m. ·. ,~· severní · straně tvrzišt~ odkopali te:rén
··1' llíři asi .·4 in přesto, . že objekt.
Je chráněn
podle
.
.
· pe.~tlcov-ého ;ákona.
·t rr.: Sedláček XV, 561 Pro.f ·ous -:i:I, J5·0t ·archiv AÚ - ČSAV Praha ·c:j. 1,70)/ 57.
.

KO!Lf, k.o, Ffibysioe

KUL'ih ltrad Kožlí.
LOKr : ~S"C'rOfl,ob.t .é kani na jv.-str.
JanbVÍe_kftn .p·otokefb . a ·tla ~V~é~r.potoketiť, tekouoÍm od
téautc:
hor.ou Ohv<,-jorikollt
J88 a Chlu.:.
1 .kÓt~
,• · :Tieeiň,meti
.
.
.
mtm, lto·t a. ·,06.. BlLEZ I z hi'a4tť j·e ou· zaohov.A.ey . zbytky
zdí · s : lomov~hd kamene., zaroetl.é . lesem. Na . Jápad·n·:f str~ni_. -ostroh~· _jsou· clva· .příkopy, vytesan~ ·1e
škále-. . · LIT i Archiv J!?/386 t Fro·t-olis II ., ;)541 Sed1iěek XVt • Sedláček, Slovník, . 4-SJ t .Vlaeák.t 53 1 Sou- .
p1~:, XXXV/135t·. ~mínkll · .r . 1404 1 Petr Py(ltyehwoet
ee~., na,. Kozly ~ J.,'č 3.5 /J86·..

.
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KftEl50VIOE
a) KULTa Tvrz.

LOK: Budova poštovního úřadu čp. 56
na návgt.
NlLEZt Sedláček, XV, 126, uvádí, !e.
·"bývalá tvrz - dnes sýpka, dosud etojí 1 s hrad-

bami"• Tato sýpka byla eoučást1·velkostatku •. Při
pozemkové retorm~ byla prodána a ·nov~ majitel .ji
přestavěl llf!. ~~ytný

dwn.1

v něml je dnes umís.tě
na pošta • . T~qto přestavbou. byla pův9dní tvrz zni-·
ěona i s . h~adbami, k.teré ji obklqpovaly.
LITs

sed1doék, x,v.

·1 26. .

b) KULTt Hradišt~ "Lhoteck)1 ·v:roh". . LOK.s V lese me„
;i ·~boami Křeoovioe - ' Strážovice - . Zbox-ný, .jz od
kÓt1 473,9 a jv. na~ hájovnou . se.diečko-Lhotka.
!!ÁLFJZ ·! · ~ojklanná. jižní ~á~t· masivu je obepja·ta.. .
pásy: ~oskleslých kamenný,ch vald, která mají chara~ter · halšta.t ekého opevněn!. ·v·n i třn! ope~ění
nejvy~ší ·jihozápadní oieti Svinného má zbytky
paštovitýoh
konetr~oť.
Přímo. nad Strážovicemi
.
. .
je mohutný taras, Na ·hradišti byl proveden archeólo vý~kum (V. Malt) v ·roo.e 1'965. Podle tohoto
výzk:wmi má hrádlijtě tři p·á~ma vald • .První pásmo
na ji.ž ní stráně _o výšce 1/2' - 2 m a šířce až 2 ·l/2mo
DruhcJ .pásmo ~ld na .e~veru, západu .a jihu - výška
valu. až ~,!S ·tn, · šířka . až 2,5 m. Vnltřní val obklopuje vr~hol hra.d:i.~tě v ·krllhu o průměru 80 m. Celý areál . je porqstlý lesem. ~odl~ výsledkd výzkumu ,!3e na hrad.i .š.ti doloženo oe~d~ení 14. - ,11.stol.,
ale o~ídlení starší není výlouče.no.
LIT: R.Turek a Po nezná.mých stopách hrad·iaek na Benešovsku,
Vlastivědný sborník Podbl&nick~ 4/1962, 151-152& .
V. Malý a Hradi.ště Lhotský vr.ch, Vlastivědný sbor.

ník Podblanicka

7 /1966·, 107 .- 115.
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ldlENOVICE, k. o. Vojkov
KULT1 'l'vrz.
LOKt Na srázu nad levým břehem po toka Mastníku za býv. dvorem, dnes na zahradě a pu
louku za ěp. 16. a 20 .
NÁLEZ, Kruhovitý kuiel
výšky J 1/2 m, prwněr 8 m. Na jižní stran~ vchod
(4 schody) do kobky klenuté z lomového kamene, I.
2,50 m, v. 1 1 80 m, d.6 m); dnes eklep JZD. Odtud
v aouaedetví na jz. straně na pozemku domu čp. 20
vykopána studna. Při tom odkryto zdivo do hloubkf
2 m. Podle edilení majitele, nenalezeny při kopá~
ní žádné artefakty. Ty nebyly nalezeny ani ve vykopané zemině.
Liis Sedláěek, XV, 2451 Profous
II, 38731 Vlasák, 471 Soupis, III, 441 Desky 5 H 5,
13 J 181 zmínky r. 1544, w Krzenio .viozyoh tvrz •••
DZ 5 H 5ar.1560stvrz Krztienowicze ••• mlejn p ř i
též tvrzi - D Z 13 J ló.
1

Im.EŠICE, k. o. Lbosín
KULT: Tvrz.
LOKc s v.obce u křešického . mlýna na
prav ém břehu Křešického potoka.
NÁLEZt Na místě
bývalé tvrze byla postavena hosp oda, dnes ~p. 13
(maj. Jar. Zoula). Dwn stojí na evahovitém teránu, oddělen na vyšší jv. straně 8 m širokým a 6 m
hlubokým příkopem. Celý útvar je ze tří . stran (mimo sev Arní) obt~kán dvěma potoky.
&!!.!. Sedláček ,
XV, 881 Profous, II, 393; Vlasák, 43; Soupis, III,

45.
HŘE~IOE,

k.o. Olbramovi ce
KULT5 Tvrz.
LOK z Hůrka nad vsí, sz. od oboe.
ŇÁLEZs Na místě tvrz e stojí kontribuční špýchar.
Kolem špýcharu jsou zbytky porušených příkopů
a rozvezených valů. Zbytky zdiva nezjištěnye Tvr~
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byla založena v e 14. stol. a zanikla v 17, ntol.
LIT ť Sedláček, XV, 244 S Profous II, 3934 •

KŘIVSOUDOV

KULT1 Hrad.
LOK1 Sz.okraj obce, na pravé s traně silnice K ř ivsoudov - Strojetice, "Sokolovn9."•
NÁLEZ: Vlastní měetiště hradu tvoří čtverec o
straně asi 45 m. Obehnáno jest příkopem v horní
části 20 m š irokým a 6 - 8 m hlubokým, Pří k op
je zčásti zarostlý křovím a na severní a východní straně je zasypán. Na ploše lokality stojí
"Sokolovna", postavená na místě ataró sýpky před
r. 1938. Celá horní plocha je obehnána zdí a osázená po obvodu vlašskými topoly.
LIT: Sedláček, XII, 191s Profous, II, 405r Sborník vlastivěd. prací z Podbl. 7/1966, 2781 Vlasák A.N., PA

VI, 163.
KVASEJOVICE

KULT1 Tvrz.
NÁLEZ: Síd lo 1 vystayěné v XVI.stol.,
bylo sice na zýváno tvr~í, ale tvrzi se nepodobalo a zaniklo be ze stopy.
&_IT: Sedláček, XV,
285s Soupis I II , 46.

KVAštov,

k.o. Přestavlky

KULTa Tvrz.

LOK : Na poli pod nynoj š ím dvor~m
(býv. ovčín) t ě sně p ři oestě, naproti dvorci.
NÁLEZa Zbytky tvrze byly před čas em rozmetány
a rozve zeny. Na vý chodní straně dvora v třešňov
ce je v zemi ve oká l e vytesaný okl ep,. kt erý V .Jak
pravd č podobně nemá souvislost s půvo dní tvrzí • .
!ádn6 stopy vně j ňího opevnění tvrze ne zachov4ny.
LITs Vlasák, Sedl&oko 100, Soupis, III, 46.

- 2 21 ..

LEDCE, K.o. Nespeky

LCK t Proetor pol e ohraničený n~
vých. straně b~dovami stá t. statku, na eev. rybDÍ'<em a z jihu kostelem.
NÁLEZ: Malá vyvýšenina ,
lemovaná na západní straně p ř i ~ o p om. Podl o sd ě l e 
ní vedoucího etatku, na chá zejí ~e p ři orb ě s t ře py
a opraoované kameny. Tvrzi š t ě bylo r ozvezeno.
(Z pdvodní vsi Ledoe zbyl pouze dvůr a filiá lní
kostel sv. Bartolomě.jev . Tvrz etávala již před . rokem 1)60 a záhy zanikla.)
LITi S odláček, XV, 55 r
Profous, II, 4951 Mapa.
KULTi

Tvrzi5 tě .

LEŠANY
KULTa Tvrz.
LOKi Barokní záme ček v obci.
NALEZ 1
Na míst~ pdvodní tvrze postaven . v XVIII. stol. barokní zámecSek (dnes objekt JZD), jehož stavbou .zo.·. n1kly všechny
stopy po pův. tvrzi.
LITr S e d lá če
k,
.
.
xv, · 129, Profous, II, 5071 Desk.y, 250 H 4, 20 G 22 .
Zmínky r. 1544 • uvázati se ·v Leseaneoh v tvrz - DZ
250 H 4 I r, 1578 r tvrz Leesany - DZ 20 G 22 .
LIBOul
KULTs Tvrz.
LOK, Býv. zámek na návrš í na záp. okraji oboe na pravé straně silnice ťouňovioe - Votice, proti ·románské rotundě ze lJ.stol.,která je na
.lev4 str.táto ailnioa . NÁLEZ: Při býv. zámku je
dvdr JZD, ·ze staré tvrze n ezachovány žádn6 zbytky.
Zanikly ·pravděpodobně při stavbě dvora a zámku.
LIT&

Sedláček, XV, 1971 Profous, II,

60ls

Mapa,
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Lf§Bo, k.

o. Bystřice
KULT• tvrz.
LOKa Nyn~jBí zámek (přestav~nl v
19. stol.) stojí na místě býval, tvrze. Dnee objekt Os~K.
NÁLEZa Před jižním p~děelím zámku
v zahrad~ dva zbytky pdvodního valu jako součást
zahrad:n:íob útvard. Dnes osázeno rd~emi.
LIT! ·
Profous, II• 6)4S Staří letopisov&, 185a Desky,
60 E 9. Zmínky r. 1467.1 královští oblehli LtSitno, dobyli a yYpá1111, r. 1571 (1566)~ zá~ek
Le0stno •. • • podhradí při zámku Lesstnie - D .z
60 E ~ .

.

LOulOVIOE pod
Blaníkem
. . .
a) KULT• Tvrz • ... LOKa zámek na nároží návsi• proti ·
kostelu.
N.(LEZa Tvrz,saložen4
XVI. stol.,
bylu přestav ěna na zámek v r. 1675. Při t,to pře- ·.
stavbě zanikly vA.e ohny .otopy . pdvodní tvrze•
LI 'ťa Se dláček, X1l, 193, Uměl tl ~amátlcy aeoht P~otous, II, 676.
b 1) KULTa Hradiště„ LOKt Velký . Blsní·k , vrch 638 m sv.
od Louňovic. (Vrch Blaník má tři vrcholy .- na.
nejvyšším na jz . straně stával hrad.)
N1LEZ•

„

Místo, kde hra·d stával• obklopu j e obd61ný ka•.
menný val. Val kolem vnitřního hradu je obd41-.
n!k 76 m ·dlouhý a 24 m široký a o,; m - 2 m vy-.
soký. Vnljší val je od vnitřního na jihu a severu 3,B.m vzdálen a na západě 7,6 m. Vysok:/ je
·1 ,2 in - 2 in.
LITI PA VII, 574 .• 5751 arch·~.,.

. Ad ~SAV Praha )97)/39 .
b 2) KULTa .Blanický hrad.
LOK1 . Velký Blaník, vroh
6)8 m, severovýchodně od LouňovioJ nejvy~ňí ~robol
Blaníka na jihozápadní straně.
NÁLEZ& Hrad al.
na nepatrn~ . zbytky, kt er4 jsou uloleny pod hWll\l•
sem, zanikl• Byl obklopen obd,lníkovým příkopem,
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ka,,ene, stavba 4řevěM. Siartl bra4•
n! oeeta vede po dpat! vrohu. (Podrobný miřiok:j
plán je přilo!en k čj. 3973/39.) Nádvoří hraau m~ř'l. )8 x 24•5 m a pfedhradí 189 x 1J2 m.
LITI
Archiv Atf 0SAV .Praha, cSj. J97J/J9.
o) lWLTr .Hradi~t3.
LOK! Vrchol Mal6ho Blaníka, .Yroh
564 m, jv od Louňovio a ja od Velkého .Blaníka.
!ÚLEZa Na záp. straně polokruhový val, na výoh.
straně . je nepřístupná skála. Polokruh valu m~ pr4měr 22,5 m. Na malé plošině pod skalnatým vrchol~m
kopce je zřícenina kaple sv. Maří Magdaleny o vy•
eokých zdeoh - elipsovitý osmistěn. (Vystavěna kol,
r. 1753, zrušena 1783) • . Nalezeny zlomky reneean!-.
n!ch kaohld, nádoba (13. stol.). - Podle nalezen4~
ho lícovaného zdiva z. lomového kamene .a Mlezd k$•
ramiky z 2. pol • . 15. - po~. 16. stol., se dr. Ra•
doměrek:ý domnívá, že by zde (nikoliv na Velkém
B1aníku} mohl stávat Blanický hrad.
LITa PA VII,
574•575S Sborník vlaetiv~d. _praoí z Podblanicka
4/1962, 64-76. - Pozn. rad.s K situaci Louňovicíoh
srv. částečně odlišné názory P. Radomě~ekého (O
hoře Blaníku• kterouž jsou Tíboři osadili, ~NM
O!XXI 62, 4-lJs Nejstarší Dějiny Louňovic po<l·
Blaníkem I•~NM CXXXIII 1964, 67 - 90S II,ČNM
CXXXIV 1965, 12 - 27.
adklady byly

I

,

tnúf,

k.o. ~tyřkoly - Lštění
JCUI,Ta Hradišt8.
LOKs Nad levým b~ehem Sá zavy .
ostro!na s kostelem sv. Klimenta. NÁLEZa Hrad15tl j·e st u Kosmy zvan& "oaetrum muni tioeimum". .
Přepa!eno bylo kdysi poloobloukovitfm v•l•m,kte# je dosud zachován a oddlluje areál hradi~tl .
od přístupn,ho terénů na východní etranl •• Uprostřed hradi5t~ byla nalezena např!! zea ~ kamene

,
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na euobo klad eného. Při stavbě obydlí hrobníka
bylo zde nalezeno voliké popelišt~ (Na sev. straně va lu ~tojí rekreační.chata, druhá j e postavena na jižní straně.)
LITs Mapa kult.'pam. ČS SR.

MALKOVICE, .k.o~ KvaeejovioA
KULTt Tvrz.
LOK& čp a.
N1LEZa Tvrz 1 památky po ní úplně zanikly, když zde byla vybudována hospodářská usedlost . Ta byla v nynější do.
.
bě zbourána a na jej ím místě postaven rodinny
domek čp. 8 (maj. Joa. Pilík) . Podl e jeho sdělení
nebyly při kopání základ~ nalezeny žádné zbytky.
po tvr zi, o j e jíž existenci j e J . Pilík dobře in•
formován.
LITs Vlasák, Sedlecko 531 Soupis III;
47.

.

'MALOVIDY, keo• Vr a covice

KULTs . Tvr z.
láč ek,

NÁLEZ: Tvrz, o níž se zminuje Seda k terá j e k ·roku 1548 uváděna jako pustý

zámek, nebyl a
cích.
LITs
19.

při

pr dzlrumu zjišt ~na ani v e zbytSedláček, XII, 221 J Profous, III,

MARŠOVICE
a) KULTa Tvrz .

LOK: Záp. od kostela za dvorem .
JZD, tral 19 Na valech"•
NÁLEZt Poloha "Na valech" je nejvyoš í bod v obci, který se svažuje,
n·e záp. a sev. straně . Příkopy, valy, ani zbytky zdiva nezjištěny _. . LITs Codex II, 220 , .
9
Desky 10 F 12, 67 M 4s Sedl áček xv, 110, Profous, III, 31~ Zmínky . r. 1219 - 12221 Heinr.
de Mareowich ~ C B I I, 220 1 r. 1552s zámek
9
Mareaiowicze. - OZ 10 F 12; r. 1585s zámek
Maraaowicze - DZ 67 M 4.

•
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~) KULTs Hrad Stajice.
LOK1 Hora Stejo .(467 m) s z .
od Maršovic, vlevo od oesty Maršovice - Neveklo~~
4 km jv. od Neveklova.
NÁLEZ1 Na vrchu Stej cl
jeou na třech stranách náspy na straně jižní, eev.
a záp. Vlastní měetiětě hradu má obdélníkový pdd ~ rys na již. a sev. konci zaoblený. Zdivo nevyatu~
pu.j e nad terén, ale je znatelné asi 1/2 m pod povrchem. V jižní části půdorysu je znatelná studna.
Hrad zanikl v XV. stol.
LIT1 Sedláček XV, 1191
Profous, IV, 157s Desky 250 E 28t zmínka r. 1543•
postupuje Stagicze hradu pustého - DZ 250 E 28.
IIARTXNICE

KULT: Tvrz.
LOKs V oboi ev. od kostela, na ·zahradě Blandova domu.
NÁJEZs Tvrzi š tě, místním ná zvem "Hradiště" .je obehnáno mohutným kruhovým valem a příkopem, jímž protéká potok. Tvrz byla kruhového půdorysu, na jehož obvodu zachovány pddoryey čtyř polokruhových bašt. Na sousedním dvoře nalezen zděný sklep. Založena ve 13. stol. - V lé-.
tech 1952 - 54 byl zde proveden archoologický výzkum Atf ČSAV~ Dr. K. Reichertová.
LIT: Sedlá~ek9 XIV, .24Js Vlaeák, 261 Soupis, III, 471 Profous, III, 3)/6 I Mapa s NZ Atf ČSAV, čj. 1J65/5_2 ,
40/55.
dSTEČK0 9

koOe

Nespeky

KULTs Tvrziště.
LOK1 Na zahradi dvora Věžníky
na návrší nad tratí Praha - Tábor na prav, stran ě
nad zastávkou Lhotka.
NÍLEZ1 Tvrziště je kruhováho pddorysu asi 2 - 4 m nad ter~nem. Na něm
obráně ný ~ohutný dub. Stopy .vnějšího opevnění ch1bí. L!Ta Sedláček XV, 1961 Desky 8) A 20, 140 O
lls Profous, IV, 5J5t zmínky r.1541,- uY,zati •• w

•

-

1

., ' 6
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..

Niezn1k1 v tv·rz, -, dv •P• e P• V WéS tud!I D Z 8J A
20, r . 1620: J an Habarth WieMik ••• tvr~ Wie žniky
• •• s krčmou ve jeadnť nad sam<>u t~r~í Wiežniky -

DZ 140. .
MĚŠETIOE~

~

k. o. Kvae ej ovioe
KULTz 2 tvrze .
LOK1 1. ) Dvoreo ~p. 24 , ppč. 6681
2.) Býv. pivovar - sklepy.
NALEZi 1.) Těsn~ při
dvorci čp . 24, mal~, k~ubovým příko~em obehnané
tvrzi~tě o průměru 12 - . 15 m, příkop J - 5 m hluboký a 6 - 8 m široký.~ Založena ve XIII. stol., .
zanikla v XVII. Etol. 2.) Druhá tvrz byla pravd ěpodobně v místech býv. pivovaru, kde jeoµ zachovány
aklepy, pocházející snad z pův. tvrze• . LIT r
Sedláček, XV, 1511 Vlasák, Sedlecko, 39s Schaller,
VIII, 217_J Sommer, XVIt Soupis III, Profous, III,

-

UC

580

MILI~fN

KULTs Hrad.

NÁLEZs Zbytky zdiva, o nichž se zmi-,

ňuje Sedláček,

I V, 234, nebyly při průzkumu zjiště
ny - Bývalý zámek Kašpara Kaplíře ze Sulevio stojí.
v blízkosti kostela n~ vyiýšeném místě. Zámecký obj ek t j e ve špatném stavu, zčásti pobořen
terén
je místy zasypán, takže event. příkopy ~mizely, aokoliv již Sedláček žádná stopy opevnění nenalezl.
LITa Sedláček, IV• . 234J Profoua 1 III, ao, R·eg&eta.
III, 193s zmínka r • . 13181 Hermanue dominu'd eťhe
re~ oppidi Miliozyn.

a

ML~KOVICE
JCULia tvrz.

LOK1 Dvd.r. JZD na západní~ Jkraji

obce .na vyvýšeném míst~ v iadním ~raktu nádv~ří.
NÁLEZ1 Tvrz, staven! j odnc>patrov, e pavla~!.
·

..
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Výzdoba, Renesanční sgrafita - zbytky. Skl epy jeou

valen~ klenut,, příze mí a pa tro má povalov6 etroPY• Budova slouží jednak za 9rotovnu, j ednak za .
skladiště. Budova je ve velmi špatném stavu. Stopy po vnějším opevnění (valy, příkopy) chybí.
v místech za budovou, kde by bylo možno předpoklá
dat příkop, jsou vyhloubeny s ilážní jámy.

PILmY, k.o.

~e

_

fVr;R_ŠOv'lt,L

-

KULTs
tvrz.
NÁLEZr
_...._....
..... ivrz, kt er á byla vystav ě na
r, 1)0 2 zanikla tak, že již v XVI. stol, nebylo
po ní potuchy, Tak6 při terénním prdzkumu v oboi
nebylo nalezeno .místo, kter6 by dov.olilo tvrziět~
lokali~ovat.
LITs Desky, 10 G 22, S edláček,~,
128J Profous, III• lllS zmínka r. 15521 děd, své
(v) Mlinich tvrz - D Z 10 O 22.

IRIOHOVIOE
K.ULTa Tvrz.
LOKa Hoapodářeká usedlost čp. 7~
(majť Frant, JancSe).
NÁLEZ: Vlastní plocha tvrzi!tě je zastavěna usedloet_
í čp„ 73. Tvrzi5tě je ob- .
klopeno příkopem, který vyústuje směrem k rybníku.
Příkop . je 4 - 5 m hluboký a nahoře až 8. m oiroký.
Ba seve' straně tvrzišti jsou dva příkopy a dva
valy. Vně jší příkop a val na aev. a ev. straně ústí
přímo do rybníka, Druhá strana tohoto vn č jšího valu byla rozvezena a na ní postavena obytná budova
se zahradou.
LIT& r. 1577• tvrz pustou M.njcbowjo1e
- D Z 19 K 10,
Oáet obce "Podmraěí", výeh.
od vlastní obce, na .lov~ straně trati Praho Beneoov, na ostrohu,
NÁLEZ, Tvrz, obd6lnítov&

KULTa Tvrz.

LOKa
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stavení , neomítnuté lomové zdivo, stojící na náyrěí, ze tří str an p říkře spadají cím do údolí.
NH vých. příkop a val . Na vý ch. s tran ě č tyřs tran
n.S nádvoří, hrazené zdí z lomovťí ho kamene ~. V'e
zdi gotická brána. Zd ivo j est a ž 2 .m silná. Tvr z
je nyní upravena t.18 obytná stavení.
LI T& Desky
B4 B 14s · Sedláček, Slovník, 621J Vlasák, 721
Soupie,XXXV, 1721 :Prof ous„ III, 1431 zmínka r.
1542 1 w Mraozij na tvrzi - D Z 84 B 14.

lm.VICE, k.o. Vrchotovy Janovic e
KULTs Tvrz.
"NÁLEZt Tvrz, kt er á ve ve i stávala
ve 14. - 15. · etol , zanikla beze stopy. J ediné
místo, které by .mohlo opravňovat k domnění o
existenci tvrze, j e dvůr J ZD v a z,cípu obce ,ale
žádné zbytky tvrze, ani vně j šího op evnění .zde .
nebyly nal ezeny.
LIT: Sedl á 6ek , XV, 27 0s Pro.fous, III, 149.

IA~ERADEO
NÁLEZ : Tvrz , která s e zde připomí
ná až v XVII. s tol., zani kla.
b) KULT1 Opevnění kostela - baš ta.
LOK : Na západní
straně románského kostela.
NÁLEZ : Zvonice zří
zená z původní věže - baš ty ( pozd ě j i so l ni ce ),
postavená v ro·oe 1278 jako součá st op evně ní kos tela, zřízeného tehdy na ochranu · p ř ed Br anibory.
Zvenčí je zdivo opatř eno omítkou s e st opami ná rožních sgrafit. Vyě oí pa tro je bez omí t ky a hor ní,
užší přístavek má omí t ku nov ějš í a krytinu cihlovoue V přízemí j e vysoká klenu tá miotnoat (lomový kámen) pod kl enutím okno. V pr vém pat ře jo
prázdná místnost. Na d řev ěném leaení jo zavě š en
zvon z roku 1512.

a) KULT: Tvrz.
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!&lS,t Východně od Načoradoe, ale v
těsn~m sousedství obce jeet dvůr Podolí, k t erř e t oj! na míst! býval6 tvrze, po níž také všechny stopy zanikly, zvláš t~ kdy! oelý terán kol em dvora
byl změn~n t~žbou hlíny pro cihelnu a výstavbou .
provozovny Motokov.
LIT1 Deskys Sbvrník vlasti~
vědných praoí z Podblanlcka, . 4 1962, 154-51 zmínky
r. 1620·1 tvr.z Nao žieradeoz - D Z 140. C 26 S
r. 16771 pod mčkem Naožeradczem· tvrz - D Z 332

o) KULT1 Tvrz.

O 16·.

IAZDICE, k. o. Martinice
KtJLT1 Tvrz • . LOKs Smíšen,ý lesík: asi 400 m jižně .
od vsi a záp. od trati ~raba - Tábo~ na l evá stranl za hospodou.
NÁLEZ 1 Teré·n · je poru5e~1 na n0kolika · m;steoh nepravidelr~i p ř íkopy, k i. eré jsou.
několikrJt p řerušeny. Svým tvarem neodpovídá lierán
tvrzišti, ale místní tradice uo t ěchto míst sta~ou
tvrz klad~. - Bez zjiš tovacího výzkumu není možno
odpovědně existenci tvrziště ani potvrdit, ani .
popřít,
. LITs Sedláček, XV, 24)1 Profous, III,
181.

'tEDWZf, k.
. o..

· Rabyně

.
KtJLTs Tvrz.

Na

LOK:
aev~ straně dvora státního.
etatku, v jeho těanéln sousedství.
JTÁ1EZ : P ůvodf"'
ní tnzilti bylo kruh-ovtS o prwne·ru· asi 50 m (jižní strana tvr.ziště zaata11ěna . hoápod. obj ek t y). ?Ta
sev, a záp, straně tvrzišt~ j ·e·e t pří lt op; hluboký ·
2 - 5 m, který na vých, straně pokračuje po t ok ~m.
vytékajícím z rybníka. Areál tvrziš tě není ohrožen.
Při kladen! vodovodu v . příkopu byly nal ezeny álomkf středověk& ~eramiky~ kter, př evzal et3vit el
fiala _Z Pod~lus„ LIT1 Sedláček,XV, lJlr Desky
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~emekér Profous, lI I, 192 szmínky r.1542tna Ned•
v,zí na tvrzi . - . DZ l (Vavr) 201„ 4901 r. 1606s
tvrz Nedwiezy ~ DZ 136, o, 12, r •. 1 609 -t tvrz
Nedwiezy DZ 134, M, 22 .

NESPERY, k. o. Veli~
KULTs Tvrz.

LOK t li.a záp. okra ji obce, mezi dv ě 

ma rybníky.
NÁLEZ t Ve ~bytku čtverc.ové věž ovi;ttS
stavby· na lomový kámen s klenutý ·e klep. U ní zby-.
tek zdi 2 m ail~d. Ve zbytku hradební zdi za pří
kope~ klenutý vchod do podz emí, k.t eré j e . zalitá .
v.odou. - . (V obci chráněná barokní sýpka.) LIT&
Sedláček, XV, 195J Profous, III, 212.
NESVAČILY, k, o. Bystřice

NÁLEZi Sedlá ček, XV, 126, uvádí,
že výslovně se tttz n~p řip omíná, . ale zdá se, že
zde et~v-a la u kostela na hůrc e •. - Při průzkumu .
terénu v oboi nebylo nalezeno takové místo, k ter& by opravňovalo k domnění, ze zde tvrz stávala.
Byla-li zde tvrz, . pak zanikla úplně bezé stopy.
LITI Sedláček, XV, 126J Profous, III, 213.
b ) KtJLTa Hradiště·?
LOK t. tra.l "Na ohradě"
sv.od .
.....,_,.....
.
Neevaěil.
NÁLEZ: Lokali"ta byla zničena bulďoze~em. Stav po čerstvém buldozerování nevykazoval ani stopy po osídlení-, a ni zabarvení h.1. :íny
v profilu.
LIT r R. Turek• ·po stopách n e známých·.
hradiil na 13enetJoveku,. Vlastivědný sborník z Podblanioka, . 4 1962., 151 - 2 •

a) KULTa Tvrz?

KULT: Tvrz.
LOKa "Sokolovtla" · Y JI1ěst8.
!MLEZt
Tvrz .Je·ště v XIX, . atol„ etÁla a b) la z~etřeijona•
pak by~a ·e.trzena a na j oj:í.m m!etě- poet.a·veny sto~
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doly. Po roce 1920 stodoly zbourány a na jejich místi postavena "Sokolovna'.'. Celtf místo kolem bylo \l•
praveno ve ov1~iště tak, le veěker, sbytky po .pů
vodní tvrzi sanilcly.
LITI Sedlá6ek, XV, 129t
Desky .6 D 151 Profous, III, 21a, smťnka r . 1545
(1521 ) 1 w Networziozioh tvrz, dv.p. s P• - DZ 6 D
15.
ff""'

.

IBUSTUPOV
KULTs 'l'Yrz. LOKt ·Prott nov~mu zámku.
mLEZa
Tvrz, salolená na rozhraní .XIV. - xv. stol . , byla
~. 1652 změn~na na hoepodu, jíž ee po vybudování
zámku říkalo "Star, stavení'~; zani kla b~ze stopy.
~IT! Sedl&ěet,VII,2B91Profous,III,2201 Deški 2 L 14S
Mapa1 zmínka r.1544(1520) 1 w leuatupowie tvrz-DZ 2 L 14.
NEVEKLOV

KULTL 'l'Yrz.
LOKa Zahr ada čp. lJ. (maj. J. Novot·n i) na pravé s traně e~lnioe Neveklov - Stranný, na
NÁLEZ 1 Tvrzišzápadním okra~i ·obce la kostelem.
ti kupovlt,ho tvaru, porostlé ovocnými stromy, asi.
J m nad ostatní úrovní. Horní průměr plochy tvrziště ěiní ~si JO ·m. ~rziětl je zachováno z poloviny, soytek zastavěn rod. domkem čp. 13 a část pohltila stavba silnice. Podle sd~lení majitelky pí.
lovotn, ae pfi hlubi:!m kopán! nebo rytí na sahradl pfioMsí na zdivo, at~věn, J;18 maltu, spálenou
hlínu a álomky keramiky. LIT1 SedláOek,XV, 12).

BCÚ DVORY, k.o. aervenf tfjezd
.
.

KULT! 'l'Yrz.

B1LEZ! 'l'Yrs stávala v obci od XIV,

atol., byla sbofena 1 a dvorem před rokem 1647.
Pfi prd.iiumu nebyly •3iětiny 1,dn4 sb7tk7. LITt
Sedli!ek, XV, 151f Vlaa,k, 72.
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ODLOOHOVIOE
KULT• Tvrz.
ItOKa Na místě nynějiS·ího zámku.
NÁLEZ• Zámek byl na místě tvrze vyb~dován Y 18.
stol. a v moderní, době přestavěni kr.omě zbytku
vale·ně klenutý.c h eklepd ·n ezdstaly z . ptlvodní
tv·r ee, která s.e př:lpo~ná v r. 1.350;. ·ládn, ji-.
ná pozdatatky. Valy a přfkopy zmizely . beze . eťo
PY•
il,t! Se.dláoek, XV, 28.9 J Profous, III, 2'52•

OLBRAMOVICE ·
LOK: ~ybník "Příkop'' v . obci,
proti dvoru a domek za ~ybníkem na lev, atranl
silnic~ Benešov - Tábor. · NÁLEZi Příkop t~rzé

KULTa

Tvrzi~-tě.

a val byly zatopeny- rybnÍ"<em '·'Příkop" . a úpln~
zničeny . v nynější době při etavb~ -hokejového hřil
tě.

Vlastní tvrz stávala v místech rodinného dom- ,
~•ku, kt.erý byl postaven na hrázi rybníka "Příkop" .
a pohltil celý aretíl tvrze, která .tím zanikla beze stopy~-(Na budo•ě d-v·ora čp. 1 JZD n·n ukian j ·eou
zbytky renesanční -pean:!"čková rustiký.)
LIT 1
Soupis III, 69J P~ofous. III,_ 261J Mapa.
OLEŠN.í·. ·k.o. Nač.e.radeo
KUL:·• . Hrád·e k.

LOK s Na . prav~·

stranf silnic~

.
Lounovice - Kondrao nedaleko dvora nad .potokem ·
Br'°4EJo pod Kondraoltou horou.·- (kóta ;397). ·
NKLEZ I U po:toka Brodce, ka~-- je hráďek · Ole§ná lo'kalizován, jsou svahy po obou stranách rdzně !lť..; něny l\ zvrásněny, ale místo, kde hrádek stival.
nebylo zji~těno.
LIT.s Sédláó·ek,· XV, 197·t Profous .,-III, 26a12 •

OS'IROV, ko o. Vali~

KULTi Tvrzi~tě.

LOK1 JilnJ od dvora na ·skále
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nad levým břeh em Blanice, kde stojí čp. J7 (maj.
pí Mančalová).
NÁLEZ: Pozemek tvrziště končí .
přímo rad řekoú s kalní st ěnou. Je obepnuto polo~
kruhovým příkopem, j~hož střední část je zasypána. Příkop je aai 15 m široký a 5 m hluboký. Na
tvrzišti eto~í domek ě. 37. LIT: Sedláček, xv. 195t
Profous, III, J00/27.
0Sm.EDEK

a) KULT1 Tvrz.

LOKs Stávala v oboi při dvoře.

NÁLEZ: Dvdr byl později zbořen a na jeho místě
postaven pivovar, který byl také zbořen, takže
v sousedství zámku nezůstaly žádné stopy po původ
ní tvrzi. ·.
b) KULT: Hrad - Ostředek (Zoul).
LOK's N:a vrchu "Hrad",
kÓta 579,4 jz. ~d Ostředk1:1 a az.od Čakova.
NÁLEZ .,
Místo je porostlé lesem a v mechu se nacházejí jednotlivé ·kameny z p~vodního zdiva hrádku, které b;lo .obyvateli okolních vesnic rozebráno a rozvezeno.
LIT: . Sedláček, XV, 105ť Profoůs., III, 2·96i
. Reliquiae I, 68 nf Desky ia F 14. Zmínky r.1)56 .s-Slawek
de Oatrziedka1 r.15741 tvrz Woat~ledek.
Om.ADOVICE, k.o. Jankov
KULT: T\trz~što.

LOK: Vých. ·od dvora na kra.j 1 .ob-

ce. na zahrad·ě domu čp, Z. ·na · ievá ·s.traně silnice .
Louňovice .- Vlašim.
'NÁLEZ: Na jižní straně zahra:d;y je ~a<?hována . čá st příkopu · (čáát je zaaypáná) a.

zbyte_k va·lu, kte~ý tv~~il · hráz rybnílca, obklo.puJí.;.
:·o:í.ho
'.Podle . sděl.ení Ín.a.Jiťele byly na ·tvrzišti.
při kopá.n·:t zákl~ '.ů ·ke:t stavbě ·ehl.évti ~aleze~ nádo~
·b t ~- e't~.éPY., :kter~ :jsou prf µložený' · v„Nr,t. Kromě ,
toho na ~~.~;~t ~(rp.;1;1ě ~o.k a~~ty · pad příkopem se · ma·}J.t.~l .tWSR-IJ,~ .~rei .cq iP,Q<i p.q~r,é?it,em p_1 ,žpyt k7 ~i iVá~
Z9..ft? UWJ,O ·~ .t ::a;~.~.1+ Pm,""~: HIJ. ~;vi;-;(ijt L b'y~ t .~~ ·Od•

tvrz.
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k~yta hluboká jáma, nap lněná popelem, bez jakýchkoliv artefakt~. Byly zde též nalezeny zlomky prej zd . Tvrz zanikla v XVI. atol. Doba vzniku neznáma.
LI Ts Sedláček, XV, 288 1 Profous, III, 309s Vlasák,
87 1 s oupis III, 71.

OTRADOVICE, k.o. Budenín

KULTa Tvrziště.
LOKa Jv. od Otradovic nad hájovnou "Lhotka", kóta 608.
NÍLEZ-i Kóta 608 je po-.
rostlá vzrostlým j ehličnatým lesem. V oelém t er~nu . není útvar, kt erý by naznačoval existenci tvrzišt ě , vyjma jedné prohlubeniny, která by mohla být
část í zbytku příkopu. Místní tradice klade exiatenoi tvrze přímo na místo nyně .1ěí hájovny !Lhotka", ·
ale ani u ní nebyly žádné s t()py po býv. tvrzi
z j i š těny .
LITa Vlasák; Soupis III1 Profous, III,
JOO .
OUB!NICE

KULT a. Tvrz .
LOK s Na jižní straně kostela v obci.
NÁLEZa Tvrz bývala spojena a kostelem krytou dře
věnou chodbou. ,Její zbytky byly při rozšiřování
hřbi tove úplné rozebrány.
LIT: Soupis III, 75s
Profous.III , 311.
PAVLOVICE
KULT& "Blanická tvrz",
!&!ii Na pravém, nízkém .
břehu Blanice v louce, v polovině vzdálenosti mezi dvorem "Čechov" a Blanickým mlýnem, pod cípem
lesa , na jehož okraji je skupina vzrostlých kaštand. V sousedství tvrziště je velká rekreační
chata. Lidový název tvrzištěa "Čertdv mlýn".
NÁLEZ s Tvrzi~tě kruhového pddoryeu je obklopeno
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podkovovitým příkopem, kteey oběma konci ústí v
řeoe. Vlastní tvrziš't l je · • poloviny odkopáno.
Příkop je z~áeti úplně zanesen, zbytek je mělký
a zarostlý trayou, jako. oel, tvrsl~t~. Osa podkovy příkopu z-v je 25 - JO m dlouhá, osa s-J mě
ří JO m„ n-; l5JJ byla j i ! tvrz pustá.
LI_T1 Sedláček, XV, 194,
~ODOLf, k.o. Vojkov
KULT, NÁLEZ• Tvrz, za::.o!ená

beze stopy "f XVII. e·tc•l.
Profous, III, 405.
POMNĚNIC~,

ve XIV. stol., zanikla
LIT a Sedláček, XV, 269t

~.o. Bene~o~

KULTs Tvrz.

LOK1 Jlvdr

Pomněnioe,

školní statek
dvoře eamám 1
a terénních
tvrziště byly
ve XIV. stol •

Vya. školy zeměd~lsk4.
NÁLEZ1 Ve
v okolí provedeno tol ik stavebních
úprav, · že event. zbytky tvrzě nebo
. úplně zničeny. (TYrm .byla zalo!ena
.a zani~la asi v XVII. stol.) Podle ed~len:! starých
zaměetnanod dv~ra není pamětníka, !e by ee · snad.
pob~íže d~ora nacházel ~ějak.ý příkop nebo· val. Upozornili nás n~ _ něj-~& zbytky stavby v lese, asi
1/4 hod. od -d vtra, "'ale j,e . to záležitost mladá ,mbýtek loveckého "altánu". Příkop, . který se po- .
d&lně kolem '!al t'nu" táhne, jest ně3aká lesní te.r,nní úprava. LITi Sedláoek,XV, 26s Profous,

III, 432.
POPOVICE
LOKa Zl.p. od kostela u r.,bn!ka. .
BÁLRZ : Pdvodn! tvrz, dntJs tři j E·dnop .i trová kříd

a) KULT1 Tvrz.

la sešl6ho reneaan~ního zámeaku. Ha již~ atranl
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nldvoři zbytky hradební zdi . (Objekt používá JZD) .
kt~~ s oupis , 211 1 Profous, III, 4)5 1 Deeky 250 B 7 .
Zm!DJta r.1542sPrzech ~opowsky z Bezeyowioz •••
did. své tvrz Popowicze - D Z 250 B 7 • .
b)- EYLT! Tvrz.
&OKf Dvdr Hvozlice, 1/4 hod. _3z.
od Popovio.
NÁLEZs Sedláč ek, xv,,/J uvádí, le.
nedaleko Popovic j e u dvora Hvozlio pr,zdnl m!e•
to, na němž bývala ves s tvrzí. Připomíná ee kroku 1377. V XVI. stol. patřila tvrz pusti a mlin
pustý vo Hvozl i oíob statku Popovick~mu. Dor,
l574 vystavěn byl dvdr a pfed r. 1630 ves zpuet•
ta. v ~.1<?B jsou 'f t~ohto místech louky d.pln~ srov•
nané, b12 jakýchkoliv známek býval4 tvrze.
JitT L SedláOek , XV ,'ffj i Sedláček, Slovníkt )04 t
P~o.ťot.ts, I, 818, Desky zemsk, 250 B 7 • Zmínka ..

t• 1542: tvrz pua:t11 a mlajn pustl w Hwo1liczy •
U Z 250 B 7 ..,

Poitťl'·f NAD

SÁZAVOrJ

KUL!r! Dva románské kostely. kQKe l'f.ÍLE;l le V oboi - farní kostel s~. Havla, románskl, jednolodnt
kryptou, zale VA XII. ·s tol. 2. Na ji!n!m okr••
31 o.b oe, na pravá stran.I eilnioe Praha - BenelOTe
P:Li141n:ť kostel av. Petra , románskt 1 ~I, atol.
fJ

· Po1okruhov4 apsida, obd4lníková lo!, hrano1ov1t,
vll. ~Zl Soupl• XXXV, 213 1 228.

POSWl'IOB

ISYLII

'rvl'fll,

~QKI

Na

m:Cetl br,al.4 tvrze 1toj~

4n11 popl, dv\Ue a lihovar.

N&MIM• l4dn4

ato•

·pr po t•~•l ani Tnljlťm opo vnlnť 10 ne1aohov111.
101tupiot •• pfi~ondnaj! 311 pftd rokem 1205.

kl'L

S1d1,aek, xv, 91t PJtotou1, III, 444.
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PRAVŠTICE
KULTa Tvrz.
l!O~a DvO-r "Hdrka - Štramberk".
IfAAEZa '!'Vrz, která se připo111íná ve XIV. sťol., nestála př!mo v Pravltioíoh, nýbri. tam, kde dnee na

katastru oboe stoj! dvdr "Hdrka - Štramberk''. U
nlho Sedl&~ek, (~, 201) uv&d! zbytek zdí z p~vodn! tvrae. Pfi pr~1kumu nebyly již zbytky zdiva
mji~t~l'Q'• U dvora jsou toliko trosky po!árem zni~enýoh novodobýoh stodol. Pole př11,hají
na vš ech
stranách 8Š těsni ke dvoru a i,dnó zbytky starých
zdí a vněj~ího opevnění nejsou patrny.
LITs
·Sedláček, XV, 2818 Profous, III, 457, Desl:y zemsk~ 8 E 29, Zmínka r.1547• WPrawieatioaioh tvrze
- D Z 8 E 29.
PRAVOllN

KULTs Tvrz.
LOKa Zámek. NÍLEZa V r. 1645 vypálena šv6dy a na jejím iníetl vystav~n 1765 nyněj ší
zámek. ~ádné stopy po býv . tvrzi nezjišteny. LITf
Sedláček, XII, 204a Profous, III , 458.

PRaIOEt k.o. Sedleo•Prěioe
KULTs Hrad• t vrz.
LOKa Pod nynějším zámkem (dnes
stát. statek) na záp. okraji mě sta.
NÁLEZs a)
Hrad Vítkovod býval opevněný rybn;ík7 a stával pravděpodobně na zv.ý šeném břehu potoka. Zde je taková
konfigurace .terénu, že sem možno klást mě sti š t~
hradus be~ z~išlovacího výzkwml není však mo žno
vynést konečný . soud. b) Tvrz, o n!I se ěiní zmínky v pramenech, stávala tam, kde stojí býv. zámek.
ll!;Uměl.pa;.Oeoh,621,soupte · 11I,a6,codex I,2761 5 1
Deeky1 Profous, It!, 459.Zmínty r~~l841 Witego de
Purschitz-CB,I 27615,r.15451 w Prcsioz7 polo•ioe
t•rze-DZ 7061 r .1550spoatoupil jeet tYrse puet4
Prcziose-DZ 85 -J 1Jsr.1551spolo•ioi tnae ProsioseDZ 10 D 61r.1655(1612 )i tvrs Proliosy w nov1 •yeta•lnou - DZ 309 R a.

mEST.A.VLKY

&lhi•
bylo
Dnes
nlní
263 ,

~r,.

&QK, H~tmz, .Top~V8

XVXI. stol.
zdo vye1avono obydl!. jolffl.lž eo f!kalo tvrz~
je zue zd.mQk, Utopy po .o~en~. vnljlím opev"tvrase" nezji~t~ny.
;Miil Sědl.d ~ ok, · XV,
Profou1, III, 469,
V

IW~iL T~rn.

&QlU Ji~n~ ode dvorA• na pokraji
leBa.
;tiiI.iJiil Tvť~l~ta md. lcNhOVt t,~ť\ orya, je
poroetld mlad.fmi liHt11atfmi tťbromy
lt:cfi a na
výoh. a aev, obklopeno p ~ťkopam, kt er1 je 140 m
dl," 6 m hl, a 15 m ij1110kf • 'TA 14p, ntra.ně bylo
tvrieiotl oh~d.nlS:no ;rybnílunn, 4ntHJ tmoL}m , Kopali ·
1~0 Vl!ok, N~v~útil , !~fohdn~k, ,~A p,!k op~~ ob~tlVony j ámy P. mno~~tv:.Cm 1rnťf'h koot&r, nádoby,

w,a

fot!1ky, apony.
dl.!ik,XII~ ~),tProtoue,IV,
497, V• narohd.,i1'.! k t Zlct>umd.n! pr1á.řtovn tvrzi!tě ve
vai rad~, na Vía~irtt~lfu Cbtn1 \1 1dn:C ri;,ku o. odi to1

ra).

K,\lL~l

1"'/~1?

HÁLiZL

Hrb~r toliko v map~ k

v.

dílu

uvádí znrunduko tvr10 v Rnbyni, ala . iOi1 ld! ok 1x1e„

tonoi tvr10 pop!r4. Takd pft prohlidoo tor4nu
• oooi nobyln 1~iltlnA tAkov4 oituoo~, ktord by
na~naaovolo, nobo oddvo~ňov1l1 ~X1ťttenoi tvr1ě,
1'.lli s,a1,a ko XVw lllt Protoun, III; 508.

RAD!~. k,o, J0~a tiua
1W~i11'vr1, l&.lSJ. V m~alooh, kda clnftn ntoj~ dýa
hoapod~fakd objoktya ap, l (Dvofik) a ~P• 4 (~C).t
O\ll'a ) •
N~Ll&! Aregl ivr11~tě • ktord tvo~ilo

- 2 )9 -

čtyfbratmi

dw.r

s

hospodářskými

budovami, byl roz-.
dělen na a-.ě QSedloeti a op. J (Dvořák) 8 ěpe 4 (Kooura). Y č9.) jsou zasypané sklepy z p~vodní tvrse. Jinak !ádné zbytky z pdvodn! tvrze (příkop,
Y&l) nezachovány.
k!!• Sedlá~ek, XV, 262t Profous,
Ill, 511a Desky 137 J 22 1 mnínka r. 16151Jarohněv
Mdlo z Vražného na tvrzi Hofej~í Radiě D Z - 137
J 22.
RADOlfICE! k.~. Zdebuzeves

JP!LTa tvrz?
NÍLEZ1 Tvrz, kterou s pochybami uvádí Sedláč ek , XV, 89, nebyla při prdzkwDU v obci ani
ve zbytcích zjištěnao
LITI Sedláč ek, XV, 891
Profous, III, 525.
RATMĚŘi ť~E

Tvrz.
LOK& Statek. "Na Habrovce" na prav~
straně silnice Louňovice - Votice asi 150 m od si1~
nioe mezi Ratměřicemi a Jankovem.
NÁLEZ• Tvrz byla zničena při stavbě zámku v Ra tměřicích, kdy bylo
zdivo rozmetáno a použito na zámku. Na býv. t vrzišti
stojí dnes 2 zemědělek, objekty s hospodářskými budovami. Nezachovány ani zbytky vnějš:!ho opevnění • .
LIT: Vlasák, 90. Profous, III, 5461 Soupis III, 92 .

KULT1

RUDOLTICE , k.o. Vrchotovy Janovice
KULT a ?"KamenntS hradby"•
.

!&[!Mezi obo! ·audol ti~emi a

--

-

lOOm eY, od Boltovio na mírném svahu. !,ÁLEZs Sedláček uvádí, le ev. od obce Rudoltic jsou kamenn~ hradby - snad keltské.
Při prohlídce lokality jsme konstatovali, l e na
povrchu !ulového podloží j e množatv! !uloV,ob ka•.
menú, bez jakéhokoliv systému , Bývala zde ttSI studánka ve skále, nad níž byla v roce 1966 z řízena

Bo ěkov1cemi

v

polť oh ,aei
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pumpa. Podle ed~lení ob!and I Rudo1t1o byly ty•
to"hradby11 ro·zebrány na stavby.
o

.

RU~KOVY LHOTICE, k.o. aerni~Í
KULT1 Tvrz. NÁLE 81 TYrz, za10ien, ve XIV~ stol.,
zanikla a na jejím míetl vystav•n barokní zámek•
jehož . stavbou veikerti atopy . 110 pdvodní tvrzi za- \
nikly. LITJ; Sedláaek, XII, 207 I Profous, II, ..
574s Archiv), 188i zmínka r. 14211 Jitka ze Lho•
. tio prodává věno sv4 na Lhoticích tvrzi - A~
.3, 188 •

.SEMT:fN 9 k.o. Ol1:71'amov~oe
KULT! Tvrz • .. ~OK! Při ěp. 17 na mírn~ zvednut4m
návrší.
NÁLEZ! Tvrz,připomínaná ve XIV. stol.
1 e dvorem, byla úplně a beze zbytku v XIX. atol.
rozmetána.
ItI".CI .Sedláěek, XV, 246t Profoua, IV,
_421 Vlasák, 341 Soupia III, 34,
.SEMTÍNEK, k.o. Olbramovioe
KULTc Tvrz .
LOIS! Stavení ~p. ) .na konci vsi na
lev, straně silnice z Olbramovic.
NÁLEZ, V
tech 1932 • 33 při kopání základd pro ~P• 3 obje•
_veey ·pod zemi prostory klenut4 1 lomov4ho kamene •.
kter, ee propadly .do hloubky asi 4 m, Vie bylo zasyp(no a mave~eno, tnk!e •elker4 stopy .po tvrzi
.
bTty zniaeny,
Hit1 Sedlá~ek, XV, 246s Profous,

1,-.

\

IV, 42,

SKRfšov~ k.o.
. Ratmlfioe
.
.

.

PJLt• T;'rz, n!tEaL Heber v mapl k v. dílu aa~namenáv, tvr11•t1, ale Sed1,aek, xvi 126 uv44!,
le je rtei1e dololitl. Tak' pfi prd1kwnu nebyla
v ter,nu nale1ena eituaoe , kter, by opra.ňOTala
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k úvaz e o e·tie t en oi tvrze nebo tvrzi Ht ň .
Heb er, mapa k v. dílu; S e dlá č ek, XV, 126.

-

-

~E.iI. 'E.

V

LI '.r 1

.Ot..13 vf!'/? I li f C.....

KULTs Tvrz.
LOK, Dům čp. 18 (maj. Václav Šrajb),
jižně od rybníka.
NÁLEZ1 Stavbou čp,18 byly ne-.
patrné zbytky tvrze úplně zničeny. Studna, jako jediný zbytek tvrze, byla z bezpečnostních důvodd zasypána • . LITa S edláček, XV, 244s Vlasák, 421 Soupis III, 1101 Profous, IV, 100.
SMILKOV
LOK s . Park barokního zámku z konc e
XVII. ·atol.
NÁLEZs Tvr z, která stávala v areálu
nynějšího zámeckého p~rku, byla zničena tak, že
z ní nio nezbylo, . t akže n ení možno uroiti místo,
kde stávala.
LITa .S edlá č ek, XV, 2931 Profous, -I V,
llJs Desky 1~7 E 27s Mapa1 zmínka r. 1510: tvrz ,
Smilkov s dv. p.e P•- D Z 167 E ~7.

KULTa Tvrz.

SOUTICE
KULT: . D.., ě tvrze .

!&lit a) "Dolej š í" tvrz • nyní

zámek. b) "Hořej šíi• tvrz na pravé straně silnice
Vlaš:.i.m ~ Soutice, na . západním konci obce za hostincem (čp. lJ). NÁLEZa a) Na severní e.traně zámku
část kruhového příkopu, jako jediný zbytek "Dolejší"
tvrze. b) Na tvrzišti je postaveno několik hospodář
ských budov • . Val. byl rozvezen, zbyla z něho jenom
t erénní .vlna.
LIT:. Sedláěek, XII, 2091 Erofous,
IV, 140s Libr i, VI; 751 Reliquiae II, 4411 Desky
250 G 2J. Zmínky r . l402i ad E. par in Sutyoz de
oone. Wylhelmi inf'e;ť !o~i et Wil h elm1. &-Juperiori oaet-.
ria i~. in Suticz ~
~ O .VI, 751 r. 1490a y Souti,
cích tvrz hoř ejší - RT II, 441s r. 1544 w Sautiozyoh
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dvú tvrzí puet:ýoh

-

D Z 250 O 2J.

STAR1f MITROVICE, k.o. P1~eetavlky
KULTa Tvrz.
LOK& Proti dvoru ee zámečkem přes ailnioi domek čp. 6 (maj. Ant. Piět čk).
NÁLEZ• Z tvrze se nezachovaly žádné zbytky, toliko tvrziště, na němž stojí do~ek čp. 6 ~ je vel~
mi dobře patrné • . Jeet čtverhranného půdorysu, obklopená příkopem, v němž . ba eev. a ez.etraně stojí voda.
LITa Sedláček, XV, 2611 Profous, III,
97.

smUHAitov"'"
NÁLEZa Tvrz,vzniklá podle Sedláčka
ve ~~ . pol. 16. stol., v 18. stol. úplnl zpustla.
Při průzkumu v obci nebyly zjišt ěny žádné stopy,
ani mí.sto, kde s távala. (V úvahu by přicház e lo
místo cnešního d:vora JZD, ale tento areál byl
r\lznými novodobými stavbami zcela změněn.)
LIT1 Sedláček, XV, 921 Desky, 402 J 22, · Profous,.
IV,2161 zmínka r. 16931 statek a tvrz StruharlowD Z 402 J 22 .

KULTa Tvrz.

,

.

nLlPABOV, k.o. Zvěstov

KULT1 Tvrz. LOKi Stavení čp. 13? v obci. -NÁLEZ&
Sedláček uvádí, že ve vsi posud_viděti lze staré
zbytky tvrze, připomínané 1315 a zaniklé 1548.
V obci se traduje, že stavení čp. 13 je bývalá tvrz,
ale te~to domek jest mladý a !ádn~ prvky stavební
na tvrz neupomínají. Ani jinde v obci nebyly nalezeny takové stavební nebo t eránní prvky, kter6 b7
mohly býti považovány za zbytky tvrze.
LITa
Sedláě ek, XV, 2881 Profous. IV, 2871 Desky e P 10, .
Zmínka r. 1556a Slapanow tvrz pustou - DZ OP 10.
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KULTt Tvrz?
NlLEZ t Sedláč~k e poohybami pí ~e , !e
"blísko Takonína j s ou prý zbytky t vrze". Při prdzku11111 ani ve vsi, ani v okoli obce nebyly zbytky tvrze
nebo tvr~iěi:ě z j _i.s . ěny.
LIT I s eó lá ček, XV, 94 •

~HOV
KULTa . Tvrz.
NÁLEZ1 Tvrz, o níž ee
--nebyla ani -ve zbytcích
láček,

Sedláček,

~TtN,

zmiňu j e 3ed-

z jištěna.

LITt

XV, 194.

ko o. KrtÍaný

a) KULT1 Tvrz.

~ : Polní a . lesní tral HKr o6ákovnn"
jz.od oboe, '\lbočí ·kóty 437; okraj lesa a ei 1/2 kin
od .obce. · NÁL~Z1 Ha místě tvrze stávala v pol.

19. sto~.:, ~ro~ákova usedlost, která byla pozdě ji
zbořena a sbylo z ní toliko kamení. Celý .ar e41 ·
bfvo tvrzi~tě jest por oetlj· · jednak lesem, j e dnak
hustými křovinami. V terénu nezdstala žádná a topa.
ani po tvrzi, ani po, vnějěím opevn~ní.
LIT1 Sedláček, XV, lJls Profous, III, 321.
b) Hradiět~ •. . LOK1 Jz. od Teletína, ev. od Rabyn! a
ssz. od "Pexova luhu", nad . skalna týrr,. pravým bře
hem Vltavy v lese.
NÁLEZa Lokalita se ro zkláJá
na skále 70 m vysok~ nad pravým břeh e m Vltavy. Vlastní plocha lokality je porostlá lesem, má tvar ob- .
d'lníka a ro~měry 33 x 16 m. Od sv. rohu vede "cesta" J4p5 m dlouhá k vysazené ětveroové"bašt č ". Lo- ·
kalita je obklopena příkopem J,40 m hlubokým s valem 4,-5 m vysokým a J,JO m širokým. Bez zji fJ lova oí..:.
ho výzkumu není mo~no 0 hrad1~tě" datova ti. (Informace poskytl L. Muhlbaoh, ddohod o e-kronikář v Telet!nl.)
LIT1 Sborník vlastivěd. prací z Podblanieka 7 1966, 278.
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TICHONICE

KULT s Tvr z . . !!_9.K.t N.a ev. konci obce, n8kde v okolí n offiU čp. 14 (maj, pí Machková).
NÍLEZa
Sedlá č ek uvádí, ž,:-i v pol. XIX. ~tol. bylo z ní
vid 0t náspy, š iroký příkop a tvrzišt~ se základy
čtyřhranného v ěžovitého stavení. Již tehdy· byl
násep částečně ro zkopán, pozdě j i jej rozkopal
tehdejší majitel sta tku "U Malířd", dokopal se
sklepa a podle pověsti prý v něm našel hrneo
peně z. Při průzkumu v oboi nebylo již možno zjlstit žádné atopy tvrze.
LITi S edláček, XV, 89 90; Profoue,IV, 335 , ·

'l'LOSKOV, k.o. Nev eklov
KULTa Tvrz.

LOKs V míst ě nyn ějšího zámku.

NÁLEZs Zámek byl vybudován v 19 . at ol. na míst ě
etaráho zámku a tvrze . Jakékoliv zbytky vn; jBÍ- ·
ho op evnění tvrze zanikly.
TO!ICE, k. o. Drachkov
a)

KULT: Tvrz.
LOKs Záp. od kost ela - náves.
NÁLEZ: Sedláček se zmiňuje o klenutých sklepích
a 7.ákladovém zdivu tvrze zá p. od kostela. Podle
sd ě leni místního ob č ana bylo místo p ř ed 60 l e t y
srovnáno, p r ohlubně zavezeny a náves býv. tvrzi ň 
tě osázena ka š tany. Žádné stopy po tvrzišti nezjištěny.
LI~: ~edl á cek, XV, 1371 Profous, IV,
:351.

b) KULTi Hradi š tě? - S ídl iště?
LOKs Sev. obvod
oboe u drůbe žárny JZD.
NÁLEZt Sev. od dnešní
obce bývala s t arší osada , která byla asi p řed
hradím hradi š tě , kt eré l eželo na přilehlém kop~
ci (kóta 504 ), na j ehož sva hu byla nalez ena keramika, kt erá výzd obou a f onnou nál e~í st řední
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al mlad§í době hradištní (10. - 11. eto! .). na
jz., ez., a záp. svahu je ·valovi tý , tarasový útvar,
jeho! pokračování na sv. svahu bylo zničeno komunika~ními a zemědllskými úpravami. Pcdle konfigurace ter&nu jde pravd~podobně o hradisko jihočeAkého.
typu opevněndho · k~poe. Be~ zjištovaoí ho výzkum~ ne-.
ní možno vyslovit konečný soud o zařazen:! a e ·<ietenoi hradiště• LI;s R. Tureka Po stopách neznámých
hradisek na Bene~oveku, Vlastiv~dný sborník z Podblanioka 4/1962, 151-2.
I

mHorl š'?IP1Nov
KULT1 Hrad.
LOKa Dvorek a zahrádka za budov :,u poi3ty u ěp. 145.
IÚLEZf V sousedství pošty stojí dům
ěp. 145, jehož Rdní stěnu tvoří ze! býv. hradu.
Ze! je atavina • lomov6ho k~ene, šířka až 2 m,
vfška asi Bm a d'lka 12 m. Jin~ zbytky z hrad~
nezaohov~. (Kartuše z hradu s letopočtem 1668 _za~azena na domě čp. 12 na náměstí.)
LITs Sedláček,

xv,

140.

mEBEŠICE

KULTa Tvrz.

LOKa Nedaleko kostela Všech svatých.

N1LEZ, U kostela byl

rosšířen hřbitov a na polích

kolem kostela· nejsou žádn& stopy po ·tvrzi nebo
tvrzišti.
LITs Sedláček, XV, 94e Profous, II,
J57s zmínka r. 15441 v. Zahora z Zahory děd. svého
w Trzebeseiczyoh tvrze dru p.e P• vei oelé tudíl -

n· 1,
TVOR~OVICE,

2 50

o 2a •

keOe

Bystřice

KULTa 'l'vrs.
LOKa Buttova zámku a zám. parku.
I1LEZ a s·tavbou zámku a úpravou terénu . v zám. parku
sniěeny v~echny stopy po tv·r zi.
LIT1 Sedláč ek,
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n.

120, Profous. IV, 404.

Tfno nD SÍZAYOU
a) JWLT1 Hrad.
L()Ka Jlad lf•vým břehem Sázavy na
nejyYšěím mís~ T obci rcmánská rotunda.
NÁLEZt
K rotundě, k1.erá aá • prwněru 6, 20 m s ape_idou o
pr4měN ),lo• a je TyStavěna z pravidelně teea~
ných iu\ovfch nádr'1 nestejné velikosti, je při
zděna čtyřhranná yěi hradu. Objekt je památkově .
chráněn, dobře udržoTán a je v něm umístěno vlaativěd.né m.aeua.
LIT• Soupis XXXV 2611 P~ofoue,
IV, 408/61 Deeky 45 B 2, 5 F 26, 127 L 19S Mapa.
Zmínka .r. 1544• Tayneos zámek - DZ 45 B 2, DZ
5 P 261 r. 1597• na sámku Teynozy nad Sazawau DZ 127 L 19.
b) IWLTa 'l'Yrs? LOKa llezi horou "Radoě" a "Kně ž í
horou" "lf lese na staré "Horácké cest ě " z Kostelce u Křížkd a T/noe n. Sáz.
NÁLEZ: Sedláček,
XV, 56 uvádí zbytek nějaké tvrze, kde se říká
"lfa sklepích," "Na pláních"._ "Na zemanu''. Při .
podrobné prohlídce lesa v tomto prostoru nebylo zjištěno takové místo, kam by bylo možno
tvrz lokalizovat. Ani ndstní hajný nevěděl o
ftxietenoi nějakého terénního útvaru~ který by
bylo možno pova!o~at za zbytek tvrze nebo tvrzi~tě. Z pomístních názvd leaníoh tratí uved·ených
Sedláokem mo~no míti zato, že jde o nějaký omyl~
jeliko! nikdo z lesního personálu tyto názvy neZMe Jedině názé"f "Na zemanu" mo!no spoji ti se
jm&nem "Zemanka", oož je název polesí, východně
od Těptína, kter~ ale s pros~orem u "Horáok&
cesty" vdbeo nesouvisí.
LITs Sedláo~k, XV, 56.
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UimICE, k.o.

J e třichovice

LOK: Nad lcvvm b řeh em potoka n~ pravé A traně nádvoří l ihovaru.
NÁLEZa Tvrz byla v r.
1055 zničena požárem . Za~ho'Vána v ětš í ;'5·int pr í .,.e mí, nad nímž z:ř·í z eny byty . Me zi ·touto buiiov- u a potokem j e několik t er ~nníoh 1t 'Varů, kt .-• r,! anfl d :!10 ;~. no považovat za podlo ~í op ovnč ní tvr7i? • Bez z j i ~t o·, aoího vvzkumu věak není rnof. uo vys l ov ~t '<onečný
eond.
LITs Soupie III. 1:~4 c Vlasák , :;'¾dleoko,
48 - 521 Profous, IV, 4~4.

KULT• Tvrz.

VES TEO, li~. u „ Chooerady

KtTLT: Tvrziěta.
LOK1 Sev. okra j oboe, čp. 4 na
pravé atr&ně oeety Chooeracty - Yesteo .
NÁLEZa
Lokalita , na níž stojí domek č p. 4, se sklání n~
i áp. etranL k potoku, který ji obloukem obt éká.
s topy vně.1 1';i{h o opevnění n ezachová ny. Na tvrzi~ti"
proveden po.v:cchový sběr (střepy 14. - 16. stol.).
LIT: Sedláček, XV, 1041 ~rofoue, IV, 529.

KULTs Hrad.

NÁLEZa Nyně jší zámek byl pos taven.

na míst ě původního hrádku na trojkř íd lém
su s branou. Veškeré stopy po pův. hradu

půdory-

úplně

zanikly.
LITa Uměl. pam. Čech, 848 , Mapa s Deek.v
84 A )azmínka. r.1542(1537)1 Zd. Trčka z Lípy na Vllaseimi poetÚpil děd.sv ého Wlaaaymie hradu- D Z 84 A J.

VLOKOVICE, k.o. Broumovice
KULTt Tvrz.
LOK a Zámek , dnes budova J 1.átního
statku v o boi.
NÁLEZ a Zámek, jehož bu ,_ ova pocht\ ....
1

sí z XIX. stol., je v zadním traktu obklopen kru hovým valem a širokým vodním pří kopem, z čá sti naplně ným vodou. Na prav, boaní atraně budovy je
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zdivo pdvod~í t~r1e.
248, Profoua.. IV, 27 5.

kIW•

Sedláoek, IV,

VOJKOV

KVL:EL ~r•• Tai& ,Bývali aáaek, dnes db důohod
cd. N!t,811 Minek stoji na mfsti tvrse, kt erá
jil y XVlil~ ·atol~ zanikl•• . Pfi prdskulll\l nezj'iě

tiny ládn4 etopy pó t~r•l, reSl). jejím vně jším

lili!

opevnění.

Sedláěek.,

XV, 22)J ~ofous ,IV,
591t Deaky 49 O 163 zmínkar~l55lC1548)a t vrz Wog-

kow -

D Z 49

c 16.

VOffA~IOB, k.o. Vojkov

ffiT1

Tvr•• L0.§1 Na nalit,m -ter4nu. záp. od nyně jěího dvon JZD na lev, stran~ silnice VojkovBeneěov.
ýzt VeAker4 stopy po tvrei 1 je j ího
vnijšího openění llliizel.y ai na sklep, kteey se
nacháaí pod kdlnou .na 1e v~ etran!· dvora v jeho
zadní části. Vchod do eklepa je pod zmíně nou kůl
nou. Vede do něho 6 eohodd, jé lomovým kamenem
klenut#
a zčás ti .(asi po 6 metrech) zaeypaJJt.Čáť:l,t
'
sklepa -je jil nd.mo kt\lnu pod volným terénem milp
dvdr. LIT& Vlasák, 421 Soupis III, 1)61 Profous.
~ I, 28Jt ·Desky 85 J 1.3,. 1J9 K 21. Zrníiůcya . r.15!f0s
~o,ioce
a dv.p.s P• ves celú tudíi - U
85 J 1)1 r. 1619a na tvrzi Woraciiozyoh - D Z
1)9 K 2)..

·nr1

Z

VO!IOE
KULi1 .1'vrz. LOK§ V měetsk4 ěáet1 "Na Hrad čanech",
kde r. 1661 vystavěn "Starý" sámek.
H1LEZf "Start~ zámek byl pos taven na místě bfya1, hrse. Vešker, atopy po etar4 tvrzi zmisely al na nepatrný
sbytelc příkopu na východní etranl zúaku. Oatatzú
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ěáeti příkopu

zavezeny.
LIT1 Soupis III, 134 1
Profous, III, J061 Desky 83 K 27s Mapa. Zmínka r. 15451 uvázatť se w Woticze tvrz D Z 8)
K 27.

VRA!DOVY LHOTICE
KULT, NÁLEZ1 Tvrz,vystavěná ~ž v XVI. stol$, zanikla beze stopy • .ltlls Sedláček,XII,20l1Profoue,II,
575.
VRCHOTICE
KULTI '!vrz.
LOK• Dvůr JZD v obci.
NÁLEZ' Tvrz
j ~ skoro úplně zachovalá. Stojí na vyvýšeném terénL na pravé stran~ od vchodu do dvora JZD. Budova
je kryta šindelem. V přízemí je veliká světnice,
povalového stiopu. Kuchyně je klenutá. Kromě toho.
je zde třetí malá místnost. Sklepy jsou jednak valeně klenut,, jednak tesané ve skále. Na východní
straně této budovy, těsně s ní spojena je v eliká,
silná č tyřhrarmá bašta, krytá š indelem, třípatrová.
V přízemí je valeně kl~nutá kobka bez oken, 4,70m2 •
V I. patře valeně klenutá kobka s okny. Celý objekt se upravuje. '!'vrz pochází ze XVI. stol. LITs
Soupis III, 1391 Vlasák, Sedlecko, 5·9 , 641 um·ě1.
pnm. Čech, 861s Profous, IV, 6JJ1 zmínka r. 1545a
Mik. a Ctibor bratři Wrchoticzastij z Lautkova •••
děd. svého v Wrchoticzych tvrze, dru p.e P• vsi
tudíž ••• v pokojném užívání byli - D Z 250 H JO.
VRCHOTOVY JANOVICE
KULT: Tvrz (Hrádek?).
LOKa Zámek v obci.
HÁLEZ:
Zámek s tojí na místě býv. tvrze nebo hrádku. Kol ~m
zámku je kruhový příkop, naplněný vodou. Na východní straně zámku je louka, bývalý rybník. PI·oa pi·í-
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kop vede kamenný, ~lenutý most na míetě moetu
svedaoího. · LIT! SedláOek, XV, 267, Profous,
II 100 a Deskya zmínky r. 15491 Janovioze tvrs,
7
dvdr popl. - D Z 8 S 4S r~ 16091 postupuje,
mám.ku Wrchotowych Janovioz •
D Z 182 L 1 .
VYSOKÍ ÚJEZD

Prostor na záp. straně kostela? NAfaEZa Sedláoek, XV, '1.31 uvaidí, ža "před .
lt§ty vídati bylo 1.\ kostela tJbytky nějakého velkého stavení• jež se vykládaly na býv. panensk.ý klášter, Spíše tu byla tvrz vladycká"• Již
Sedláoak pravd ěpodobně tyto ~bytky neviděl a ani
dnee není na místě nicť oo by svědoilo na existen~
oi tvrze. - Kr ~nik'ř L. Muhlbaoh z f~letťna tvrdít
ze tvr1 s t ávala _na záp. straně kostela, ale na ně
jaké zb7tky tvrze se nepamatuje •. Zbytek star&. pla..vecké (i prehistorické?) cesty úvoz - ,
jako pěší zkratka, východně od kostela a návsi.
LITs Sedláěek,XV, lJls Profous, IV, 4J8.

KULT: . Tvrz?

LOKs

ZAHltÍDKA

KULT, .T11rz.
LOKi Snad na Dllvrěí sev. nad zámkem.
NÁL~lt Zanikla áp1n~· beze_ stopy. LIT• Soupis III,
140.
z.BOAENt ~QSTELEC, k.o. T;ýneo ·nad Sázavou
KULT•. Hrad Kostelec.

'

LOKr Na prt:iv~m břehu Sázaf

•

vy, pri vtoku Kamenického potoka do Sázavy, na ..
eev. o~raji, oboe, za lesněný vrch zvaný "liradečni- ·
ce"•
~ÁLEZ1 Skrovné zbytky hradu, který byl za„
ložen asi v 1. pol. XIV. s-t ol. a zbořen po r.1450•
Hrad dostal jméno po vsi.
L!Ta Sedláěek, Slov- ·
ník, . 4431 Soupis XXXV,129-e Podlaha; PoaT.míeta II, )
204 - 205s Ar chiv 3/88 , 35/219 ě. 41 Desky dvorsk4 61/14~ n, 61/135, 16/1851Deek7136 O 121
..,

I

•
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Profous, II, )20/lQ Zmínky r. 1J481 Koeteleoe
super LJasawa oastrwn (MaJ . Oar.olina) - AO J/88 &r.
1J10, 1)98, 1395• Ooetel eos oaatrum· Kostoleca b.ra4 •
AČ )5, 219 o. 4s r. 14131 oaetrum Coetaleo1 su~ra
sacawa si tum oum ~, illa eub eodem oa str o ei t& ., que
simili t .e r Koatel eol! sppela tur - D D 61.,·1,i2 n @
r~ if4J oastrum Costele o~ eupr e Ss r.au i11 - l~ D
61/l35s r. 14-541 castrum Cost•:l e~z ruptum s upr a
Sazawam - D D 16/1351 r. 1606 s zámek p11ate·~ Koe-

telbo• -

D Z 136 O 12.

ZDEBUZEVES
KULT: 'T'vrm.

AALEZt Tvrz, která i e lf ,.,9t.ele11 ~·:~..
valq .j !! v e X! V. atol., zanikla ,1~1nZ po p.ř t r, j )~~ni.
ke ~radu Šternberku. Tak' při ter énním prozkum~ v
obci nebyly zjištěny Mdnl s topy zbytkd po t vr~ ,,
ani místo, kdA stávala • ... Podle místní trad i"e rt t4valu. v obci na vyvýšeném n,ísti v sousedství :k,·, :.-d ,"' la.
LITs Senláček, XV• eas Profoue, IV, 757 .

ZDERADICE
NÁLEZa Tvrz, zalť> Ž ená a! v XVI $ ~tol.,
zaniida be ze s topy.
L!Ta Sedlá~ek, XV, 12&s :·r o-

KULT! Tvrz.

foue, IV, 760.

ZHoff, k.Oe Nakvasovice
KULTs Dvě . tvrze.
NÍLEZa Sedlá~ek, XII, : 90 uv4dí
k r$ 1671, že zde bývaly dvě tvrze prot l aob ě , od
apodki.1 vyzd ;in á z ke.mPne, oetatn! ~t.nvbi· dřev 0n-'.
Při pr dzkwnu " obci v~ak nenal e aeny en~. zb;1tk"- ti\ohto tvr~i, ani. místo, kde mohly st4t c
LIT1 J edlá!ek, XII, 290 .
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ZLBBIOE, k.o. Otyřkoly - Lětěrtí
KULT!, Hrad Hláska.
LOKf Na ostrohu mezi Sázavou
(nad pravým břehem) a potokem Hru5ínakým, vlevc od
trati Praha - Benešov.
Nf[,EZ! Ostroh, jehož opy~
ee volně sklání k úati Hruěínek6ho potoka, je p ře~
kopán .a ev. koneo je oddělen od vyij!ího okolí hlubokým, ve skále tesaným příkopem. Hrad je roz4ělen
na pfedhradí a horní hrad. V pfédhradť zbytky pdvodní brány a hospodářských budoY. Vnitřní hrad má
p'l\dorys pět1'1helníka e ostrým hrotem na ev, ':3traně a ee zaoblenými ostatnú4 nárožími. Na jz. straně je vstupní brána, saohovalý zbytek věž e, k ní!
při~4hal na vých. straně palác. K ohradní zdi na
jv. straně je připojena váloovitá studniční věž.
založená hluboko ve stráni nad Sázavou·. Hrad byl
zaloi-en v 1. pol. XIV. stol. ar. 1525 byl již
puetf. _L!Ta D~fJk:y dvorské, 6l/1J 6, ·61/J461 Desky 11 P 16
Sedlá~ek,XV, 511 Profous,!, 621/ls
Uměleok, památky a&ch~ 89) •. Zmínkya r. 1415 castrum Zlenyoe oum. Il. curiis - DD 6l/lJ61 r. 14461
castrum Zleniose - DD. 61/3461 r. l554i . zámek
pustt řečeni Zlenioze DZ 11 F 16 n.

n,

zrnsrov
KULT a Tvrziště.
LQi.f Zámek v obci na levé e traDA si~nioe Louňovioe - Yotice.
NÁLEZa Zámek byl

na ndsti pd•odní tvrze postaven na poč. XVII.stol.
a úp1nl . přestaven v XIX. stol. Budova je dvoukříd~
lá s ~~žičkou nad praoelím. Zámek je obklopen par-.
kěm. Vchod do něho od ·s everu vede přes kamenný kle•
nutf mostek, který asi nahradil zvedaoí most přes
příkop, jeho! zbytky protéká potdoek. Tento příkop
je je~iným 1bytkem tvrze. (Zámek 3e v úeaolátním
stavu a podlt:t sděl ení místních obyvatel má ee

• 25) •

y 4ohledn4 4obl bourat.) Jtll• naút, 96t S0upi11 III, 140t Umll.pam. aech, 895t Dteky 8 P lOt
Protoua, IV, ,7 92. Zmnlc71 1,48 ••• tÝrs Zwieetow •
D Z 8 P 10.
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BEZNA.k zdčAsTBlrloa INSTITUcf

Benátk1 nad Jizerou, m (negativní •priva)
Blovio•, m
Oáslav, m (negativní mpr,va)
aeeký Brod, m (negativní spriva)
Hofioe, m (negativní spr,va)
Hradeo Kr41ov4, m
OhOIIUtov, m

Kolin, m
Kutili Hora, m
Libereo, •
Litomif ioe, •

Litoaa,11, m (negativní 1privaJ
Milník, m
Voat, expoaitua Ad asAV
s,ohod , m (nepti'lid spr'••)
Pardubice, m
Písek, m
Plseň, expoaitura Ad 0SAV
Plneň, m .
Pod.lbra47, m
_Praha,

Ad 0SAY

Praha, DP
Praha, D

Praha, PSSPPOP

Praha,

ptJ

P.oztok:7• m
Mbor, m
.Teplice, m
Vysok, .Mýto, m (negativní spr4w.)
tfstť DoL•, a
lateo, m
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SEZNAM AUTORff

dr. A. BeneA , exp. Ad ČSAV PlaeĎ
dr ,. J" Břeň 0 D Praha
dr. J . Bubeník, e.xp. Ad ČSAV Most
dre P. Budinsk1, m Tep2.1oe
M. Ovrkovll, m tlstí nad Labem
dr, E. Čujanová, Aď 0SAV Praha
dr , M. Doubová, m P lzeň
dr.•• Drda, MMP Praha (dříTe Tllbor)
T. Durdí k, PÚ Praha
dr. M. Fridrichová , JIMP Praha
,
.,
F. Fryda, m. Plzen
J. Frohl ich, Písek
1& Hammer, Mut ě jovice
dr. J . Hartl, HM Praha
dr. A• Hejna, Atf ČSAV Praha
dr. v. Huml, MMF Praha
MQ Jančák, m ChomutOT
dr . J . Justová, Aď 0SAV Praha
Jo .Kabát, Ad ČSAV Praha
dr. L. KoAnar, Pl1 Praha
E. Koppo...á, m. Písek .
dr. D. Kouteokf, e.xp . Ad ČSAY llort
dri V" Kruta, exp 4) Ad 0SAY Moet
dr. JQ Křepelková, m Kolín
dr, J . Kudrnáč , Alf ČSAV Praha
dr. B. LelieěkO"Yá, m· Kutn4 Hora
drQ Mo Lička• BM Praha
dr. N. Maš.ek, MMP Praha
J g Michálek, Pd Praha
dr, Zo NemeAkalová 8 Ad 0SAV Praha
dr o Ho Olmer ová, PSSPPOP Praha
dro l o Pavl d, Ad ČSAV Praha
V• r. Pavl d, MMP Praha (n~ PIJ ~aha)

•1

- 256 -

doo . dr. R. Pleiner , AÚ ČSAV Praha
dr . I . Pleinerová, Atf 0SAV Praha
dr. M. Prino, AÚ ČSAV Praha
dr. K. Reichertová, AÚ ČSAV Praha
dr . M. Richter, AÚ 0SAV Praha
dr . A. Rybová 0 AÚ ČSAV Praha
Za Sedláček, PÚ Praha

dr. H. Sedláčková, m Poděbrady
J. Sigl, m Hradeo Králov,
dr. K. Sklenář, NM Praha
dr. L. Skružný, m. Roztoky n. Vlt.
dr. M. Slabina, NM Praha
Ko Slepička, dříve AU ČSAV Praha
J. Stodolovská, m. Žateo
dr. L. Svobodová, m Kolín
P. Šebesta, m Pardubice
K. Škrábek, m Blovice
dr. M. Šolle, Ad ČSAV Prah&
J. Špaček, NM Praha
dr. L. Špaček, PSSPPOP Práha
dr . J. Vaněk, Praha
dr. Sl. Venol, Ad ČSAV Praha
dr. v. Vokolek, m Hradeo Králov&
J . Waldhauser, m Liberec
v~ Weber, m Ltbereo
dr. M. Zápotocký, m Litoměřice

- 257 -

o

POPIS OBRÁZKU

(V závorce za jménem lokality- je undetlno ě!slo, pod
kterým je nález zařazen v textu. Qrafiok, m,řítka
vidy přiložena.)
I. Vyžlovka, o. Kolín (266),aituaoe.
II. až x. Vyžlovka, o. Kolín (266)1mikrolokal1ta l.
XI. al XIV. Vyžlovka, o. Kolín (266)1 mikrolokaltta 2.
xv. ai XVI. Vyžlovka, o. Kolín (266)t mikrolokalita 3.
XVII. Vyllovka , o. Kolín (266)1 m1krolokal1ta 4.
1
XVIII. a XIX. Vyžlovka, o. K~l!n (266)1 mikroloknlita 5•
xx. Vyžlovka, o. Kolín (266)11-2 mikrolokalita 5,) eblr
z potoka, 4 mikrolokalita 91
XXI a .XX:II. Vy!lovka, o. Kotů (266)1 m1krolokal1ta 6 • .
XXIII. a XXIV. Vyilovka, o. Kol!n (266)1 •blr • potoka.
xxv. Vyilovka, o. Kolín (266)t1 mikrolokalita 1,2-)
mikrolokalita 5,4 milcrololcalita 3,5-6 mikrolokalita
8,7-10 mikrolokalita 7e .
·
XXVI • . Putim, o. Písek (192a).
XXVII. l - 8 Buzice, o.
Bu4ljovioe (143a) 9 Bovoeedly,
o. Strakonice . (140), 10 Strakonioe, o. t;fl (220),

a,

••T•r

11 . Kaoeřov, o. Plzei ...
(73).
XXVIII. l Kotouň (?), k.o, 01tloe,. o. Plaeň-jih (91)1
2 Sušioe, o. KlatoY7(223)1 3 - 4 Če!ovioe, o. Plseň31h .(24) •

XXIX, A - ei.t uace mohylovtoh •kupin " oblaeti !tolodlje n.
Lu·i nioí - lluzioe, I, u tolodlj•k• myali.vny (86), II.
tra\ Vejskok - V boro!oh (14) b), III. l•• Oeliv .
(143 o)s B - mohylová pohfebiltl na katastru SlaTI•
tio,~.o. Všemyslioea I. U atwl1k4 oe•ty (208 b)),
II. Holl vroh (200 b2)1 III 0 U ,1,man4ho kfíle -

Hrobce (200 bl), IV • . V kl'oh01'eoh - Bra.ndír (208 a) •
.Vle. o. č. Budljovioe.
.
XXX. l • Litoradlióe, o. 0. Budljovioe (109)1 2 • 16
Bi'ezť u Týna nad Vlta•ou, o,
Bu41;1ov1oe (17).

a.

-
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XXXI. Tlučná, o. Plzeň-sever (2Jl).
XXXII. Plzeň, o. Plzeň město (160 a).
X.X.XIII. až XXXV. Nehvízdky, k.o. Nehvizdy, o. Prahavýchod (13 2 a).
XXXVI. Březina, o. Rokycany (19)1 situace hradiit~.
XXXVII. a! XLo Břez-ina, o. Rokycany (19).
nI. Korozluky, o. Moet (89).
XLII. a! LV. Povlčín, k.o. Milostín, .o. Rakovník (172).
LVI. a LVII. Nesuchyně a Milostín, o. Rakovník (137,
121), lok. XIXo
LVIII. l - lJ N~euchyně a Milostín, o. Rakovník (137 , .
121), 14 - 23 Milostín, o. Rakovník (121), lokalita XXVI A, 24-J2 tál obeo, lokalita XXVI B.
LIX. a LX. ~eporyje, Oo Praha-západ (200).
LXI. A Ofeoh (?),o.Praha-západ (149), B Stříbrná
Skalice, o. Kolín (222).
LXII. Nová· Ves, k.o. Svojšice, o • .Kolín (1J9).
LXIII. A Svoj~ioe, o. Kolín (226), B Patokryje a Sviněioe,
o. Most (155, 225).
LXIV. 1 Kbely, o. Praha-východ (79 - eituaoe objektů KNP
na staveni~ti), 2 Praha 8 ňáblice (186 al• rosmíetění nádob v objektua ňíela obrázku souhlasí
s ěíaly v textu ), J Velká Skrovnice, o. dat! nad
Orlio! (251), 4 až 8 Nedomice, k.o. Ov~áry, o.
Mělník (1:31).
LXV. A Tou~eň, o. Praha-východ (2JJ), B Písek, o. Písek
(158 o), O NehvÍEdky, k.o. Nehvizdy, o. Prahavýchod (132 b).
LXVI. A Povlčín, k.o. Milostín, o. Rakovník (172)·, B Beeuohyně (137) - Milostín (121), o. Rakovník.

m:fLoHY
1

Choceň,

2

~ov l s 2.000.
Zářecká Lhota, o. Óstí n. Orl. Plh hradlitl a tffae
Y polome Hrádníky 1 1 2.000.

o. Ústín. Orl. Plán L.radilti v po~oae BlaYa-
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