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PbDKLtNA

Další svazek, vznikl.topit spoluprací v!tliny archeologO v eechách, navazuje formálně 1 obsahově na pfedehozí registrace nálezO. Je obohacen několika samostatntmi pracemi, kter~ přináAejí větě! celky informací, je! se zaálo
neúčelné dělit standardisovaným zpOsobem.
Po formální stránce je tfeba znovu zdOraznit účelnost
úsporná a sevřené formulace textO pomocí standardisovan4
formule, ulíván:! zkratek věeobecně přijatých Cnapi'. pro
světové strany) 1 navr!ených (viz v úvodu oddílu resietrace nálezO), uvádění odkazO na literaturu a ulo!ení nálezu;
d~sledně a pokud možná jednot~ě prováděná lokalisace
(bohužel věak ještě 1 v tomto svazku se ojediněle vyskytuj í bezcenné "lokalisace" typu "nalevo od cesty" bez udán!
směru a vzdálenosti) nalezišt by měla být doplněna údajem
o zachovalosti nalezi~tě (resp. možnosti budoucího vjzkumu) právě tak jako údaji o topografická poloze lokality.
Pro d~jiny a pohyb osídlení jsou ddaje o vztahu lokality
k vodním, pOdním a surovinovým zdroj&i atd. práv~ tak d6ležité jako typy výzdob a keramicktch t11ard pro vn1tfn:(
chronologii kultur. Sledování vývoJe osídlení musí začít
podrobným výzkumem (resp. povrch. pr,Ozkumem)malých oblast:!
(údolí jednoho potoka nebo území neJV,A Jednoho okresu):
to Je pracovní pole, dobfe pfíetupná zvláětl pracovníktun
venkovských museí a v jist4 mífe dokonce 1 amatér&i.
Podrobn4 archeologická mapy, kter4 by konečně měly být
součástí dokumentace, doplňkem 1nventáfe ka!dlho musea,
zatím u nás citelnl scházeJ:! a odklad jejich zalo!en!
(alespoň v rozsahu, v jakám to kdysi praktikoval .bit
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fur Vorgesch1chte v sev. Oechách) by jen prohluboval

neutě

šenou situaci .
Po obsahové strénce je 1 z tohoto svazku zřejmá, !e se
v ě t~ina odborníkO orientuje na získáni velkáho mno!ství mater iálu z j edné lokality; tímto zpOaobem unikají geograf i cky vý znamné informace o dalších ničených nálezech, co!
mus í být nutně kompensováno i ntensifikací práce s dobrovolný mi spol u pr ac ovníky. Za součas né situace je zřejmá, !e
musea , k ter á se omezí na pasívní provedení ohláě ených nálezO, maji 1-3 nále zy do roka . Př i mírné aktiv itě ( občasné
předn áěk.Y , p od ěkov á ní do novin za význač ně j š í ohlá šen$ nález , vyěko l ení dobrovolných spolupr9c ovn!k0 př i společných
sběrech a průzkume ch, příl ež i t o stné náv~těvy pískoven,
apod.) lze množs tv í pří róstkó j istě zdesateronásobi t .
Př e sv ě d č ují cí por ovnání vý s l edkó rózný ch s tyl ó práce a míry
aktivity v t omto smě ru poskytuje např . Přehle d záchranných
vý z k•u n~ v n ěkterých okresech Severoč e skéh o kraje, I, Liberec 1 968.
Nakone c znovu děkujeme věem zúčastněným ins t i tuc ím
1 j edno tlivcům za podporu a pomoc; přes vzniklé z po!d ě ní
lze snad doufat, že bude v této činno s ti pokračováno.
Prot ože tímto svazkem splním svou povi nnost, která vyplývala z vedení tehdejšího záchr. oddělení AÚ, vyufívám
př íleži tosti, abych tak~ za svou osobu vysl ovil srdečný
d!k věem ptispěvatel'O.Jn svaz~ BZO 1968 a! 1970.

Slavomil Vencl
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RmISTRlCE TERbmfCB AKCÍ (náhq~g.foh n'1:ezd, prOzkuma,
sb~ro, záchfann;tch 1 szetematickfch y;tzkumO), provedený@,
v eechách během r. 1969 (s doplňky pro léta pfedcház~Jící)
Jednotlivá zprávy jsou fazeey abecedně podle osad
nebo obcí (nikoli podle katastrálních obcí, kter, Jsou
vfdy uváděny na druhém míst~) ve Statistickám lexikonu
obcí ~SSR 1965, Praha 1966; odkazy jsou uvedeny Jen u lokalit, uváděných v literatui"e sttídavě pod r0zným1 názvy.
Nálezy v rOzných částech nebo polohách táže obce jsou odděleny a ozna če ny písmeny a), b}, c), atd., zatímco rOzné
zprávy o tomtéž nalezišti jsou ranačovány číslicemi l), 2),
3), atd.; chronologické řazení uvnitř Jednotlivých obcí
není vždy dod rženo. Nepodepsané zprávy byly z udaných pramen~ kompilovány poř' a datel em svazku.
~kratky a symboy_i
AR
Archeologická rozhledy
BZO
zkratka pro: Výzkumy v Oechácb
d.
d~lka
1 . č., inv.č. inventární číslo
k.o .
katastrální obec (podle Stat1st. lexikonu
obcí CSSR 1965)
KOMENTŮ
interpretace, poatteby a názory nálezce,
upozornění na starší nálezy, vhodnost lokality pro dalěí výzkum a pod.
KULT
druh a kultura nálezu
k. '1.
katastrální území
LIT
odkaz na Jakoukoli písemnou zprávu, nálezovou
zprávu, publikaci (1 v tioku nebo pro tisk
připravovanou)

LOK

NZ

přesná

lokalisace naleziště (pokud mo! no pomocí soui'adnic)
museum
u drob~ch nálezO popis, u větA!ch výzlcum6

základní informace
nálezová zpráva
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nálezov, okolnosti, doba a trvmií V,zkwnu, rok
výzkumu, jmáno nálezce, resp. ved. vtskumu
okres
Památky archeolog1ck4
pr&iěr dna
prOměr okraje
po~emková parcela číslo
síla
stavební parcela číslo
Aífoka
mís to ulo!ení nálezu, pfírOstková nebo inv.

OKOL

o.
PA

pd

po
ppč.

s.
stpč.

A.
ULO~

čí s lo

v.

vý ěka

z

zpráva o výzkumu

1.

BEČOV,

o. Most

~
: Střední a mla(\f paleolit.~: P!aečO, vrch.
OKOL: Pokračování systematickáho výzkumu pod vedením
dr.J.Fridricha od 1.7. do 4.9.1970. NÁLEZ: Stratigrafie, bohatá kamenná industrie z RW, staršího W
(východní micoquien) a pozdního W (magdalánien).
ULOŽ: AÚ ~SAV Praha. Y!: z čJ.1693, 3839, 3113,
3234, 3423, 3921, 4018, 4212, 4390, 4391, 5578/70.

2. BEDlu:cH8v s·. t TEC, k.o. Bělušice, o. llost.
KULT:

románský tribunový kostel,
stfoedověká hroby • .!&!= Koetel sv. Jakuba; 11,750:
92,1:5 km na mapě M-32-52-D-a(Libčeves). OKOL:
Z1iětova~í výzkum na !ádost Kulturní správy ONV Moat.
NÁL~: Zbytek zákiadu nosn4ho pilíře empory p0vodn1ho pozdněrománsk4ho kostela a zbytek apsidy t4!e
fáze lostela; z drobfl!ch nález~ architektonick,
články a Jejich zlom'3-, zlomky keramiky, drobn.S
!e~ezná pfedměty, zlomty dřeva, lidsk4 a pat~i
Stfedověký,pozdně

- 9 1 zvífecť kosti. UI.02: Expozitura AÓ ~SAV Most.
LIT: Z čJ. 424/70 a 436/70 (Most).

-

J. Bubeník

3. B!CHOVICE, o. Praha-východ
a) KULT: Pravěká sídliště (zvláště halAtat, f1.m). 1&!:
Pískovna MNV, zhruba 72,200 a! 450:49,600 a! 800 km
na mapě M-33-66-C-c. OKOL: J.Zadák sledoval tě!bu
během celého roku, občas 1 autor zprávy. NÁLEZ: Ně
kolik desítek jam a polozem.nic, z nich! vzaty datovací vzorky. u1.0i: AÚ ~SAV. ~ : Z čj. 1560, 180~,
4296/70. - Viz 1 samoatatn, článek v tomto svazku.
Sl. Vencl

,

b) KULT: Středověká tvrz. bQ!, NALEZ: Stávala v obci
u dvora, na levá straně silnice Praha - Úvaly.
Plocha, kde stávala, byla v r.1967 podle sdělen!
předsedy MNV J.Krále zplanýrována. Bývala zde lednice- mláčný sklep, nad nímž byl navrěeO, pahorek
z písku a hlíny. Zdá se, !e to byl zbytek pdvodni
tvrze. Místo je dnes dplně srovnáno a pfipraveno ke
dla!bě, tak!e jakékoliv zbytky nejsou ,llltrn,. Budovy
ecusedn!ho dvora státního statku jsou mladšího data.
Y,!: Profous I-43; Sedláček, Brady XV, 207.

J. Kabát, K.

Slepička

• 4. BlsTVINY, k.o. Dobruěka, o. Rychnov nad Khěfnou
KULT: Slovanský mobylník. ~ : Les Halín. OKCL: Revize naleziAtě 10.11.1970 (J. Sigl, v. Vokolek). NÁLEZ:
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Bylo zjiětěno recentní narušeni mohyly. Y,I: J.L.Pič,
Star. III, 1, str. 24; J.HraAe, Pam.arch. XI, str.
139; J.L.P:!č, Pam .arch. XXII, str. 213.

J. Sigl
' , k.o. Stankovicc,
.
5 . BLATO
o. K. Hora
,

KULT, NALEZ : Tvrz. Zanikla j i ! v XVII.století tak, le
ž6dné zby tl::y s e nezachovaly. LIT: Profous, I - 95/3;
Seuláček ,

Hrady a zámky XII, 62.
J. Kabát, K.

Slepička

~. uLAŽIM, o. Louny
: Knovízské
sídlištl. LCK :
,
-KULT
cd vs i. NALEZ: Z

Stavba kravína sev.
větší části zničeny 2 knovízské
záso bní jáx:iy, z nichž vzaty vzorky keramiky. ULC2:
Sbírka exp . Most, č. př. 240 - 241/70. ~ : Hlášeni
čj. 639/70.
D. Koute cký

'7. BLOVICE, o. Plzeň-Jih

KU¼! : Ojedinělý neolitický nástroj (pazourkové
škrabadlo). 1:!Q!: Za ohradou reklamn~ho podniku
Merkur, dříve mlýn. OKCL: Povrchový sběr r. 1967.
NÁLL~~ Škrabadlo barvy ! luté, na jedná straně výrazJlě uoravená; d. 32 mm, š. 20 mm, s. 9 mm. ULOŽ:
M Blovice, inv.č. 141.
I<. • .Škrábek
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BLOVICKO (oblast

ji!ně

od

Plzně)

.&!,!: K.Škrábek, Muzejní práce (10 rolďl ~innosti pracovníkO CM v Blovicích 1960-1970), Blovice 1970, etr.
3-21 {s mapkou). Obsahuje soupis nálezd, z nich!
někter~ nebyly dosud publikovány.

8. BOBUSCVICE NAD CHlu, o. Litoměřice
a)

KULT: Volutová, h~l ětat. !:Q!: Býv. polep. Gruncla
za Sokolovnou, v '1hlu mezi žel. trati a silnicí do
Keblic , asi 148 od v. a 14 mm od s. okraje mapy
M-33-53-C . CKCL: Nalezeno v r.1944 při orání, do
muzea předal 13.X. učitel F.Vydra, který za války
učil v Bohušovicích a zachránil tehdy řadu nálezd
pro NM a muzeum v Roudnici. NÁLEZ: Fragment amfory,
mísy a zdobené střepy. ULO~: M Litoměřice. !!ll'.,:
Zpráva z 13.X.1970 v M Litcměřice.
M. Zápotocký

b) KULT: Pravěk bez bliž. určení.~: Rohový dóm proti
nádraží a pivovaru, 139
od v. a 16 mm od s. okraje
mapy M-33-53 C. OKOL: Při stavbě domu během druh4
světové války; do muzea předal uč. F.Vydra 16.X.
V těchto místech byla dříve zahrada restaurace s kuželníkem, kde se dle F. Vydry nalezl i kostrový hrob
s "miskou" (uložení?). NÁLEZ: Nádobka. ULOi: K Litoměfice. m,: Zpráva z 16.X.1970 v M Litoměfice.

mm

4

14. Zápotocic,

• 9. BOREK, o. ll~ln:ík

KULT:

Pravěk,

latán,

stfedověk, no•ověk.

~ : Jezero

l
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Proboěták

v okolí bodu 75,475:63,875 km na mapě
M-33-66-A-d (Brandýs nad Labem) ; jezero č.2 v okolí
bodu 75,25C:63,250 km na táže mapě. OKOL: Bagrování
písku v r.1970, podnik Severokámen , n.p. Liberec od r.1962. Upozornění dr . J.Vaňka. NÁLEZ: Z jezera
č .2 získal referent středověká (14.-15.stol. - tab .
II:l),renesančn! a novověk~ střepy, zvířecí kosti,
zlomek lidsk~ l ebky ·- v~e nasvědčuje ničení kulturních vr stev nebo objektů, které v§ak dnes leží pod
úrovní spodní vody. - Z bagru na rozlehl,m jezefe
ttProbošták" (z prostoru v okolí bcdu 75,475:63,875 km
na mnpě ~-33-66-A-d Brandý s n.L.) získal referent nezdobený pravěký střep, střep 13 .-14.stol . (tab.
II:4 ), železnou sekeru spíše novov ěkou nežli středo
v ěk ou; nálezy pocházejí z písku pod úrovní spodní
vody. Podle údajO pracovníků bagru tu bývají nalézány
a ničeny i dřevěné předm~ty ; několik nálezO odtud zachránil a předal na jaře a v létě 1970 dr.J .Va něk:
1. s třep stěny n~doby zdrsněnáho povrchu, hrubý čer
no šedý mate riál s kaménky, d. 111 mm, s. 5 mm, mladý
latén, t ab . II:5; 2. asi polovina spodku soudkovitá
n~doby (hluboké misky se zata!eným okrajem?), hrubý
materiál s kaménky, vně tmavošedý a ěedookrový korodovaný povrch, max . v. 128 mm, s . 9 mm , pravěk
(ř ím?) ~ab. II:2; 3. střep okraje mladohradištní nádoby, zdobené šroubovicí, písčitý, lehce slídnatý,
okrově ěAdý materiál, v. n5 mm, s. 7 mm, tab. II:6;
4. dva zlomky zví~ecích kostí; 5. dřevěná (dubová?)
lopatka, vyro~ená ze ět!pané desky vypracováním rukojeti oválného pr~~ezu,oř e záním přileh1$ch okrajO
a vněj~í strany l~patlcy; ostří lopatky mírně z.:..hn~to
~nad také pou!íváním) , max.d . 296 mm, ě. 127 mm, d.
rukojeti 94 mm , pHmě:" rukojeti 28 x 35 mm; před
konservací odebráů z rukoje~1· vzorek pr~ C 1~; tab.

- 13 II:7; 6. korodovaná !elezná sekerka e mírně spuštěnou
bradou a klad!vkoviti vytaženým tllem, upevnfná pomocí
dfevieych 1 !elezn,ho klínku na zu!uJící se rukoJe! ze
dfeva dobfe v bahně zachovaláho; d. eekerlcy asi 167 mm,
vel. týlu 25 x 31 mm, d. rukojeti 365 mm, prOměr rukoJeti 16 x 26 mm (u konce jen 14 x 19 mm); středověk 13.-14.stol. 7 - tab. II:3. ULOt: K Mě1ník. - Nálezy
z . pfedchoz!eh let v K Brandýs n.L. ,g:r: NZ v AÚ ~AV
ěj.6351/70, z čj.4328/70.
Sl. Vencl

10.

BOROVSKO, o. Benešov
KULT: Středověká tvrz.~: Poloha Valy. OKOL:
Prózkwn
5.-9.10.1970, vedeni dr.Reichertovou.
,
NALEZ: Tvrz pochází ze 13.stol . Nalezena obvodová
pevnostní zed a pf!kop s keramikou z rozhraní
15. a 16.stol. Y,!: Z čj.1928, 4614, 5013, 5097,
5378/70.

11.

BOSd, o. Mladá Boleslav
KULT: Středověk (XV.stol.). IQ!: Pískovna JZD pf1
lipat:! hradu Valeěov. OICOL: Sběr z r.1969, pfedány
Věrou Lochařovou v r.1970 do muzea. NÁLEZ : Soubor
keramiky ěpinavě bíl4 al červenav, barvy. Na povrchu etřepO Jsou llábkov1t4, vodorovn, r1'h1•
Zvířecí kosti. ULO~: • Hr. Králov4, p~.ě. 96/70.

J. Sigl
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12. BoSOVICE, k.o. 0í!ová, o. Písek
KULT: Depot ze stfední doby bronzov4 . wx~ Zaleanlný vrch Kosejfín, nález na svahu asi 30 • eevernl
,
od koty 570,9, tj. 53 mm od z,p. a 173 mm od eev.
okraje mapy M-33-89-C-c-4. OKOL: Depot nalezl
r.1948 Josef Pánovec z Nová Hospody, prOzkwn
v místě nálezu provédl B.Dubský a negativním
výsledkem, r.1963 sepsal L.Kfivánek nálezovou
zprávu a v červenci r.1970 autor t4to zprávy s
lezcem up~esnil místo nálezu. NÁLF2: Bronzový
kadlub a několik bronzových jehlic. UW2: M Písek,
1.č. 1.085. 1!!,: J.Frohli ch, Bronzový depot z Boěovic u Písku, Výběr z prací č lenO HK pfi JčM
v C.Budějovicích, 1970, č.4, 20-21. KOMENTÁ~ :
V pOvodní zprávě se udávalo místo nálezu 50 m severn~ od vrcholu Kosejfína.

n,-

J. Frohlich

J3 .

BRANDÝS NAD LAB:EM - STARÁ BOLESLAV, o. Praha-východ
KULT: Knovízská sídliětě, elovansk~ kostrová hroby .
~ : Vrábí - místní část Brandýsa n.L. OKOL: Pf1
stavbi vodojemu v r.1970 nebo 1971, záobr. akce
V.Mal$. NÁLEZ: Drobné knovízsk4 etfepy, dětský
hrob zfejmě bez milodard, lenská lebka se stopami
mědi na levám spánku. ULOZ: M Brandýs n.L. l!!!=
Zpráva V.Mal4ho ze 26.X.1971.

14.

BR!Ntd, o. Mladá Boleslav
KULT: Turnovsk;f typ (s:ídliětl červen, fáze okruhu
nálesd A nebo B). ~ : 50 m od v.okraje obce na poli za ikolou, OKOL: Výzkum objektu 27.-29.5.
NÁLEZ: Keramika~ UL02: M Liberec, 1.č • . 7473-77.
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-

LIT: Zmínka u J.nlipa, D!Jinn, poč,t)cy eeek,ho
r ,Je, Praha 1947, 97; sběr z roku 1969 dokumentoTÚl
v NZ 19/70, NZ 26/71 (kopie v AÚ Praha); materiál
bude publikován v aouborn, publikaci o turnovsk4m
typu. KCMENTÁft: Keramika z nálezováho celku Jeví,
podobně jako z objektO na Hradech a Klamor ně , rysy
pozdněhal§tatskáho vývoje (relikty), ale i mor:fologick~ znaky mladolatánaká keramiky ve zhrublém provedení.
J. Waldhauser - J. Weber

15. B:IU:zÍ, k.o.

~inkovy, o. Plzeň-Jih

KULT: Bronzový depot • .!!Q.!: U dvora ~itína. OKCL:
Podle Vojtěcha Po~ahače byl na poli u dvora 2itína
vyorán svazek bronzových sekerek sta!ených drátem.
Děti nálezcovy si s nimi doma hrály a sekerky ztratily,
a! na jednu, kterou má ve sbírce V.Pomahač.
,
NALEZ: Bronzová sekerka s rovným týlem, postranními
liětami a s velkým vějířovitě rozšířeným ostřím.
Postranní lišty se pOlkruhovitě stýkají a tvotí
plastický schddek. UW~: Sbírka V.Pomahače, ~1nkovy .

K. Skrábek

16. Blu2No, o. Chomutov

KULT: Kult. knovízská.~: Starý hliník u nádra!í.
r~o~: Upozornim J.Oktábce, prOzkum V.Kruta. NÁLEZ:
Keramika z polozemnioe. UL02: Expositura AÚ CSAV
~oat. JJT: Z ěj.3908/70 (llost čj.473/70).

17. Bf{EZNO, o. Lo\llV'

Y.ULT: Únětická, mohylová, knovízská, stěhování ná-

- 16 rod~. slovanská.~: Ppč. 1461, 1560. OKOL: Pokračování sy t ematickáho výz umu I.Fleinerov4 od 4.5.
,
do 29.X.1970. NALEZ: Jámy, hrob
ch ty kult. l1ně•
tlcká, jámy mohylov4 a knovizet,, polozemn.1c• z doby stěhován! národd, jáJIO' a polozemnice slovanská,
neurčen4 jámy a chaty. ULO~: AÚ ~SAV. YI: Závěre!
ná zpráva
čJ.5781/70, dále z čj.1929, 'Z773, 3222,
J812, 3839 , 4594, 4955, 5031, 5555, 5556/70.

•

~tC E, o.

JI.č!n

~ : S1ezskoplatěnic k á pohřebilitě, oJediněl4 nálezy volutové ker. e halětato-laténské. LOK: Návr~í
jz. od obce, pod~l úvozov~ cesty, blí!e ~él. trati
Hr. Kr álové - Hořic e. 9Y'"'f!· Pohřeblětě, rozkládající
ne v dálce více než 100 m, j e silně narušováno
orbou. Na povrchu pole Jsou četná stfepy a spál.
k ůutky. Sběr l.IV .1970. NÁLEZ: Stfepy I.-II.stupni
s lezskopl.kultuey, neolitické kam . nástroje.
~
: M Hr.Králov4, pl".č. 47/70.

-

V. Vokolek

Eit> ,ÁNKY,

o. Teplice

~ : Bylensk~ žárov~ pohfebiAt~. !:Q!: V poloze

pomístního názvu "Pod lipami" vpravo od bezejmenné•
ho potoka. OKOL: Pohřebiitě objevili dobrovolní
spolupracovníci 0SSA Pávek - Sobota na podzim 1970.
Prvý zásah provedl V.Kruta 29.fíjna 1 970 a dalš1
D.Kouteclcy 11.liatopodu 1970, pfedtím zbytky 3 14•
rovýoh pohřbd vykopali Pávek - Sobota. Zamě~en1
provedl J.Zár~ba na situaci. NÁLEZ: Sobota - Pávek
prokopali 3 popelnicov, po~by,oblo!en4 st!' dni
velktmi kameny, další hrob vykopal V.Kruta, rovni!

- 17 popeln1coV,, vý&kum zatím neproveaen. Materiál:
tenkostlnn, nádoey, mez1 nimi! byla Jedna malova~
černou barvou na červenám podkladě, bronzový zdobe•
n:J náramek, zlomky dalších nádob, spálen4 11dak4
kOstky a uhlíky. UL02: Sbírka exp. Most, č. pf.
266 - 272/70. ~ : Hláěení ěj.672 a 703/70, NZ ne•
byla dosud vypracována.

D. Koutecký

20.

atm~,

o. Kolín

KULT: Halětat. ~ : Hloubení ,rýhy pro ropovod
v srpnu 1971, narušeno sídlišti. NÁLEZ: Zlomky kekamik)', mazanice. UL02: AÚ. KCMENTÁ~: Sz.od e.Brodu
a záp. od Stolmíře, Jv.od polní cesty z Bře!an k !e•
lezniční trati na pozvolna klesajícím svahu od ez.
k jv., k potOčku s bal1nou, ve vzdálenosti cca 275 m
od sev. okraje železniční trati Praha - Český Brod,
směrem k sz.Jsem zjistil prostor s četnými Jamam1
na hal~t. sídli~ti. Na mapě M-33-66-D-c (0. Brod)
mezi souřadnicemi 87 a 88, přibližně na vodorovná
souřadnici 50.
J.

Kudrnáč

21. BftvE, k.o. Hostivice, o. Praha-západ

KULT:

Mladoúnětick, sídliště.

!QE: Pískovna u koupa•

liště (viz plánek v ní!e cit. publikaci). CKOL:
Zjištění

V.Stejskalov4 na podzim 1970 na místě
dnešn1ho parkoviště. NÁLEZ: Kulturní vrstva(??)
a druhotni pfepálenou keramikou (245 atfepd,
z nich! v cit. článku vyobrazen V,běr). gt,: v.steJskalová, Bile• dnit1ck4 keramiky v obci Bfve u Prahy,

- 18 etfedočeaká vlastivědy

ZpravodaJ

a

kronikářství

III 1971, 200-1.

22. BUDISLAV, o. Svitavy

-

KULT: Stfedověk. LIT: (K hodnocení n,lezu z r.1934.)
J.Kapusta, Jak to bylo s pokladem v Budislavi?,
Zprávy muzeí od Trstenick, stezky 11,1970,39-45;
L. Skružný, Středověká keramika z bud1slavsk4ho nálezu pražských grošO, tamté!, 46-52.

23. CTINtVES, o.

Litoměřice

KULT: Knovízské sídliAtě. OKOL: PrOzkum J.Hraly
13.V.1970. NÁLEZ: Keramika. ULO~: AÚ 0SAV; nálezy
z r.1969 také v NM. !d,!: Z čj .2007/70. KOMENTÁ~:
V r.1969 navňtívil lokalitu M.Slabina, který ji
pokládal za poMebiět ~.

24. OAKOVICE, o. Praha-východ

,
KULT: Stěhování národO? ~ : U koty 248,6 na sz.od
obce. OKCL: PrOzkum výkopu pro plynovod, proveden$
v r.1970 referentem. NÁLEZ: Výkopem narušen drobnl
objekt (jen 20 cm v prOměru), dosahující do hl.
50 cm pod dneěním povrchem. V něm nalezena pouze
železná pfezka. UL02 : MMF.

J.

25.

,

CELAKťVICE,

Vaněk

o. Praha-východ

a) KUIT: Sídliště k, kanelované. ~ : Bývalá L!manova

cihelna,

ppč.

40. OKCL: V srpnu 1959

při

;~!b ě

hlí-

- 19 narušeny ve východní stině hliníku Cae1 45 m od
!elez. trati Praha-Čelákovice) dvl jáa:ty. NÁLEZ : Keramickf a kostěn;f materiál, několik drobn!ch kamenných nástroJO. UI.02: M Oelákovice , inv.č. 2407-2409.
KOMENTÁn: Mnoho starěích nálezO ulo!eno v M eelákovice a NM v Praze . Cástečně publikováno {A.Stocký,
Pravěk země české, 1926).

r13

J.

Spaček

b) KULT : Objekt z doby římská.~: Na staven1ět1 u nádraží (naproti novému sídlišti vpravo od cesty na
nádraží). OKCL: Z jišt ění dr.J.Vaňka zač átkem li stopadu 1970; konc em listopadu zastihl J.Spaček parcelu
již zastav ě nou.

Sl . Vencl

c) KULT: S třed ohradi § tní kostr ov é pohřebiště .~:
Hakenova ul. OKCL : Zji§tění a výzkum J.Spačka ve výkopu pro plyn dne 20.5.1970. NÁLEZ: 4 naraěená hroby.
Hrob l bez nálezO, hrob 2 měl dvě zlatem plátovaná
a 9 {zčásti ve zlomcích zachovaeycb) bronzových esovitých záušnic, hrob 3 měl zlacen! bronzový plíěek
a rytou výzdobou, hrob 4 bez nálezO. ULOZ: M Oelákovice. Y!: J.Spaček pfipravuje NZ pro archiv AÚ.
Z čj. 2130/70.
'

d ) KULT: Hradištní.~: Bývalá Ferlesova cihelna,
ppč. 3676. OKOL: V záfí 1970 zjištěna ve vých. stěně
hliníku značně silná kulturní vrstva. NÁLEZ: V černo
hněd4 vrstvi nalezeno několik drobO,ch keramic]eych

- 20 ..
zlomkó a !elezné hřeby. UL02: M ~elákovice, inv.č.
2558. KCMENTÁn: Asi 300 m sv. od lokality (KOJ.ova
cihelna) hradiětní kostr. pohfebi~tě (J.Zeman,
Slcvanaké hroby z Nehvizdek, AR XII, 757).

J.

Špaček

l) KIILťť: Mlac.lohr·:1d\9tn1 kostr•ové pohřebiětě. LCK: Na

z nhr• cl ~ , • Zmr•ku, ul . Vl .Majakovského ,
ppč.

2995. ~ :

r .1950

t>řl těžbě

čp.

1388,

ťrvé

zn.1mé narušení pohtebi~tě
písku, v čet•venci 1966 naruěeny

další hroby pi-i V"'jkopu pro vodovod. Nále z hlásil

VB na M~NV v ~clnkov1~ích a později autorovi zprávy. NÁLEZ: Na plroe asi 8 x 8 m nalezeno celkem 11
hrobů s 13 kostraci dospělých jedincll, u kterých
byl ve většině pi".(padů zjištěn vampyrismus . ULOŽ:
Antropol. odd. AÚ CSAV, M ~elékovice. !!!!= Při
pruv~no k publikaci pro tNM.
J. Špaček

26. ~ERNÝ

D8L, o. Trutnov

KUL!: Sttedo~ěký (14.-15.stol. ) hrádek. 1Q!f: Hrádek
Purkhybl na ji~ním okraji Oerného Dolu nad soutokem
potoka ~tsté a potoka Smrčiny, na úzké ostrožně
proti bývalé Menčíkově továrně. OKOL: Povrchový
sb~r Vl . Wolfa a trutnovských student~, na jaře 1970,
navazujíc! na sb~ry z let 1968-69. NALEZ: Nezdoben4
zlomky keramiky. Vlastní těleso hrádku je odděleno
od předhrad í příkopem a převyěuje je zhruba o 3 m.
Dlouhé Je cca 15 m a ěiroké 6 m, předhradí jedlou•
hé 15 m a široká 9 m. Od tělesa ostrožny je odděle
no příkopem a valem. Lokalita poškozena lomem, kult .
vrstvy zfejmě velmi slabá. ULC~: M Trutnov, neinv.
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LIT: A.Sedláček, Brady a zámky V, 236. KCMENTÁlh
V 16.etol. hrádek pustý . Snad vznikl ve 14.stolett
jako opěrný bod hornick, kolonizace.
V. Wolf

• 27.

eESov,
a)

a)
b)

c)

d)
e)

o. Jičín

KULT:

-

a hradištní. LOK:
Roz ěífení s i lnice z ~eěova do L1blř1c u sv. okraJe
obce , ppč. 146/l. OKOL: Záchranný V,zkum 9 . -10.VI.
1970 . Prozkoumány části tfí obj ektO : Obj. 1 záaobni covitá jáma s pecí a mat. hal ětato-lat dnským
a mladohradištním , obj. 2 halětato- l at,nská zásobní j áma , ob j . 3 h alňtato-laténská pol ozemnice.
V okol í proveden sběr, který ukazuj e, že síd liště
má větě ! rozlohu . NÁLEZ : Střepy, pfesleny, kostěn4
nástro j e, zvířecí kosti , mazanice . UL02: M Hr.
Králové, př.č. 35-44/70.
v. Vokolek
Sídliště halětato -latánek4

KULT: Popeln. pole, pozdn í latén, hradiětní (sí dliště, pohřebiětě, oppidum ?) . ~
:1. poloha na sz.
okraji obce - výzkum přev z ali V. Vokolek a J. Sigl;
2. poloha: ojed. nález stříbrem plátovaná bronzová
záušnice s dvěma střepy (tab. IV:2 vpravo), získáno při hloubení zákl.add proč. 10, dle sdělení J.
Soukupa z ~eěova; 3. poloha "pod eešovem": zlomek
pozdně halětatsk4 m!sy s prohnutým hrdlem a kolkovanou výzdobou a okraj pozdně lat~nsk4 soudkov1t4
nádoby s ovaleným hrdlem (tab. IV: 2 vlevo);
4.poloha: 20 - 150 m v. od češovských vald lat4nst,
keramika (publik. v ní!e uveden, prác1) 1
5. poloha na koruně če§ovekýcb val6 (Gebauerovy
etarě!

eblry v libereck4m muzeu). OKOL: PrOzkwa
\

-
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6.6.1970 a vyhodnocení starších nálezO. UW2: M Hr.
ICrálov, (polohy 1 a 4), IINV eeAov (poloha 2), K Liberec (polohy 3 a 5). !dI: Archeologický V,zkum
v severních eechách, Liberec 1~71 (zde starší literatura a vyobrazení Gebauerových sběrO a nálezd
z polohy 4), KOMENTÁ~: Lat~nská keramika z eeěova
Je stále pouze indicií, nikoli ddkazem pro tezi, !e
ěešovské valJ' byly pdvodně keltským oppidem, druhotně osídleným Slovaey.
J. Waldhauser - V. Weber

• 28. DASICE, o. Pardubice
KULT:

Záp. okraj obce, zvýšené
tvrziětě, asi 40 m od ohybu silnice Dašice - Holice
proti mlýnu. OKOL: Výkop pro vodovodní potrubí
do
,
domu, stojícímu na tvrzišti; 26.4.1971. NALEZ:
Z výkopu vyházeey středověké a novověké střepy.
Výkop dosahoval hl. 50 - 80 cm a vedl ěikmo vzhOru
po úbočí pahorku. V profilu se jevilo množství recentních zásahd (kanalisace, plyn aj.). V cestě pod
tvrziětěm, 10 m od silnice byl naruěen obloukovitě
zakončený základ kamenného zdiva na maltu. Tento kamenný blok je na okraji ba!inatáho příkopu, snad se
jedná o základ mostního pilífe. Záchranný výzkum nebylo mo!no provést, proto!e celý objekt je pod poulívanou cestou. Ul.O~: M Pardubice.
P. Šebesta
Středověk.~:

29. DEBRNÉ, ~.o. Mostek, o. Trutnnv

!QL!: Eneolitický sekeromlat ojedi: .ěle. !&!: Les
Království na Labakám vrchu. --;OKOL: ~ález z počátku
etolet í pfi sta··bě
bploitěle oválného

přehrady.

prOřezu,

NALEZ: Sekeromlat
v nárysu se zutuj!c!

- 23 k

druhotně otlučené, týl oětípán. Na povrchu stopy rec.
pou!ití jako brousku na kosu. D. 142 mm, ě. 56 mm,
v. 46 mm; vrtání nahoře 21, dole 24 mm, okraje obojího zaobleny. Tab. 1:3. UL02: M Trutnov (do r.1966
M Hostinná). Y,!: A.u.R.Hanke, Ein 8 eitrag zur FrUhgeschichte unserer Heimat,Jahrbuch des Deutechen
Riesengebirgsvere1nes, Trutnov 1935, 39.
ostří

i týlu, v bokorysu mírni prohnutý;

ostří

Sl. Vencl

DMN - hrad : viz HAMR, o. Ceská Lípa

30. DOBRÁ VODA, k.o. Lhotice, o. Ml. Boleslav
KULT: Pozdněhradiětní a etfedověk; oválné tvrziět~.
LOK: Na ssv. okraJ1 obce.~: S běr dne 23.8.1970.
NÁLEZ: Keramika 13.-14.stol. ULOZ: M Liberec, 1.č .
7398 - 7403. ltl!= Archeologický výzkum v severních
eechách, Liberec 1971 (zde 1 publikace Gebauerova
výzkumu a starší literatura s vyhodnocením lokality),
NZ 11/71. KOMENTÁ~: Z Gebauerova výzkumu pochází keramika ze dvou odliěných vrstev 13.-14.etol. v superpozici.
J. Waldhauser - v. Weber

31. DCBOOdluCE, o. Louny

KULT: Únětické sidliětě a pohfebiště, mohylový hrob
z doby bronzov,, bylanské ~árová a kostrov~ pohfebiAtě. LOK: Nová pískovna JZD východně od vsi pfed !elezn1čn1 tratí Louny - Most. OKOL: Záchrann;f výzkum
byl proveden po etapách: 6.-16.IV.1970 prozkoumál\Y
objekty 1 - 37, 4.-25.V.1970 prozkoumány objekty
38 - 54, 26.V.-3.VI. prozkoumány objekty 55 - 80,
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14.-15.IX. prozkoumány objekty 81 - 89 a konečně
1.-10.XII. prozkoumány ob j ekty 90 - 111. V kald4
etapl výzkumu bylo J. Zárubou provedeno zam.ěfen1
na eít. NÁLEZ: V roce 1970 celkově proskoumáno
lll obJektO, z nich~ větěina · patří dnětiekému sí411Ati (zbytky jam, zahloubených do Atěrkopískov4ho
podlo!í, kter4 obsahovaly menAí mnoletví keraailr;r
nebo vdbec nic). Ve třech jamách byly na clnl nale•
zeny lidské kostry (objekt 22 1 n a 104 ), v Jedno•
případě s milodarem v podobě koflíku. Objekt 89/70
tvořil zbytek kopulové pece neznámého účelu , kde
v ~orní části byly nalezeny dvě "pukliěky• provedené šroubov icí. Vlastní výplň byla tmavě hnědá,
vespod černá uhlíkaté se zbytky popele, patří kultufe mohylová doby bronzové. Dále prozkoumány
2 kostrové hroby kultury únětické, každý s několika
nádobami (objekt 20 a 32/70 ) . Bylanská pohřebišti:
4 popelnicové !árové hroby (objekt 28, 30, 104
a 111), 3 kostrové hroby s kovovými milodary
(objekt 96, 98 a 100), jeden ob,lníkový hrobe !árovým pohřbem na dvou hromádkách a výbavou 6 nádob,
z nich! jedna malovaná černou barvou na červenám
podkladě s geometrie~ vzorem a Jiná nádoba patfila zásobnici. UI.D2: Sbírka exp. Most, č.pf. 108227/70. ~ : Hlášení čj. AÚ Most 233, 316, 392,
537 a 781/70.
·

D. Koutec)Qf

• 32. DOBROS!cA, o. ~ehnov nad Kně!nou
lufické kultury. J&!: Severní zaleenězv vtbě!ek vrchu Chlumu u Mělčan . Zachován,
2 nťzk4 valy s pfíkopy, sz. val dosahuje na obl
stráně, vni tmí val na jz_. konci konč :! nebo byl
zniěen asi 30 m od okraJe stráně. OKOL: Na jv.

KULT:

Hradiště

- 25 okraji hradiAtě j ~ malý starý lom, kde těsně pod
lesním humusem byl nalezen typický lutický stfep.
PrOzkum 10.XI.1970 (Vokolek, Sigl). UL02:M Hr.
Králov,, př.č. 63/70. LIT: Archiv AÚ OSAV v Praze,
čj.3360/50 CF.Prošek).
v. Vokolek

33. DOBlraf!f, k.o. Suchdol, o„ Kutná Hora
KULT: Středověká tvrz.~: Nezjištěna. OKOL: PrOzkwn referentO v r.1970. Id!= Profous I, 401;
Sedláček, Hrady XII, 144. KOMENTÁ!h Tvrz, která byla
zalo!ena ve 13.století a je§t; v r.1738 stála ve
dvoře, obsahovala ratejnu a chlév na drObe!. Při rozparcelování dvora byly zbytky tvrze odstraněny
a dvOr byl přem~něn na byty. Veěkeré stopy po tvrzi
zanikly beze zbytku.
J. Kabát - K. Slepička

34. DOHALICE, o. Hradec Králov,
KULT: Hromadný hrob z r.1866. !&!:Obvodní zea
u kostela. OKOL:V říjnu 1970 byla pfi hloubení j ~
pro telefonní sloup částečně
narušena jáma hromad,
ného kostrového hrobu. NALEZ: Lidská kosti.

J. Sigl

35. DOLNÍ Bl'KOVSKO, o. Oeské Budějovice
~lJLT: Ojedinllé nález, neolitická, sídliště?
a) !Q!:
71, usedlost J.Polruty, ppč. 126. OKCL:
F..1923 nal~zena u stodoly v hl. 1,5 m kamenná sekerka e kladívkcvltou úpravou (M e.Budějovice, pf.
č.1964/58). NÁLEZ: PrOzkum 6.10.197J, sb"'r nebylo

ep.

- 26 mo!no provést, lokalita mO!e souviset e polohou c)

v tém!e katastru. Y!: A.BeneA, AR XXII 1970, 668,
obr. 4:2; Z čj.5167/70.

-

b) LOK: Býv. pole SubrtO u lesa VokovancO, ppč. 893,
t j. 65 mm od vých. a 85 mm od ji!. okraje mapy
M-33-102-A-c (Dolní Bukovsko) . OKOL: U cesty podál
lesa vykopána r.1924 kopytovitá sekerka s kladívkovitou dpravou (M C.Budějovice, přír.č. 1950/58).
,
NALEZ: Výsledek sběru 6.10.1970 negativní, polohu
bude třeba sledovat při hluboká orb ě , nalezeny pouze středov ěké zloc:llcy. Jd!: A.Beneě, AR XXII 1970,
668, obr. 4:1.
c) ~ : Pole U trávné cesty, vedoucí k lukám a jatkám,

21 mm od již. a 110 mm od vých . okraje téže mapy.
OKOL: Na podzim r.19 23 nalezl při orbě p. Jelínek basální část čepele z , hnědého pazourku {MO.Budějovice,
přír.č. 1953/58). NALEZ : Příznivá poloha na mírnám
sv. svahu nad potokem; sběrem 6.10.1970 jsme získal.i
několik atypických pravěkých a středověkých střepd.
Prostorově souvisí s lokalitou a). ~:A.Beneš,
AR XXII 1970, 668, obr. 4:3.
tj.

d} ~ : Poblíže Vávrovských pole při cestě na Staré
Město, tj.

134 mm od vých. a 37 mm od již. okraje
téže mapy. OKOL: Starší nález čepele ze světle šed4ho křemence (M Týn nad Vltavou, i.č. 5952). NÁLEZ:
Sběrem na Ji!. svahu dne 6.10.1970 jsme získali
1 pravěký střep od podstavy. Podle místních zpravodaj~ zachycuje orba v této trati "kamenné pásy".
~ : A.Beneš, AR XX]! 1970, 668, obr. 4:4.

e) l&!:Mezi jatkami a silnicí do Sedlíkovic, tj. 109 m
od vých. a 25 mm od ji!. okraje té!e mapy. OKOL:
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Sběr v profilu pro potrubí dne 6.10.1970. NÁLEZ:
U profilu s červenými tfetihorn1mi hlínami naspodu
nalezeny na haldě nevýrazná pravěk4 a atfedověk4
atfepy. 1:!,!: Nepublikováno.
~ ) LOK: V rybníku na záp. okraji obce, tj. 134 mm od
vých. a 22 mm od již. okraje tá!e mapy. NÁLEZ: Zbytky středověká vodní tvrze. UL02: Materiál ze sbírek
Františka Švingera v M Týn nad Vltavou (k publikaci
připrav uj e V.Huml) • .!d!: F.Mare~ - J.Sedláček, Soupis památek hist.a uměl. v pol. okr. Tfeboňskám,
Praha 1900, 10; z čj.5167/70. UL02: b) - e) Expos1tura AÚ CSAV Plzeň, sine (část. skartováno). ICOMENTÁft:
Pr~zkum jedn~ z potencionálních neolit1ck$ch lokalit
v jižních Cechách prokázal, !e positivních výsledkd
bude možno dosáhnout jen periodicky opakovaeym1
sběry.

A. Beneš - I. Pavld (a-f')

36. DOLNÍ OLEŠNICE , o. Trutnov
KULT:
Slezskoplat ěnická hradiště.}&!: Kopec Bradlo
,
(kota 519,3). OKOL: Upozornění prof.Pilouse z Boatinnáho na Jeho nález z r.1947. NÁLEZ: Stfepy a valy
s příkopy. ULOŽ: U Vrchlabí, neinv.
Sl. Vencl

37.

DOUlÍ POeERNICE, o. Praha-východ

KULT: Stfedověká tvrz. M2!: Na jejím míst! postaven
zámek. OKOL: Prdzkum ret'erentd v r.1970. NÁLEZ:
2ádn.S zbytky nezjištěny. ,m: Pro~oua IIIť 390;
Sedláček, Hrady XV, 302 •
• J. Kabát - K. Slepička

-
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• 38. DOLNÍ ~EDICE, o. Pardubice
KULT: Hradiětní sídliětě. ,!&!: Hofánky, návrší Ji!nl
,
od obce směrem ke Komárovu, v okolí kot, 265. OKOL1
Povrchový
sbir na slezskoplatěn1ck4m pohfeb1nt1.
,
NALEZ: 6 hradištních střepO, Jinak negativní.
UWŽ: M Pardubice.~: V.Diviě, PA XV.
P. Sebesta

39. DOUBRAVC ICE, o. Kolín
halšt.-lat. nradiště, slov.
hradiště, středověký hrádek.~: Lesní poloha
"Staré (Pusté) Zámky". OKOL:
. Pokračováno v systematickém výzkumu (11.5.-10.7.,
31.8.-20.11.1970),zapo,
čatém v r.1961. NALEZ: Výzkum se aouetředil na sz.
stranu hradiětě, kam v řadách směřovalo 106 jam po
kOlech z hradby, příp. jiného objektu (odkryv č.
XXVII - cca 700 m2 ). Dalšími sondami (X.XIX - XXXII),
polo!enými ve zmíněném prostoru hradiětě,se podafilo
vysledovat pokračování stavby nad ,Sžlabinou, kterou
se sestupuje k říčce. Prokazovaly Ji jámy po kdlech
a sesutá opálená vrstvy. POvodní povrch tvořila
vrstva vypálené hlíny a zuhelnatělých dfev. Datuj!
Jej, jako 1 zkoumaný objekt zlomky keramiky ze starší doby hradi§tní. V hlinité suti se vyskytovaly tál
!elezná pfedměty (např. n~f) a zlomky hal§t. keramiky. Výzkum v r.1970 podal dalěí dOkazy o rozlehlé vyvýěená stavbě, vybudovaná z četJ'lich kOlO, dfevěných
stěn oblo~eeych hlinou a zesílených ještě oblo!ením
z kamend. UI..O~: AÚ 0SAV. LIT:J.Kudrnáč, Výzkum hradiěl u Doubravčic na Oernokostelecku, PA LVIII 1967,
563-570; týl, Archeologický výzkum Starých (Pustých)
ZámkO u Doubravčic na Oern-0kostelecku, ZpravodaJ
stfedočesk, vlastivědy a kronikáfství II 1970 1 č. 2 1
KULT: Knovíz.

sídli~tě,

-

-

164-168;
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závěrečn, e čj.358/71.

J.

Kudrnáč

40. DRHOVLE, o. Písek
~

-

KULT: Sttedověká zaniklá osada.LOK: Pole 550 m záp.
od kfi!ovatlQ' silnic na Nové Hospodě, sz. od bo!ích
muk, tj. 89 mm od vých. a 165 mm od Ji!. okraje mapy
M-33-89-C-c-3. OKOL: Povrchový s b ěr autor a zprávy
dne 7.XI.1970. NÁLEZ : Stfedov ěká keramika a tfi kousky sklovitá strusky . Na povrchu pole jsou patrná
rozoraná spálená místa. Osada pokračuje dále na východ do sadu, kde Jsou patrn, jáicy. UL02 :M Písek,
č.1. 1.367. LIT: Nepublikováno, dfivějA! nálezy viz
BZO 1968, 30. KOMENTÁn: Zaniklá osada se jmenovala
Byst řice či Bastfice CF.Roubík, Soupis a mapa .zaniklých osad v eechách, 1959, 50), dle místního oby•
vatelstva Bastrčice. Zprávy o vsi jsou z let 1323 ,
1582, 1630; zanikla ve tficetilet4 válce .

-

J. Frablich

• 41. DRIEIC, o. lladno

-

KUIJr: Zaniklá ves 14.-15.stol. LOK: Poloha "Sví dna • .
OKOL : · Pokračování

eystematickfho výzkumu, vedeného
z.smetánkou od 8.9. do 13.11.1970. NÁLEZ: Oást uee~loeti II a llI. ULOŽ: Aťr ~AV. ~ : Z čj .45 26
a 58'6/70.

' 42. Dbv0ICE, o. Praha-východ

a) KULT: Stítarelcý objekt. LOK: Parcela mezi rod. domky
ěp. 99 a 100 pfi prav, straně silnice Dfevěice-Bran-
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dýa n.L.

(Náč rt

situace v NZ). OKOL: Ve výkopu z,kladová spáry nalezl referent v r.1970. NÁLEZ: Po4
ornicí 36 cm mocnou se rýsoval objekt 2oo·x 120 ca,
sahající do hl.120 cm. Dno vydlá!děno kameny, pf1 •••
okraji kruhové ohniště. Keramika, pískovcový pfeslen,
srnčí paroh, kost kura domácího. Ul.02:WP. g!: NZ
čj.5686/72 v archivu AÚ esAV.
J. Van&

b) KULT: Stítarakó sídl i~t ~ . ~ :Poprav~ straně silnice z Dfevč 1 c do Brandýsa n.L. naproti škole. OKOť:
Ve výkopu pro stavbu , hospodáfsk$ch budov zjistil
v r.1970 referent. NALEZ: 50 al 100 cm mocná kulturní vrstva, z ni! získán nepfíliě početný keramick$
materiál. UU>~: MMP. 11!: NZ čj.5686/72.
J.

Vaněk

• ~J . DllÍTE~, o. Pardubice
KULT: Lužická, hradiětní, sttedov ěk. ,!;&!: Sv. od
obce v klínu mezi silnicemi Dříteč - Hradec Králov,
a Dfíteč - Se2emice. CKOL : Povrchový sběr l9 . 4.19"n.
NÁLEZ: Střepy lu!ická, hradištní a stfedověk,. UID!:
li Pardubice.~: L.Skru!l\1, Acta musei Reginaebr&decensis 1/IV, 1962, 125-138. KOMENTll: Na poli
v těsná blízkosti sedimentační nádr!e cpatovickf
elektr~rny Jsou patrně okrajov4 objekty aídliltl,
zkouman,ho v r.1960 L.Skru!n,m.
P. Sebesta

44. DUB:Ee,

o.

Praha-východ
Stfedověká

-

tvrz. U>I: Pode dvorem v eadl.
OKOL: Pr~ztum re~erentd v r.1970. Nhzl: V sadu Je

KULT:

- 31 několik

zbytkO zdiva renesaněního zámku, který byl
pfeetavin z pOvodní tvrze. Sv. roh má pozd ějlí nástavbu cihlovou. Wa vněJAí atraně tohoto zdiva jsou
zbytky omítky s paaníčkovou rustikou. Pdvodní tvrs
i renesanční zámek byly obehnány vodním příkopem,
který Je dosud 5- 6 m širok! a 2-2,5 m hlubolcl. Zto'tek pfíkopu se táhne ez. - jv. směrem.~: Profous I,

485;

Sedláěek,

Hrady XV, 205.
J. Kabét - K.

Slepička

45. DVORY; k.o. K.Vary, o. Karlovy Vary

-

KULT: Mesolitická sídl iště Dvory II. LOK: Temeno !ulové oetro!ny, vybíhajíc í ze hfbetu mezi Chodovským
potokem a Rolavou, asi 225 m eev. od lokality I, tJ.
,
v zép. okolí koty 412,6. OKOL: Sběry L.Hájka z jara
1970, prOzkum referenta 12.5.1970. NÁLEZ: 25 kueO
ětípaná industrie. UL02: AÚ ~SAV Praha. LIT: z čj.
1927/70. KOMENTÁI: Opakovantm.1 sběry zJ1illJD. vhodnost lokality pro vjzkum.
Sl. Vencl

• rBfDLANT, o. Liberec

<i

!Y!~= Epipaleolit, mezolit

(patrně sídliě tě).

' J&!:

3 polohy v rámci města (viz lit.). OKOL: Sběry
J.Nachlingera z Liberce. NÁLEZ: Stípaná industrie.
ULO~: M Liberec 1.č. 7437-40. Y,!: Archeologickt
't')Zkum v severních Cech4ch, Liberec 1971 .
J. Waldhauser - v. Weber

- 32 47. HABROVANY, o. Úeti nad Labem
a)

-

KULT: Pozdní halětat? LOK: Pole ppč . 391/1. OKCL:
Prdkop pro deteck:1 vodovod . NÁLEZ: Jáma, z profilu
střepy .~: M Litoměřice. LIT: Zpráva z 24.VI.
1970 v M Litoměřice.
M. z,potoclcy

-

b) KULT: Pozdní halětat. ~ : Pole ppč. 252/1. ~ :
PrOkop pro deteclcy vodovod . NÁLEZ: 5 objektd jámových, z profild střepy a zlomky ~el. strusky. UW2:
M Litoměfice. LIT: Zpráva z 25 .VI.1970 v M Litoměfice.
M. Zápotocký

-

48 . HABluNA, o. Hradec Králové
a)

KULT: Sídliětě popel . polí?!&!= Poloha "Praěivka",
,
kota 30C,9; 90 n:m od vý ch. a 36 mm od sev. okraje
mapy M- 33-68-B-a. OKOL: Ohledáním 6.IV.1970 byly
na svazích zjiětěny zbytky kulturních vrstev ve
splachu. Na povrchu lokality, která je nyní loukou,
nebyl doposud žádný datovací materiál nalezen .

V. Vokolek
b)

KTTLT: Středově ký hrádek.~: Poloha "Vra!ba" nebo
"Na Vta!bě". OKOL: 6.4.1970 bylo provedeno ohledá,
ní a sběr na akropoli středověk,ho hrádku. NALEZ:
Několik zlolllk6 mazanice a 2 střípky červenavého
a! červenavě hnědlho povrchu. Okraj je mírně
rozevřeni, nahoru vyta!ený a po obou stranách pro!laben,. Na vnějš í straně okraje Je v jeho spodní
ěást1 hran~n1. UWZ: M Hr. Kr,lov4, pf.č. 92/70.
g?: J.L.Píč, Star.III,l, str.366. J.DuAka, Kál.esy ,
atr. 55.
J. Sigl

- 33 49. IWIERSICf SPIOÁK, k.o. Hamr, o. Oeaké Lípa

KULT: Nedatovaná trojnásobná valy a pfilehlýcb cca
12 prohlubenin (zanikl' ves nebo stopy po dolování
,
!elezn, rudy).~: 2,5 km Jz. od obce Hamr (kota
452). OKOL: PrOzkum 22.9.1970. LIT: Soupis hrad1At
v severních eechácb (v pf:!pravě, zde starěí literatura), NZ 13/71.
J. Waldhauser - v. Weber

-

50. HAJIR, o. Ceská Lípa

K!&!=

T/lr/)rJ

( ,t?

"!(

,,µx

Pozdněhradi ~tní,

st~edov~k (hrad Děvín).~:
2,5 km sv. od okraje obce.OKOL: Zjištěn:! studenta
Z.Svobody z Prahy, předané z AÚ do M Liberec. Výzkum
M v Liberci 22.-30.9., zkoumána čtyřmetrová stratigrafie 13.-16.stol. v úžlabině pfi hradební zdi.
,
NALEZ: Keramika (vytažené okraje z konce 13.stol.,
importované lužické pozdněgotické d!bány), benátek4
sklo, železné pfedm~ty atd •• UI.02: M Liberec, přír.
č. 36-38/71. LIT: Co bylo za zřícenou hradební zdí
na hradě Děvíně?, Prdboj 21.11.1970. NZ 7/71 (kopie
v AÚ Praha). l{OMENTÁ~: Významná stratigrafie zachycuje vývoj středověk~ keramiky v severních eechách
Ji! od keramiky pozdněbradiětn!ho charakteru; dOle!itá Je 1 pozice červeně malovaná keramiky a výskyt
kolonizační keramiky německáho pOvodu (tzv. Bomben-

-

topf'e).

J. Waldhauser - V. Weber
liurr-'"e~n - hrad: viz MACHNÍN, o. Liberec
51. BEIIIAI, o. Písek

a) KULT: Pravěká mohyla (kulturně neurčeno).~: Sev.
od !el. stanice Hehlaň, záp. od cesty k h4Jovnl

- 34 v lese HOrky, na kraji lesa ae1 60 m sev. od kfí!ku
proti samotě Kráčmer. OKOL: PrOzkum J.Kichál.ka a A.
Benele 13.9.1970. NÁLEZ: Osamělá, zcela zachovaná mohyla o prOměru asi 9 krokO, v.50 cm; rýsuJe se kamen•
ná konstrukce.~: Z čJ.5083/70.-Viz opravu k.d. na
str. 129: správně Putim.
b) KULT: Pozdně halětatské eídliětě. ,!&!: Vých. okraj
velkého lomu "Na Bábě", 200 m jif. od BeneAovsk4ho
mlýna, tj. 229mm od záp. a 178 mm od sev. okraje
mapy M-33-101-A-d-l . OKOL: Sběr a částečO, výkop
autora zprávy dne 5.XII.1970. NÁLEZ: Keramika (tab.
III:4-6). ULOŽ: Památník města Protivína , č.1. 422 429. ~ : Nepublikováno; sídli ětě uvádí B.Dubelcy,
XIV.zpráva muzea A.Sedláčka v Pisku, 1940.

J. Frohlich
c) KULT:

Hradiětní sídliště.

!&K= Pole

těsně jižně

od

"Na Bábě", 1 km V,ch. od okraje obce, tJ.
220 mm od záp. a 212 mm od sev. okraje mapy
M-33-101-A-d-l. OKCL: Povrchový sběr autora zprávy
dne 5.XII.1970. NÁLEZ: Zelená skleněná rýhovaná
perla (zlomek~ - tab. III:3) a stlep s vlnicemi.
U102: Památník města Protivína, č.1. 420 - 421.
LIT: Nepublikováno. KOMENTÁlh Star!í nálezy kerami•
kyz doby h r adiětn! v pískovně Jsou v K Písek, č.1.
1.161 - 1.162.
J. Frohlich
písečníku

52. HOLOHLAVY, o. Hradec Králov4

-

KULT: Sídliště lu!ické kultury. LOK: Chlomek. Pole
pod svahem s kostelem sv.V,clava, blí!e cesty ke
hfbitovu, ppě. 347. OKOL: Sběr 6.IV.1970. NÁLEZ:
Stfepy, mazanice. UL.o!: K Hr.Králov4, pf.ě • . 34/70.

v.

Vokolek
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53. somrf DEHTOV, o. Trutnov
lULTs Stfedovlt, (14.-15.etoletí) tvrs. LOK: Zanikl'
tvrs a dvdr z,tluty ve eteJnoJmenn,a le•e mezi Doubravicí a Dehtovem Ji!nA od Dvora Krilov, v rybniěku
bezeJmennáho potdčku. OKOL: ·Povrchový prdzkum v aer-

-

vnu 1970 a začátkem prosince 1970. NÁLEZ: Nezdoben,
zlomky keramiky. UL02: 14 Trutnov, neinvent. Y!:
Vl.Wolt, Zaniklá ves a tvrz z,tluky na Krilov4dvoreku lokalizována, ZMK ČSAV 1971, č.l-2, 148-151;
A.Sedláček, Hrady V, 168. KCMENTÁ~: Tvrz v rybníčku
má oválnj tvar, podélná osa měří cca 20 m, příčná
15 m, zhruba 1,5 m nad dneění hladinou vody, obezdě
ná kameny. OstrOvek oddělen oJ břehu cca 4-6 m ěiro•
kým vodním příkopem. Několik metro od bfebu závrt
na místě stavení dvora o rozměrech cca 4,5 x 6 m.
Nad rybníčkem jeětě tfi rybníčley další, z nich dva
suchá. V 15.století j i ! tvrz a dV\lr pusté.
V. Wolt

54. HOBNÍ PO~ERNICE, o. Praha-východ
KULT: Středověká
tvrz. OKOL: Prdzkum referent~ v r.
,
1970. NALEZ: Pf1 podrobná prohlídce celá obce nebyly
zji!těny ani zbytky tvrze, ani místo, kde stávala.
Jea1n, místo, odpovídající kollf'iguraci teránu, kde
by mohla tvrz stávat, Je tam, kde stoJí b'Jv. zámek
a d70r nad rybníkem.~: Protous III, 391; Sedláček, Hra"3 a z ~ XV, 303.
J. Kabát - K. Slepiěka

55.

Hom.f

PJinl, o. Hradec Králov4

KLLT :

Pravčěpod~bnA

recen~ní voJenslcy

opevněn,

t•bor.
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~ : Ra okraji lesa, Ji!nl od Horního Pfiau. OKOL:
Re•1•• naleziltl a obhlídka znatelatch Tald. Mega•
t1Tn1 ablr 6.4.1970 CM.Richter, J.S1gl, V.Vokolek).

J. Sigl

M.

IIOSTCIIICE, o. Teplice
KULT: Lat,neke sídlieko. ,!&!: Záp • . a ez. čas!
miestnej tehelne, ppč. 85. CKCL: Pokračovan1e vo
výskume K v Tepliciach 10.-20.XI.1970. NÁLEZ&
(plán náleziska cf. BZO 6 1968, tab. XIV): 1) Záp.
čast tehelne: bola odkrytá priehlbina 1/70, kult.
jama 47/70, zahÍbeey objekt 48/70 a sonda 1/70 cez
priekopu II. 2) Sz. časi tehelne: bola odkrytá čaet
povrchovej koloveJ stavby a to priehlbin_y 2 al 4/70
a kolová jamy 20 al 23/70. ULO~: M Teplice, prír.
č. 4659/70. ,&!!: cf. BZO 7 1969; P.Budinský, ' AR
XXIll 1971, 27-57, 115-122.
P. Budinský

57. HRADEC, k.o. Rokle, o. Chomutov
KULT: Výl1tek !elezáfská pece z d.fímeká (?). !&!=
Plulina jv. od halit. a slov. hradiště v poloze Ha
pokladl. OKOL: Zaměfen:! a vyzvednutí nálezu; V.Kruta
29.9.1970. NÁLEZ: Struskový koláč (30 x 45 cm, e.
25 cm) patrni v druhotn4 poloze. U:u:>2: Expositura
AÚ ~SAV Kost.~: Z čj.564/70 Jost.

58. HRADEC KRÁLOVÉ, o. Hradec Královd
a) KUL!: Lu!1ck4 hradiětl, doba hradiltní, atfedovlk4
mleto. LOK: .A.re,1 atar4ho mlsta: Husovo náměst!,
pfec! ep.9, v čp.45 (11sek III-V), terasy sa ěp.90 nad

- 37 Adalbertinea , ěp.116, geol.sondy (1-4) T ěp.9.
OXOL: Po:traěo"Yéi eyateaatlck4ho ytskumu li Hr. Xr,lo"Yá a AÚ es.tv v dubnu a květnu, fíJnu al 11atopa4a
1970. NÁLEZ : U ěp. 90 nezJiltAny zbytky tort1f1kace ,
pouze novověk4, středověká a lu!ick, vrstvy. Na Husovi náměstí dřevěná zahloubená stavba s lJ.-14.etoletí, poruAuj í cí hradištní a lul1ck4 vrstvy. Y,!:
Z čj.1768, 2278 , 5308, 5624/70 a závěrečná z čj.
190/71.
V. Vokolek - M. Richter

b)

-

Nal ez iš tě

I . KULT: Středověk (15.-17 .atol.). LCK:
Paralelní prdkop po levém labsk~m břehu, vedle mostu
u nová nemocnice . OKOL: Sběr autora zprávy 1.9.1970
ze s těny irdkopu, který byl 450 cm hluboklf a asi
150 m dlouhý. NÁLEZ: V prOkopu bylo nalezeno větší
mno!ství keramiky , z nich! byly vzaty pouze okraje
a zdobené střepy . Oást keramiky je zdobena zelenou
a hnědou glazurou. UL02: M Hr. Králové, př.č. 89/70 .

J. Sigl
o) Naleziště II. KULT : Střední doba hradiě t n! a! středo•
věk.~: Pfed

dom_y č p .14 1 a 142 na ~1žkově náměstí.
OKOL: PrOkop pro kanalisační potrubí, ukonč ený v polovině vozovky llicperovy ulice. V červenci al srpnu
1970 byl výkop sle dován a byly z něj zachraňovány Mleey. Prekop byl hl. 350 cm a byla v n~m zjištěna
ndaledující posloupnost vrstev: 1) Navá!kové vrstvy
(O - 110 cm), v nichl byl zjištěn dřevěný vodovod
se 17.-18.stol . 2) Vr stva černá mastné hlíny (110 240 cm) obsahovala ne jvětší mno!etví nálezO . Vrstva
nebyla jednotn,. Rozdělov ala ji souvislá vrstvička
v1v1an1tu, mocn, a! 25 cm. 3) Vrst va Jílu (240 350 ca) a ojedinlJ.tmi nálezy hradiAtn! keramiky.
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NÁLEZ: Velký soubor keram:Uc;y (aa1 1000 atfep6). ReJetarA:! nálezy z 10.- 11.stol. (stfep a okrajem, ktert
Je Ai,r oce rozevfent a válcovitě aefíznutl, tll.o Je
odsazeno od hrdla, zdobeno dvima atfednl vysottmt nikolikanásobnými a nepravidelně rytjm1 vlnicemi).
K této skupině keramiky patfí 1 čáat láhve, její!
válcovité hrdlo a k1enuté tělo Je zdobeno vodorovnou
fadou kolkované výzdoby, svazkem ěirších. vodorovntch
rýh a dvěma mnohonásobn,ými vlnicemi o rozdiln, amplitudě. Povrch keramiky Je ěedav~ hnědý, v materiálu
malá příměs slídy. Větěina keramiky pochází ze
13.stol.; je zdobená vodorovnými rýhami, pouze vyJímečně jinými motivy (vlnicemi~ vrypy). ULOZ: M Hr.
Králov~, p~. č . 70/70.
J. Sigl

59. HRÁDEK, k.o. Maně tín, o. Plzeň-sever.
KULT: Halštatské a starolaténská pohtebišt~. OKCL:
Pokračování systematického výzkumu od 30.6. do 15.10 .
, .
2
1970. NALEZ: Prozkoumána plocha asi 1.800 m a nalezeno 50 hrob~, takže celkový po čet prozkoumaných , hrobO na poh~ebišti čin í 174 . Jako v dřívějších sezonách
převládaly malé žárová hroby, mezi nimil hyly popelnicové 1 jámov~ hroby přibli žně v po č etn í rovnovéze.
Ze čtyř starolaténských brobO <v jednom kolkovaná
láhev) stojí za zvláštní zmínku hrob 137, v němž bJly
zji~tě'l)' zbytky ka3trového pohř bu. To potvrzuje dosavadní předpoklad, !e ve velkých starolaténských
hrobeeh lež~ly kostry, které se však nedochovaly.
Nejetarě:ím zji~těným hrobem je žáro'Vj~ hrob 148, nále!ející plné lobě halětatské: pod malým kau1nným
k1ytem bylo 9 nádob z BC. Z nález~ v malých !árových
hrobech je třebd uv4st dva tenké e:ektronová náraDlky
v jedn4 popelnici. ULC2: Á6 0SAV. ~ : Z ~J.4147,

- 39 4655, 5133, 5186/70 a

závěrečná

z

ěj.280/71.

E. Soudská

60.

BJW>Er:

NAD NISOU, o. Liberec

KULT: Pozdněhradiětní, stfedověk. !e!= V cihelně na
sv. okraji města (pozdněhradištní), při výkopu kanalizace na náměstí (středověk). OKOL: Sběr J.Nachlingera z Liberce. NÁLEZ: Keramika. UL02: M Liberec
1.č. 7434-5. ,Lll: Archeologický výzkum v severních
Cechách, Liberec 1971.
J. Waldhauser - v. Weber

• 61. HRADÍSTKO, k.o. 2eret1ce, o. Jičín
KULT: Popelnicová pole, mladší a pozdní doba hradištní. Hradi~ti se znateleymi valy.~: J. a Jv.
od obce. Sev. val byl zjiětěn v areálu obce. OKOL:
Sběr 19.10.1970, provedený M.Richtrem, V.Vokolkem
a autorem zprávy. NÁLEZ: Nezdobené pravěké střepy,
jeden okraj mírně rozevřený a zaoblecy. PředevA!m
zde byla hradiětní keramika s mírně rozevřenými
okraji, zdobená vodoroveym1 cyhami; v materiálu
příměs slídy, hrubé ostřivo. UL02: M Hr. Králová,
př.č. 1~3/70. _fil: J.L.Píč, Star. III,l,str.371.
(

J. Sigl

62. HRDLOimZY, o. Mladá Boleslav
KULT: Lu!ick4 hradiětě. !&!= Asi
, 300 m záp. od Jose~ova Dolu; poloha Předlilka. NALEZ: Hradišti na ostrolnl, pfíčn$ val a kamennou plentou; stf'epy. ULC!: li Liberec, neinv.; pfedměty z amat4rsk4ho V,zkumu posled-

- 40 nich deseti let Jsou v K Kl.Boleslav.~: R.Turek,
Pravěk Boleslavska 1947; NZ reterentO 28/n v K Li•
berec; srv. starší NZ (:Rataj, Kolowrat, Plesl)
v archivu AÚ ČSAV Praha.
J. Waldhauser - V. Weber

63. HIIMl~DICE, o. Pf-íbram
KULT: Negativní zjištění.~: Prostor vodního dila
Hři měž di ce. CKCL : Pr~zkumy J.Hraly 14.4. a 15.10.
1970. ,li!: Z čj.1500 a 4658/70.

• 64. HMNÍN, o. Jičín

KULT: Pozdní latén,

1,5 km sz.
Ód obce (sídliště); na sv. okraji obce u školy
(neg.). OKOL: Sběr dne 4.7.1970, zjiětovací sondá!
v místě pfedpokl. laténsk~ho pohfebiětě negativní.
NÁLEZ: Atypická keramika. ULOZ: M Liberec, č.pf.
34/71. LIT: NZ 3/71 (kopie v AÚ Praha). KOMENTÁ~:
Impulsem k hledání · lat~nského pohfebiště byl lat,nský náramek, nalezen, r.1939 pfi stavbě lkol.y CM
Libáň). Existenci poh~ebiětě věak vzhledem k minimu
zkoumaná plochy nelze vyloučit.
neurčitelné.,!&!:

-

J. Waldhauser - V. Weber

65. HV02DrICE, k.o.

Libčany,

o. Hradec Králová

K.Q1'~: Mohylník lu!ické kultury. !:!Q!: Záp. okraj
lesa sev. od otce. OKOL: Pf'i revisi naleziAt~ 6.IV.
1~70 Jsme zjistili 7 - 10 dosud znatelntch mohyl,
z ni chi větAir.a byl a patrně. ji! ,>r..Jzkoumána. Jedna
mohyla byla re~entně narcAena amatérsl.qm v:~kopem.
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-SLIT:tarolitnosti II,PA3,XX,287.542, PA XXI,
L.Domečka,

v.

251.

J.L.Píč,

Vokolek

66. CBLUIIEC, o. Ústí nad Labem

KULT:

~ : Vrch Horka. OKOL,
Sběr. NÁLEZ: Střepy. UL02: M Litomětice 9908-9938.
LIT: Zpráva z 15.IV.1970 v M Litoměřice.
Ml.-pozd.hradiětní.

M. Zápotoc]ey

67. CHODOUNY, o.

Litoměřice

~ : Lužické pohřebiětě, l at éns ké eídliětě . WK:
Poloha Na karkuli. OKOL: Pokračování
výzkumu
,
J.Hral.y od 10.8. do 23.9.1970. NALEZ: Dalších 15
!árových hrob~ (č.21-~5) kultury lu!ické, laténská
polozemnice a jáma, nedatovatelO, objekt. UL02:
AÚ CSAV Praha. gI_: Z čj.3922, 4163, 4258, závěreč
ná 4829/70.

68. CHODOV U PRAHY, o. Praha-západ

-

KULT: Středověk a novověk. WK: V areálu dvora
(Chodov čp.l) při sev. konci obce u státní silnice.
OKOL: Výstavba příjezdové komunikace pro severoJi!ní automobilovou magistrálu, kterou provádí
Vtstavba hl.m.Praby-VIS. Pfedstihový výzkum MMP od
10.a. do 4.11.1970, K.Drda, V.Huml. NÁLEZ: Obd4lníkovt objekt u brány do chodovsk4ho dvora, eondá!
v prostoru plánované komunikace a v areálu kruhov4
tvrze. Osídlení od 13.stol. do současnosti, zillady vile, tfi druhy dla!eb, odvodňovací kanálky,

- 42 pozdetatky obvodov,ho hradebního pfíkopu. Nálezy
etfedověk4 keramiky, opracovnntch dfev, kale a mnoletví svífecích kostí. UID2: MIIP, pfír.č. 16/70.
gI: V.Huml, Chodovská tvrz a její aroheologick/
výzkum(, tisku). Z čj.5098/70 (zpráva koreterenta
A.HeJn.Y).
V. Huml

69. CHOTtvICE, o. Trutnov

KULT: Pozdní paleolit? LOK: Oatrožna nad dst:!m
Pilnikovskáho potoka do Labe ji!ně od prOkopu !elecniční tratě Trutnov-Hostinná. OKOL: Povrchový prdzkum a sběr Vl.Wolfa, Šárka 232/4, Trutnov, spolu
se skupinou trutnovských stu~entd v květnu 1970.
QL~: M Trutnov, neinvent. ~ : AR XXIII 1971, 664.

V. Wolt

70 • .CHOUSTNÍKOVO HRADIST!, o. Trutnov
KULT: Stfedově~ (14.-16.století. ,!&!: Sev. stráň
hradního návrší na ostro!ně nad býv. pivovarem.
OKOL: Povrchový sběr VI.Wolfa a trutnovektch studentd v květnu 1970. NÁLEZ: Zlomky keramiky aleleznl hfeb. UL02: Sbírka L.Jiráska, Kfí!kovsk4ho
ul., Trutnov, a sbírka J.Krulile, Pfádelnická 512,
Trutnov. Y!= A.Sedláček, Hrady a zámky V, 74-84.

V. Wolt

71. CBVOJD, k.o. BeneAov, o. BeneAov

-

ICUIJl': S.tfedovělt (12.-14.stol. ). LOK: U kostela.

- 43 OICOL: Poltraěov'-ní vfslaau od 1. do 31.7.1970.
BÁLD: Zanikl.4 sídlo u roaának4ho kostela a aidliltl
y' opeYnin4a dYoJdíln4• areilu, dat. od konce 12. do
poě. 14.atoleti, pozdlJ1 Jen koatel a f.ara (osídlení na j1n.Sm metě). VjzkU1Lea zachycen abytek p6doryau hlavního objektu dvorce na teaeni n,vrlí
a sledován rozsah osídlení ve vn1tfn1.a a vněJAia
areálu. Vjzkwa v podstatě ukončen. UW2 :AÚ ~SAV.
LIT: Z čj.3103 a 3636/70.
A. Hejna

-

72. JABOdft, o. Náchod

KULT: Středověk, 13.-14.stol. ~ : DvOr čp. 103
v Jaromírově ulici na Jakubskám předměstí. OKOL:
Sběr ve výhozu z prOkopu pro trativod. PrO.kop 1:\Yl
asi lm ě1roký a témě ř 1,5 m hlubokt, při návštěv~
ji! z větěí části zaházen,. NÁLEZ: Keramika: Okraje jsou široce rozevřeny, na vnitfní straně pro!labeny. Vnějě! strana okraje Je taká pro!labena.
Výzdoba ěirolcymi, vodorovnými rýhami. Povrch čene
navt a! ěedohnědt. V materiálu chybí pfiměe elídy.
Na Jednom stfepu stopy polevy . ~ : K Hradec Králové, př.č. 90/70; M Jaroměf, neinv.

J. Sigl

73. JAFCJV, o.

Plzeň-jih

KULT: Eneulit, ojedinělý nález • .!&!= Les Mall!ěov
~ Jarova. OKCL: V místech býval~ klášterní tvrze
a dvora,, nalezl V.Pomahač kamenn1 vrtaný sekerodat. NALE7.: Týl nástroje je silně odštípnut.
Stírka V.Pomahače, 2inkov,.

.
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74. JDSTEJR, o. Praha-východ'

KULT: Stfedovlk! hrad. 1&K: Zfícen1ny uproatfed
obce. OKOL: PrOzlrum referentd v r.1970. NÁLEZ:
Z hradu, který byl zalo!en ve ~IV.stol. a · r. 1608
j i ! zpustl, jest zachována hradní vě! kruhového
ptidorysu a několik zbytkO zdiva. V prostorách hradu
jsou postaveny domky, k Jich! stavbě bylo ulito
zfíeen,ho zdiva hradu. Podrobnt popis viz Sedláček,
Hrady a zámky XV, 160. LIT: Profous II, 126; c.
Merhout, Jenštejn hrad a měs teč k o; S edláček, Hrady
a zámky XV, 160.
J. Kabát - K. Slepička

• 75. JE~ICE, o.

Jičín

a) N"'.leziště II. KULT: Neoli tick~ a halětato-laténs ké
sídliště.!:&!=

Poloha "Blatečk:y",, ppč. 512/1 (nové
č. 527). OKOL: Sběr l.IV.1970. NALEZ: Ojedinělé
a typ. střepy.
v. Vokolek
IV. KULT: Neolitické, slezskoplatěnická
a slovanské sídli!tě. ~ : Poloha "U mlýna", ppč.
264-267- na záp. konci obce. OKOL: Sběr l.IV.197C .
NÁLEZ: Ojedinělé atyp. střepy. LIT: Ar~hiv AÚ CSAV
v Praze, čj.1483/62, 1484/62, 325/64 (V.Vokolek).

D) Naleziště

-

v.

Vokolek

76. JINDI0~, o. Kutná Hora
tvrz. CKOL: PrOzk..un referentd
-Kt"LT:
·v r.1970. ~ÁLE~: Tvrz, která zde a~ávala, zanikla
Stfedověká

beze stopy

á nt jejím

místě byl vybudován ?ámek,

- 45 jeho! dnee pou!ívá min. vnitra Jako depositáf stát•
n:!ho archivu. LIT: Profous II, 153; Se~láček, Hrady

-

a z'1nkJ' XII, 317.

J. Kabát - K.

S1ep1ňka

,,. JIRSKO, l.díl, k.o. Sezemice, o. Mladá Boleslav
KULT: Hradištní sídli§t~. I.DK: U domu čp.
------Materiál
majitelem domu J.Kavánovi
_____,

předán

7. OKOL:

pfi povrohovém pr~zkumu v r.1960. NALEZ: Hradištní keramika
(okraj lahvovité nádoby, dno se ~načkou, atfepy
z těl nádob) tab. IV:l. ULCZ: M v Liberci 1.č.
P 7658-64. Y,!: Nepublikováno. KCMENTÁlh Dle dstního sdělení se patrně jednalo o sídli!tní jámu. Lokalita se nachází v neveliké vzdálenosti od hradišti
Hradec nad Jizerou, zkoumaného J.Kavánem 1959-64.

,

v.

Weber

78. KADAR, o. Chomutov
KULT: Pozdně paleolitické, mesol1tické, neol.-eneo11t1cké industrie, mohylové sídliětě, redukční !elezářské pece doby fímské, rozru§ený šňůrový hrob(?),
hradiši~í sídliště.~: Trat "Na soudném", ppč.
148C-3, 1486, 1441-4, 2118-19 v prostoru 79,25C 79,500: 84,500 - 84,560 km na mapě M-33-51-D-c.
OKOL: Dokončení záchr. výzkumu z let 1968-1969;
trvání výzkumu od 25.5. do 30.6.1970. NÁLEZ: Keramika, ětípaqá industrie, zlomky mazanice, železn,
struska, uhiík;y, zvífecí kosti. UL02: Expozitura
A6. 0SAV Kos~. ,.,Y!:
Z čj.2921/70, 3035/70, 3228/70.
_
V.Kruta, AR xn,v 1972, 317-327, 367-68; J.Bubeník,
;'

AR XXIV 1972, 373-86; V.Kruta-Sl.Vencl, Stípaná
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industrie z
(v tisku).

Kadaně,

Sborník

geol.věd

- antropozoikum

J. Bubeník

• 79. ~NNÉ ZEHROVICE, o. Kladno

KULT: 14.-17.stol., zaniklá atfedověká osada Němect,
lhota. CKCL: ZJištovací výzkum
od 7.9. do 4.11.1970,
,
provedeey J.Richtrovou. NALEZ: Keramika, !elezn4 nástroje, kachle, sklo z prostoru kamenného dvouprostorového stavení. UL02: AÚ CSAV Praha.~: Z čj.4525
a 5987/70 (Z.Smetánka).

80. XAJ4ENNÝ ÚJEZD, o. Ceské Bud~jovice

,
KULT: Mladohradištní sídliště. LOK: Návrší (kota
498,2) sev. od rybníka Sirokého, t j . 180 mm od záp.
a 155 mm od sev. okraje mapy M-33-113-B-d (Kamennt
Újezd). CKOL: Sběr referenta na sev. svahu 18.4.1970.
NÁLEZ: 1) zlomek vyhnutého okraje se zesíleným podebraným ukončením, d. 24 mm, tab. XXXVIII:5; 2) zlomek okraje se spuětěeym ukončením, d. 52 mm, tab.
XXXVIII:6; 3) zlomek kyjovitě zeeílen4ho vylo!en4ho
okraje, d. 39 mm, tab. XXXVIll:4; 4) tfi nevýrazn4
zlomky - mat .riál vesměs tuhový; 5) hru~ka tuhy.
ULCZ: Expositura AÚ esAV Plzeň, pfír.č. P 1/70.

-

-

LIT: Nepublikováno. KOKENTÁlh K další soudobé lotalitě pf1mo v obci viz J.Hrala, AR XXII, 1970, 202203~ ~br. 1:3-7.
A. Beneš

81. KATUSICE, o. Mladá Boleslav
KULT: Mladolatén :k,

sídliAtě.

~ : Cihelna n~ Jz.

- 47 okraji mlsta. OKOL: Sběr z profilu cihelny, pravdlpodobnl hrult. vrstva (2.10.1971). NÁLEZ: Keramika.
UU>2: M Liberec, přír.č. 35/71. ~ : NZ 23/71 (kopie v AÚ Praha). KOMENTÁ~: Z tá!e lokality (cihelny) pochází laténská kostrov4 hroby (Filip, Dějin
né počátky, Praha 1947, 71-2); jsou věak starší
ne!li popisované sídliště. Laténská keramika patří
do doby počátku květu oppid, podle třidění A.Rybov4
(PA 1969, 367-422) do L2b - L3a. Identickou keramiku uvádí J.Kaván z Vrátna (Sborník Severočeského
muzea 3 1962, 203-2C5).
J. Waldhauser - v. Weber
82. KLÁŠTERNÍ SKALICE, k.o. Třebovle, o. Kolín

KULT: Sídliětě střední doby hradištní.!&!= Terasa
v poloze Havraň nad mlýnem Havraníkem. OKOL:
Zjiětovací
výzkum od 1. do 20.9.1970, vedený M.Sol,
lem. NALEZ: Terámí vlna (mez) není pozOstatkem
valu, ale vytvořena sterilními splachy. LIT: Z čJ.
4806/70.

eJ.

KNIHY, k.~. Vodokrty, o. Plzeň-jih
~UL_!: Eneol. sekeromlat, ojed. nález.~: Katastr
obce. OKOL: Nalezen v r.1930 v hl. asi 40 cm.
- NÁLEZ: Masívní vrtan;f sekeromlat s odAtťpnuttm týlem, d. 145 mm. UU>~: Sbírka v.~ernáho, Plzeň.

K. Skrábek

84. ICOBPJY, o. Liberec

-

KJLT: Kobylstá ~JCUpina, ~Jed. hradištní. LOK: 100 150 m aav. od zn,m nekropole. OKCL: Sb~r a zJilto-
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-

vací eondá! (sondy 100 x 50 cm} 28.4.1970. NALEZ:
Keramika, bronzová falérka (rolnička?} s !elezným
nýtem a neurčitelný železo! pfedmět. ULOi: M Liberec, 1.č. 7467 - 7468. 1,!!: NZ 24/71 (kopie v AÚ
Praha). iCOMENTÁlh Sondáž nezachytila objekty. Lat4nská keramika pochází ze sběru a z ornice v sondách
1 - 3/70, a to z polohy 1. Po čerstvé or~ě byla
sice ve zmíněné poloze patrna tmavěji probarvená
místa, ovšem sondáží nebyla zjištěna. - Laténskt
objekt zjistil v Kobylách v roce 1959 J.Kaván (Sborník Severoče~kého muzea 4 1964, 269). Stfepy, dnes
nezv~stné, ležely v hl. 1,5 m. Objekt nebyl dále
zkoumán. J.Nachlinger zjistil laténskou keramiku ve
zkypřené části ovocn~ aleje, cca 150 mna sz. od
na§i sondáže. J.Louda z Hlavice nalezl stfepy 1 u lesa. Tyto informace pochází od nálezed (Louda 1965,
Nachlinger 1960), ale jejích nálezy nejsou ověfeny.
J. Waldhauser - V. Weber

,
85. KOLIN, o. Kolin
a)

-

KULT: Knovízské a ětítarská sídliště. LOK: Kolín IV•
Kutnohorské předměstí, severně od želez.zast.KolínDílny, pískovna. CKOL: Sběr dr.M.Dubského z Kolína,
prOzkum dr.J.Hraly 23.V.1970. NÁLEZ: Keramika. UL02:
M Kolín. LIT: Z čj.224 a 2157/70 (J.Hrala).

-

b) KULT: Knovízské

sídliště.

bQ!: Kolín IV,
, poloha

Sand•

berk. OKOL: Povrchový sběr v r.1970. NALEZ: Stfepy.
UL02: M Kolín, přír.č. 2 - 3/70.
J. Křepelková
c) KULT: Neurčeno. LOK: Kolín-Zálabi. CKCL: Sběr dr.M.
Dubskáho. NÁLEZ:-ic;ramika, štípaná industrie. UL02:

- 49 M Kolín.~: Z čj.2157/70 (J.Hrala).

86. mNOBR~E, k.o. Kopisty, o. Most
KULT: šň~rový hrob, knovízské sídliltě. }&!: Pole
mezi vesnicí Konobr!e a býv. vesnicí Pafidla:
Plocha A vlevo od silnice Pafidla - Konobr!e a k 1•lez. trati Teplice - Most; plocha D mezi potokem
a želez. tratí Teplice - Most. OKOL: Naleziltě obJeveno v r.1969, záchr. práce prováděli Sobota - Pávek (26 objektO) a N. Vršek (12 objektO). PrOzkum
expozitury na podzim 1969, záchr. výzkum v r.1970
proveden ve 3 etapách: 7. - 27.V.1970 (ob jekt 1 34), 28.5. - 6.VI. (objekt 35 - 62), 1. - 8.VII.
(objekt 63 - 88). Zaměřeni J.Záruba. NÁLEZ: Prozkoumáno celkem 87 knovízských jam větě1nou
okrouhlého pOdorysu a kuželovitého nebo válcovitého profilu, z nichž asi 1/3 byly jámy zásobní.
V 6 jamách byly ve výplni pohozeny skrčené lidská
kostry, ve 3 jamách byly ve výplni jednotlivé lidské kosti, v jednom případě byly ve středně velk4
jámě nalezeny 4 kostry ve skrčen~ poloze,položen4
p~es sebe. Sídli§t~ ·v Konobržích je prvním nalezištěm v sz. Oechách s poměrně velkým procentem
pohřbO v jamách. Materiál: Nádoby, části nádob,
zvířecí i lidské kosti, mazanice, přesleny, uhlí)cy
a několik hliněných závali. SňOrový hrob č. 47/70:
V obdélníková jámě se zaoblenymi rohy byl ulo~en
kostrový pohfeb na levám boku s rukama v lokti
ohnutýma zpět k ramenOm a nohama silně skrčenýma.
Za lebkou u stěn.Y silně zničená, pOvodně stojící
amf'orka, zdobená motivem jedlové větévky, za pánví
u stěny polo!en pohár, mezi kostmi levé nohy (pod
kolenem) le!ela perletová ozdoba s dvěma otvory.
UL02: Sbírka exp. AÚ esAV Most, č.pf. 273 - 378/70.
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-LIT: z

čj.287,

117, 390, 391 a 449/70 exp. Kost.

D. Kouteclcy

87. KCPISTY, o. Most
KULT: Sídliště volut ov~ a vypíchan,. ~ : Lom dolu
Le!áky v poloze "U rybníka". OKOL: Záchr. výzkum
části sídlišt~ (o rozloze asi 20 ha) od S.VI. do
).VII. 1970. Výzkum proveden na dvou
, místech ze
4 zjiětěných. Zaměření J .Záruba. NALEZ: Na mnoha
místech sídliště byla zjiět~na kulturní vrstva;
objekty zapušt~ny zčásti do spraše a zčást i do štěr 
kopískového podloží. Prokopáno 10 objektd, většinou
velkých, nepravidelných jam se zlomky keramiky volutová nebo vypíchané, zvířecími kostmi a štípanou
industrií. Na celé ploěe sídliště jsme provedli
sběr a tím byl zjištěn jeho p řibližný rozsah.
ULC~: Sbírka exp. AÚ CSAV Most, č.př. 372-403/70.
g!: Z čj.389 a 457/70 exp. Most.
D. Koutecký

88 . KOSon, o. Praha-západ
a)

KULT:

Sídliště

k. volutové, eneolitické, knovízské,

štítarského typu, mladohalštatské, pra!ského typu,
hradistní. LOK: U rozcestí silnic Radotín - Třebo t,v - Kosoř, ppč. 348, 350, 351 v trati "Nad staň
kovkou". OKOL: PrOzkum a hláěení Sl.Vencl 1969 a
2~.IV.1970. Záchranný ~Jzkum, vedený M.Ličkou a M.
Slabinou, v prostoru nově zakláda"'.á pískovny v 14tě 1970. Na ploěe 4 hektart zjištěny sídlištní
obj~kty uveden~ch období. 7 plochy byla stroji odstran~na ornice a svrchní část podloží do hloubky

-

- 51 cca 60 cm pod dnešní povrch. Ze 130 objektd menli
počet prozkoumán zcela, ostatní ěáatečnl; dále
zj11t6no přes 300 kOlových jamek. NÁLEZ: 60 obJekt6
nále!í k. volutové Cm.j. i 5 pecí};1 objekt eneolitick;f (~brada?), 20 objektO knovízských (zásobní
jámy se zbytky obi l í , pec), 7 objektd ltítaraktoh,
l mladohalštatská chat a(?) a několik slovanalr.1ch
objektd. Rekonstrukce staveb z kOlových jamek bude
vzhledem k poškození lokality obtí!ná. Keramika,
zviř. kosti, kamenné a kostěné nást roje, 2 bronzov4
předměty, tzv. t kalcovská z ával !, drtidla a drtiče.
V jedné zásobní knov ízské jámě pohozená kostra feny.··
ULCZ: Odd. prehist orie a protohiatorie NM. KClLENTÁ~:
Sídliště zjevně přesahují prozkoumanou plochu . ~ :
Z čj .1630/70 v AÚ CSAV., NZ v pr ehi storickém odd .mA.

M. Slabi na - M.

Lička

b) KULT: Střední paleolit, mesolit. l&,!: Jv . roh plochy ,

odkryté pro pískovnu a zkoumané pracovn í ky NM ; okolí
bodu 52,225:38,575 km na mapě M-33- 77-B-a ( Radot í n).
OKOL: Sběr referenta v okolí pr okopaeych prav ě kých
objektň na podzim 1970 a na jaře 1971. NÁLEZ : Kfemenná valounová středopaleolitioká industrie , pře
vá!ně rohovcová mesolitická i ndustrie. Nálezy pochézejí z 30-80 cm mocn, vrstvy vátáho písku na povrchu'"
star4 terasy. UL02: AÚ esAV Praha. ,&!!: Z čj.6171/71.

Sl. Vencl

• 89 • KOSTELEC NAD LABEM, o. Mělník

KULT: Neolitick4 (?)sídliště.!&,!: Husova ul., do••k p.Neumanna. OKOL: Sběr referenta ve výkopu pro
.základy rod. domku (v

t,

dobl bes

ěp.)

v r. 1970.
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NÁLEZ: Atypické zlomky keramiky. UL02:
J.

90. KOTEL, k.o.

Osečná,

A6

0SAV.

Vaněk

o. Liberec

J<%T: Středověk, kamenná obdálníkov1t, budova
s vnějAím valovým opevněním,
14.-16.stol. !Q.1: Ra
,
eev. okraji obce. NALEZ: Keramika 14.-16.etol.
CKOL: Lokali zace místa Gebauerova výzkumu provedena
dne 23.8.1970. ULOŽ: M Liberec, i.č. 7404-20. l::!I=
Archeologický výzkum v severních eechách, Liberec
1971 {s vyhodnocením a dokumentací Gebauerova vtzkumu), NZ 12/71.
J . Waldhauser - v. Weber

91. KOUNOV, o. Rakovník
Oprava: Trat lokality III, uvedená v BZO 2 1964,
130 chybně jako "Na ostrově" nebo •ostrov", ee nazývá správně "Ve vostruhu".
F. Hammer

~2 . KOU~M, o. Kolín
a)

-

KULT: Hradiětě d. hradištní. LOK: Poloha u sv.Klimenta. OKOL: Pokračování sondá!í 16.8. ·• 16.10.1970,
ved.dr.M.Solle. NÁLEZ: Polozemnice ze 12.-z~č.13.stol.,
datovan~ mincemi; sídlištní vrstvu z 10.stol. Ul.02:
AÚ 0SAV Praha. Y!_: Z čJ.4161, 4406, 4912, 5151/70.

b) KULT: Hradiětě d. hradištní. LOK: Poloha u sv.Jiří.
OKOL: Sondáž na nejvyšším místě hradiště západně od
objeveJ\tch koetelO; ved. M.Solle od 16.8. do 16.10.
1970. NÁLEZ: Sídlištní vrstva z · l0.-11.stol., roz-

-

- 53 lehlý objekt se stěnami z několika fad tyčoviny
~ropleten, koěatinou (dvorec?). ULOi: AÚ esAV
Eraha. LIT: Z čj.4161, 4912, 5151 a 5524/70.

-

• 93. ICRAWPY NAD VLTAVOU, o.

Mělník

KULT: Uladohalětatské hradiště, pravděpodobně
1 eneolit a k. knovízská. IQ!: Na vjv. od býval,
obce Minice (nyní Kralupy n.Vlt.IV) na ostro!nl
nad potokem Rusavka. OKOL: ZJiětovací výzkum NM
v r.1970 na ploěe hradiětě poblíž části zničené
dnes j i ! zruěeeym lomem. NÁLEZ: Vnitfní areál
hradiště je mírně sedlovitě prohnutý.
Na západní vyvýěenině položena sonda č. l, v těen4
blízkosti na východ od ní sonda č. 2. Sondou č. 1
zjiět~na kulturní vrstva 80 - 120 cm silná. V hloubce 50 cm pod dnešním povrchem, tj. v horní třetině
kult. vrstvy zachycena v délce 12 m a v šířce 1 m
dla!ba (?)zlomového kamene. Stfepy ze starších
období le!el.y nad podlo!ím. Keramika, bronzová
jehlice, mazanice, zviř. kosti. Sonda č. 2 - odkrY-.
to 7 kOlových jamek a část mladohalětatského objektu s m°oo!atvím mazanice. ULO~: Odd. prehistorie
a protohistorie NM.. ~:K.Masner, Podřipský kraJ I,
1934-35, 104, 138; krátké zprávy v archivu AÚ esAV
v Praze pod lokalitou Minice; drobné nálezy v prehist. odd. NM; připravována NZ pro prehist. odd. Nil.
M. Slabina

94. meoVICE, k.o.

Ono1I01ěl, o. Kutná Hora

KULT: Stfedověká tvrz.~: V místě pozd ěJěího po'
plu!ního dvora. NALEZ:
Dv•lr byl v poslední době
zrule·1 a na jeho n.ístě vystavěn h"s tinee a prodejna

- 54 -

m.:

"Jednoty"· Stopy po tvrzi nebyly zjištěny.
Profous II, 379; Sedláček, Hrady a zámky XII, 317; .
Desky zemské 250 Bl .
J. Kabát - K. Slepička

95. x:RfDA, o. ~eská Lípa
KULT: Pozdněhradiětní a středověk (tvrziště ostro!nov1tého typu a příčným valem a kamennou stavbou).
~ : Asi 2 km vých. od vsi Kří da. OKOL: Výzkum J.
Loudy z Hlavice a sběry 1966-70. ULO~: M Liberec,
1.č. P 7609-14. fil: NZ 30/71 (kopie v AÚ Praha).
KCMENTÁ~ : Obec zanikla před r.1955; k.~. se nacház!
v prostoru vojenského újezdu "Ralsko" se správou
v Mimoni. - Plán lokality a publikace materiálu je
připravována do Soupisu hradišť v sev. ~echách.

V. Weber - J. Waldhauser

•96. Kk>VICE, k.o. Dobruěka, o. Rychnov nad Kněžnou

KULT: Starší doba kamenná.!&,!: Cihelna při pravé
straně (severně) s ilnice z Dobrušky. OKOL: Negativní prOzkum 10.XI.1970. Starší nálezy ve sbírce J.
Klena v Dobrušce .
"· Vokolek

j7. Klh1!TICE, o. Strakonice
KULT :

laténské, pozdně hradištní a středo
věká. !!Q!: Pole v trati Na Bahnech, cca 1 km Ji!ně
od obce na levém břehu Blanice, ppč. 83, t j . v okolí bodu 38, 380: 48, 580 na mapě M-33-lCl-C-b
(Vodňany). Tab. XXXVII . OKOL: PrOzkum dne 17.11.1970
na základě upozornění Fr.Vovesnáho, agronoma místního JZD. Při melioracích byly narušeny sídlištní
Sídliětě

- 55 objekey s keramikou, která se nedochovala, středo
věké nálezy odtud se údajně dostal.y do sbírky Pavla
Břicháčka, Boženy Němcové 867, Milevsko II, o. Pí,
sek. NALEZ: Latén: 1) zlomek spodku hrncovité nádoby z tubové hlíny, zdobené hustým svislým hřebenová
ním, s. 12 mm, obr. XXXVII:l; 2) dtto s hrubým hfebenov éním , s. 17 mm; J) zlo~ek tuhové výdutě s hustým hřebenováním, s. 7 mm; 4) dva zlomky s výdutí
naspodu dr s něnou, p. ěedohnědý, d. 89 a 50 mm,
obr. XXXVII : 2; pravěk (kulturně neurčitelné ):
5) cca 35 střepO; 6) 5 otřelých tuhových zlomkO
stěn, které mohou být i pozdn~hradiětní; hradištní:
7) otřelý zlomek s povrchem vně okrovým a výzdobou
řádek jemných §ikmých vpichO, d. 38 mm; 8) tuhový
zlo~ek s klínovitými hrubými vpichy, d. 25 mm;
středov ěk : 9) 2 zlocky s náběhem na kyjovité rozěí
řeni okraje masivních tuhových zásobnic, d. 68
a 88 mm; 10) 7 tenkostěn. zlomkO z 15.etC'l., :11j.
s výzdobou obdélníčkO provedených radélkem a prožlábnuté ucho. ULOZ: Expositura AÚ CSAV Plzeň,
přir.č. P 3/70. LIT: Z čj.289/70 exp. Plzeň.
KOMENTÁ~: Laténské a pozdněhradištní sídliště le!í
v údolní nivě, což je poloha typická pro lokality
těchto období v povodí Blanice a také na sousedním
Protivínsku, cf. tab. XXXVII nahoře.

A.

Beneě

98. KŠELY, k.o. Vitice, o. Kolín
a)

KULT:

Sídliště

kult. vypíchané.!&!= Sev. od K§el
v počínajícím svahu nad silnicí z česk~ho Brodu do
Kolína, v blízkosti potoka, který teče od Synče pfea
Kěel.y. OKOL: Rýhou pro ropovod v srpnu 1970 pro{aey
j ~ . NÁLEZ: Zlomky keramiky. UWŽ: AÚ 0SAV Praha.
J.

Kudrnáč
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b) KULT: Eneolit i cké eídl 1 ~ tě. !&,li:
l CO m ns vfchQd od prostoru, kde
•••tu od hfbitova do obce. OKOL:
-•renta pod,1 ~ýhy pro ropovod v
11LEz: Zlomky keramiky. UL02: AÚ

Sv. od Knel, asi
ropovod p~etíú
Pfi pochOso~
r•,
••pnu

ie,e.

~SAV Průa.

J. Kudrn~

c) KULT: Halitatsk4 sídl1Atě. !&!= Asi 100 mna V,chod
od prostoru, kde rýha pro ropovod pfetíná silnici
ke Kostelci n.0.lesy. CKCL: V rýze pro ropovod Jsme
v srpnu 1970 zjistili Jámu. NÁLEZ: Zlomky keramiky.
QLC2: AÚ CSAV Praha.
J. Kudrnáč

-

-

d} KULT: Halštatské sídliětě. LOK: Sev. od Kěel na
svahu klesajícím ke státní silnici z Ceskáho Brodu
do Kol ína pobl!!e Synečského potoka (západního).
~
: V rýze pro ropovod v srpnu 1970 zJiětěna jáma.
NÁLEZ : Zlomky keramiky. ULOZ: AÚ CSAV Praha.

J.

Kudrnáč

e) !Y,b!: Mnohonásobné pravěké osídlení . ~ : Trasa ropovodu (oaralelní ve vzdál . asi 450 m se ~1ln1cí
0.Brod-Plaňany) asi 400 a! 500 m od silnice Kěely
Bylany. OKOL: PrOzkum výkopu pro rop~vod, provedev
,
ný dr.J.Vankem v l~tě 1970. NALEZ: Několik desí tek
ob j ektO regietrcváno a zčJsti vzorkováno.

99. K~Ea, o. Písek
~ : Mladohradištní čty~\Sheln:íkové vr.lová opevniní. ~ : Opevniní 3e nachází v lese 170 m sev od

- 57 křižovatky

silnic Kučef - Sobědra! a Jickovice Velká, těsně vlevo od silnice do Sobědra!e, tj.
61 mm od sev. okraje rozhraní listO map
M-33-89-C-b-4 a M-33-89-D-a-3. OKCL: ZJiě{ovací
,
prOzkum autora zprávy na podzim r.1970. NALEZ:
Mladobradiětní keramika, zlomky mazanice, 2 !elezné zlomky, zvířecí zub, 9 ks železné silikátov,
hutnické strusky a uhlíky. Ul.OZ: M Písek, č.i.
1.620 - 1.623. LIT: NZ autora v archivu AÚ CSAV,
čj.14/71; J.Frchli ch, Opevnění z doby hradištní
u Kučeře, Výběr z prací členO HK při JčM v C. Budějovicích 1971, č.l, 19-20. KO~~Á~: Dosud nedatovaný čtyřúhelníkový objekt typu Viereckschanzen
poskytl nálezy až z mladší doby hradištní.

J. Frohlich

100. KYJE, o. Praha-východ

-~lýna,

-

a) KULT: Halětatské sídliětě. LOK: Poloha U k.yjského

pozemek Státního statku Praha, provozovna
125. OKOL: Začátkem roku 1970 odkryv pro nové skleníky; ve stěnách odkryvu se rýsovaly dvě Jámy,
z nichž jednu O.Tomek z Roztok prokopal; v březnu
,
provedl sběr na haldách J.Zadák z Běchovic. NALEZ:
Prokopaná jáma byla svrchu překryta BC cm navážky
a ornice; hloubka vlastního objektu byla 40 cm,
d. 250 cm; stěn.v objektu by.ly strmá a! svisl~, dno
rovné, na jedné stran~ bylo schodovité zahloubení;
byl vybrán asi 1 m do hloubky. Obsahoval stf-epy t
zvíf-ecí kosti (skartovány); uhlíky ponechány na
místě. Výplň objektu Aedá popelovitá, promíšená
uhlíky. Podle sd~lení buldozeristy byly na místě
zničeny další objekty.
Sl. Vencl
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b) KULT: Tvrz. !flli: Pravděpodobně v sousedství rommsk,ho kostela.~: Průzkum referentO v r.1970.
NÁLEZ: V roce 1547 zničena a zanikla beze zbytk6 •
.fil: Profous II, 464/1; Sedláček, Hrady a zámky
XV, 206.

J. Kabát - K.

Slepička

101. LAHOST, o. Teplice

-

- .

KULT: Knovízské a mladohradi~tní sídliětě. LOK:
Kamenolom a sousední pole, vpravo od silnice
Teplice - Duchcov. CKCL: Nalezišti objevili Pávek
- Sobota v létě 1970 a vybrali zbytek jedn, jáJIG'
z profilu. Na podzim byl za účasti Pávka a Soboty
proveden prOzkum: v profilu lomu zjištěny zbytky
'
6 jam. Lokalita zaměřena. NALEZ:
Asi 1/3 zásobní
jámy obsahovala zlomky knovízské keramiky a zvífecí kosti, z profilu stěny z 6 jam vzaty vzorky
keramiky, sběr na polích vedle lomu vykázal zlomky keramiky knovízské a mladohradiětní. UW2:
Expozitura A6 OSAV Most.~: Z čJ.702/70 exp.

Most.

D. Koutecký

'102. LÁNY NA D8LKU, o. Pardubice

KULT: Středověké tvrziště. ~:Na jv. okraji osady
Krchleby na pravém břehu potOčku, trat Hanšpurka.
OKOL: Povrchový sběr 30.4.1971. NÁLEZ: Stfedověká
keramika xv.-XVI.stol. UW2: M Pardubice; zde 1
starěí sběry L.Skružného a P.Sebeety. LIT: Sedl,ček, Hrady, zámky a tvrze české I 1882, 88-89.
KCMENTÁ~: Tvrziětě je na dvou pahorcích, odděle
ných vlhkým mělkým příkopem. Jeden pahorek obdělé-

-

- 59 ván, druhý
lioračního

skrývkou pfed polo!ením mepotrubí v bfeznu 1968, čemu! v§ak bylo

naruěen

zabráněno.

P. Šebesta

0

103. LEDCE, o. Kladno

KULT: Halětatsko-laténské sídliště.~: Sev. okraj
katastru obce.~: Nalezl V.Trnka 1969,
záchr.
,
výzkum V.Mouchy 28.9. - 8.10.1970. NALE2: Polozemnice s kOl.jamkami, keramika s vkolkovanou výzdobou. ULOŽ: AÚ ~SAV Praha. 1!!: Z čj.4869 a 6336/70.

104. LHOTA, k.o. Dolní

Břežany,

o. Praha-západ

NALEZIŠT~ I: KULT: Podhradí pozdnělatánekého oppida,
halštatsko-laténského hradiště, hradiště z pozd.d.
bronzové, ojediněle kult. mohylová stfed.d.bronzové
a kult.s nálevkovitými poháry.~: Ppč. 294/1, sev.
od Károvského ddolí (Adámkovo m!to), terénní vlna sz.
od Proěkova naleziště 6 a hrana nad ddolím (naleziětě 6 podle Fr.Proška).
1) OKOL: Sondážní výzkum (A.Knor
, a P.Drda) od 22.6.11.8 . a 25.-27.10.1965. NALEZ: Pod terénní vlnou
zachycena část povrchového · sídel .objekt4-,, ( ?) s ohniětěm, nad hranou teránní vlny polozemnice s 2 fázemi výstavby (mladěí s rovným, starší s jámovitě
členitým unem) z l.st.př.l. Hojná keramika, železné
pf'edměty Cm.j .rOzné typy zápon, nauheim. spona aj.).
Oást pOdorysu větěího halštat.-lat~.domu se základ.
žlábky a slabou ~ult~r.vrstvou s k~.nálezy. V selrundár.uložení nálezy keramiky štítar.typu.- Výzkumem valu v místě Pro§kova naleziště 6 zjištěna
v ret va násyr,~ r.ejml. opev-,ěn:! z 1. st. pf'. l., pod nimi
výr~zná kultur.v~stva,pf'ekrýva~ící výpln terasovitě
a)

- 60 zahloubeného domu s ohništěm a udusanou podlahou,
t.zn. celkem 3 rOzné horizonty z l.st.pf.l. Velmi bohaté ker .néleey želez .předměty, bronz .stfí!ek, zv:!f.
kosti, vypál. hlína z pece; druhotně v pozd.laténu
užívaná bronz. jehlička kult.mohylové. UW2: Expedice Závist, č.př . D 1 - D 75. LIT: F.Prošek, FA XLIII,
1947/48, 43-58, 137; L.Jansová, AR XVIII, 138-156;
NZ čj.5591/69 CP.Drda).
2) CKOL: Pokrač . sondáž.výzkumu nad terénní vlnou (P·.Drda)
,
od 15 . 4.- 20 .5. a JC .lC.1969 . NALEZ: Prozk oumány další
.
r
2 polofemnice a 2 jáxcy z pozd.d.laténské . Hojná keramika, želez:předměty (m.j.fragment kroužkového pancíře), struska, zlomky tav. kelímkO aj. Byl odkryt zbyt ek pOdorysu halštat.-latén.domu se základ.žlábky
a získána další keramika. Pod steril.vrstvou v podlo!:!
domu výrazná starší kultul.vrstva s keramikou štítar.
typu ( část sídel.objektu?). Cjed. nalezen střep nádoby k. s nálevk(6oháry. ULC2: Expedice Závist, č.př.
D 76 - D 152. LIT: P.Drda, AR XXIII, 282-285; NZ
čj.2727/71 (P.Drda).
3) Q!illb: Pokr ač.výzkumu valu nad Károvským d1olím (P .
Drda) ve dnech 15.4
, .-7.5.1970 a 5.,12.,19.,26 .6 .
a 2.-3.7.1970. NALEZ: Odkryt záp. závěr terasovitě
zahloub.d6Íiiu s hliněnou pecí, druhým oh6iětěm a pravděp.hliněným.i stěnami ~ Velmi bohaté nálezy keramiky,
lelez.piťedmětO, bronz.předmětO,(m.~. druhotně v pozd .
d.laténské používaný bronz.ter č ík k.mohylové), vypálená mazanice z pece, zvíř. kosti aj. Západ ně od domu
zjištěno, !e sousední roklí neprocházela cesta, jak
pfipouět ěl F.Proěek. Ve vých.svahu rokle flábek dfev.
zaj1Atění ( ?) proti sesuvOm. násypO hradby do rokle.
J..Na vnějěím svahu valu odkryty 2 rOzné kamenné destrukce hradeb a stopy po vo?,-°rovných bfevnech ve spraš.
násypec1r pozd.latán.opevnění. Pod násypy vrstva
halětat.-laténská, ojed. keramika z poz •• bronzová .

f

-
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b)

1)

2)

3)

o)

UL02: Expedice z,v1st, č.pf. D 153 - D 204. Wl,:
P.Drda, AR XXIII, 282-285.
NALEZIST! II: KULT: Předhradí pozdnllat4nsk,ho oppida.~: ppč. 294/16 (areil ~xped1ce), polep~. 46
a rozuraní ppě. 46 a 43.
OKOL: z,chraney výzkum areélu expedice CP.Drda)
ye dnech 2.-10.4., 14.4. a 24.4.1969. NÁLIZ: Star11
pozdnllat4n. polozemnice, 2 lel. dr,tln4 apony apoj.
tonetrukoe, keramika aj. UU>!: Expedice Zniat, pf.
a. L 4 - L .18 •
OKCL: ~~ pro stavbu pfíatfelku v expedici 20.5.
1970. NÁLEZ: Kult.vrstva se zlomky keralli)q - pos4.
lat,n. UI.DZ: Expedice Závist, pf.č. L 19.
OKOL: Povrchový prdzkum a sblr keramiky ve dnech
27.7. a 1.10.1970 CP.Drda) na polích pfllehltch
k expedici. Zjišt~no, zamffeno a zčáeti ovlfeno
geol.vrty celkem 26 objektd <chaty, Jámy). Sblry
získ,na výrazn, pozdnllat4n.keramita. ULC!: lxpe4i•
ce Z~vist, pf.č. L 20 • L 22. ~ : P.Drda, AR XXIll,
282-285; NZ čJ.2261/70 (P.Drda).
NALEZIST! III: Sv. pfedpolí !ano:! (ppč. 390, 393 1
395, 397, 398, 399, 401, 402 9 403 a 40• k.d.
Zbraelav). Negativní prdzkum pomocí rth v m1etl
budoucí ytataYby ro<t.dellk6. LIT: lfZ ěJ .1632/70
CP.Drda).
P. Drda {a-c)

„

' 105. LHO'?A KlD PbU>Uef , o. Parc!ubi ce
mLTi Pravik4 (blíle

neurčen4)

-

s.,.

aídliltl. U>X:
od obce mezi silnicí Přelouč-!ečany n. L. alel••nlcí Pardubice - Praha na polich ppč. 64, 90. OXCL:
Sblr
červnu 1970. RÁLEZ: V proftlu yttopu pro••·
vla!oYací potrubí zJ1Átěna 380 • dlouh, t•v' tul-•
turn1 vrstva 30 - 120 cm eiln,. Sběrem z1atdno 70

„

- 62 etfedověttch

a pravělcych stfepO. ULC~: K Pardubice.
LIT: NZ AÓ ~SAV aJ.5393/71.

-

P. Šebesta

10, . UIOTA SAMOTY, k.o. Planá nad Lužnicí, o. Tábor

KULT:

zaniklé předměstí Nov~ Město. LOK:
Pokračování v syetematiek4m výzkumu na lev~m bfehu
Lužnice u Sezimova Ústí od 1.6. do 30.9.1970. NÁLEZz
Dokončení odkryvu druhé hrnčířské usedlosti, zanikl4
v r.1420 . V starších úrovních zjištěny stopy osídlení z 13. a 14.století (kOlové jamky, JáD\Y a podezdívky}. Ul.CZ: AÚ 0SAV • .!:!!!: Z čJ.2967, 3071, 3687, 4335,
4918 a 6130/70 .
M. Richter
Stfedověk,

107. LIBCANY, o. Hradec Králové

KULT: S1ezskoplatěn1cká kultura a pozdní doba hradištní.!&! : Pískovna. CKOL: Revize nalezišti provedena v r.1970 M.Richterem, V.Vokolkem a autorem
zprávy. NÁLEZ: Ve stěně pískovny zahloubent objekt ,
z Jehož výplně získáno několik zlomkd keramiky.
Dalěí keramika získána sběrem v lese v těsném sousedství pískovny. Z objektu byly získány stfepy
cdoben4 Airolcymi, žlábkovitými a na jiném etfepu
dz)cymi, ale hluboce rytými vodorovnými r!ham1. Keraika Je světle hnědá, bez příměsi slídy.- Stfep se
etiny nádoby zdobeey pretováním (slezskoplatlnick,
kultura). UW2i K Hr.Králov4, pf.č.92/70.

J. Sigl

I
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108. LIBEBEC, o. Liberec
KULT: Městek, zástavba (enad odpadní Jímka). 16.17.stol. U>K: Staveniltl obch. ~omu Jeltěd na Gottwaldově n~stí. OKCL: V$zkum 1.9.1970. NÁLEZ: Keramika, kachle atd. UL02: M Liberec, pf.č. 39/71. gta
Archeologický výzkum v Liberci, Vpfed 30.4.1971;
NZ 14/71. KCUi.ENTÁ~: V místě nálezu lze lokalizovat
okraj města Liberce z doby po pový ě ení Liberce na
mě s to (1558), dalěí nálezy_ pak patfí do doby hospodá řs ké konjuktury za Albrechta z Vald!te j na.
V. Weber - J. Waldhauser

109. LIBKCVICE, o. Mos t

KULT: Mlado a

pozdněhradiětní a ídli š tě

(?), s tfedoviké kostrové hroby s kamennými náhrobnílcy (?).

WK: Pole nad cihelnou, v okol í bodu 06 ,875 km:

05,250 km na mapě M-33-52-A-d (Mos t). OKOL : PrOzlruiey na základě hlášení J.Pávka a M.Soboty z Lomu
u Mostu. NÁLEZ: Keramické zlomky , l idsk é a zv í~ec í
kosti, obdélné hrubě opracované kamenné de sky a Jejich části. UU)~: Expozitura AÚ OsAV Most. g!:
Z čj.395, 679/70 a 701/70 exp. Most . KCflENTÁ.R: VýAe
uvedení amatéři prováděli nejprve pr Ozkwey sami
a vykopali 1 kostrový hrob bez nálezO, který byl
námi později zaměfen. Provedli Jsme prOzkum a zamě
fili i rotsah ploch d nálezy. Bylo by vhodné prov,at
a~nd,!, nebo~ objekty Jsou evidentně narušovány polními pracemi.
J. Bubeník

110. L.tBOCROVANY, o.

~> ~:

Litoněfice

Sťdli!tf

podmokelsk4 skupi ny (2.p?!.l.atol.
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,!&!: 250 m saz. od okraJe obce. OKCL:
Výzkum a sběr na lokalitě od října 1970 do záfí
19n. NÁLEZ: Keramika, umbo od ětítu, bronz. fal4ra a kroužek s pečetítkovitým ukončením, !eleznt
pOlměsicovitý nOž atd . ULOZ: M Litoměfice, 1.ě.
11376 - 11426, 12715 - 12916 • .&!!: NZ 22/71 (pfedána do muzea v Litoměř'icích), rkp. pro Zprávy
Cblaatního muzea v Teplicích 7 1972 (zde 1 soupis
etar~ích l atá nský ch nálezO z lokality). KOMENTÁ11
Eneoli tické a lužické objekty na l okalitě zkoumal
př.n.l.).

M. Zá--o t ock:ý .

J. Waldhauser

-

-

b) KULT: Mladobronzové a slovanské hradiětě. WK:

Poloha Hrádek. OKOL: Pr~zkum V.Kruty ll.X.1970.
NÁLEZ: Západní okraj opevnění č erstvě poruěen
(protaty oba valy a zahr nuty příkopy). Zaměřen
profil dvojitáho valu: výěka koruny hlavního valu
nad vnitřním příkopem asi 13 m, výěka koruny vnl.1šího valu nad vnějším příkopem 6 m, celková ěífka
opevn~ní od vnitmího úpatí hlavního valu k okraji
vnějšího příkopu 68 m. YI,: Z čj .620/70 exp. AÚ
CSAV Most (5257/70 AÚ Praha).

• 111 . LIBUSÍ N ,

o•

Klad no

-

KULT: Slovanská hradiště. LOK: Poloha u sv.Jiří.
OKOL: Výzkum referenta od 1. do 31.7.1970. NÁLEZ:
Cílem výzkumu bylo ověřit situaci na dosud málo
prozkouman4m st~edním areilu hradiště. Výzkum se
uskutečnil na pasece, v prostoru mezi severním
koncem sondy 7/56 a sondami 1-3/56, Jel v r.1956
zkoumaly vnitfní stěnu středního valu. Na plole
144 m2 bylo odkryto celkem 7 Jam a 3 k0l.ov4 Jamky.

- 65 Jde o 3 sídlištní objekty srubová 1 kdlov~
konstrukce; vzhledem k nepřístupnosti zalesněného terénu ae věak nepodařilo zachytit jejich dpln4
pddoryay. J runy obsahovaly stf'epy stfedohradiAtního
a! mlAdohradiětního rázu, kostěná Aídla, zlomky
!elez, zvířecí kosti, uhlíky, zlomky mazanice ad.
Výzkum ukázal, !e středního areálu bylo v době trvání hradiště využito k nepříliš intensivnímu osídlení. ULC2 : AÚ 0SAV Praha. fil: Z čj.3259 a 3538/70.
Z. Váňa

112. LICIBOlrrCE, k.o. Liboměřice, o. Chrud i m

KULT: Hradiětní s ídli š tě? ,!&! : Asi 1 km j z. od
obce v údolí Licibořického potoka u cesty na levém
břehu. CKCL: Při kopání zavodňovací strouhy našel
J.Novák, Chrudim, ul. Jiřího z Pod ě brad 10 , těsně
,
pod povrchem střepy. NALEZ: 16 atypických etfepO :
drobné ostfivo, vnitřní strana stfepO černá, vnější
okrová. Jeden střep zdoben obvodovými rýhami. UL02:
M Pardubice. KOMENTÁ~: Vzhledem k těsné blízkosti
cesty je nález nejistý, při ohledání místa jsem nezjistil žádné stopy po objektu. Okolní ter~n tvofí
podmáčená louka.
P. Sebesta

113. LÍNI, o. Plzeň-sever
(zatím blí!e neurčitelné)aídliště
(doba bronzová?).~: Pískovna jz. od polol\Y
•Na mo1d'lnách", pfi hranici vejprnického katastru,
194 mi od V,ch. a 35 mm od již. okraje mapy
M-33-75-/217/, 1:5.000. OKOL:
, Sběr referenty na
okraji pískovny 8.9.1970. NALEZ: Nevýrazná zlomkov,
KULT:

Pravěké

- 66 keramika, dva střepy hrubě svisle drsněné (doba
bronzová?). ULO~: Preh1st.odd. M v Plzni, 1nv.č.
17494-17498.
M. Doubová

114. LITEff, o. Berou1.

KULT: Cjed. nález pře slenu. LCK: Na poli pfi pravd
straně s ilni ce z Li t n ě do Měňan (cca 200 m od posledních liteňských domk~). OKOL: S běr referenta
,
197C. NALEZ: Nízce diskovitý přeslen (ker. vypícha,.
ná ?) • ULOŽ: AÚ CSAV Praha.
J. Vaněk

115. LITCMtl'ucE, o. Litoměřice
a)

KULT: Vypíchaná,
v ěk .

I.DK:

pozdně hradiětní, středověk-novo

Vavřinecká

pro s-;;;bu

ul.

č.4.

OKOL: Základová jáma

ěkol.y. NÁLEZ: Jáma,--;i;epiětě, sběr.

ULO~: M Litoměřice. LIT: Z 24.IV . 1970, M Litom~fice.

M. Zápotocký
b) KULT: Vypíchaná, hradiětní.

!&!=

Městské

hradby,
úsek mezi Dlouhou ul. a baětou proti nádraží.
OKOL: Sondy pro zji~t~ní stavu zdiva základO profiJ. NÁLEZ: Střepy. ULO~: M Litoměřice. LIT:
Z 15.V.1970, M Litoměřice.
M. Zápotocký

--

--

-

c) KULT: Pravěk C.1eurč., zčásti snad řím), hra1.. iětní,
PJ~dně hradiětní, středověk.!&!=

DvOr ppč. 231/1.
2!Q.T!: Kontrolní so~da pro zjiět~n1 stavu základu
městská hradby - profil. NÁLEZ: Střery. Ql)~: K Li-

- 67 toměřice.

-LIT: Z ll.VI.1970, M

Litoměf1ce .

M. Zápotocký
d) ~ : Stfedověk, novověk._!&!: Vnitřní strana

hrady, úsek pod kapucínekým
kláAte,
rem. OKOL: PrOkop pro asanační práce. NALEZ: Hromadny nález lebek a kostí z v ětěího počtu jedi ncO,
v sekundárním uložení. ,g:r: Z 15.VII.1970, M Litovnějěí městské

n:ěf'ice.

M. Zápotccký
e) KULT: Pravěk (neurč.), hradiětní, pozdně hradiětní.

~:

Městské

hradby, úsek proti nádraží. OKOL: Asanační práce - sběr Z.Flejberka po celé délce úseku,
do muzea pf'edán 24 . a 25.IX.1970. NÁLEZ: Střepy.
ULO~: M Litoměřice.
M. Zápotocký

t) KULT: Pravěk
(neurč.), hradištní, pozdn~ hradiětní.
,
~ : Domský pahorek, biskupská zahrada ppč. 274/1.
OKOL: Stavební práce - jáicy pro septik a na ha~ení
,
vápna. NALEZ: Vrstva, jáma? Bohatý materiál,naprostou převahou pozdně hradištní zachránil Z.Flejberk a studenti theologické fakulty. Do muzea předáno 25.IX. UI.O~: M Litom ěřice. LIT: Z l .X.1970, M

-

Litoměf-ice.

M. Zápotocký

-

g) KULT: Pozdně hradiětn!, středov ěk , novověk. LOK:
)
Doms)ey pahorek, Jánské schody, ppč. 3611/1. ~ :
PrOkop pro elektrick! kabel. NÁLEZ: Sběr. ULOi:
• Litomifice. ~ : Z 24.XI.1970, li Litomětice.
li. Zápotocký
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• 116 . LOBEO, o. Mělník
KULT: Mladolaténské sídlišti.~: Trat Pustý sad,
vých. okraj vsi. OKCL: Zaslal nezná~ dárce do U
Liberec 1970. NÁLEZ: Keramika, většinou zlomky
soudk. tvarO s prohnutým hrdlem a hloubkově drsně
eym tělem, 11 ks. ULOZ: M Liberec, 1.č. 7481.
LIT: J.Filip, Dějinné počátky Oes. ráje, 74-75;
Storchovy nálezy z téže lokality.
J . Wal dhauser - V. Weber

117. WCHENICE, o . Hradec Králové

V roce 1970 pokra č ovaly na celém katastru Lochenic
systematické průzkunzy a záchranné výkopy. Pro informaci podávám přehled o dosud zji~těných nalezištích,
. z ni chž některé se překrývají s kat. ~zemím Předmě
řic n.L. ( s rv. 1 tam).
a) Naleziště

I:

KULT: Sídliětě vypíchané keramiky, pohřebiětě zvoncovitých pohárů, lužické kultury, stěhování národO
a slovanské.~ : Ppč. 606 (podle nové pozemkové mapy 606/1), sv. od obce, při silni ci Hradec Králové Jaroměř. CKOL: Výzkum J.Tomského v 1.1953-54. Sběr
,
8.IV.1970 (neolit, lužická kultnra). NALEZ: Stfepy,
Atíp. industrie. ULOZ: M Hradec Králové, pf.č.
106/70.

V. Vokolek
b) Nalezišt~ II:

KULT: Sídliště vypíchané keramiky, pohfebiě.t~
halAtatsko-laténské a laténské. !:!Q!: Vojenská stanice, ppč. 608/4 (podle nové pozemkové mapy
606/2). OKOL: Záchranni výzkum 1961. NÁLEZ: Kera-

- 69 mika, bronz. a želez. milodary. UL02: M Hradec
Krá.lov,.
v. Vokolek

c) Nalezišt~ Ila:
KULT: Neol. sídliětě. LOK: Ppč. 6C6/l, pole mezi hosp.
budovami JZD (nal.III) a nal.II . ~ : Sběr 8.IV.1970
(J.Sigl). NÁLEZ: Celkem atyp. materiál, patrně vypíchaná keramika. ULCŽ: M Hradec Králové, p~.č. 104/70.
V. Vokolek
d) Naleziště IIb:

KULT: Sídliště vypíchané keramiky.!&!: Ppč. 6C6/l,
pole mezi, nal. II a nal.I. CKOL: Sběr 8.IV.1970 (J.
Sigl). NALEZ: Střepy, štíp. industrie. ULOŽ: M Hradec
Králové, př.č. 105/70.
v. Vokolek
e)

Naleziště

III:

KULT: Sídliště vypíchané keramiky, hrob z doby st~hování národO. I..CK: Stavba hospodářských budov JZD na
sev. okraji obce, ppč. 622. OKOL: Záchranný výzkum
1964. NÁLEZ: Sídliště: zl.kam.drtidel; kostr.hrob:
!el.me~, kopí a botka kopí. UI.D2: M Hradec Králová.

-

V. Vokolek
f) Naleziště IV:

Kl,L1: Neolitické sídliátě. LOK: Pole záp. od hřbito
va c mezi silnicí Hradec Kr. - Jarom~ř, ppč. 279.
OKOL: Sběr 196e. UL02: M Hradec Králové.
v. Vokolek
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g)

Naleziště

V:

KULT: Sídliětě volutová a vypíchaná keramiky.!&!=
Pole záp. od drObefárey,
ppč. 246. OKOL: Záchr&IUll
,
výzkum 1969. NALEZ: Keramika, ětíp. industrie.
UW2: M Hradec Králov~.
V. Vokolek
h) Naleziště Va:

Pole ppč.
246, rozhraní parcel 24 6 a 758 kat. ti zemí ffedm~tice n.L. OKOL: S běr 8.IV.19 70 (J. Sigl). UL02:
Střepy, M Hradec Králové, př.č. 107/70.

KULT:

Slezskoplat ěnickě sídliště.!&!=

v.
1)

Vokolek

VI :
KULT: Popelnicová pole. !f2!: Pole ppč. 630, mezi
nal. III a žel. tratí. OKOL: Sběr 8.IV.1970 (J.
Sigl). NÁLEZ: Střepy. ULGZ: M Hradec Králová, pf.
č. 108/70.
V. Vokolek
Nalezi§tě

j) Naleziětě

VII:
KULT: Neolit, středověk .!&,!: Pole mezi nal. I
a žel. tratí, ppč. 6)0. OKOL: Sběr 8.IV.1970 (J.
'
Sigl). NALEZ
: Celkem aty pický střepový materiál.
ULOŽ: M Hrade c Králová, př .č. 103/70.

v.

Vokolek

k) Naleziště VIII:

KULT:

Pravěk, st ředověk.!&! =

Pole sev. od spojky
silnice ke státní Hradec Kr .-Jaroměř. Mapa
M-33-68-B-a, 162 mm od vých. a 129 mm od ji!.okraJe.
OKOL: Sběr 8 .IV.1970 (J.Sigl). NÁLEZ: Celkem atyp1c~
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109/70.
v. Vokolek

př.č.

118. U>CHOUSICE, o. Plzeň-sever

KULT: Ojedinělý nález z eneolitu až d. bronzov4.
~ : Blíže nezjistitelné pole v okolí obce, kter,
lež! 21 mm od již. a 134 mm od záp. okraje mapy
M-33-75-C (Nýřany). CKOL: Předmět předala expositufe dne 7.9.1966 učitelka znS v Heřmanově Huti pí.
Halewiczová, nálezcem byl žák Kurě. NÁLEZ: Kamenn;f
sekeromlat pentagonálního p~dorysu se zaobleným
otupeným ostřím a zploštělým týlem, boky svisle
hráněny. V místě max. rozšíření jsou do plochá základny a hřbetu zahloubeny mělké jamky. Povrch
otřelý, při týlu nepravidelné vrypy (od pluhu?),
d. 107, max. v. 52, max. ě. 47, ~ horní jamky cca
15, spodní cca 20 mm, vyroben z horniny na zpOsob
skarnu (lask. určení dr.J.Krafta), tab. XXXVI:1.
ULO~: Expositura AÚ CSAV Plzeň, přír.č. P 21/66.
~ : NZ čj.1039/71 AÚ 0SAV Praha.

A. Beneš

)1Q4 LOU~, o. Ústí nad Orlicí

KULT: 14.stol. ~ : Poloha Bábory nebo Na Bábrách,
přibližně okolí bodu 90,650:40,300 km na mapě
M-33-81-B-a (Horní Sloupnice). CKOL: Upozornění Jos.
,
Volenílka, pr~zkwn autora v r.1969. NALEZ: Před léty
vyoral J.Vo!enílek střepy a zlomky železných nástroJd a pozoroval černé mastn4 skvrny po mllítích. Keramika je bohatě profilovaná, ojediněle zdobená Aroubovicí, vyrobena z černoěedáho píačito-slídnat4ho mate-
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Choceň, neinv. Y!= čj.6342/70.
Sl. Vencl

,

120. LOt.JnOVICE POD BLANIKEM, o. Beneěov

KULT: Paleolit? .!f2!: Nalezeno poblíž studně pfed
domem p. Soukupa, stpč. 1258/5; 63 mm od vých. a
132 mn: od sev. okra je mapy M-33-90-B-a . OKOL: Nález
m~l ve s vé sbírce nerostů O.Hirsch z Louňovic č.37,
který jej získal sb ěrem v r.1969. Ma j itel pozemku
uvedl, že nález mů že pocházet z výkopu u studny,
ale také případně mohl být dovezen s pískem ze
Soutic, který byl dříve v t ě chto místech složen.
NlLEZ: Artefakt(?) z kontaktního rohovce. ULOZ:
Prehist. odd. NM v Praze, č.př. 11/71. KCMENTÁn :
Podle mínění dr.K.~ebery jde o paleozoickou bfidlici z Berounska. Dr.M.Fi~era a dr.Svenek z NM
kladou původ suroviny do oblasti Příbramska až
eeskobrodska, případně Berounska. Nevylučují však
ani místní pOvod na základě vzorku sur·o viny,
kterou jsem získal sběrem na Velkém Blaníku.

J.

Špaček

121. LUKAVICE, o. Ústí nad Crli cí
KULT: Negatlvní zjištění (domnělé hradiětě). 1.Q!:
roJoha "Karlovice", a3i 2 km s sz. od kostela v Lu,
kavicích. OKOL: PrOzkum referenta 21.X.1970. NALEZ:
~topy UTl\ělých zásahO n~ dnes zalesněném návrěí
nelze pokládat za doklad existenc~ hradiště, jak
se domníval L.Skalický. ~ : L. Sk~lický, Karlovick~ dohady, Lirty Orlického muzea 1-2 1967. Choceň,
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NZ čj . 5 326/7 0

(Sl.Vencl).
Sl. Vencl

• 122. LUKOVNA, o. Pardubice

KULT: Lužické pohfebiětě. 1&!: Písník v ohbí Labe
na Jeho levám btehu. OKOL: Stavba plynovodu, duben
1971. NÁLEZ: Narušené žárové hroby, fragmenty keramiky. ULCZ: M Par dub i ce . KOMENT.Án: Trasa plynovodu
vedla v těsné blí z kos t i lu~ického 1árového pohřebiště (výzkum Dr.Rataj 1963), naruAeného písníkem. V profilu výkopu neby l y p9trné žádné jánzy,
jen ve vybagrované hlín ě jsem nalezl o j edinělé
střepy.

P. Šebesta

123. Ll12ICE, o. Most
KULT: Cjedinělý šň~rový sekeromlat.!&! a CKOL:
Sekeromlat nalezl traktorista Vomasta při vláčení
pole vlevo od silnice Lužice - Patokryje; 23 mm
od pravého spodního rohu mapy M 33-52-A. NÁLEZ:
Fasetovaný šňórový sekeromlat s tupým týlem a hráněným povrchem, ostří je skoseno. D. 144 mm.
Tab. 1:2. ULOZ: Exp. AÚ CSAV ~oat, č.př. 237/70.
1!,!: Z čj.781/70 exp. Most, NZ čj.90/71.
D. Koutecký

124. 13:SÁ NAD LABEM, o. Nymburk

KULT: Hradištní pohfebiště • .!&!: Ulice Ckrsek,
pfed domem čp.21. CKCL: Výkop pro kanalisac1 v zá~! 1970, záchr.akce pí Horáková a V.Černý na zá-
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hlášení MNV Lysá n.L. NALEZ: 9 kostrových
hrobO v písku, v nataž. poloze na zádech, ruce podél těla, orientace V - z, hrobové jánzy neznatelnfa
hrob l dětský bez milodar~, hrob 2 bez nálezd, hrob
3 se stopami dřeva, hrob 4 se stopami zuhelnatilfho
dřeva a 2 esovitými bronzovými/?/ záuěnicemi pfi
lebce (26 x 24,27 x 25 mm, na lebce stoPY měděnky),
hrob 5 s esovitou bronzovou(?) záušnicí při lebce,
hrob 6 dětský bez n álezO; další tf-1 hroby zničeJV',
zachovány pouze lebky. UU>Ž: M Poděbrady . g!: NZ
v M Poděbrady a v AÚ ČSAV (opis) čj.6568/71.
KOMENTÁ~: Podle výpovědi místních obyvatel zde byly
nalézány kosti již dříve, takle se patrně jedná
o rozsáhlej ~í pohřebi~tě; slovanská keramika je
známa z blízkého nám ěs tí.
V. Oerný
kladě

,

125. hCHNIN, o. Liberec
a)

KULT: Středověk, tzv. Haléřova tvrz . LOK: 500 m
sv. od želez. stanice
Machnín. OKOL: Výzkum M v Li,
berci 1.-6.září. NALEZ: Zkouoán val s kamennou
konstrukcí a kulturní vrstva v areálu opevněn!.
Kerrun.ika 14.stolet:í, zlomky železných pfedmětO
a křesadlo z pazourku. ULOŽ : M Liberec, 1.č.
P 7698-7728. 1I,!: F.Kuhn, Topographie der Historischen und Kunstgeschichtli chen Denkmale im Bezirk
Reiehenberg, 1934, 175; Heimatkunde des Bezirkes
Reichenberg in Bohmen, III, 39; 00H X.XVII, 173;
Mitteilungen des Vereines f'ur Heimatkunde des
Jeschken-lsergaues, 1930, 115; První arche ologicJct
výzkum na Liberecku, Vp~ed, 30.IV.1971; NZ 6/71
v Y Liberec. KOMENTÁ~: Na lokalitě prováděli vjzkum p~ed druhou světovou válkou němečtí archeologov,, pfesnějěí dokumentace a nálezy chybí (viz
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v.
b)

Weber - J. Waldhauser

KULT: Středověk• hrad Hamrětejn. !&!: 2 km sv. od
obce Machnín. CKOL: Výzkum M v Liberci 12.-17.9.
1970; položeny dvě sondy v areálu hradu (tab.
VI:2), z nichž v jedná patrná stratigrafie dvou
vrstev. NÁLEZ: Keramika 14.-15.etol., železná před
měty (tab. IV:)) a sekan~ olovo d o palných zbraní.
ULO~: M Liberec 1nv. č. P 7669-76. LIT: První archeologický výzkum na Liberecku, Vpřed, 30.4.1971; NZ
5/71 (kopie AÚ Praha). KOMENT.Álh Na keramice z od11§ných vrstev je možno pozorovat určitá rozdíly;
svrchní vrstva pochází z konečná fáze husitských
válek, kdy byl hrad dobyt a patrně zanikl.

J. Waldhauser - M. Kostková v. Weber

126. MAA.OV, o. Klatovy
KULT: Mohylová sídliště střední doby bronzová.

~ : Pískovna JZD. OKOL: Pokračování
z~chr. výzku•
,
mu od 17.6. do 14.7.1970. NALEZ: Odkryv asi
17v m2 , na n~m! nalezeny 2 jám:,, 3 k'Ol. jamky
a několik shlukO atfepO; zachráněna jáma ve vých.
části pískovny. ULO~ ~ AÚ 0SAV Praha • .Id!= Z čj.
2971, 3361, 3430 a 5005/70 (E.Cu j anová).

127. MALÉ NEPODluCE, k.o. Dobev, o. Písek

Kt~T:

Pravěký

c~~centní ?)

ojedinělý

nález kamen-
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n,ho brousku. I.OK: Na poli vpravo od silnice z llaUch Nepodři c do Dobev1, t j . 166 mm od záp. a 17T
mm od ji!. okraje mapy M-33-101-A-a-2. CKOL: Po•tchový sběr autora zprávy 28.6.19 70. NÁLEZ: Kamenrr! brouaek ze světleěedého jemnozrnného píekovoe,
d. 123 mm, max.~- 44 mm, v. 37 mm. YI::92: M Písek,
č.1. 1 .626.
J. Frohlich

128. MALETICE, k.o.

Y~ěenec,

o. Písek

~ : Prav ěké (n~ur čené) mohy lové pohřebiětě7
LOK: Les H~rky,trat Hůrka, 7 až 18 mm od sev.
a 113 až 119 mm od zép. okraje mapy M-33-lCl-A-d
( Protivín). CKCL:, Pr~zkum A.Bene ěe a J.Michálka
dne 13.9 .1970. NALEZ: Skupina několika desítek
mohyl.(?)út varO s kamen .konstr . bez hlinitého násypu Cv. až 2 m). 1d!,: Z čj . 5084/70 (J.Michálek A.Beneě). KCMENTÁ~: Navrženo k zatazení do stát.
seznamu památ ek; bude ještě t řeba ~ věřit, zda se
nejedná o útva ry subrecentní.

129. MALÍN, k.o. Kutné Hora, o. Kutná Hora

-

KULT: Slovanské hradiátě. LOK: Sev. okraj hradi jtě. CKCL: Pr~zkum dr.K.Žebery na jaře 1970.
,
NALEZ: Výkopy při silnici poruěils val 1 příkop .
Dr.~ebera sebral stt~py, které jsou podle určení
dr .R.Turka starěí nežli L!bice. ULO~: NM Praha .
KúW.NTÁ~: 14.IV.1970 hlášeno do MK.Hora s !á1ostí o zách~ . akci a ochranu hra~išt~.
S• •Vencl

- 77 130. IIAH~ICE, k.o. Rašovice, o. Kutná Hora
KULT: Stfedověká tvrz.~: DOm čp. 19 na okraji
obce, napravo od silnice Ra§ovice - Mančice.
OKOL: PrOzkum referentO v r.1970. NÁLEZ: Tvrz zan ikla beze zbytkO. Y!: Profous III, 20; Sedláček,
Hrady a .zámky XII, 318.

-

J. Kabát - K.

Slepička

Manětín: viz HRÁDEK, k.o. Maně tín, o. Plzeň-sever

,131. IIAHCVARrlCE, o.

Jičín

KULT: Pozdní latén, svatyn ě typu "Viereckschanzen•.
LOK: 2 km jz. od obce. OKCL: Výzkum M v Liberci,
,
červen - červenec 1970. NALEZ: 10 objektO (pravděpodobně kultovní stavba typu "Umgangstempel", térový hrob se žlábkem, chata s 11 sponami a kováním
bronzového kotlíku at1.). ULOŽ: M Liberec, č.přír.
7620-85. ,!d!: NZ 1/71 (kopie v AÚ Praha), AR XXIII,
288-293, Zpr. Srámk. Sobotky 1970; Lidová demokracie 26.8.1970; Vpřed 4.9.19n; BZO 1969, 75;
SbČSSA 1971, 61-88; z čj.4214/70 (S.Soudský).
KOMENTÁ~: Výzkumem byly zjiět ěny objekty nepochybně
kultovního charakteru; rovn ěž bylo na základě stratigrafie příkopu před vchodem do areálu čtyřdhelní
kových valO jistě ověřeno, !e valy byly budovél\)'
v pozdním latánu (patrně l.pol. l.etol.př.n.1.).

-

J.Waldhauser

• 132. MECLOV, o. Doma!li ce

-

KULT: Pravěký mohylník a sídliětě. WK: Poloha Na
palouku. OICOL: Záchr.výzkum mohyly č.5, veden;#

- 78 dr.E.~janovou od 15.7. do 31.8.1970. NÁLEZ: Prokopéna část mohyly e kamennou konstrukcí. UI.02: AÚ
0SAV Praha. Jd!: Z čj.3429, 3478, 3913, 3961, 4180,
4325, 5006/70.

·133. dLNÍK, o. Mělník
KULT:

Předneolitický

(meaol1t1cký ?) hrob, únět1ck4
hroby.~: Jz. část koupaliětě. OKOL: Záchr.akce
J.Fridricha 26.-27.5 ., 3.-25.6.1970 ve výkopu pro odpadní
potrubí koupaliětě; hlášení nálezu VB Mělník.
,
NALEZ: Dětský skrčený pohř eb b~z mil odarO, stratigraficky předneolitický. V blízkosti dva únět1ckl
skrčené pohř by s keramikou, bronzy aj. UL02: AÚ 0SAV
Praha. LIT: Z čj.2340, 2482, 2811, 3002/70.

'134. MIKULOVICE, o. Pardubice

ICJLT: Neolit, středověk. !Q!: Pole jv. od kostela na
svahu návrší nad obcí. OKOL: Povrchový sběr 14.5.1971 .
NÁLEZ: . Hradiětní a středověké střepy, dva hlazené kamenn~ nástroje. ULOŽ: M Pardubice.
P. Sebesta

135. MILEVSKO(?), o. Písek
KULT: Neoliti cká kamenná sekerka.~: Neznáma, patrně okolí Milevska. OKOL: 23 .IV.1970 přinesl sekerku
autoru zprávy geolog Jifí Machart, který ji nalezl
pfi tfídění minerálO v březnu r.1970 v kabinetě 2.
devítiletky v Milevsku, kde byla uložena bez jalcych,
koliv ďdaJO. NALEZ: Asymetricky klenutá sekerka
s oblou podstavou a nepravidelně vypuklým hfbetem.
Ostfí drobně recentně otlučeno. Na povrchu stopy
tvarování polotovaru otloukáním a zbytky pOvodního
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povrchu valounu(?). Tmavomodroěedá břidlice(?).
D. 79 mm, A. 47 mm, v. 28 mm - tab. III:7.
KOMENTÁ~: Nález určil dr.S.Vencl. UL02: Prozatím
u autora zprávy.
J. Frohlich

,

136. IIIWSTIN, o. Rakovník
a) Lok. XXVIII - poloha "Za břehy" - ppč. 899, 900,
901. Při založení nové chmelnice JZD na pozemcích,
kde byly v dřívějších desetiletích již několikrát
selské chmelnice, byly zbytky pravěkéhp osídlení
znovu naruěeny hlubokou orbou. Zjiětěné kultury:
Lineární keramika: množství zdobených střepO
a okrajO; 1 střep se zbytky černého malování. Na
jednom střepu zbytek výlevky trubičkovitého tvaru.
Málo štípané industrie (žatecký a tuěim1cký křeme
nec). Polotvar kopytovitého klínu. Několik zlomkO
kopyt. kl:ínO, zlomky kamenných drtidel, pískovcových brouekO a kusy mazanice. Tab. XI:1-18,XII:19.
Starý latén: Blízko sebe několik sttepO výdutí
a okrajO. Tab. XII:20-22.
F. Hammer

b) Lok. XXIX - poloha "Za humny·•; část A: ppč. 772.
779; část B: ppč. 760, 772. Na záp. straně obcese
nac~~zeji dva náleLov~ prostory, oddělená vodní
strouhou. Ctst A (za strouhou, vzdálenějěí od
hobp. bu~ov): úětěp !ateckého křemence (necliteneolit), o~edinělé střepy knoYíz~ké a štítarskó,
několik střepO halštatsko-laténských, několik neurčitelnýeh pravěkých střepO; 1 střep asi 12.sto~etí a nedatovPtelná železná dtruska& ~~st B (před
strouhou. těsně za hospodářskymi tudova..J.): něko-
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11k etfepd halltateko-lat,nských, nlkolik neurči
telných pravěkých etfepO, několik etfep6 a otraJd
c 11.-12.etoletí.
F. BnttP•r
•
o) Lok. XXX - poloha "Krutina", ppč. 1372, 1382/2.
Malá lokalita s m4lo nálezy: několik ethp kaOYi••
ské kultury, n~kolik střepO a okraj6 halltatekolat4nskýoh, kulturně neurčiteln4 stfew m1a44be
prav~ku a protoqis torické, 1 kue lelezn4 kov'llek•
st rusky .

F. Baser
1410, 1411, 1416.
Protáhlá lokalita směrem s-.r, skládající se ze dvou
tmavých skvrn {F-1 a F-2) s nevelkým mno!stvím nál•zO eneolitických {úštěp pruhovan~ho křemence typu
Lhota p.Džbánem, zlomek broušené kamenné sekerky),
knovízských {několik střepO), halětatsko-laténs)cych
(rOzné střePY i okraje)- tab. XII:23-27 a kulturně
neurčitelných (pravěké střepy, střep s přísadou
pestré drti z porcelanitu, kus bečovského křemence
se slabou pa~inou, po 1 kusu !elezné hutnickl a kovářská strusky).
F. Hammer

d) Lok. XXXI - poloha "Krut 1na ,

e)

ppč.

Lok„ XXXII - poloha "V houskejch". Rozsáhlá lokalita, dělená nízkým plochým hřbetem: 'Vých.část ppč.
1346/2, 1347/1, 1351, 1353, 1357, 1358, 1360. 1366,
1367, 1369, 1370; záp.část 1296, 1331/1-2, 1338,
1339, 1343, 1344/1. Východní část s 5 tmavými skvrnami: Lineární keramika: Nezdoben~ a zdoben, stfew,
střep se zbytky čern,ho malování, nezdoben, okraje.
Stípaná industrie (pfevá!ni letecký, málo tullmickt
kfemenec, r0r-n4 ~azour)cy, odAtěp pruhovan4ho khaence I.bota p.Dlb.). ROzn4 typy broulentch kamenzdch
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drtidel, roztěrač a přitloukač, kousky hnědých
pískovcových brouskO. - Vypíchaná keramika: 1 zdobený střep a od~těp deskovitého pd'uhovaného pazourku - tab. XII:28-35, XIII:36-45. Latén: Ojedinělá
střepy a okr aje (tab. XIII:46). Západní část a 4
tmavými skvrnami: Neolit: úětěp ěedáho žateckého
křemence, zlomek v ětšího kopytovitého klínu, druhotně používaného jako přitloukače - tab. XIII:47;
zlomek brouěeného plochého nástroje, zlon:ky drtidel
a rcztěrač. - Neurčitelný pravěk: několik atypických (knovízských?) střepO .
F. Hammer
f)

Lok . XXXIV - poloha ''Nad luky", ppč. 874, 877.
Menší SJ směrem protáhlá lokalita upros tř ed staré
chme lnice: Lineární keramika (zdobený stře p, n ěk o
lik okrajO a úětěpky žateckého křemence); několik
okra j ových střepO h alětatsko-latén ský ch; neurčitelné prav ě ké atypické střepy a mazani ce ; atypický
středov ěký střep (druhotn ě přivezen 7), tab. XIV:
48-54.

F. Hammer

poloha "Na dolíku", ppč. 147C/2, 1471/2,
1474/3, 1478, 1488. V prostoru zruěenjch selských
chmelnic, těsně za posledními domy obce, rozsáhlejší sídliětě s 5 tmavými skvrnami. Cbsahuje pouze
mnoJství knovízských a štítarských střepO hrubá
~ jemná keramiky (nezdobená, prstovan~ a zdobená
s p~aem hust:~ch jemných rýh a řadou krátkf ch šikmých
vrypO, jemným a! hrubším hf'ebenvváním a plastickými
aubkova~ými lištami; rOznd typy ,krajd hladkých,
prstovantch - vroubkovtm1ch, n~kol1k stf~~ a lesklým

g) Lo!~. XXXV -

- 82 černým

povlakem. Tab. XIV:55-75.

F. Hammer
1')

Lok . XXXVII - poloha "Nad jámou" + "Na doliku",
ppč. 1459/2, 1469/1. Při zarovnání vyěěího břehu
mezi parcelami bylo buld oze rem zničeno pět{v jedná
~ad~ ležících)pravěkých objektO, která se dříve na
povrchu neprojevovaly. Pouze tři z rozruěených jam
obsahovaly nálezy. V čern~ skvrně 1 ležely odděleně
(asi 5-6 m od sebe) nál ezy dvou rOzný ch kultur,
a proto j sou V€deny jako objekt la a lb.
Obj ekt la: 1 zdobený střep lineární keramiky (tab.
XV:76); vy pí chaná keramika: s t řepy a okraje nezdobené 1 zdobené ornamenty s r~znými typy vpichO, jemných
a ž hrubých. Mno~ství štípan~ industrie z pruhovaného
křemence typu Lhota p.Dž bánem (10 jader a polotvary,
60 úštěpO, čepelovité škrabadlo, čepelky a odštěpky
r~zný ch velikostí), dále 1 čepelka a několik úštěpkd
z pazourku. Podle počtu jader a úštěpkO byla tu dílna
na výrobu štípané industrie , Je to první nález hromadJlého využití domácí suroviny (srv. BZO 2 1964, 13132,lok. VI a VII). Zvířecí kosti, zuby . Kořen jednoho
zubu je navrtán - nedohotovená ozdoba pro náhrdelník.
Zlomek kamenného drtidla. Jeden kue zelenošedé amfibo11tické břidlice 85 x 35 x 35 mm se stopami řezání
(d. 35 mm, v. 16 mm). Amorfní zl omek žlutavě zelen~
břidlice, asi též odpad při výrobě kamenného nástroje. Tab. XV:77-87 .
Objekt lb: Keramika knovízská (množství nezdobených
a zdobených hrubých 1 jemných střepO; vyskytuje se
hrub, prstování, svislý svazek jemných rýh s řadou
krátktch ěikm!ch vrypO a aubkovaná plastická lišty ,
kromě toho střepy se ěirokým mělkým !lábkováním
uvnitf ; okraje rOzn!ch profilO, nezdobená, s prstován:!m 1 e tordovantm krajem, část střepO je tuhova-

- 83 ná). Zvífecí kosti a zuby, mazanice a uhlíky.
Tab. XV:88-95 .
Objekt 2: Keramika knovízská (několik hladk;fch
a pratovaných stfepO a 2 hladk4 okraje) Tab.

XV:96-97.
Objekt 5: 1 zdobený

střípek

a nezdobený okraJ ke-

ramiky vypíchaná , odAtěp pruhovanáho kfemence typu
Lhota p. Džbánem.Křemenný roztěrač-pfitloukač ve
tvaru malého kvádříku.
F. Hammer
1) Lok. XXVI-B - poloha "Za zdí"+ "Na palouku",
ppč. 75/1. Dalěí nálezy ze známé lokality.
Zdobený střep vypíchaná keramiky (dříve nalezena
j i ! štípaná industrie a zlomky brouěených kamenn$ch nástroJO).
F. Hammer
J) Lok. X.XVI-C - poloha "Za zdí" + "Na. palouku",

82, 83, 139. Jz. od části A nalezena nová
tmavá skvrna s menAím počtem nevýrazných pravěkých
stfepa, které snad nále!! několika kulturám
(neolit?, knovíz?, halštat-latén ?).
ppč.

F. Hammer

137. IIIMOI, o. 0eská Lípa
a)

KULT: Šárecký typ a kult. s vypíchanou keramikou,
e!dliAtA. ~ : Pravděpodobně na hranici obcí 111.moĎ
a Svébofice. OKOL: Sběry J.Nachlingera z Liberce.
UU>!: M Liberec, 1.č. 7436. g:r: Archeologiclq v;ýzkwl
v severních eechách, Liberec 1971.

J. Waldhauser -

v.

Weber
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b) KULT:

Pozdně hradiětní hradiět ě.

T~měř

ve
'
st ředu města. OKOL: Sběr dne 22 .4.1971. NALEZ:
Oatrožna na kostelním vrchu jeví stopy pfíčného
valu; keramika. ULOZ: M Liberec, 1.č. 7488.
Y!,: Archeologický výzkum v severních Oechách,
Liberec 1971; NZ 20/71 v M Liberec.
~:

-

J. Waldhauser - V. Weber

138. MODRÁ H8RKA, k . o. Štipoklasy, o. eeaké Budějovice

KULT:

Sídliětě

k. s vypíchanou keramikou(?).!&,!:

Trat U velké hruěky, 350 m sav. ~d kostela, na mírném jv. svahu, t j . 86 mm od záp. a 75 mm od ji! .
okraje mapy M-33-102-A-c (Dolní Bukovsko). OKOL:
PrOzkum I.PavlO a referenta 6.10.1970. Za l.republiky tu byla nalezena bfitní část provrtané motyky (MO . Budějovice, pfír.č. 1951/58). NÁLEZ:
Několik silně korodovaeych atřepO pravěkého charakteru, středověké zlomky a úlomky ruly , je! musely
být na mís to zavlečeny. UL02: Expos itura AÚ OSAV
Plzeň, sine. H,!: A.Beneš, AB XXII 1970, 668,
obr. 4:5; z čJ.253/70 exp. Plzeň. KOMENTÁn:
Existence neolitického sídliště v této poloze je
mo!ná, lokalitu je třeba so ustavně sledovat. Podle
místn~ch zpravodajO byla v trati i mohyla, dnes
Ji! úplně setlená orbou.

A. Beneš - I. PavlO

139. KOCHOV, o . Praha-vý chod
a ) ~ : Jáma k. nálevkovitých pohárO?

obecní pískovizy u Obory,
vysokám asi 200 m. OKOL:
:·eferent zbytek kul turní
dob ve stř epech: i.velká

!&!:

Břeh

býv.
která je na mírném návrš!,
V r.1961 náhodně zjistil
Jámy. NÁLEZ: eást1 dvou náPmforovitá nádcba, inv.a.

- 85 2299. 2. malá etá!ovitá nádobka s ouškem, č.inv.
2300. ULOt: M Oelákovice, inv.č. 2299-2300 . KatENTÁI:
Podle prof.J .Neuetupného patří nález do salzmundek4
skupiny.
J. Špaček
b) V r.1970

hláěen

do m.Brandýs n.L.nélez kostrového
pohřbu, ale kdy! se pracovník musea na místo dostal,
byl nález beze stopy zničen.

140. MOLITOROV, k.o.

Kouřim,

o. Kolín

KULT: Sídliště k.vol utové a k . vypíchané.~: Skrývka ornice u cihelny (záp .okraj) , zhruba okolí bodu
97,525:40,875 km na mapě M-33-78-B-b (Oleěka). OKOL:
Sběry referenta v r.1968-70; pr~zkum Sl.Vencl 31.8.
1970. NÁLEZ: Skrývkou ornice nad hliništěm bylo narušeno několik objekt~ volutové a vypíchané keramiky.
Početně pfeva!ovaly mělce zahloubené mísovité a laločnaté objekty . Při sv. okraji skrytého prostoru byly
1 obrysy dvou dlouhých obdélníkovitých chat (š. 5 m
ad. 10 m). Podle povrchového sběru nélo!ely kult.
volutové. UL02: M Kolín. !f!:NZ čj.6265/70 (Sl.Vencl).
J.

Vaněk

141. MOST, o. Most
a) KULT: Ojedinělé nálezy z doby bronzové(? ) a hradišt-

n í . ~ : Stěna lomu na jz. straně (na stupni pod vrcholem) vrchu Hněvína; okolí bodu 03,000: 99,625 km na
mapě M-33-52-A-d (Most). OKOL: Sběr z profilO v lomu
pfi prOzkumu a vyhledávání místa starších nálezO.
NÁLEZ: Keramická zlomky. ULOt: Expozitura A6 eSAV
Kost • .&!!: J.Bubeník, Hradištní náleey z vrchu Hnl~t-

- 86 na v Mostl, AR

<v

tisku) ,z čj. 208/70exp. Most.
J. Bubeník

,
LOK a NALEZ: Sondá! v nádvof:! býv. minoritak,ho kláštera v r.1970. Y!= Z čJ.
6148/70 .
A. Hejna

b) KULT:

c)

Středověk~ město.

-

KULT: Středověk~ město.~ : Sondáž v
kostele v r.1970, dokončená 1971.

děkanském

A. Hejna

142. MRZKY, k.o. Tismice, o. Kolín

KULT: Eneolitická(?) sídliště. !fl!: Na poli pfi
lev~ straně silnice z Mrzek do Tismic, za posledními doJIO' v Mrzkách; v okolí bodu 86,550 : 46,200 km
na mapě M-33-66-D-c
, (eeský Brod). OKOL: Sběr referenta v r.1970. NALEZ: Amfibolitická sekerka, pazourkov~ jádro. UL02: M Kolín.
J.

143.

Vaněk

dfe, k.o. Kf'emfe, o. Oeský Krumlov
KULT: Hradiště ze starší a! rané střední doby bronzové; stfedov~k. ~ : Zfícenina středověkého hradu
Dívčí Kámen, na (levobfe!ním) soutoku Kfemlského potoka s Vltavou, nepfístupný skalnatý ostroh. OKOL:
System. výzkum Josef Poláček. Od r.1962 do r.1970
odkryto 880 m2 , v r .19n bylo vyhloubeno 90 m2 sond.
NÁLE'l: Na relativni přístupnám sv. ~seku ostrohu,
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kam nedosahovaly středověké zásahy, zjiětěn,y řady
chat z d.bronzov, . Těsně v týlu vnitřní linie chat
byl zfízen val s balvanovitou destrukcí, pOvodně na
euoho kladenou. V počátcích osídlení a před uve~enou for t ifikací byly v určitých vzdálenostech budo•"'-1 nepochybně z obranných dOvodO tisícová sklady
obl,zkO. V sídeln ích objektech byly v kulturní vretYI (65-85 cm) nalézány desetitisíce stfepO . V chatl
kovolitce byly zjištěny zlomky kovoliteckých tyglí•
k6 <někdy s dochovanou bronzovinou na stěně), nal4zané většinou v prostoru rozmetané pece. Z chat
nebo z jejich t ~sného sousedství pochází mnofství
nálezO bronzO, tkalcovská závaží, miniatury kamenných sekeromlatO (t echnicky nedokonale provedených),
desítky drobných valounkO.. Vyhlazená pestré valounky
se však nikdy nevyskytovaly spolu na skladech "munice" velký ch oblázkt. Byly nalezeny 1 jednotlivé jantarové perly; v chatách, někdy přímo po jejich obvodu, byly v neobvyklém množství nalézány podložní
desky kamenných mlýnO- tříkO. Nálezy tříkO pocházely
taká z okolí chat, stejně jako méně časté kamenné
pekáče. Byly zjištěny 1 sklady hrud eurov, tuhy, v!dy
spolu s nálezy prav ěká keramiky. Na jižním ~seku
ostrohu pokračovaly shodn~ nálezy, ale v poněkud odlilněJlíeh terénních podmínkách. V kulturní vrstvě
chaty v sondě č.22, mocná až llU cm, ležel uprostfed
chaty mohutrzy, balvanovitý mlýn, pod ním byla ulo!ena dv,Jice bronzových náramk~. Další nálezy bronzO
spolu s jinýud doklady hmotná kultury byly tak~ prov,zer,y nálazy oblázkO. V kyselém pOdním prostfedí ae
~Jchoval osteclogický materiál jen nepatrně. UL02:
li (!eek4 Budějovice. ~ : J .Poláček, Dívč ! l~á:men1.ridiltl z doby bronzov,, .Budějovice 1966; t/1,
Ar~beolog1ckj vý7'kwn na Dívčím "8men1, Zprávy l&JčK
1963, 30-36; t11, Další výs ledky výzkumu . ia Dí~~ŮI

e

- 88 -

Kameni, Zprávy WčK 1966, 28-32; tý!, Pravěké kofen,
eeských Budějovic, Výběr 1/VIII 1971, 1-3; tý!, ÓVaha k době bronzové v jižních Oechách, Výběr 4/VIII
1971, 199-200.
J. Poláček

• 144. IISENO, o. Mělník

KULT: Sídliště k . vypí chané . ,!&!: Poloha Na mostku,
U cihelny. OKOL: Pokr a č ování výzkumu NM v r.1970.
NÁLEZ: V sondě vn byla odkryta zbývající část kOlové stavby I a část kOlové s tavby II. V té!e sondě
bylo prozkoumáno 8 jam a v ě t ěí množství ktllových jamek. ULOŽ: ml Praha . Y!,: BZO 6 1968, 84; BZO 7
1969, 82.
M. Lička

145. IIUKA~V, o. Praha-východ
a) KULT: Zaniklé středověká osada Janovice (13.-17.

stol.).

~ : U zaniklého kostela. OKOL: Výzkum
'
dr.Radoměřského z NM v r.1967. NALEZ:
Keramickýmateriál 13.až 17.stol. Osada pravděpodobně zanikla
ve třicetileté válce. V místě bývalé osady jsou dodnes patrey zbytky kostela, vysta~ěného a! v době
po zániku osady. UL02: NM, odd. hist. archeologie,
pfír.č.125/66, inv.č. 130340 - 130386.

J.

Spaček

b) Stfedověká sídliště (15.-16.etol.) • .!f!: U domu čp.
20, majitel ing. Navrátil.OKOL: Předal majitel domu
dr.P.Badoměřskámu v r.1966. NÁLEZ: Kulturní vrstva
a keramikou, !elez. předměty, · zvíř. kostmi. uw2:

- 89 NM, odd.hist.arch.,
142.

ptír.č.125/66, inv.č.

J.

130.085 -

Spaček

146. IIUKOV, o. Teplice

KULT: Hradišt ě z pozdní doby bronzové. LOK: Poloha
Hradiětany. OKCL: Průzkum V.Kruty 13.X.1970. NÁLEZ:
Jižní přeruěení hradby (mezi C - V plánku v AB IV,
498) se zdá souviset s odebráním zeminy na novodobou
čtverhrannou stavbu; svah je zde příli§ prudký, ne!
aby tu mohla být brána. V případě přeruěení valO na
západní 1 výchcdní straně nelze vzhledem k nápadné
vlně v místě valu vyloučit možnost novodob~ho porušení výstavbou cest. Bránu bude možná nalézt asi
pouze výzkumem, vzhledem k próběhu valu lze ji oče
kávat někde na vých . straně (u CH?). LIT: Z čj.
621/70 Most (tj.5259/70 AÚ Praha).

147. MUTbOVICE, o. Rakovník

a) Lok. 37 - poloha "Na Hředských hlavách", ppč. 149,
151/1-2, 158, 159, 160. Lokalita leží částečně ve
staré chmelnici, částečně v poli. NálezO není mnoho
a ~álo výrazných: zlomek mladopaleolitické patinované pazourkové čepelky - tab. XVI:104; zlomky neolitických čepelek a úětěpy - tab. XVI:103; atypickl
pravěká střepy a několik okraj~ - tab. XVI:101.102;
ui halAtato-latán a snad 1 mladěí doba fímsk,.

F. Hammer
b) uk. 38 - poloha "Za hu~ ke HředlOJn", ppč. 194/1.
Lciallt& je- v pc-1.i. tleně ?.a z ahradami na vých. okraj!

nee-'.

Hemnohc, n'1ez0 a

většinou

nevýrazr..ych:

- 9C Několik

neolitických-eneolitických kusO štípaná
industrie (tuěimický a jiný velmi jemnozrnný světll
kfemenec). Mladý bronz až halětato-latén: 1 stfep
s rýhami, 2 střepy a tuhový ólomek dna s hřebenov,
ním, okraje rOzný ch profilO - tab. XVI:105-110.Mno!ství atypi ckých pra v ěkých střepO.
F. Hammer

c) Lok. 39 - poloha "Za ~chtou", ppč. 128, 129, 130.
Lokalita je známa od r.1961 - s rv. NZ ze dne 30.6.
1961,str .70-72 , pod č . 21:Archeologické nálezy v obvodu obce Mut ěj ovice u Rakovníka, č j.7678/62 v AÚ~
Viz též BZO 2 1964, 128: Nólezové okruhy 1 a 2 pod
"Kult ura lat~nská " a "Doba timská", srv. 1 mapu .
(Naleziětě č.21 je nyní přiděleno zbořenému domu
čp.41, ve kterém se naěla keramika z druhé pol.
15 .století.) Poněvadž poloha "Za ~cht ou" lež:! již
v poli za vých. okra jem obce , vedu Ji nyní jako
samostatnou lokalitu č. 39. Nálezy: Sttepy snad
halětatsko -laténské, rózné laténské stře py a okraje (tab. XVII:111-115), několik st t epO z ml ad ě! d.
římské, střepy okraje a zlomky den ze 13.stol. kulturně neurčitelné atypické střepy, několik brouskO, zlomky drtidel, kamenný roztěrač a množství
železná hutnick~ a něco kovářské strusky.

F. Hammer
d) Lok. 40 - poloha •středn í vrbice", ppč. 317/2, 320.
Uprostřed

chmelnice malá lokalita s ne početnými nálezy: Jádro ze !edáho pazourku a zlomek brou!en4,
provrtané sekerky z neolitu-eneolitu ; několik kulturni neurčitelných stfepO a zlomek drtidla.

F. Hammer

- 91 e) Lok. 41 - poloha "Na pahrbu", ppč. 1739/1, 1740/1,

1751/1.

Ojedině}!

nález na hromadě kamení, vybran4ho z částí uvedercyoh parcel: Polovina eneoli tick'1lo
provrtaného brouěeného kamenného mlatu kladívkovit4ho tvaru, čerstvý lom, tab. XVII:116.

F. Hammer

...

Doplnlry starších lokalit novými nálezy.
t) Lok. 2 - poloha "V Cerném pod Evou", ppč. 713.
Stf-.ep s typickou výzdobou kult. mohylov, stfední d.
bronzov~.
F . Hammer

26 - poloha "Na ~arskejch" , pp č . 1754/1.
Shrnutí starších nálezO: F.Hammer, nálezové zprávy
čJ.7013/64, 6329/70 v AÚ. Eneolit: Nedokonale vypracovaná, brouěená kamenná sekerka, tab. XVI:99.
Zlomek kamenné sekerky oválného prOřezu; pt1tloukač, plochý křemencový valoun oválného tvaru.
V BZO 2 1964, 125 Je pod č.26 uveden ojedinělý nález velké kamenné sekery severského , u nás vzácn,ho typu; pro dplnost je vyobrazen na tab. XVI:98.

g) Lok.

F. Hammer

h) Lok. 28 - poloha "U Milostína", ppč. 1612 , 1616,
1623, 1625, 1626. Údaje o nálezech: F.Hammer, BZO
2 1964, 128 pof.č. · 28; nálezové zprivy čj.1843/66
a 3549/69; J.Justová, AR XXIII 1971, 743-750 o nálezech ataro- a stfedohradiětní keramiky.

F. Hammer
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i) Lok. 29 - poloha "Na dílcích",

ppč.

2046.
Nedaleko od místa nálezu paleolitického jádra
(viz BZO 2 1964, 126) nalezena plochá brou~ená
sekerka - tab. XVI:100 a zlomek užší sekerky, obojí
neolit.
F. Hammer

j) Lok. 33 - "Území obce Mutějovice".

Viz BZO 2 1964, 128: Podle nejnovějšího určení
odbornikó z AÚ vyskytuj e se na zahradách domO čp.
12, 16 a 18 na Malé Straně keramika středo- a!
mladohradištni.
F. Hammer

148. NEHVIZDY, o. Praha-východ

KULT: Knovízský koflík ojediněle (?-hrob?).~:
Údajně pole v poloze Na zámku; asi 81,150-250:
56,350-500 km na mapě M-33-66-C-b. OKOL: Vyorán
v min.stol.; prózkwn referenta v r.1970 negativní.
NÁLEZ: Koflík s lehce pfevýšeným uchem. ULO~:MMP.

J.

Vaněk

• 149. NELAHOZEVES, o. M~lnik

KULT: Počátky eneolitu (příp. pozdní neolit až roz•
hraní eneolitu), ojed. nález keramiky. (Hrob?).
LOK: Na sz. od obce (srv.plánek). CKOL: Při bagrování písku pro navá~ku hráze nově vznikajícího jezera si v době mezi 15.a! 26.červnem 1970 pověiml
bagrista zachované nádobky, kterou vyzvedl ze str!en,ho písku a předal ing.Albertu Prouzovi, pracovníku Armabetonu v Praze. Bagrista ddajně nepozoroval !ádná dalěí předměty ani kosti. FhDr.Hana Prou-
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zov, z Ústavu pro jazyk český 0SAV přinesla nádobku
do AÚ k registraci. Prohlídka naleziště byla bezvýsledná, vlastní místo nálezu bylo ji! zničeno.
Vyznačená poloha na plánku (tab. I:5) je proto jen
přibli!ná. NÁLEZ: Meněí bezuchá nádobka s nízkým
slabě rozev řeným hrdlem, výdutí v horní třetině
a rovným plo chým dne~. Na výduti jsou rozmístěny
v pravidelný ch vzdáleno stech tři malé plastické
výčnělky kulovitého tvaru, z nichž jeden je posazen
pon ěkud níže. Povrch nádobky je světle hnědošedý ,
hlazený; nádobka zachována neporuš ena. V. 70-72 mm ,
po_ 78 - 81 mm, pv 82-84 mm, pd 42-45 mm (tab.I:4 ).
Uchování nádobky nevyluču je , že by mohla pocházet
ze zničeného hrobu. ULCZ :Ing . A.Prouza, Praha 6.
,
fil_: Z v archivu AU (V.Spurný). Z dřívějších nálezO
třeba uvést rozsáhlé knovíz. sídliště; ve zprávě
z 1.8.1964 se zmiňuje K.~ebera, že mezi knovízskými
střepy nalezl také jeden větěí zlomek nádoby nejspíAe eneolitické. Publikace a shrnutí nálezO z knov.
sídliště srv. K.Slenát, AR XX 1968, 80-85 •

...

V. Spurný

150 • lfESUCHYNt, o • Rakovn ík

XXXVIll - poloha "Jeaama", ppč. 681, 682, 688.
Ojedinělt nález k.vypíchané před několika desetile-

a) Lok.

tími: Zlomek broušeného, vyaokohřbetého, provrtanáho
kopytovitáho sekeromlatu - tab. XVII:117. Opakovan4
pr6zk\ll'G' lokality byly bezvýsledné.
F. Hammer
Doplňky starších lokalit novými nálezy.

b) Lok. Vlll E - poloha "Jeaama", ppč. 610 1 617, 627,
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631, 642. Větš í tmavé skvrny ve chmelnici JZD, navazujíc! na ev. k lokalitě VIII A, lefící v prostoru
chmelnice ~tátniho statku. Nová část velké lokality
VIII je označe na E. Na povrchu nalezeno menší mno!etví prav ěkých střepO: Zdobený střep a něk olik okrajO mladěí d.římské, 2 kusy železné hutnické strusky,
většina neurčitel ných pravěkých ěpatně zachovalých
etřepO.

F. Hammer
c)

Lok. IX - poloha "Na studánká ch", ppč. 172, 173,
174, 176, 177, 181, 182, 185, 186, 189, 190, 19),
194, 198, 199.
Na základě nových nálezO je nutno
určení v BZO 2 1964, 133 doplnit: Několik okrajových střepO mO~e náležet volutové keramice; hrot
šipky z bečovské ho křemence, malá broušená kamenná
sekerka a 2 zlomky brou~ených kamenných nožO patří
do eneolitu. Zdobené střepy, nezdobené 1 zdobené
okraje, ouška náležejí mladé fázi únětické kultury.
Množství neurčitelný ch pravěký ch stř~pO a zlomek
drtidla. Nevelký po čet r~zných zdobených střepO
a okrajO ze starší a~ ffiladší doby hradišt ní - viz
J .Justová, AR XXIII 1971, 7 43 - 750. Střed ověk a!
do 15.stol.: Větší množství zdobených střepO a okrajO, kamenný brousek, železná kovářská struska, kostěná brusle a několik zvířecích kostí z narušen~
kulturní vrstvy při hloubení kotevní jáiey.

F. Hammer
4)

Lo~. XIll - polcha "U palouku", ppč. 72) až 808.
Při opakovaném yrOzkumu zjištěny další 3 tma,á skvrny ra záp. a vých. okraji rozsáhlé lokality . F. 22:
etřery keramiky voJ ttové, šárecké,10 typu a vyp:íchan4,
štípaná industrie, brouěeuý kamenný klín; n ;kolik
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okrajových střepO asi ze 13.století. F. 23: stfepy
volutov é i ěáreckého typu , ětípaná industrie. F . 24:
střepy keramiky volutové a ětíp aná industrie. Materiálem ětípané industrie je ve věech případech ~atecký a tu~imický křemenec.
F. Hammer

151. IEVWCE, o. Písek
a)

KULT: Keltské oppidum. LOK : Poloha "Na Hrad ě ", asi
1,5 km jv. od obce. OKOL : Povrchový sběr na polích
uvnitř oppida provedl autor zprávy 14.V.1970 . NÁ~EZs
Keramika a kus skelné s t rusky. ULO~: ~ Písek, č~i.
1.625 • .!d!: Nepublikováno; starěí nálezy viz B.Svoboda, AR II 1950, 64-68.
J. Frohlich

b) KULT: Novověká (16.-17.stol.) prospekční §tola. ~ :

V levé st ěně rokle na záp . břehu údolní nádrže Orlík,
20 m od okraje hladiny, 1.0 70 m vjv. od kapličky
v obci, tj. 149 mm od vých. a 168 mm od již. okraje
mapy M-33-89-C-b-l. CKOL: PrOzkum a zamě ření dosud
neprozkoumané ětoly J.Frohlich a J .Machart v září
r.1970. NÁLEZ: 16,5 m od ústí ětoly v hloubce 5-10 cm
zlomky části nádobky při dně 6 vleětovaným vzorem
(patrně 16.-17 .stol.). Zlomky slepeny v jeden celek.
UW2: M Písek, č.1. 1.624. KOMENTÁ~: Patrně se Jedná
o starou proep ekční ětolu, dlouhou 21,5 m, vedenou
za dčelem získání zlata. O ětole vypráví 1 pověst
(Poutník nd Otavy II 1859, č.21 , 246 ) .

J. Frohlich
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152. REZBAVl!rICE, k.o. S{áhlavy, o. Plzen-jih
KULT: Neolitický o jedi nělý nástroj. _!6?!: Na poli
svan,m •v houvoze". OKOL: R.1948 nalezl rolník
Václav Hach z Nezbavětic. Do muzea Jsme nástroj
získali z chválenické školy. NÁLEZ: Vrtanl kopytov1t$ sekeromlat, d. 83 mm, š . 41 mm, proměr
vrtání 18 - 19 mm. Břit a týl nástroje je silně
opotfebován . Ul.OZ: M Blovice , inv.č. 51.

K. Skrábek

153. NOVÁ VES, k. o. Svojšice, o. Kolín
KULT: Eneolitické sí.dli§tě. ~ : JOO m Jižně od
již. okraje silni ce z C.Brodu do Nové Vsi na mírně
klesa jícím svahu. CKOL: Rýhou, pro ropovod protata
v srpnu 1971 sídl. vrstva. NALEZ: Zlomky keramiky.
ULCZ: AÚ.
J.

Kudrn áč

1S4. MOVÁ VES U PROTIVÍNA, k.o. Ž~ár, o. Písek
KULT: Pravěké kamenné mohyly.!&!= Těšínovské polesí, 300 m vých. od návrěí Ovčárna v poloze "Na
Sindeln,", ppč. 777/1, tJ. 215 mm od záp. a 60 mm
od ji!. okraje mapy M-33-101-B- c-l. OKOL: Zjištění
autora zprávy dne 12.XII .1970. NÁLEZ: Skupina 20
zachovalých kamenných mohyl. Jedna z mol\Yl prokopána nezná~m laikem na podzim r. 197C (v létě t4ho! roku skupinu navět ívil dr.A.Beneš a shledal
skupinu jeět~ neporušenou). Patrná je hrobová komora pr~měru cca 2 m, vytvo~ená ze svisle zapuAtiných kamen6 . Prostor mezi kameny Je vybraný do
hloubky asi 50 cm, ve vyházené hlíně !ádné ndlesy,
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ojedinělá

uhlíky.
J. Frohlich

,

,

~55. ROVE SEDLO NAD BILINOU, o. Chomutov

-

KULT: Středověká tvrz a zámek. LOK: V areálu dvora
státního statku likvidovaná vsi. OKOL: Záchr. výzkum,
vede~ referentem od 14.4. do 11.6.1970. NÁLEZ: Renesanční stavba, z níf odkryta větěí část pOdoryeu
základní ~tyřboké podoby s vnitřním členěním, stil'í
patrně 16. a 17.stol. Starší sídliětní horizont nemohl být prozkoumán pro vysoký stav spodní vody.
UIC~: AÚ esAV Praha. ,!d!: Z čj .1640, 2021, 3102/70.

A. Hejna

156. NOVÝ KNÍN, o. Příbram
a)

-

KULT: Mladěí doba hradi štní. LOK: Ji ž ně od Nového
Knína, pole ppč. 247 (číslo starého
katastru z r.
,
1840), 90-100 m severně od koty 366,1; poloha Na
vrchu. OKOL: Náhodey nález při vybírání brambor
v r.1965. Od příbram. archiváře J.V.Bezděky získán
pro muzejní sbírku v r .1968. NÁLEZ: Stříbrný náramek
(váha 37,5 g, vnitřní prOměr 70 x 68 mm, vnějěí
80 x 80 mm), pravotočivě stáčený ze 4 hráněných pramenO,vzniklých pravděp. rozdělením střední části maeívr~ějěí čtverhranné stříbrné tyčinky dvěma na sebe
kolm!mi podé:nými f'pzy. Konce tyčinky jsou vykovány
do zu!ujicích se drátkO, vzájemně ovázaných třemi
d osmi závit). Tab. 1:1. KCMENTÁ~: Náramek je v Oechách ojedinělý; má blízké analngie ( stříbrná i zla~é) v nordické oblasti, zejm~na na Gotlandu, kde
s~ vyskytují a! ~o konce vikinsk~ dcby Cs rov. typ
Ar 3: Stenbe~ger, Die Schatz~unrle &otla~de der Wi-
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kingerz.eit, Sto ckholm 1958 , I,II). Podobně v ruských
pokladech 10. -poč .12. stol. (Korzuchina, Russkije
klady, Moskva-Leningrad 1954). Nález evidentně nesouvisí s oblastí belobrdskou. Datování: 11.-poč.12.stol.
ULC~: M Pfíbram, č.přír . 736.
P. Drda

b)

KULT: S t ředověké osídlení. LOK : Základová rýha pro
ohradní zed budoucího urnového háje na vyvýěenině
ve vých. sousedství kostela sv.Frant i~ka Serafinského a k n ěmu pří sluěejícího hřb itova (ppč. 3C a 44),
cca 96 mm od záp. a 172-174 mm od j i ž. okraje mapy
M-33-77-D-a. CKCL: Záchr . akce referentky 19.6.1970.
,
NALEZ: Keramika, kachle, nečetné úlomky skla, zvířecí kosti, uhlíky, vypálená hlína; vzhledem k nevelké
hloubce rýhy nelze určit, zda uved ené nálezy pocházejí z vrstvy či objekt~ (v úseku s nálezy nikde nedosaženo rostlé podlo ži ). ULO~: Prozatím AÚ 0SAV v
Praze,č.přír. 28/70 . 11!= Z č j.3000/70.
~

J. Justová

157. NUONieKY, k.o.

Travčic e,

o.

Litoměřice

KULT: Hradištní, pozdn ě hradištní.~: Pole u pře
vozníkova domku čp. 17. CKOL: S běr J.Kruncla, předa
ey do muzea 12 .XI .1970. NÁLEZ: Střepy. UL02: M Litoměfice.

M. Zápotocký

158. OBRUBCE, o. Mladá Boleslav

KULT:

Pozdně hradiětní

-

a středověk. I.C K: Pole vedle
kostela ve Všeborsku. CKOL: Sběr refer entO v září 1970.

- 99 NÁLEZ: Atypick, střepy. UL02: M Liberec, neinv.
V. Weber - J. Waldhauser

• 159. OHNIŠOV, o. ~chnov n.Kn.

-

KULT: Středověká sídliště (XIII.-XIV.stol.). LOK:
Pole za čp. 113. OKOL: Sběr p. Tomase; prdzkum referenta a předání nál ezO 10.Xl.1970. NÁLEZ: Středo
věké střepy poměrně nevýrazné, svým charakterem odpovídají XIII.-XIV.stol. Dále zde bylo nalezeno vět
§! mnofství strusky. ULC~: M Hradec Králové, pf.č.
97/70.
J. Sigl

160. OPALICE, o. Oeské

Budějovice

KULT: Mladohradištní sídliště na pohfebiěti ze střed
ní d. bronzové ad. laténské. !fK: Plateau nad levým
břehem Třebonín s kého potoka, asi 500 m jjv, od stře
du obce a vých. od polní cesty ke Krnínu, na poli
býv. Burgerova (Kolouchova) statku, tj. v okolí bodu
56, 575 :16,70C kmna mapě M-33-113-B-d (Kamenný
Újezd). OKOL: Sběr 2.5.1970; zjištěno, ~e mohyly po
výzkumu českobudějovického muzea r. 1929 byly zcela
zahlazeny orbou. Otřelá keramika z pohřebiště a pozdějěího mladohradiětního sidliětě se nachází hlavně
v s9. části svahu. NÁLEZ: Cca 10 atypických pravělcych
zlomkd a 9 mladohrad. stfepO tuhových (m.j. 1 ovalen'! a 1 ěikmosetíznutý okraj). ULCŽ: Expositura AÚ
eSAV Plzeň, pfír.č. P 2/70. LIT: K lokalitě: Ig.W.
(Wodiczka), Neue Bronzezeitgraber in Sudbohmen,
Sudeta VII, 1931, 157-160; NZ čj.3C78/58 v srchivu
AÚ Praha CL.Hájek).

-

A.

Beneě

- 100 161. OFOLÁNKY, k.o. Opolany, o. Nymburk

KULT: Sídliště a volutovou keramikou, halětatsko-la
ténské, časně slovanské (pražský typ), starší a mladší doby hradištní. LCK: Poloha "Staré Badry", ppč.
853/2, ~j. cca 26 mm od vých. a 171 mm od sev. okraje mapy M-33-67-C-b. CKOL: Systematický výzkum referentky od 10.s. do 9.lC.1970. NÁLEZ : Několik stavebních jam a zřejmě části 2 chat k.s volutovou keramikou; obdélnikovitá zahloubená chata a několik zásobních jam z doby halštatsko-laténské; vých. polovina
čtvercovité zahloubené chaty s ohništěm ve vých.rohu
z období pražského typu; válcovité a lahvovité zásobní jézey a zbytek pece ze s tarší doby hradiětní;
z mlad§í doby hradištní základ mohutné palisády,
obepínající západní část dvojdílné opevněné osady
a dále části 2 mladohr9dištních pravoúhlých chat,
několik jam a část hluboké jázey s dvoufázovou výhní.
ULCZ: AÓ CSAV v Praze, č.přír. 25/70. LIT: Z v AÚ
ČSAV v Praze, čj.4141/70, 4148/70, 4813/70, 4814/70,
5C07/70, 5142/70, 5143/7C.
J. Justová

162. OSTRCV, o. Karlovy Vary

KULT· Popelnicový hrob chebské
, skupin.y k. popelnicových polí. !Q!: Návr§í při kotě 435 m nad novou
ostrovskou radnicí, ppč. 44C/l, tj. 62 mm od vých.
a 63 mm od sev. okraje mapy M-33-62-B (Karlovy
V.J.rr,.,-). OKOL: Objekt, 1 · ozruěený při .odkopávání hlín.Y
pro kompost, částečn ě vybral a ohlásil Frant. Jakeš,
Makarenkova 1028/21, Cstrov n.C.;, záchr. ak~ e exposttury dne 20.10. a 2.12.1970. NA-..EZ: Keramika , část
bronz. kroužku, spálená k~stky. Q!~: Expositura AÚ
0SAV Plze ň, př~r.é. P 44/7( až P 47/70. _!d!: Z čj.
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...

369/70 exp.
.. Plzen •

A. BeneA

163. PAmICE, k.o. Drhovle, o. P1sek

-

halštatská nádobka ojediněle. WK:
Lom 250 mj. od okraje obce, při okraji lesa Hermachova, na sev. dpatí návrěí "Na skalnících"
(478,3 m), t j . 33 mm od již. a 214 mm od vých. okraje mapy M-33-89-C-c-3. CKOL: Nádobku nalezl Josef
Pá~ovec z Nová Hospody při rozš iřování lomu p.Lojíka, lokalitu prozkoumal 27.XI.1951 a.Dubský po
ohlášení nálezu; dne l.VI.1970 provedl prOzkum s negativním výsledkem v již opuštěném lomu autor zprávy
a souča~ně zjistil bližěí nálezové okolnosti. NÁLEZ:
Nádobka zdobená vypíchanou klikatkou na podhrdlí.
Při vrcholech a mezi klikatkou pravidelná skupiny
dOlkO. V. 77 mm, po 80 mm, pd 40 mm, největěí výdu{
120 mm. Ozdoba značně sedřena. Nádobka1 byla nalezena
asi 15 m od okraje lesíka v hloubce cca 60 cm, těsně
nad skálou. UL02: M P!eek, č.1. 1.101. Y!_: Nepublikováno.
J. Frohl:i.ch
lllLT:

Pozdně

• 164. PARDUBICE, o. Pardubice

KULT: Sídliště k. s k~ramikou vyp!chanou. ~ : Levý
bfeh Labe 2,5 km sv. od mě&ta, ppč. 2989, 1485, 1486,
1491. CKOL: Záchr. výzkum referenta v srpnu a září
J.')70. NÁLEZ: Tmavá kul turn:í vrat va de 6 jamami, stře
py v,p:!chané leramiky IV .f'áze, porcelani to·, á industrie,
~rzourkové nástroje, uhlíky. ULO~: M Pardubice. LIT:
W.J·ung, NZ čj.158~/43, 1590/43, tj~: Daa Pardubitz
der Steinzeit, Der Neue Tag 7.1.1944; F.H. :!Aný: Pardubické sídliště vypích:iné keramiky, Příroda XXXVII č.J,

--

-
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tihorní čedičové "apojilské žíly", Sborník st.geol.
ústavu XIII 1946 , 303-326.
P. Sebesta

165. PARTOLTICE, o. Plzeň-jih
KULT: Latén-cjedinělý nález. LOK: U samoty "v Hranic í ch" mezi Partolticemi a Struhadlem~ OKOL: Sdělení
,
V.Pomahač e. NALEZ: Bron~cvá spona, maj ící na lučíku
i západce jehly hus té, svislé rýhování . Patka je
zdobena kuličkou. UI..C2: Sbírka V.Pomahače , ~inkovy.
K. Škráb ek

,166. PAruDLA, k.o. Kopisty, o . Most
a) KULT: Knovízské sídliště a s tř~dověká pec. LOK:

Lom dolu Ležáky ve vsi, pod býv. zámkem. OKCL:
Zéchr. výzkum při bagrováni zeminy v býv. vesnici,
vesměs z profil~ stěn; od 21.V . do l.VII .1970. Za,
měření provedeno souča s ně s vý zkumem . NALEZ: 8 knovízských zásobních jam se střepy, zví řecími kostmi
a zlomky mazanice. - Středov ěk á pec pod zámkem obsahovala keramiku ze 17.stol ., zvíř ~c í kosti a kachle
s reliéfy. ULOŽ: Expozitura AÚ CSAV ~ost, č .př.
379 - 391/70. LIT: Z čj . 391/70.

D. Koutecký
b) KULT: Pozdně hradi štní sí d li š t ě. WK: Ve vsi v blíz-

kosti býv. zámku, v okolí bodu 04,875 : 02,875 km na
mapě M-33-52-A-d (Most) . OKOL: Záchr. výzkum na
,
skrývce dolu Le ~áky pfi li kvidaci obce. NALEZ: Keramické zlomky, železné př edměty, zvífecí kosti. uu:;i:

- 103 Expozitura AÚ 0SAV Most. Y,I: Z čj.287/70 (Most).
KCKElfl'Á~: Pfed postupujícím bagrem zachráněno 6
jam; dalěí objekt, patrně polozemnici, zachránili
pfedtím J.Pávek a U.Sobota, kteří tak, n,lezy ohl,eili a předali .
J. Bubeník

167. PASEKY, k.o. Tálín, o. Písek
KULT: Pravěké střepy patrně ze sídli§tě. LOK: Jáma
po zaniklém lomu 40 m aev. od Ml.acké křižovatky
v píseckých lesích, tj. J2 mm c,d záp. a 137 mm od
sev. okraje mapy M-33-101-B-a-J. OKCL: Sběr a výkop
v profilu jáuzy pro~edl autor zprávy v r.1961. NÁLE'L:
Nevýrazné pravěké střepy. ULC~: M Písek, č.1. 1.371.
gI: Nepublikováno.
J. Frohlich

• 168. PECKA, o. Jičín

KULT: Středověký hrad • .!Q!: Areál hradu. CKOL: Vyklízení sklepO, vybírání hradní studny a meněí sondáž, provedena místními nadšenci. Autor zprávy
a M.Richter se 13 .5.1970 zúčastnili komise. NÁLEZ:
Větlí mnolství středověké keramiky, převážně 15.17.stol. NejstarAí keramika pochází ze 13.století.
ULOZ: K Pecka, neinv.
J . Sigl

169. P~, o. Nymburk

-

111LT: SídliAtě z doby římská. LOK: Sz. od města
(resp. od !elez. stanice), v okolí bodu 01,900:
52,350 km na mapě K-33-67-C-a (Poděbrady). OKCL:
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rPferenta ve výkopu plynovod~ v r.1970.
NÁLEZ : Kulturní vrstva bez mo~ nosti rczliěení Jednotlivých ob j ektó; ~e st ě n výkopu vybrány nečet
né s t řepy. ULO~: AÚ CSAV.
J. Vaněk
Zji§tění

170. I'tSICE, k.o. ~epníky, o. Chrudim

KULT: Nedatované

hradi~tě.

!&!= Na

zalesněném

os t rohu jz. od obce . OKOL: Revise 14.X.1970 (Voko,
lek, Sigl, Richter ). NALEZ: Příčcy mohutný val
s příkopem, orientovaný zhruba ve směru Z-V. Sb~r
na poli před lesem byl negat ivní. LIT: R.Jireček,
PA III, 367; J.L.Píč, Starožitnosti, III,1, 379.

v.
171. PETROVICE, k.o.

Měčín,

Vokolek

o. Klatovy

a) KULT: Bronzová sekerka - ojedinělý nález. J:&!:
V lese Stibřínu při silnici do Petrovic. OKOL:
,
Sdělení V.Pomahače. NALEZ : Bronzová sekerka
uprostřed zú~ená, s mírn~ okrouhlým týlem 1 ostřím
a s pcstranními lištami.
K. Škrábek
b)

KULT: Bronzový nOž. 1:&~: Na blízkém poli. CKCL:
Podle sdělení V.Pomahače nalezen v nádobě s popelem. TJLOZ: Oba nálezy ve sbírce V. Pomahače, ~inkrvy.
K. Škrábek

- 105 172. PÍSEK, o. Písek
a) KULT: Středověk.~: Fugnerovo náměstí, před rohem
domu čp. 42, t j . 173 mm od záp. a 215 mm od již. okraje mapy M-33-101-A-b-l. OKOL·: Sbě r autora zprávy na
podzim r.1970 ve výkopu pro potrubí. NÁLEZ: Keramika.
ULC~: M Písek, č.1. 1 . 641. KCMENTÁn: Naleziětě le!í
za obvodem středověkého města, před hradbami .

J. Frohlich
b)

KULT:

Středověké

nálezy keramiky v druhotné poloze.
~ : Na pravém břehu řeky Ctavy před bývalým pivovsrem, hradem a ekonomicko~ ěko lou. CKOL: Sběr autora
zprávy v průběhu roku 197C při regulaci Otavy.
NÁLEZ : Keramika. Ul()~: M Písek, č .i. 1.640.

J. Frohlich

173. PLOTIŠTt n.L., o. Hrad ec Králcvé
a)

KULT:

Sídliětě

a

pohřebiětě

lidu s vypíchanou keramikou, sídliětě a pohřebiětě lengyelské, eídliětě
nálevkovitý ch pohérO , sídliětě a pohřebiětě zvoncovitých pohérO, ún ětické sídliětě
. a pohřebiětě, sídliětě slezskoplatěni cké a halětatsko-laténské , sídliště starší doby římské, pohřebiště z mladší doby
fímská. !;&!: U pře dměřické cihelny.
CKOL: Syatema,
t1ck1 výzkum (závě rečné sezona), vedený A.~bovou
a V.Vokolkem od 1.7. do 14.8., od 7.S. do 2 .10 .1970 .
NÁLEZ: 16 ob jektO vypíchaných, 21 únětických , 1 slezskoplatěnický, 16 hrobO římských, žlaby a příkopy
halAtatsko-laténské . UI.02: M Hradec Králová a AÚ
0SAV Praha. LIT: Z čj.3091, 3412, 3580, 3911 , 3927,
4520, 4807, 5202/70.
v. Vokolek

- 1C6 b) KULT: Sídliětě volutová, slezakoplatěnické, lat~nské a ř!m~ké. LCK: J. od mlýna Budína, mezi náhonem
a !el. tratí, podél obou stran polní cesty. V j .
části především nálezy volutové. 163 mm od v. okraje a 15-28 mm od s. okraje mapy M-33-68-B-c. CKCL:
,
Sběr 7.IX.1970 (Vokolek, Sigl). NALEZ: Množství
střepO, kamen. nástrojO a mazanice. UI.OZ: M Hradec
Králové, př.č. 110-112/70.
V. Vokolek

-

,

kultura, halětat-latén, latén, středověk (12.-13.st.). !&!: Na vyvýěenině na pravém
břehu Melounky, vedl e hospodářských budov JZD smě
rem ke kostelu. OKOL: Koncem května a v prvé pol.
června proveden záchr. výzkum objektO, narušených
rýhou
pro zavlažovací zařízeni (Sigl, Vokolek ).
,
NALEZ: Střepy, zvít. a lidské kosti, struska, mazanice aj. V r.1970 naruěe no 16 objektO. V r.1971 zde
bude proveden zjiětovací výzkum. ULOZ: M Hradec
Králové, př.č. 65/70 - 80/70.
J. Sigl

c) KULT:

Unětická

174. roeAPLY, k.o. Oesk~ Ko ~isty, o.

Litoměřice

~ím. ~ : Pískovna v lesíku "Na večefátkách",
od v. a 34 mm od
, j. okraje mapy M-33-53-A.
Ojed. nález. NALEZ: Mince - sestercius Vespaz r. 71 n.1. (ur· čéní Z.Nemeěkalové). ULCZ:
~Litoměřice. hl!: Z 7, 10.VI.1970, M Litoměřice.
~:
67 mm
OKOL:
siana

-

M. Zé.potocký

175. PODfBRADY, o. Nymuurk
~~:

Hradištrí a

st~edov ěká

osadg. ~CK: v radio-

- 1C7 stanice, mezi plotem radiostanice a domky p. Knitla, ochranné pásmo radiostanice, poloha V zátiěí.
CKCL: System. výzkum 2.7. - 2.9.1970. NÁLEZ: Dvl
sídlištní jámy s hradištní k~ramikou 10.etol., poruěená sídlištní vrstva mlado- a! pozdně hradiětní,
semnice - sklep ze 13.-poč.14.stol., opukov4 na sucho kladené zdi, cihlová zídka, cihly v zásypů
objektO s keramikou 13.stol. aj. ULC~: A6 OSAV
Praha. LIT: Z čj.3550/70, 3733/70, 3793/70, 3914/70,
4383/70, 371/71.
M. Beranov,

176. R>DIIOKLY, o. Klatovy
KULT: Neolit. LCK: Na návrší Vyěovlak, na poli poblíže posledního stavení ve sm~ru ke Dražovicím.
CKCL: Povrchový sběr v.Spičk:y z Cimic. NÁLE'l: Zlomek kamenné motyky. Ul.O~: M v Sušici. LIT: 0.
J.

Kudrn~č

177. FCVLCÍN, k.o. Milostín, o. Rakovník
a) Lok. XXVII - poloha "Panská zahrada", ppč. 1749.
Pfi hloubení močOvkové jámy pro nový teletník byla
narušena pravěké jáma, zahloubená do spraše. Pod
40 cm humifikované pOdy byla v profilu výkopu viditelná kotlovitá jáma s tmavou výplní, obsahující
nálezy knovízské: Mnoho stfepO hrubé a jemné keramiky, částečně s černým lesklým povlakem, hrubá keramika větěinou prstovaná. Zbytky malé hlazené
llisky, zdobená pásem hustých jemných rýh a dvoufadlm pruhem krátkých ěikmých vrypO; několik stfepO
a okrajO se širokou aubkovanou lištou, okrajový

- 1C8 ťr agment

velk~ hrncovité nádoby se ěirěím plochým
ou~kem . Zvítecí kosti, zlomek jeleního parohu a mno!at~í malý ch uhl íkO.
F. Hammer

b) Lok. XXXIII - poloha "U cihelny",

ppč.

1298, 1299.
Lokalita na s vahu pod zruěenou cihelnou, dělen4 do
dvou téměř stejně velkých naleziět A a B (s tmavli
pOdou). Cást A poskyt la meněí mno!ství nálezO: Nezdobené oťra j ové střepy v olu t ové keramiky; zlomek
velkého ěirokého neoliti ckého klí nu ; malá ploché ,
nedokonale vypracovaná eneolit i cká seke rka.
Neoli tická-eneolitická ět ipanó industri e : eepelky
z beč ovského kfemence, dětěpy pazourku, tuěimického,
bečovského a pruhovaného lhot ského křemence, Jádro
pruhovan,ho l hotského křemence 40 x 40 x 35 mm. Ne ní vyloučeno, fe některé střepy pa tří mohylové
kultuře stř.doby bronzové. Několik knovízských okrajO a zlomkO oušek. Neur čitelné pr avěké střepy a
okraje. Tab. XVll:118-132. Cást B poskytla hojně
nálezO: Stípaná industrie z neolitu-eneolitu {škrabadlo z jemn,ho , šedobílého kfemence, čepelky z bil~ho bečovs kého a pruhovaného lhotského křemence,
dětěpy z pazou.ku , tuěimického a !ateckého kfemence),
malá brouěená fekerka trojúheln íkového tvaru , lllomek
týlu provrtané o klínu, malý úštěp brou§eného kl ínu
a 1 vývrtek . Spol ehlivě určitelná keramika pro zatím
chybí, kromě okraje nádoby k.nál. p ohárO - tab. XIX:
168. lada atřep6 a ekrajO n,le!í kultuře mohylová.
Knovízsk, stfepy nezdobené 1 zdobené rýhami , u!ěí
kanelací, hrub#Jn a j9mným prstováním a plastickými
aubkovanjmi liltami, okraje rózných profil~ hladkých,
prstOT&n!ch, vroubkovaných i s úzkými ouěky, dále
1lomley rOzeych typd ouěek a den . Kulturně neurčiteln~
,Je aDO!et•í stfepd a mazanice.- r ab. XVIII:135 -160,

- 109 XIX:161-179.
F. Hammer
o) Lok. XXXVI - poloha "Pod !upnou", ppč. 913, 915.

lokalita, v terénu nevýrazně ohraničená. Málo nálezO: Neolitická-eneolitická štípaná industrie (několik úštěpkO tuAimickáho křemen
ce), l zdobeey stfep mohylový, neurčitelná pravěk4
etfepy, zlomek drtidla, mazanice. - Tab. XVII:133,
134.
F. Hammer

Menlí

třídílná

d) Lok. XXXIX - poloha "U vodojemu", ppč. 718, 925/1.

Menší lokalita na svahu pod silnicí Milostín Povlčín, pfed prvním domem na vých. straně obce.
~evážná část nálezO se skládá z malých, atypiclcych úlomkO. Několik zdobených stfepO a okrajO kultury mohylové střed.d.bronzové - Tab. XX:185.
Knovízské střepy jsou prstované, rýhované a s aubkovanou plastickou lištou; hladké okraje rOzných
profilO a jeden s vroubkováním.- Tab. XX:180-194.
Několik okrajO 13. a! druhé pol.14.stol., nejspíš
dovezeny druhotně na ppč. 925/1.
F. Hammer

poloha "Pod cihelnou", ppč. 1305, 13C6,
1308, 13C9, 1314, 1315, 1319, 1320. V ě těí lckalita,
částečně na poli, čá~tečně ve st9ré chmelnici.
Skládá se ze dvou tmavých skvrn F-1 a F-2. V poli
a VJ chmelnici vých. od F-1 j e tmavé zabarvení tá~ěf neznatel~é; i v tomto pros toru se však vyskytuj í nálezy. F. 1 a část pole na východ až :._ chmelnici:
Neolitu náleží malý st~ep s vpichy (lineární keramik~?), pazourková srpová čepelka a zlomek pískovcového brousku.
Knov:!zskj střepy j son prst )Vant!, rýho-

e) Lo~. XL -

- llC vané a s plastickou aubkovanou liětou, nezd obené
okraj e a svisle hrubě prstované, zlomek plochého
ouš ka.
Neurčitelné pravěké střepy a mazanice .
Tab. XX:195-204. F. 2 (pole): Knovízské střepy,
vět § inou atypické. Několik s hrubým a jemným prstováním, s rýhou, úzk1m a ěirěím žlábkováním , s aubkovanou plastickou liětou a několik okrajO.
~a b. XX:205-210. Chmelnice a vých. přiléhající
pole : Knovízské atypické stfepy , hrubě prstovaey
střep, hlad ký okr a j a úl omek dna . Tab . XX:211-212 .

F. Hammer
~~

Lok. XXII - oprava názvu polohy : Mí s to poloha
"Baftipánovic vrch u cihelny" - srv. BZO 4 1966,
90, se správně poloha nazývá "Bařtipánovic vrch"
nebo "Cervený vrch".
F. Hammer

178 • PRAC"i<OVI CE NAD LABEM, o •

Litomě řice

KULT: ~lad~í a.bronz ová. 1-Q!: Ka menolom na úbočí
vrchu Debus (4C4 m n.m.), asi 24 mm od z. a 199 mm
od s. okraje mapy M-33-5 3-A. CKCL: PrOzkum profilu,
sběr referenta v r.1970; srv. a kce z r.1969 . NÁLEZ:
Keramika. ULC~: M Litoměřice . LIT: Z 3.IX.1970
v M Litoměřice.
M. Zápotocký

-

179. PRÍOov, k.o. Svídni ce-Trpišov, o. Chrudim

-

KULT: Hradiště lidu popelnicový ch polí. LOK:
Ostro!na nad Chrudimkou v místech dnešní osady.
OKOL: Revise nale ziětě 14.X.1970. Valy zachová ny
nyn! pouze v sz. části . Jinak zOstala situace hra-

- 111 diě t ě ne změněna

od r.1950.

Sbě ry

jsou prakticky
nemožn,, poněv ad! v ětšina plochy , mimo us edl osti,
je proměněna v s oukromé zahr ady. fil_: V.DiviA,
PA XIV, 45-50 ( tain plánek >"; J .L.Píč, Staro!i tnosti
III, 1, 380 ; J .Filip, Popelnicová pole, 164 .

v.

Vokolek

180. PRAHA 1 - MALÁ STRANA
a) KULT: Stře dov ěk á kostnice.~:

Jánslrj vrěek č p.
3 23, pp č. 458. CKCL: Při hist.-archeol. pr~zkumu
PSSPPOP v Pr aze byla v jedné sklepní místnosti
zjištěna v r.1 966 kostnice, patřící k areálu zrušeného kost ela sv.Jana Křtitel e v Cboře. NÁLEZ:
V krypt ě , k t er~ byla póvodně pod věží kostela ,
byla odkryta. v hl. asi 60 cm vrstva lidských kostí,
mocná 40 - 55 cm. Jako příměs keramické fragmenty,
kostěná flétna, mi nce a z v ířecí kosti. ULOZ: Antropolog . odd. AÚ ČSAV, odd.hist.arch. NM Praha, pf í r.
č. 125/66. gr : K publ i kaci př i pravuje autor zprávy .

J.

Spaček

b) KUI~: Středov ěk . !&,! : Velkopřevorské nám. , výkop pro
vodovodní pot rubí a přípojky k domu čp. 486/2 . OKCL:
Pokračování ve výkopu z roku 1969. S běr St . Pekaře
z dubna 1970. ULOZ: MMP, přír.čís. 6/70 .
V. Huml

c) ~ : Novověk (16.-17 . stol.). !&.:,;: Pe třín, Seminář
ská zahrada; na ce s tě s z . od drur~ho mostku lanová
dráhy. Výkopc 1á rýha, ori~ntovaná k Jz. s s v. , A.
80 al 110 cm. OKOL: Budování od vodňov acíno kanálu
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z petřínského vrchu. Oznámení pracovníkO Oeoindustrie,
n.p. závod Černošice (stavitel Lebduška). Výzkum DP,
Huml 3.-4.6.1970. NÁLEZ : Opuková zea v hl. 130 cm, A.
170 cm. Mezi kameny je malta krámová barvy, obsahující písek a drobné kaménky. zea byla odlámána, jak ukazuje profilová stě na . 2 mgtry od zdi směrem k vrcholu
petřínského kopce je šikmý svah břidlicové skály.
Prostor mezi zídkou a skálou vyplňuje hnědá zemina
s kerami ckými střepy. 7C cm sv. od zdi je v hl. 16017C cm navážka, složená z kamen í, hlíny, kostí zvířat, ulit šnek~ a střepó polévaných nádob; nalezen
i želézný nebozez. ULCŽ: Mri:P , č .pt. 5/70.

V. Huml
181. PRAHA 1 - STARÉ MtSTO
a)

LCK: Staroměstské náměstí, při j.
straně kostelní lodi sv.Mikuláše, v prostoru záp.od
nárožní kašny. OKCL: Kladení el.kabelO pracovníky
Středočeský ch energetických závodO Praha-Michle.
Hlášení s.Vencl. Výzkum: Návětěva místa Huml v prosinci 1970. NÁLEZ: V rýze pro kabely (ě. 50 cm) roztroušené lidské kosti. Rýha v chodníku 150 cm cxi J.
strany kostela . Hl.60 až 120 cm. ULO~: Lidské kosti
ponechány na místě.
KULT:

Novověk.

V. Huml
b) KULT: Středov~k. !&!: Uhelný trh a v Kotcích, příko
pová rýha v chodníku. OKOL: Kladen! el.kabeld v r.
1970. Sběr S.Pekaf 6.7.1970 . ULO~: MMP, č!s.pfír.
10/70.

V. Huml
c) KULT: Středověk.~ : Karlova ul. čp.25, v dstí

- 113 Karlovy ul. do Maláho náměstí; 7,80 m od čp. 48
a 11,10 - 12,80 m vých. od domu čp. 25. Hrana výkopu od severní fronty ulice Je 2,80 m. ~ : IQadení vodovodO (n.p.Pražské silniční hospodářství).
Výzkum Huml a M.Drda 2 .7.1970. Pod hnědými hlinitými a písčitými zavážkami s úlomky kamenO se
v hloubce 2 metro objevila jáma o rozměrech 47 x
53 cm, hl. 40 cm. Jáma zahloubena do hnědého pískovitého jílu, promíseného štěrkem. Obsah jénzy tvořila černá mastná hlína s organickými zbytky, dřevem,
kOžemi a úlomky keramiky 13.stol. UL02: MMP , přír.
čís. 13/70.
V. Huml
d) KULT: Středověk. LOK: Jindřiěská ul.906/9C7, 2 m

záp. domu čp.9 C7 - podle Juttnerova plánu na velkém
prostranství mezi domem čp.906 a 907. CKOL: Stavba
domu Spotřebních družst ev. Výzkum MMP, Huml od 24.4.
do 22.5.1970. NÁLEZ: Studna o t 215 cm, šířka zdiva
35 cm; postavena z lomových kamenO , kladeeych na
hlínu s pískem. Mezi kameny se objevují úlomky cihel, křemeny a říční valouny. Zdivo pláště zachováno do výšky 90 až 130 cm. Středověká keramika.
ULC2: MMP, inv.čís. 74.104 až 166, přír. č. 1/70.
Y,!: V.Huml, NZ o výzkumu v Jindřišské ul. čp.906,
ulož. v MMF.
V. Huml
Sev. od kostela sv.Jindřicha,
před školou a transfo rmační stanicí. CKCL : Kladení
el.kabelO (hl. 120 cm), oznámeno IIMP S.Pekařem.
Výzkum 27.5.1970. NÁLEZ: Keramika 15.stol. UW2:
IOIP, pfír.č. 11/70.

e) KULT:

Novověk.~:

V. Huml
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KULT: Novověk. l.CK: J.iartinská ul., v chodníku J. od
hl. lodi kostela sv.Martina, proti čp. 419 . OKOL: Vtkopy pro pl.y nov4 potrubí, upozorn~ni Projekt. dsta~u
dopr. a in!.staveb (dělníc i Mědílek a Lukeš ). Vjskml
MMF, V.Huml 13.7.1970. NÁLEZ: Příkopová rýha (d. 120
cm, š. 50 až 65 cm): O až 30 cm navážka, 30 al 120
cm černá hlína s drobnými kaménky. V hl. 75 cm náles
lidských kostí (2 lebky, čelist, holení kosti a zlomek pánve). Keramika. V podélné ose pr\lkopu probíhá
v hl . 90 cm plynnvé pot rubí . UT....O~: MMP, přír. čís.
14/70.
V. Huml

g)

KULT: Středověk a novov ěk . LOK: V areálu parčíku j.
od kostela sv.Petra (sonda La K) a na j. straně
zvonice sz. od kostela (sonda M). Zjištov ací výzkum
(2.aezona)
MMP, V.Huml oc 18.5.1970 do 22.7.1970.
,
NALEZ : Vých . pokračování objektu z roku 1969 (sklepní pros tory a několiker é cihlové dláždění). V závalu keramika 15.-16.stol. U j . strany věže přís tavek
čtvercového p~dorysu. K přístavku přisedá obvodová
zea kostelního hřbitova (nález koster s orientací
V-Z v hl. 190 cm - zbytek hromadného hrobu ). Odkryty základy zvonice v hl. 330 cm od úrovně chodníku.
Věž postavena z opukových kamen~ a 2lo mk~ cihel, zalofena na štěrkopísku. Přístavek z ,elkých kvádrO,
kladených na žlutou maltu. Vnit řek vyplněn do hl.
230 cm k ~atmi, 9 zlomky k~ramiky. ULOŽ : MMP, pří r.
čís. 1~/70.
V. Huml

h) KULT: Středověk a novov ěk. 1) ~ : 9 5 m západně od
lice ~diva dom~ čp.13 v Biskupské ul., těsně u j.
strany parcelní zni :,etrské fe-ry. CKCL: ~tavba pro
burovu skladi§t~ ~ sociálního zařízení obch. domu
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4.-5.11.1970. NÁLEZ: Studna op. 150 cm, s. zdiva
35 cm, střed studny 80 .cm j. od parcelní zdi. Pl.411
studny postaven z lomových opukových kamen~, uloleeych na maltu. V zásypu do hl. 120 cm keramika s polevou a kusy popela. Keramika 15.-16.stol. UI.02:
IOIP. 2) ~ : 3 metry záp. od studey v prostoru býv.
sklepení (zásyp) nalezena keramika 14.stol. ULOZ:
MMF, přír.č. střed. 17/70.

V. Huml
LOK: Duění ul. čp. 19. OKOL: Výkop
přípojky pro ka~isaci v srpnu 1967. NÁLEZ: Výkopem poruěena ěachta s druhotně uloženými po~Ostatky
několika set lidí; na tomto místě byl hřbitov
kostela s klášterem, založ. ve 13.stol. Nalezeny
střepy 15.-16.stol . a kostěná brusle. UL02: Odd.
hist. arch. NM, č. inv. 130299-303.
J. Spaček

i) KULT:

j)

KULT:

Novověk.

Sttedověk.

,!&K: Anežský

kláěter.

OKCL: Pokračování výzkumu dr.Reichertové od 18.5. do 8.9.1970.
NÁLEZ: Sondáž v mužské kvadratUI'e, odkryv malé
kaple (asi pOvodní hřbitovní kaple sv.Michala).
Hroby, keramika. UL02: AÚ CSAV Praha. LIT: Z čj.
2315, 6631/70.

182. PRAHA 2 - NOVÉ M!sTO
a) KULT: Novověk (16.-17.stol.). !!Q!S: Pf-ed budovou NK,
nad sochou sv.Václava. OKOL: Výkop pro sloup el. vedení v ohradě pro stavbu metra. Záchr. akce referenta 8.2.1971. NÁLEZ: V hl. 70 cm narušena kult. vrstva tmavohněd' barvy; výkop dosáhl hl. 150 cm, kde
vrstva ještě pokračovala. St~epy a zlomky bronz.
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J.

přír.č.125/66.

Špaček

b) KULT: Středověk (14.-15 . stol.). l&,!: Na Příkopech

856, v chodníku pře d obchodem "Silon" a "Porcelán~
vých. od kostela sv.Kříže. CKCL: Výkopy pro el. kabely, sběr S . Pekař 11.5.1970 . ULCŽ: MMF , přír.čís.
7/70.
V. Huml
c) ~ : Novov ěk.

LCK: Vladisla vova

ul.čp.1477,

v bu-

dov~ transformační stanic e na nirož í Vladislavovy
a Purkyňovy ul. CKCL: Stavba ša chty mezi č p.14 77
a transformační stanici. Výkop provádě li dělníci ze
SK Sparty (přid ruže ná výroba Elektris), hlásil ing.
Procházka z Čsl. televize. Výzkum Huml a M.Drda
l.7.197C. NÁLEZ: Šachta (140 x 150 cm) , do hl.200
až 260 cm. Pod betonovou podlahou v hl.200 cm základová spára. Nálezy keramiky v hl.200 až 280 cm
v tmavě ěedé vrstvě s drobnými kaménky. ULO~: MMF,
přír.čís. 9/70.

V. Huml
d) KULT: Středověk.

!f!:

Sokolská ul., poblíž doou
čp.20. OKOL: Výkop v prosinci r.1969, hlásil J.Dvořák, záchr. akce referenta. NÁLEZ: Kult. vrstva
v hl. 190 cm pod úrovní vozovky; mocnost vrstvy
50 cm, podlo!í červenožlutý štěrkopísek. Keramika
a zvíř. kosti. Ul.O~: Odd.hist.arch.NM, č. inv.

147596 - 608.
J.

Spaček

- 117 183. PRAHA 2 - VYSEHRAD

KULT: Hradištní a etfedověk. ~ : Vyšehradak!
hfbitov, okolí Wiehlových arkád, basilika av.Vavf1nce. CKOL: Pokračování syetem. výzkumu v r.1970 (I.
Nechvátal). NÁLEZ: Centrální deeetiúhelniková stavba, příkop se zásypem ze 14.stol., dokončován vfzkum zdiva kostela patrně kfí!ovábo p6doryau s pf•lomu 10.-11.stol. ULOZ: AÚ CsAV. ,&!I: Z ěj.4147,
4234 a 6058/70.

184. PRAHA 3 - ŽIŽKOV
KULT: 16.stol. ,!&!: Nároží Prokopovy a Husitská ul.
OKOL: Výkop pro al.kabely do hl. 2 m. Sběr S.Pekafe
24.6.1970 . ULO~: MMP, přír.č. 8/70.

-

V. Huml

185 • PRAHA 4 - MICHLE

a 1) KULT: Pozdní a. halětatská , d. la téns ká -římská, d.
hradištní.~: Svah od pan.krácké plán ě k Botiči,
pfi ústí ulic Hadovité, Vn ějěí, Vnitřní, Prostřed
ní a V úhlu, ppč. 1712. OKOL: Hlášení E. Soudská,
AÚ CSAV ap. Tomek, P.4, Hadovitá ul. Výkopem pro
horkovod, procházejícím staveniš těm velkopekárny,
byly porušeny dvě skupiny pravěkých objektO, vzdálen!ch od sebe 112 m. Záchr. výzkum v květnu a červ
nu 1970. NÁLEZ: V první skupině bylo zJišt~no a zakresleno celkem 8 objektO pozdně halětatských.
Z toho 4 zahlouben~ chaty, z nichž získé.n hojl\1 materiál.Do táto skupiny pattí 1 pec, z jejíž V,plně
získána keramika (1 zlomek toče~ na kruhu), bronzojehlice a kulovitou hlavicí a velká kusy mazanice s otisky kulatiny. Z vrstvy nad objektem poch,z1

v,
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mj. 1 část no!ky plaňansk~ho poháru. Ve druh, skuh' skupině byly zJ1Atěny dvě pozdnělat,nsk4 a! čaanl
,
f:ímsk4 chaty (keramika, zvíf. kosti, 3 konická z,va11 a zlomky dvou dalších), 4 obilnice z d. hrad1Atní
(~eramika, zlomky pra!nice, !elezn, předmět, z,valí,
zvíf. kosti a !ernov). UL02: Pravěká odd. IIYP.

M. Fridrichová
a 2) KULT : Lat~nský hrob. OKOL: Prav ěkému odd. Muzea hl.
m. Prahy byl ptedán zřejmě neúplný inventář kostrového hrobu, který vybrali na staveniěti žáci devítiletky (P.4,
Milionu 1000). Revizní akci provedl v.
,
Huml. NALEZ: Zbytky kostí, bronzový vývalkovitý n,ramek a tfi bronzová spony pozdně duchcovské
konstrukce. UU)~: Pravěká odd. MMP. KOMENTÁlh Lokali ta vpodstatě zničena stavbou velkopekárny i starší zástavbou v přilehlých ulicích. Byla známa j i !
koncem min. století, kdy odtud získal nálezy J.L.
Píč • .!d!: J.L.Píč, PA XV, 1890-1892; M. Fridri chová, Laténský kostrový hr ob a sídlištní náleey
z Prahy-Michle, v tisku.
M. Fridrichová
Praha 4 - Chodov: viz CHODOV U PRAHY, o~ Praha-západ

186. PRAHA 5 - HLUPC~EPY
KULT·
..........

Novověk.

LO~: Jif.
---

svah Děvína směrem k !elez.
,
n 1spu. OKOL: Sběr N.Maška 25.6.1970. NALEZ: Stfew
s po~evou. ULC2: LLMP, pfír . č. 12/70.

187. PRAHA 6 - B~BENEC
Ktr~: Sídllětě k. volutové, vypíchané, fivnáéská,

- 119 dnětická,

knovízské; únětický hrom~dný hrob. LOK:
Ul. U htb1 tova, ppč. 1538. HliF ·ení: Dr .J.
, Vaněk.
OKCL: DalAí úpravy staveniětě knihovny UPV (viz
BZO 1969, 128), při nichž porušeno nejméně 19
,
objektO. NALEZ: Získán většinou pouze datovacímateriál a zakresleny profily. Úplně prozkoumány
byly: Jáma s keramikou volutovou, jáma řivnáčské
kultury, 5 jam kultury knovízské a čóst knovízská
chaty (keramika, bronz.jehlice, zviř.kosti, zlomky
měsí č ního i dol u). Ún ě tická jéma s pozOatatlcy
destruované pece a hromadný kost rový hrob (dospělý
jedinec+ 2 d ěti} v jám ě . Z kulturní vrstvy o mocnosti 1C0-15C cm byly získány střepy ker. vypíchané. ULC~: Prav f ké odd. tf.MP. KCMENTÁ~: Záchr. vjzkum
zasáhl část dlouho známého prostoru v Bubenč1,
z něhož již zbývá jen nepatrná čá st. Určité mnofství nálezO předal p ravěk . odd. MMP dr.J.Vaněk.
M. Fridrichová

188. PRAHA 6 - RUZYNt

-

KULT: Sídliště d. halštatské a laténské. LCK:
V trati Za humny, po levé straně silnice na Chomutov, na svahu od silnice Praha - Karlovy Vary ke
Starému nám. v Ruzyni, ppč. 887, 886, 881, 867,
859. GKOL: Výkop pro vodovod,vedený z Bílé Hory do
Ruzyně. Pr~zkum N.Maěek, záchr. výzkum M.Fridricho,
vé, červen 1970. NALEZ: Výkop porušil na ppč. 887
a 886 kulturní vrstvu pozdní a. laténské s keramikou a železářskou (kovářskou) struskou a jámu,
z ni~ byl získán datovací materiál stejného stáří.
Na ppč. 859 byla odkryta částečně zahloubená chata,
porušená výkopem. Nálezy (keramika, zv!f. kosti) ji
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datují do doby halětatské. ULCŽ: Prav ěké odd. MMF.
M. Fridrichová

189. PRAHA 8 - ~ÁBLICE
a) KULT: Bylanské sídliět ě . LCK: Administrativní budova
~SSZ v ul. Květinové. OKCL:
Výkop základO sledován
,
re~erentem v r.1970. NALEZ: Nečetné střepy časná fáze k.bylanské z kult. vr s t vy a si 80 cm silné pod
30 cm mocnou ornicí. UI.CŽ : Ivlli:P .

J.

Vaněk

,
b) KULT: Sídliště d.ř!ms ké. LCK: Na poli jz. od koty
254,6 a asi 300 m sev. od mís tního potoka, 350 m
vých. od pražské silnice. CKCL: S b ěr referenta 1970.
NÁLE'Z: Střepy. ULCŽ: lvNP .
J. Vaněk
c) KULT: Sídliště d.římské a středohradištní.
,

M2!=

Podél místního potoka, zhruba mezi kotami 251,1
a 252,6 při s.okraji obce. OKOL: Sběr referenta ve
výkopu r.1970. NÁLEZ: Kulturní vrstva pod ornicí,
keramika. UI.CŽ: MMP.
J. Vaněk

,
190. PRAHA 8 - DCLNI CHABRY

KULT: Sídliště d.římské. ~ : Na nám ě stí na plo~ině
nad rybníčkem, zhruba 60,150 : 57,90C km na mapě
M-33-65-D-b (Praha-sever). CKCL: Sběr p.Vokáče při
stavbě gará!í r.1970. NÁLEZ: Obj~kty, z nichž zachráněno jen několik stfepO. ULOŽ: MMP.

J.

Vaněk
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a 1) KULT: Laténský hrob? ~ : Tfída Rud, armády
v místě ústí náměs~í Na Stráži, proti čp. 341.
HLÁŠENÍ: 00-VB Praha e. OKOL: Výkop pti opravě
vodovodu uprostřed vozovky. NÁLEZ: Od dělník'O,
provádějících výkopové práce, byly převzaty
fragmen~y kostí. Ve stěně výkopu vybrán nepatrný zbytek hrobové jáll\Y, z její! výplně pocházejí
dva drobné zlomky železné tyčinky, d. 13 mm.
KCMENTÁn: Hrob byl poruěen jednak zmíněným výkopem a jednak již dříve vodovodním potrubím a telefonním kabelem, které se v těchto místech kříží.
Datování velmi neurčité, naznačeno jenom podle nálezu laténského hrobu s mečem - viz a 2). ULC~:
Pravěké odd. MMF.
M. Fridrichová

.

a 2) KULT: Laténský hrob. LOK: Křižovatka třídy Rudé
armády s ulicí Vosmíkových v hl. 8C cm pod asfaltovým chodníkem. CKCL: Kladení el. kabel~, upozornění mistra Theodora Kunsta, n.p. ~elez. stavitelství. Výzkum Huml 8.-lC.dubna 1970. NÁLEZ: Hrob
bojovníka, orient. V-Z, s mečem a kopím. Na pánvi
železný nožík a úzká ěipka. Kostra leží na písči
tém terénu, jáma zavalena hnědou jílovitou zeminou. ULC2: MMP. 1!,!: N.Ma§ek, NZ v MMF, anthrop.
posudek K.Stloukal.
V. Huml

b) KULT: Sídliětě k.lengyelské a jordanovské. !f2!:
Na Koěince. OKCL: Sběr referenta pfi terénních
,
úpravách a kanalisačních prac~ch v r .19 '/0. NALEZ:
Stfepy t: kult. vrstvy. UL07.: MMF.
J. Vaněk
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o) KULT: Neolitické(?) sídl1ětě. LOK: Zhruba 62,800:
52,175 km na mapě M-33-65-D-b (Praha-sever); pole
mezi plynojemem na Palmovce a silnicí z Nových Vysočan na 2i!kov. CKCL: Sběr referenta při výkopu
,
zákl. spár y administr. budov v r.1970 . NALEZ:
Kult. vrstva 7C-80 cm mocná s nečetnými atypickými
střepy. UL02: MMF.
J. Vaně k

192. PBAHA 10 - HOSTIVA~
a 1) KULT: Sídli ě tě k. volut ové, vypíchané, jordanovsk~,
halštatské , laténské, římsk é ; l atén . hro b._!&!:
Nejbližší okolí býv. pís kovny PRCDOS, po obou straná ch ul ičky Mezi Pot oky, v prostoru,omezeném na s.
areálem st. statku, na j. a v. vyschlým koryt em
Mlýnského potoka a potokem Botičem a na z. hřbi
tovem. Ppč. 2238, 2239, 2240, 2237/2. OKOL: Výkop
pro vodní dí lo "~elivka", pr ocházející tímto prostorem( souběžně s dřívější rýhou pro p].ynovod)východozápadnim směrem, pro{al 31 objektO. Výzkum
N.Maěek a M.Fridrichová, srpen-říjen 1970.(Záchr.
výzkum při výkopu plynovodu
v r.1967 provedli zde
,
M.Slabina a N.Maěek). NALEZ: V naprosté většině

byly objekty pouze dokumentačně zachyceny a odebrán
datovací materiál . Podrobněji byl pr ozkoumán zbytek
většího objektu s ker. volutovou a bohatým obsahem
(č.2C), jáma s ker. vypíchanou (č.27), rovně! s
vellcym množstvím keramiky. Dále byla prc zkoumána
část jáiey k.jordanovské (č.11) v superpos ici se
starAím příkopem (č.10 ) , stejně starý objekt, poruAující velkou Jámu s ker. vypíchanou (č .13 a 14),
4 objekty halětatsk~ (č. 28-31), část chaty lat4nsk, (č.9) a dvě chaty ze starěí doby fímak, (č.5
a 6) a jáma tého! období (č.3). Vedle sídlištních

- 123 obJektO byl prozkoumán lat,nakt koetrovt hrob
(č.21) a toetrou v nata !en4 poloze, hlavou k Se
a rukama ulo!en;fma pod pánví . U pasu byly nalezeny silně korodovaná f r agmenty !elezn, epony
a rámcovým zachy c ov a čem. Objekty laténské a ř ím
ak4 se soustf edují ve vých. části prostoru,
v blízkosti bývalého Mlýnského potoka a Boti č e,
neol. sídliětě se r ozkládá uprostřed l okality
a hAlětatské objekty s e nalézají na záp . okraji
plochy, zasa žené výkopem. UW~: Pravěké odd. DP.
M. Fridrichová

a 2) KULT:

Sídliětě

k . vypíchané, zvone. pohárd, bylanské.~ a OKOL: PrOkop pro vodovod, probíhající
kolmo na výěe zm íněno u rýhu pro vodní dílo "~elivka", podél uličky Mezi Potoky. NÁLEZ: Záchr . výzkumem zjiětěny 4 ob jekty : část !lábku pro palisádu,
patf!cí kult. s ker . vypíchanou, jáma té!e kul turY, porušená sídlištním objektem kult. zvone . po~árd a dva sídlištní objekty s početn ou ker . k. bylansk~. ULO~: Pravěké odd. DP. KOMENTÁ~: Z4chr.
výzkum zachytil rozs áhlé sídliětě. Vzhledem k Jeho
dllle!1tost1 a v souvis l osti s předpokládantmi stavebnimi zásahy je nutno uvalovat o ploě ném výskuau.
M. Fridrichová

193. PMSKAlxA, o. Hradec Králové

-

KULT: Pohfebiětě kult. lu!ické. LOK: Pískovna
• místech, kde se kfí!í silnice z Vlčk ov i c do
Praskačky ee !el. tr atí Hr.Kr álové-Chlumec n.C . ;
na sv. okraji obce. OKOL: Podle našeho zJiětění
6.IV.1970 bylo pohřebiětě ji! pravděpod obně cel4

- 124 zničeno odběrem
L.Domečka,

písku. ~ : J.DuAka, Nálezy, 74;
PA XIX, 148; J.L.Píč , Starožitnosti II,

3,285.

v.

Vokolek

194. PROTIVÍN, o. Písek

KULT: Halštatské mohylové

vybudovaná na
sídli§ti z mlad§í d. bronz ové, drobné nálezy pozdnl
hal§tatské a laténské. ~ : Lee Obora, pp č . 1525,
tj. 102 mm od vých. a 178 mm od již . okraje mapy
M-33-lCl-A-d (Protivín). OKOL: LoKalita, sestávající ze dvou mohyl, byla ohro žena přeložkou silnice
č. I/20; systematický záchr. výzkum veden referen'
tem 25.6. až 28.lC.1970. NALEZ:
Mohyla č.l - 26 celých nádob, bronz. nákrč ník a náramek , spona se
čtyfmi spirálami a železnou jehlou, bronz . cvočky
z opasku, železný nOž, textilní zbytky; mohyla č.2
- 24 nádob, železný me č v pochv~, železná zápona
a udidla s volnými kroužky; sídliště - keramika,
olověná hrudka atd. ULCZ: Expositura AÚ 0SAV Plzeň,
přír.č. P 9/70 až P 42/70 (hrobové nálezy deponovány v archeologické exposici Městského památníku
v Protivíně). g!: Závěr. hláěeni čj . 3 77/70 exp.
Plzeň; A.Benaš, Halštatské mohyly v Proti víně
v jižních Oechách ( Předběžná zpráva), AR (v tisku).
pohfebiště,

A. Beneš

195. Pfmnd!uCE NAD LABEM > o. Hradec Králové
a)

Nal. II b. KULT: Volutové a

pozdně

hradišt ní

sídliště.

_!&!: Pyč. 648. Q!S.íi~: 5běr 8.IV.1970 (Sigl,Seelák).
NÁJE~: Ne~l. kexa~ika (jeden sttep zloben vo~ctou,
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hrubé, šedohnědé). Ojed. střípek
se dvěma vodorov. ěirěími rýhami. ULOZ: M Hr. Králové, př.č. 56/70.
J. Sigl

-

b l) Nal. II d. KULT: Pozdně hradištní sídliště. LOK:
Ppč. 675/1. CKCL: Sběr 8.IV.1970 (Sigl,Sedlák).
NÁLEZ: Střep s okrajem, na vnitřní straně odsazení
pro pokličku. Okraj je na vnitřní straně zesílen,
prožlaben a ve spodní části ukončen oblou lištou.
Povrch hn ě dý, uvnitř černý. Slída. ULOZ: M Hr.
K~álové, př.č. 57/70.
J. Sigl
b 2) Nal. II e. KULT: Pozdně hradištní sídliště.~:
Ppč. 675/1.~: Sběr 8.IV.1970 (Sigl ,Sedlák).
NÁLEZ: Keramika zdobená ěirokými vodorovnými rýhami, většinou s příměsí slídy a ~edohnědé barvy.
UL02: M Hr.Králové, př.č. 61/70.
J. Sigl

III a. KULT: Sídliště s vypíchanou keramikou.
~ : Ppč. 725. CKOL: Sběr na povrchu objektu;
Sigl, Sedlák 8.IV.1970. NÁLEZ: Šedá až černošedá

c) Nal.

keramika je zdobena řadami r~ně provedených vpichO; jeden střep s menším hrotitým pupíkem. UW2:
K Hr.Králové, př.č.58/70.
J. Sigl
d 1) Nal. VII.

KULT:·Sídliětě

s vypíchanou keramikou

a pozdně hradištní.!&! : Ppč. 714. CKOL: Sběr S.IV.

,

1970 (Sigl,Sedlák). NALEZ: Soubor keramiky: černoAedý střep zdoben trojnásobnou řadou vpichO; větAi
na střep~ je pozdně hradištní, zdobena vodorovn;fm1
11,bkovitými rýhami. Povrch ~edohn~dý a! červena-
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v!, hrub§í
lov,,

př.č.

ostřivo s přím ě sí slídy. ULC~: M Hr.Krá-

59/70.
J. Sigl

d 2) Wal. VII a. KULT: Pozdně hradištní a! středověk'
sídliště • .!:f2!S: Ppč. 714. CKOL: Sběr 8.IV.1970 (Sigl,
Sedlák).NÁLEZ: Několik střepO (okraje na vnější
straně oble zesíleny, na vnitřní straně někdy s odsazením pro pokličku); výzdoba vodorovnými rýhami;
menší příměs slídy. Povrch č e rnoě e dý a červenavý.
ULC~: M Hr.Králové, př.č. 60/70.
J. Sigl

-

e) Ra1. VIII. KULT: K. s vypíchanou keramikou. LOK:
Ppč. 750 (?), vedle drObe!árny. CKOL: Sběr S.IV.
,
1970 (Sigl,Sedlák). NALEZ: Většinou meněí, nezdobené a otřelé šedé a šedohnědé střípky. Jeden zdoben
řadami oválných vpichO; hrubší ostřivo. UL02:
M Hr.Králové, př.č. 62/70.
J. Sigl

196. mBOV NA LABEM, o. Nymburk

KULT: Jáma kult. nálevkovitých pohárO. J:&!:

Při

pravé st _·aně silnice ze Semic do Přerova, před
prvním přerovským domkem po pravé straně (nákres
situace v NZ). CKCL: Zjištění a záchr. akce dr.J.
Vaňka v r.1969 ve výkopu pro vodovod. potrubí.
,
.
~~: Zb~tek mělké mísovité jáiey se střepy.
ULCŽ: AÚ 0SAV Praha. LIT: NZ čj .4375/7l, AR XXIV
l.972, 489-90.
SJ..Vencl
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197. PrdBRAJI, o. Pfíbram
KULT: Středověká kovárna. LOK: Nám. PioeyrO (býv.
Masarykovo nám.), chodník a část vozovky pfed starou lékárnou (demolovanou v r.1968) čp.123/I.
OKOL: Hlášení M v Příbrami o výstavbě nové lékárny;
záchr.výzkum: R.Pleiner a J.Justové 2.-3.6.1970.
NÁLEZ: eást Jámy, j ež obsahovala !eleznou strusku
ve zlomcích (strukturou se blížící kovářskému odpadu), zlomky žáruvzdorného výmazu, uhlílcy, uheley
mour a kameny. Cbjekt zřejm ě souvisí s kovárnou,
doloženou v těchto místech k r.1379. ULOŽ: AÓ CSAV
v ·Praze, č.pf:!r. 27/70. LI T: Z čj.2380/70.

-

J. J ustová

.1 98. PltrSTCUPIM, k.o. Tuchoraz, o. Kolín
a) KULT: Eneolitické sídliětě. ~ : Ji~. od obce asi
100 m záp. od ~žlab1ny, kterou protéká bezejmenn!
potňček {záp. od Jalového potoka) . OKCL: V rýze
pro ropovod registrována referentem v srpnu 1971
jáma. NÁLEZ: Zlomky keramilcy ze sídl. jámy. UL02:

AÚ.
J.
b) KULT: Knovízsk4

Kudrnáč

sídliětě.

OKOL: Rýhou pro ropovod
protata v srpnu 1971 jáma.~: Vých. od Jalového
potoka a asi 300 m záp. od silnice z Ftistoupimi
,
ž
,
do Klel. NALEZ: Zlomky keramiky. ULC: AU.
J.

Kudrnáč

c) KULT: Halštatské sídliště • .!mS: Asi 500 mj. od
Pf1etoup1m1, 200 m z. od silnice Kostelec n.e.1. P.fistoupim. OKCL: Pokládání ropovodního potrubí.

- 128 NÁLEZ: Objekt hl. 130 cm, ě. 350 cm, z kterého
mohlo být zajiětěno jen něk~lik střepO. ULOŽ:
U v Oeském Brodě.
J. Křepelková

199. PtiSOVICE, o. Liberec
KULT: Vypíchané sídliště. !Q!: Na jz. okraji obce.
CKCL: Výzkum M v Liberci 4 . 6 . 19 70. NÁLEZ: eáat jámy, keramika. ULCŽ: M Liberec, přír .č. 7619/70.
LIT: NZ 8/71 v M Liberec.
J . Waldhauser - V. Weber

-

200. PAfVRAT, o. Ústín.Orl.

KULT: Tvrz.~: OstrOvek v Dolním ~bníku a poloha
Na tvrzi, což je část přilehlého jz. břehu téhož
rybníku; poblíž čp.67, okolí bodO 99,975:34,350
km
,
a 99,950:34,275 km na mapě M-33-81-B-b (Ustí n.
Crlicí). CKCL: Pr~zkum referenta 27.8.1971. NÁLEZ:
Žádné stopy na povrchu (ostrOvek zarostlý rákosem,
ztejmě vyšší hladinou rybníka zatopen; poloha Na
hradisku přeměněna v pole, dodnes se však propadá
a je místy vyrovnávána zavá~kami). Sběr negativní.

--

Sl. Vencl

201. PŠOV, o. Lot1ny

KULT ; Eneol. (ři, ná čsk é?) výšinné sídliště, staroaž středobronzov~, mladobronzové, halštatské~ slovanbl á hradiětě. ~ : Vrch Rubín. OKOL: Zjištovací
,
výzkur V.Kruty od l .~ .7. do 13.11.1970. NAL~: PrOřP.z valem se stratigrafií vrstev od eneolitu po
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hradištní; několik sond. ULC.Z: Expositura AÓ CSAV
Most. fil: Z čj.3515, 3909, 4321, 4531 , 4946 , 5705
a 6089/7C.
202. Pl7rIM, o. Písek

KULT:

mchyla. lí'K: Les Hůrky , sev. od !el e zniční zastávky Heřmaň na trati Protivín - Písek,
záp. od cesty k hájovně a cca 60 m sev. od k~í!ku
proti samotě Kráčmer, na kraji lesa - t j . 12 mm od
sev. a 53 mm od záp. okraje mapy M-3 3-101-A-d (Protivín). CKCL: Průzkum referentó dne 13.9.1970 .
,
NALEZ: Zcela zachovaná mohyla o v. asi 0,5 map.
cca 8 m s patrnou kamennou konstrukc í. gi: Z čj.
223/70 exp. Plzeň; J. Frohli ch - J. Michálek,
BZO 4 1966 , 58, č. 18 d (v obou pramenech je lokalita chybn ě vedena jako Heřmaň ).
Pravěká

A.

Beneě

- J. Michálek

203. BABOU~, k.o. Doly, o. Chrudim

-

KULT: Nedatovan~ hr adiště.CKCL : Revise naleziště
,
14.X.1970 (Vokolek, Sigl, Ri chter). NALEZ: Ostroh,
na jv. straně mohutný příkop, na sz. straně nepravideley val. Na jiných místech nebylo opevnění
zjištěno. V místech naruše ní valu prrutopem polní
cesty žádná znatelná konstrukce. Sběr na zoraných
polích uvnitř hradiště byl negativní. 1if!: li.Jireček, PA III, 367; J . L.Píč, Starožitnosti III,l,
381-382.
v. Vokolek

204. BADEJ~ÍN, k.o. Dubice, o. Ústí nad Labem
KULT:

Sídliětě

volutové, vypíchané, ml .d.bronzové T
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LOK: Pole ppč. 474. OKOL: Prdkop pro. dsteclq vodo;;i. NÁLEZ: '2 JáDG', vrstva. ULOŽ: JI Litoměfice.
LIT: z·z 25.VI.1970 v M Litoměfice.

-

M. Zápotockt

7, j ,'

205. RADIII, o. Kolín

I

KULT: Sídliňt~ d . ř ímská ; pražský typ. !QK: Školní
zahrada (zhruba okol í bodu Cl, 250 :48,175 km na mapl
M-33-67-C-c Velim). OKOL: Př i výkopu kanalieace
,
v r.1969; dstn! sdělení řed i tele školy. NALEZ: Asi
v hl. 1 m objekt, výrazn;J svou t mavou výplní.
V objektu byly 2 nádoby pra~ského typu, z nich!
malá ulo!ením na dešti a sněhu údajně zničena.
Pravděp~dobně !árový hrob(?) pražskáho cypu, z jehož zásypu(?) pocházejí keramická zlomky prov.římské kultury. ULOŽ: Zachované nálezy v AÚ ČSAV.

J.

206. RADKOVICE, k.o.

Příchovice,

Vaněk

o. Plzeň- Jih

KULT: Eneolitický nástroj

a OKOL:
V r.l9f3 nalezla žákyně Heřmanová~ :Radkovic pfi
,
hloubení strouhy před jejich domkem klín. NALEZ:
D. 140 mm, vybroušený z černého mat~riálu, má
poškozené ostfí. ULOŽ: Sbírka v.černý, Plzeň.
ojediněle.~

K. Skrábek

207. RADOBY0ICF, k.o. ČernicP.• o. Plzeň-jih

~!:

Po~dně

l~nzyels~á sídliště. !Q!: Na tarase
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,

levého bř ehu Uhlavy, 50 m záp. od radobyčického mlýna, ppč. 243/1 (zahrada H.Voborského), 93 mm od vých.
a 168 mm od ji!. okraje mapy M-33-75/237 a 25 m odtud

,

.

k jz. , ppč.243/2 (P .~alud). Tab. VIII:7. OKOL a!!!-

Pf-1 kopání základO chaty r.1962 nalezl H.Vobor-LEZ:
skýv hl. 50 - 87 cm (ve
propálené hlíny
vrs t vě

s uhlíky) střepy nádob, ětípanou pazourkovou industrii a úlon..ky mazanice. Prehist.odd. M v Plzni,
které provedlo 23.7.1962 prOzkum místa, byla zjiětě
na ještě vých. od vchodu do sklepa narušená jáma
op.cca 90 cm, hl. až 110 cm. Cbsahovala zlomky mazanice a zvíř ecí ch kostí a stopy uhlíkO. Na dn ě jámy
byla na plochém kamenu ro~bitá amforovitá nádoba se
čtyřmi oušky na výdut i, sv ě tl e hn ědého a okrov ě šedého povrchu (tab. VIII:l) a široká tmavě še dohn ěd á masivní nožka z jiné nádoby (t a b. VIII:) ). Z ker. zlomkO,vykopaných H.Voborským,byla doplněna hluboká kuželovitě rozevřená miska s vroubkovaným okrajem, zdobená na rozhraní spodku a mírně prohnutého rozevřeného
hrdla obvodovým řád kem úzkých nehtovi tý ch vrypO vně
1 uvnitř. Pás vryp~ je přerušen plochým okrou3lým
výčnělkem, patrně posledním zachovaným z póvodních
čtyř (tab. VIII:2). Mezi ostatními keramickými zlomky byly dva střepy z ěedého jílu se stopami s lídy,
pokryté výzdobou z taženého vpichu (tab. VIII:4),
silný okrajový střep s malým svislým ouškem (tab.
VIII:6), jiný s řídce vroubkovaným okrajem (tab.
VIII:5), zlomky z kuželcvit ě rozevřené mísovité nádoby, z nádobky zdobené na výduti plastickými výčn ě lky
v podobě neprovrtaných oušek, několik zlomkO z tenkostěnné nádobky s měkce zalomenou výdutí a dno nádobky se silnou příměs í slídy a s nepatrným zbytkem výzdoby, sestávající snad z š i kmých rýžek.
V r.1969 rozšiřoval majitel sousední parcely P.žalud svou chatu přístavbou na východě . Př i ručním kopání základO byly nalezeny ve vzdálenosti 13C cm na z.
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od vých. rohu přístavby ve světlé jílovité vrstvi
s uhlíky, v hl. 65-1C5 cm,úlomky mazanice a střepy
,
silnostěnných nádob. Ze ~lomkO slepeny: Velká konicky rozevřená mísa světle hnědého, míst.y ěedohnědého
povrchu s mělkým zalomením pod okrajem, z něhož vycházejí čtyři svislá masívní ucha (tab. VII:4);
jiná světle hnědá až okrov ě šedá hluboká mísa s vysoko položenou výdutí, na které jsou ve stejných
vzdálenostech rozmíst ěny 4 dvojice malých svislých
ou§ek (tab. VII:l); amfora hně d o če rného povrchu se
čtyřmi uchy na výduti s jemným náznakem zalomení
{tab. VII:3); čést hořejš k u zás obni covité nádoby
( tab • VII : 2 ) •
Radobyčické nálezy lz e z a řa di t do mladší fáze
pozdně lengyelského hor i zont u (srv. M.Zápotocká,
Die Stichbandkeramik zur ~e it des spaten Lengyelhorizontes, Sz AÚ SAV 17, 1969, 541n.). Podán návrh
na památkovou ochranu lokality . ULOŽ: Prehist.odd.
M v Plzni, inv.č. 16331-16 357 a 17499-17508. !!!!=
Nl v prehi st.odd. M v Plzni.
M. Doubová

2c.8. RADCNICE, o. Praha-východ

~ : T v r z . ~ : Cást obce, nazývaná,. "Ve tvrzi".
OKOL: Pr~zkum referent~ v r.1970. NALEZ: Podle Sedláčka (Hrady a zámky XV,177) zde tvrz vznikla až
v XVI.stol. Zanikla úpln~ a na tvrzišti jsou postaveny rodin. domky čp.23, 41, 25 a 52. Přes bývalý
pfíkop, který je eyní zavezen, býval most (nyní tak~
zničený). Celá lokalita je na vyvýšeném terénu. Jinak
po tvrzi nezjištěny !ádné zbytky. LIT: Profous , Ill
552/2; Sedláček, Hrady a zámky XV, 177.

J. Kabát - K.

Slepička
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209. IW>OV&SICE, o. Teplice

-

KULT: Pozdněbronzová hradiště. LOK: Stěpánoveká
hora.~: PrO.zkum V.Kruty 13.10.1972. NÁLEZ:
Ostrofna, pokrytá nyní hustým smrčím, pfepafena
kamenným valem od. asi 450 m (š. koruny kolem
2 m, v. 2-3 m), místy se stopami pfíkopu na vněj
Aí, tj. vých. straně. Val Je tfikrát přeruěen.
DalAí kamenný val je i na sev. straně, jeho prOběh
věak nebyl sledován. !d,!: Z čj.5258/70 (tj.622/70
Most).

210 . RADVANICE, o. Trutnov

KULT: Středověký hrádek (13.-14.stol.). ~ : ~ístní část Paseky, poloha Zámecký vrch (Schlossberg).
OKOL: System. výzkum, provád~ný v srpnu 1970 AÚ
eSAv v Praze (A.Hejna) ve spolupráci s M v Trutnově (Vl.Wolt). NÁLEZ: Zlomky keramiky, lelezn4 před
měty (hřebíky, ostruhy, hroty ěípO., srp aj.). Mal$
dvouprostorový objekt (z nasucho kladených kamen~
s ohništěm) na vnějěí straně valu na sv. straně.
Palácová stavba na vě!ním pahorku, zčásti destruovaná po spádnici do pfikopu. - Hrádek typu Turmhugel, opevněný ze s.,v. aj. strany příkopem
a valem, na· ·j. straně zdvo jer.ý:i. Zfejmě strážní
funkce při sttedověká ("sv i dnické") cestě pod~l potokc Jívky do Slezsk~. Ne~ze všat ani vyl oučit
Jeho zbudovA~í kolem r.1255 při dělení zbo f ! erbu
tfm~ne. Kázev zatím neznámi, snad Hanenberg či
Xochel podle slezských pramenO. úb.Ytný objekt vně
valu ~věd'Čí . o obýván-~ palácovi té stavby ru.. pahor:.--u pouze . v . době nebezpe~í. 1!],CŽ: AÚ ČSAV. fil_:
A Hejna, Neznám..~ hrádek u Radvanic , o. Trutnov,
lliscellaneA, suppl. V. sbor níku Krk0 no~e- .i.'odkrkono-
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A.Hejna - V.Wolf'

• 21.1. BAKOV, k.o. Markvartice, o.

Jičín

KULT: Neolit, resp. eneolit, ojed. ~ : 200 m sz.
od okraje obce. OKCL: Sběr při orbě v r.1970.
'
NALEZ:
Kamenný broušený nástroj z tmavě zelené horniny. ULOŽ: M v Liberci, 1.č. 7602. 1!,!: NZ 10/71
(kopie v AÚ Praha).
J. Waldhauser -

212.

v.

Weber

RA.SOVICE, o. Kutná Hora

KULT: Tvrz Bořice.!&!= Tvrzi~tě se rozkládá v j.
části ob ce u rybníka. OKOL: Pr~zkum ref'erentO v r.
,
1970. NALEZ: Kruhové tv rziště je cbklopeno příkopem
a! 150 cm hlubokým; pr~měr tvrzi§tě 25 m. Tvrz zanikla v XV.století, zbytky zdiva nezachovány. Tvrziště bylo upraveno na hřiětě, a proto koruna odkopána.~: Profous, llI,543/1; Sedláček, Hrady
a zámky XII, 319.
J. Kabát - K. Slepička

213. ImJSTEJN, o. Klatovy
KULT: Stf-edověký zlat o rudný mlýn. ~ : Ppč. 48C/l,

pozemek skladiště pily n.p. Solo. OKOL: Záchr.akce,
provedená v listopadu 1970 referentem a V.Holým
z M Suěice, pfi planýrování pozemku pro skladišti.
NÁLEz: Pf-1 skrývce prováděné buldozerem objeveno nad
levým bfehem Losenice ve hl. kolem 50 cm mno!stv!
mlýnských kamend, ulo!ených v fadě na ploše cca

- 135 20 x 10 m. VětAina z nich byla podle výpovědi pracovníkO pily opět zahrnuta. Při okraji upravovand
plechy se podafilo nalézt na sto zlomk:O mlýnský ch
kamenO, některé větěích rozměrO. Věechny se vyznačují přízna čnými soustřednými flá bky na mlecích
plochách, vyrytými při rozemílání křemenO,obsahu
jících zlato. Nalezeny byly té! kameny s u.mě]1mi
miskovitými dOlky, jaké jsou zná1ey z poloh, kde
stály středověké ~pravny na zlatou rudu. ULOŽ:
M Sušice a M Kašperské Hory. LIT: J.Kudrnáč, Zlato
v Pootaví, O.Budějovice 1971 , 22; J.Kudrnáč - v.
Huml, Výzkum středov ěký ch t echnických zafízení
v Písku, AR XXI, 1969 , 37- 42 , obr. 1.
J.

Kudrnáč

214. ROSNICE, k.o. Všestary, o. Hradec Králové

KULT: Sídliště d. římské a hradištní (8.-9.stol.,
12.-13.stol.) • .!&!= Ppč. 316, 324, 328, 335, 340 ,
347. OKCL: 17.4 .1970 sběr (J.Sigl, A.Sedlák a B.
Tuhý, který zároveň předal dříve získané nálezy ).
NÁLEZ: Větší množství keramiky, zdobené jemně rytými mnohonásobnými vlnicemi a svazky obdobně proyedenlch vodorovných rýh. Okraje Jsou ěiroce
rozevřené, zaoblené nebo válcovitě, případně šikmo
aefíznutl. Povrch keramiky je černohnědý a hnědý.
Pfímls keramiky 12. pfíp. 13.stol. UL02: M Br.
Králová, př.č. 45/70, 46/70.
J. Sigl

215. K>VENSKO POD TROSKAIII, o. Semily

-

KULT: Doba hradi ětní a středověk(?). WK: Ostroh
• okolí kostela na Týně. CKOL: Negativní prOzkwll

- 136 -

M.Richtra a J.Sigla v okolí kostela. Při výkopu
jámy pro základy domu (pfes silnici naproti kostelu) nebylo narušeno ani slovanské, ani středověká
osídlení. 141: J.Filip, Dějinné počátky Oeského
ráje, 246-247 (se starěí literaturou). Z čJ.1994/70
v AÚ 0SAV Praha.
J. Sigl

216. SATALICE, o. Praha-východ

-

KULT: Hradištní sídliště . LCK: Les Fasanerie mezi
vozovou cestou ze Satalic do Vin ofe a silnicí ze
Satalic do Radonic; asi 100 m sev. od posledních
domkó v Satalicích.
OKOL: Ve vývratu nalezl refe,
rent v r.1970. NALEZ: Pfesleny (bez prOvodního materiálu). UI.C2: MMP.
J.

Vaněk

217. SÁZAVA, o. Kutná Hora
a)

KULT: ~ár. hrob d.fímské. ~ : Stpč. 186/60 (majitel Z.Plechata), vých. obce nad koupalištěm. OKOL:
Výkop jímky majitelem
pozemku v r.1970; nález pře,
vzal J.Bubeník. NALEZ: Nádoba lež&la v hl. asi
30 cm; spál. kosti, zl.kostěného zdobeného předmě
tu, zl.smOly, uhlíky. UL02: M Kutná Hora. 1!I,:
Z čJ.5C0/70 Most, tj.50J2/70 AÚ Prana (J.Bubeník).

b) KULT: ~tfedověký kláěter. ~ : Býv.kláěter sv.Proko-

pa. OKOL: Polcra~ování vj~kumu pod ved.K.Reichertov4
29.6.-~0.7.1970. NÁLEZ: Sondát v barokním reiekt,fi
(pí~kovcová románeká hlavice, střepy aJ.). UW~:
A6 e;AV Praha. k!,!· Z čJ.201,267,2313,2528,J256
A 3791/70.
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loDO' na vápenec.~: Poloha "Bílý kámen", ppč.
314/1. Viz plán - příloha I. OKOL: Zaměření situace v r.1970 jako příprava systemat1ck,ho výzkumu
AÚ OSAV Praha. NÁLEZ: Na základě několikaletého
terénního prózkumu bylo zachyceno 144 terénních
depresí, tj. jam po těžbě vápence . Počet jam nen!
ov~em definitivní, neb o{ řada star~ích těžebních
Jam Je zakryta odvaly mlad~ích prací; plán bude
opraven jeět~ geofy sikálním prózkumem a konečni
upřesněn výzkumem. Již před výzkumem lze věak jántY
rozdělit na několik morfometrických typO: na zákla•
dě dosavadního výzkumu lze soudit, !e drobné 1 vět
ě!, ale mělké jámy při hřebeni vrchu
(dobývavěí
přímo na povrch vycházejíc í k ámen) nále!ejí asi
pravěkým obdobím. (V n ě kterých jamách Jsou patrná
přímo stopy zpósobu těžby: např. jáma 40). Velká
Jáno' kráterovitého nebo !labovitého, resp. stěnová
ho typu budou nejspí~e mladší. Novověku (nebo pozdnímu středověku?) patrně pat ří velká čtvercovitá
jáma s odvalem uprostřed (51).- Lokalita je jako
unikát svého druhu v plném rozsahu památkově chráně
na; byla však ji! poěkozena nyní opuštěnými recentními loII(Y. !d!_: K.~ebera, Arch. výzkum Posázaví I,
PA XXXXI 1936-38, 1-8; tý!~ Střední Posázaví v pravěku, ~asopis turisto č.8, roč.1940,2-8 (sep.).
KCMENTÁ~: Památky tohoto typu u nás nebyly dosud
soustavněji sledovány , a proto nej sou dostatečně
znáiey. Publikovani plán má upozornit na tuto problematiku, nebot z některých náznakO je zfeJmá, !ev Poeázav!, ale 1 jinde v ~echách, existují lo~ a doly

doeud nerozeznaná.
Sl. Vencl

- 138 • 218. SEJl~HNICE, o. ~chnov nad

Kně!nou

-

KULT: Mohylník lužické kultury. WK: Jv. okraj zaleeChlumu nad Zlatým potokem, sv. od obce.
OKOL: Při revisi 10.XI.1970 jsme zjistili kolem 20
větších mohyl, hustě zarostlých lesem. Jedna mohyla
byla před nedávnem ve střední partii naruěena amaterským výkopem. 1!,!: J.Klen, PA XXXXII, 1939-1946,
155-157.
v. Vokolek
něnáho hřebene

• 219. SEZEMICE , o. Pardubice
a)

KULT: Středověké kláěteřiště . !&K: Při cestě jv. od
kostela Nejsvětější Trojice, ppč. 48. OKOL: Při odvodňování základO kostela rozruěena v hl. 185 cm
podlaha ze shnilých prken, podložených 20 cm silnou
,
vrstvou přitesaných kamenO. NALEZ: Sběrem ve výhozu
z ískáno 10 středověkých střepO, pocházejících, podle d ě lníkO, z úrovně podlahy. UI.O~: M Pardubice.
KOMENTÁ~: Celý prostor j. a jv. od kostela tvoří
poněkud zvýšený terén, na kterém se rozkládá farská
zahrada. Podle sdělení p. faráře zde před lety měla
být v hl. asi 1 m nalezena zea ěiroká asi 40 cm.
V těsné blízkos ~i kostela byly z výkopu vyházeny
lidské kosti z býv. hřbitova.~: NZ AÚ CSAV č j .
5384/71.
P. Sebesta

b) KULT: Středověk.!&!= Pole esv. od Sezemic na záp.
od silni ce Sez emice - Bok:ytno, proti rybníku Labská.
,
CKOL: Povrchový sběr 19.4.1971. NALEZ: Cjediněl é
středově~, . s~fepy. ULOŽ: M Pardubice.
P. Sebesta
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Sezimovo Ústí: viz LHCTA SAMOTY, k.o. Planá nad
Lužnicí, o. Tábor
220. SKALICE, o. Hradec Králové
KULT: Mezolitické sídliětě a elezskoplatěnické
pohřebiětě. LOK: Písečná duna, ppč. 235 a 227.
CKCL: Sběr rderenta 9.lC . 1970. NÁLEZ: Škrabadlo
ze šedého pazourku. Větší množství slezskoplatě
nických střepO a kamenný otloukač. ULCŽ: M Hradec
Králové, př.č. 101/70. !d,!: Z. Fiedler, K.Žebera,
PA XLVII 1956, 287 Cse starší lit.).
J. Sigl

221. SKÁLY, o. Písek
KULT: Neolitické (k. lineární?) a raně středověké
,
sídliště.~: Výšina Klokočínský hájek (kota
390,2) v nivě řeky Blanice, nad jejím levým břehem;
1250 m szz. od kostela v Myšenci a 625 m jv. od dvora Klokočína. CKOL: Při inventarisaci nálezO v Měst
ském památníku v Protivíně zjistili J.Michálek
a podepsaey, že -mezi materiál em, který vybagroval
na podzim r.1949 z Blanice pod Klokočínským hájkem
Ant. Zimerman (1.č. 26 - 28; okolí bodu 41,550 :
55,400 na mapě M-33-101-A-d Protivín, 1:25.000),
je vedle střepO knovízských a raně středověkých
zlomtk okr~je polokulovité nádoby, asi k. s lineár,i ker. (i.č. 28, ta~. XXXVIIl:l). Při prOzkumu dne
17.11.1970 nalezl J.Nápravn:ík v záp. profilu kamenolomu na jižním úbočí výšiny raně středověký zlomek
okraje
(souřadnice 41, 275 : 55, 050 na ci~. listu).
,
NALEZ: Zlo~ek p~ehnutáho ~ vzhOru vytaženého okraje
hr.1ce, tmavohnědJ, d. 5C Mm, tab. XXXVIIl: 2. ULC2:
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Protivín,

1.č.

4C4.
A. Beneš

222. SKOeICE, o. Strakonice

1)

KULT:

I

z mladěího údobí starší, a! A raná
střední doby bronzová; hal§tat, doba hradištní.
,
LOK: Zalesněcy vrch Hrad, asi 500 jz. od koty
666. Revizní a zjiě{. výzkum M C.Budějov1ce (J.
Poláček) na akrÓpoli a předhradí , v r.1970. NÁLEZ:
Z akropole nálezy(bronz , kadlub, tkalc. závaží,
4000 střepO)mladěí fáze starěí až ran~ střední d.
bronzov~. Nálezy keramiky 2 ml adší doby hradištní.
jsou fídká, halštatská j e ště v zá cnější. Z rozlehlejšího předhrad í bylo získáno cca 1.500 zlomk~ keramiky, kult. shodných s nálezy z akropole. Sondá!
prokázala, že na akropoli kulturní vrstva chybí.
Wda vykazuje kolísavou popelovitou příměs a jemnou dr{ uhlíkO. Na rozlehleJěím LPředhradí je situace rozdílnějěí: Zde je tmavošedá kulturní vrstva,
i výrazně popelovitá, o mocnosti 20-40 cm. Opevně
ní předhradí bylo budováno z kamenO a balvan6 na
sucho kladecyoh. Základová š. hradby nepřesahuje·
4 m (ve výši· cca 180 cm nad kompaktním podlo!ím Je
A. hradby cca 35C cm).Lícování na vnitřní straně
zjištěno nebylo, naproti tomu je patrný zásyp zeminy po cel~m obvodu fortifikace. N,ayp zpevňoval
ttl vlastní konstrukce. Podle množství kamenn~
a balvanovité destrukce, lelící pfed čelnou stranou hradby, lze usuzovat, !e pOvodní výška kamenn4
hradby nebyla konstantní, ale fídila se stupněm
dklonu svahu předhradí. V místech nad příkfejš!m
svahem nepfesahovala výška 350 cm. Ve vých. óseku
opevněn4ho předhradí a! dosud unikala pozornosti
brána ulicov4 konstrukce. Tato soubě!ně vedená

-

Hradiště

~

- 141 konstrukce, zakotvená do vlastního tělesa fortifikace, Je dosud patrná vně i zevně předhradí. Zj1Atěná
délka ulicové konstrukce je 24 m. Do vlastní plochy
předhradí byla protažena 4-5 m. Sířka brány, zjiěto
vaná v základovém, nejlépe dochovaném tělese valu,
činí 250 cm. Studovaný úsek již. křídla brány j·e dochován v délce 360 cm a do v. cca 100 cm. Lícování
křídla bráey zde konstrukčně vystupuje z vlastní
základové části, ptevrstvené (a do jisté míry zakryté) destruovanou fortifikací. Situace byla referentem zjištěna již v r.1964. UW2: M. 0. Budějovi
ce, př.č. 71/66; 356/67; 71/69; 8-9/69; 343-44/71.
LIT: J.Poláček, Dívčí Kámen-hradi§tě z doby bronzové, C.Budějovice 1966; týž, Úvaha k době bronzová
v jižních Cechách, Výběr, 4/VIII 1971, 199-200;
S.Dubský, Pravěk jižních Cech, Blatná 1949.
J.
2)

Poláček

KULT: Halštatské hradi ště.~: Známé hradiětě v poloze Hrad. Hradiště na nižěí.m vrcholu,nazvaném Kolo.
CKCL:
Povrchový sběr autora zprávy dne 21 .Vl.1970.
,
NALEZ: Keramika ve vývratech a spečená žula v kamenném valu. UL02: M Písek, č.i. 1.628. LIT: Nepublikováno, starší nálezy viz B.Dubský, Pravěk jižních
eech, 1949, 197-201.
J. Frohlich

223. SWUP, o. Ceská Lípa
k. lužické, podmokelské, stře
dověk~. LOK: Pod zříceninami hradu na j. okraji obce.
,
OKOL: Výzkum M v Liber~i 28.5. - 4.6.1970. NALEZ:
Sekundární splachová stratigrafie z výěinného sídliště (keramika, přesleny, mazanice). fil.: J .Waldhauser,
KULT: Výšinné

sídliětě

- 142 Archeolcgický výzkum v s everních ~echách, Liberec
,
1971 (s literaturou), NZ 4/71 (kopie v AU Praha).
uu;ž: M Liberec, i.č. 7356-89. KCMENTil: Významné
je zjištění dvou vrstev III.stupně k. lužické
a bezpečné zji š t ění prvého vý§ inného sídliště podmokelské skupiny.
J . Waldhauser - V. Weber

224. SMETANA, k.o.

,
Plchovice, o. Us t í na d Crlicí

KUI.:I': Středov ě ká tvrz. LOK: Le s T ěš nov,

,

sev. od

Smetany. CKCL a NALEZ : Chledóní t vrze téměř kruhovit ého půdorysu, obklo pen é ze v še ch stran ~irokým
příkopem, který j e po celý rok za pln ěn vodou. Sběr,
prov edený J. Si c lem a VI.Wol f em 21.1 2 .1970, byl neg~tivní.
J . Sigl

225. SMI~CE, o. Hradec Králové
KULT: Pohřebiště {7) popelni c ový ch polí. LOK:
Pisková duna jv. od Trotiny, za že le zniční trati ,
ppč. 926; 115 mm od v. a 173 mm od j . okraje reapy
,
M-33-68-B-a. CKCL: Sběr 8 .IV.1970 {J. Si gl) . NALEZ:
'
Střepy. UWŽ: M Hradec Krá lové.
V. Vokolek

226. SMRKOVICE, o. Písek
mohyly. !f!: Les Hórky, ssv. od samoty U Vlasatých, t j . 4 mm od bev. a 160 nnn od záp.
okraje
mapy M-33-101-A-d (Protivín), neboli 275 m sev.
,
Od koty 419,C. OKOL: Pr~zkwn referentO dne 13.9.
1970. NÁLEZ: Skupina dvou poměrně . nízkých neporuše-

KULT:

Pravěké

- 143 ných mohyl, z nichž Jedna je situována přímo v lesní cestě (ohrožena) a druhá leží asi 10 m záp. smě
rem. g!: Z čj. 222/70 exp. Plzeň (lokalita chybně
uvedena jako Maletice - Selibov ).
A.

Beneě

- J. Michálek

227. SOBtSLAVICE, o. Liberec

KULT: Sídliště lužické(?) kultury a turnovského
typu._!&!: 150 m jjz. od okraje vsi okolo hřbitova.
CKCL: Sběr 18.5.1970. NÁLEZ: K~ramika a fragment
jehlancovitého závaží. ULC~: M Liberec, 1.č. 7466.
Y,!: NZ čj. 25/71, jediný keramický 2Ji.omek bez udání polohy vyob~azen u J.Filipa, K~ltové ve střední
Evropě,Praha 1956, tab. CXII - 1.
J. Waldhauser - V. Weber

228. SOLOPYSKY, k.o. Suchdol, o. Kutná Hora
KULT: Tvrz.~: Dóm čp. 1 na j. okraji obce na p~4vém břehu potoka. NÁLEZ: Tvrz 1 s vnějším opevněním
zanikla úplně, kdy! na jejím místě byl vybudován
hosiodářský objekt čp.l. Ten byl několikrát přesta
věn a! do nynějěí podoby, která pochází z tohoto století. Stavení stojí n~ vyvýšeném místě. 11!= Profous,
IV, ·134; Sedláček, Hrady a zámky XII, 315.

J. Kabát - K.

Slepička

229. SOVf:r!CE, o. Hradec Králové
KULT:

? ~:Vých.okraj lesa "Skalka", ~pč. 484.

- 144 OKOL: Revise údajn~ho mohylníku. ~zkumem 19.X.1970
Jsme zjistili, !e jde s . největší pravděpodobností o
palebná postav ení děl z r.1866. V liter. Je lokalita
uváděna pod k.ú. Sadová. L.Domečka v r.1923 prokopal
2 pahrbky a nalezl "pouze popel a uhlíky•. g:r: L.
Domečka, OP, NiederlOv eborník, 1925, 42; archiv AÚ
~AV v Praze, čj. 4015 /55 ; ASM 6, 250 CE.Plesl).

v.
• 230. SPiliNCE,

Vokolek

k.o. Markvartice, o. Jičín

KULT: Ostrožnovité

s p~edhradím pozdní d.
hradiětní, zaniklá ves.!&!: Sv . okraj obce (fortifikace); 1,5 km odtud na sv. zaniklá ves, patrná
asi desíti mísovitými prohlubeninami na lesním
svahu.
,
CKCL : Vý zkum M v Libe,cl 5.-12.7.1970 . NALEZ: PrOl-ez
valem a příkopem, sondy v areálu hradiětě (kerrudka
13.stol.). ULOZ: M Liberec, i.č. P 7623-57. g:r:
Zprávy Šrámk . Sobotky 1971, l; NZ 8/70 {kopie v AÚ
Praha); připrav eno k publikaci v soupisu hradiět
v sev. Oechách.
v. Weber - J. Waldhauser
hradi§tě

231. srAftKOVI CE, o. Louny
KULT: Starý paleolit.~: As i 1 km sv. od obce, hliniětě na stráni. OKOL: PrOzkum J.Fridricha 2.6.1970.
NÁLEZ: Pokus o sběr negativní. l:!!: Z čj.2339/70.

232. srARÁ DOBEV, k.o. Dobev, o. Písek
KULT: Pozdně halštatský objekt?,!&!: Písečník cca
150 m vých., od okraje obce. OKCL: Sběr autora v květnu 1970. NALEZ: Zlomky dvou zásobnicových nádob

- 145 (jedna s ovaleným okrajem a plastickou páskou
s dOlky - tab. XL:3), několik drobných zlomkO keramiky, maz anice a kóstka. ULO~: M Písek, č.1. 1.642.
YT_: Nepublikováno; starší nálezy z té!e pískovny
viz S.Dubský, Pravěk ji žních Oech, 1949, 297 a n.,
obr. 27. KCMENTÁ~: Nálezy z jednoho místa, patrně
se jednalo o porušený sí dliětní objekt. Další prdzkum byl nemož ný, nálezy byly vytaženy ze zatopen,
pískovny.
J. Frohlich

233. STARÍ PLZENEC , o . Plzeň-jih
KULT: Slovanské hraui ště. LOK: H~rka u Staráho
Plzence - mě sto. ~ : Sběry, získané od staroplzeneckých občanO a ě kolákO. NÁLEZ: Stfepy, znač
kovaná dna nádob, n ěkolik pře sle nO, železná rukavi c e. ULO~: M Blovice.
K. Skrábek

234. STOD8ua, o. Praha-západ

KULT:

ftl.vnáčská, ěňOrová,

mohylová a, knovízská.
M2!= Na polij. od obce, vých.
od koty 363,0. CKCL:
,
Sběr referenta v r.1970. NALEZ: Střepy, artefakty.
UW~: MMP.
J.

Va ně k

235. Sl'RADONICE, o. Beroun
KULT: Keltské oppidum. LOK : Poloha Hradiě t ~ . CKCL:
,
PrOzkum L.Jansové , P . Drdy aj . dne 7.lC.1970 . NALEZ:
Rozorané obj. na ppč. J98/2 , 414 , 415/2 , 415/3 , J77/l ,
dále 398/1,398/3 , 398/4; hojná keramika . Doplňky
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Šnajdrovy ma py. ULO~: AÚ CSAV, exp. Závist • .&!!,:
Z čj.5324/?C CL.Jansová).

236. STRADCNICE, k.o. Pátek, o. Louny

-

KULT: Pravěké hradiště. LOK: Poloha Na valech.
.
CKOL: Revise a doplnění plánu hradiště 16.-20.10.
1970 (J.Záruba). LIT: Z č j.652 Most (D.Kouteckj').

-

237. ST~ÍT~~, o. Trutnov
KULT: S tředověk (15 . -16. s t ol.). ~ : Zahrada čp.
32, K.Hetflejš. OKOL: Upozornění uč.J.Tomáěka ze
Střítěže; nález při kopán i pařničku v sz. rohu za,
hrady. Na jiném místě žádné nálezy. NALEZ: V hl.
40 cm zlomky keramiky a kachlO. UW2: M Trutnov,
neinvent.
V. Wolf

238. STUDNICE, o. Chrudim
Sv. svah vrchu Hradiště mezi
obcemi Studnice a Vítanov u Hlinska. OKOL: Povrchový prOzkum P.Šebesty 21.8.1971. NÁLEZ: Ojedinělé
středověké střepy na polích. ULO~: M Pardubice.
Y,!: Píč, Starožitnosti III 1, 384; NZ čj.2345/41.

KULT:

Středověk.~:

P. Šebesta

239. SUDISLAV NAD ORLICÍ, o. Ústí nad Orlicí
KULT: Středověká tvrz.~: Pvloha O~lík, okolí
bodu ~2,650:41,3,..,5 1.m na mapě M-33-81-B-a Horní
Slo,1pnic~; zalesněný ~áp. hrot ostrohu nad levým

- 147 bfehem Tiché Orlice (přímo nad památníkem J.A. Komenského ). CKCL: PrOzkum referenta 25.8 .1971. NÁLEZ:
Hrot ostrožny zhruba podkovovitého tvaru je na vých.
uzavře n mohutným do skály vylámaným příkopem (š.odhadem cca 15 m, hl. asi 6-8 m) s vislých stěn a rovného(?) dna, táhnoucím se zhruba sev.-jzz. s~ěrem.
Hrot ostrožny je porušen stavbou vodojemu, stráně
ostrolny jsou velmi příkré, deformované po obou
koncích příkopu velkými kamenitými výsypkami. Povrch
tvrze je zn ačně porušen jednak chaotickým odběrem kamene, j ednak řadou cvičných( ?) zákopO.. Zact:iovalejAí
zea se táhne pouze podél vnitřní, tj. záp. strany
příkopu; záp. od ní se a s i uprostřed délky nachází
nálevkovitá deprese o prOměru asi 2,5 m (studna?,
sklepení?). Morfologic ky se poloha a op evnění tvrze
značně podobá tvrzi v poloze Hrédníky (obec Zářecká
Lhota), vzdálené sotva 3 km záp. odtud. V porušeních při obou koncích příkopu lz e sbírat keramiku
14. a prvé pol.15.stol ., ojediněle kosti, mazanici,
opálené kameny; hoj ný je lomový kámen p~vodního
zdiva, vzácné c ihly. Prostor vých . tvrze je sterilní (žádné nál ezy po orbě podle svědectví místních
obyvatel);- s příkopem paralelní zářez v jižním
okraji svahu je úvozem cesty a asi 400 m vých.
tvrze ležící protáhlá deprese je poz~statkem pramene (nikoli nedokončeného příkopu) . ULOŽ: AÚ eSAv
Praha, bude předáno do M Choceň.
Sl. Vencl

240.

suood~,

o. Mladá Boleslav

KULT: Pozdněhrad iět n í sídliště s přilehlými pluž1nam1? ~ : V závěru údolí mezi polohami Nad čulinkem
a Na vrších, cca 350 m ssz. od okraje obce. CKCL:
PrOzkum terénu a sběr 28.zá~í 197C. Na základě zmín-

-
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J.Filipa, Dějinné počátky Českého ráje, 80.
NÁLEZ: Keramika z písčitého materiálu se slídou,
poměrně tvrdě vypálena, barvy okrové a! hnědá
(tab. V: 2). Plužiny obdéln!'kového tvaru v okrajích
patrné dodnes jako meze. Vnitfní členění patrno
Jako pt>ddlbé vyvýěeniny s mnofstvím k4mena (tab.
VI:l). ULC2: M Liberec, př.č. 40/71. ~ : NZ 27/71
v M Liberec. Ki KENTÁ~: Vzhledem k malému okruhu
výskytu nálezO lze předpokládat, !e se jedná o meněí sídliště, položené na svahu v blízkosti pramene
potoka. Celá kra j ina byla již v hradiětní době poměrně · hustě osídlena.
V. Weber - J. Waldhauser
lcy

-

241. SUCHDOL, o. Kutná Hora
KULť:

Tvrz.~: Budova býv. zámku v obci. CKCL:
PrOzkum referentO· v r.1970. NÁLEZ: Na místě pOvodní
tvrze stojí budova renesančního zámku. V zadním
traktu zémku je zbytek zdiva pOvodní tvrze: vjezd
e dvojitou bránou. Vnějěí brána mé obloukovitl
tvar, vnitřní brána má gotiok:y lomen! oblouk. Mezi
branami na pravé straně je zazděné, pozdně got1ck4
dveřní ostění. Ckolí zámku je sadově upraveno, čím!
byly pravděpodobně zničeny příkopy a val.y. ~ :
Profous, IV 232/2; Sedláček, Hrady a zámky XII, 139.

J. Kabát - K.

Slepička

242. SULICE, o. Praha-východ

-

KULT: Tvrziště. WK: Na sev. straně dvora v obci
mezi rybníkem hofejěím, a Parkánem. CKCL: PrOzkum
referentO v r.1970. NALEZ: Tvrz. iětě je kruhová, na

-
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vých. straně je dosud znát naeypan, pfíjezd ke tvrzi.
Tvrzišti má pro.měr 55 m, neeteJně širolcy pf!kop na
J. atranl a! 3 m hluboký. Pfi úpravl na hfiltl byl
vrchol koruny tvrziště odkopán. m,: Profous, IV,
236; Sedláček, Hrady a zámky XV, 214.
J. Kabát - K.

Slepička

243. SVÉBol'u.CE, o. Oeská L1pa

KULT: Pozdněhradiětní a středověké (13.-15.stol.)
oválné hradiště s vnitřním člen~ním a systémem vald.
~ : 500 m sv. od okr a je vsi Svébořice (zaniklé po
r.1945). OKCLt PrOzlru.m
dne 30 .8.1970, lokalita je
,
ničena
vojáky. NALEZ: Keramika pozd něhradiAtního
charakteru. ULC~: M Liberec, 1.č. P 7619-28 . Y,I:
Archeologický výzkum v severních Oechách, Liberec
1971 (zde 1, o Gebauerově výzkumu). KCMENTÁfl: Z té!e
lokality pochází 1 mladolužická keramika (bezpečně
Alo o výšinné aídli!tě lidu popenicových polí).
J. Waldhauser - V. Weber

244. SVIJANY, o. Liberec

KULT: SídliAtě turnovského tYlftl. If!.: lUJ m z. od
svijanského zámku. CKCL: Z profilu kanalizace vybral
,
.
na Jate 1970 1n!. Absolon t Prahy. NALEZ: Patrně menší objekt; keramika. 1J1_: J.Waldhause~ - J.Kláp~tě,
S:ídlH!tě turnovského typu ve Svijanech, Sborník turnovsk~ho muzea 11972 Cv tisku). oté~: M Turnov neinv.
J. Waldhauser

- 150 245. TASOVICE, k.o. Doubí, o. Karlovy Vary

-

KULT: Slovanek~ sídliště. LOK: Ppč. 70 na lev4m
b~ehu Ohře, vých. od exploatované pískovny ppč.
66, u malé skalky, tj. asi 236 mm od vých. a 4 mm
od již. okraje listu 11 - 21 zákl. maPY 0SSR
(Karlovy Vary, 1:50.000). OKOL: Nález p.L.Hájka,
Karlovy Vary - Tuhnice, Moskevská 90, při sběru
meeolitické industrie; předáno dne 2.12.1970.
NÁLEZ: 1) zlomek podhrdlí s počátkem přerývaná
vlnovky ze tfí žlábků, ěedý, slídnatý, d. 33 nm,
tab. XXXIX:2; 2) zlomek s rozevřeným okrajem,
zdobený nepravidelnými vpichy, ěedohnědý, slídnatý, obtáčený, d. 28 mm, tab. XXXIX:3; 3) zlomek
plecí s řádkami jemných šikmých vpichO, světle
hnědý, slídnatý, d. 46 mm, tab. XXXIX:5; 4) zlomek
od odsazené podstavy, šedohnědý, slídnatý, d. 47
mm, tab. XXXIX:4; 5) masívní zlomek rovná podstavy
velké nádoby nebo pekáče(?), materiál a kaménky
o prOměru až 7 mm, d. 97 mm, síla 14 mm, nezobr.
UW2: Expositura AÚ CSAV Plzeň, pfír.č. P 43/70.
LIT: Nepublikováno. KCMENTÁ~: K terénní situaci
v iz tab. XXXIX:1.
A. Beneě - L. Hájek

-

246. TATCE, o. Nymburk

KULT: Stítarské sídliště, objekty kult. nálevkovitých ~ohárO a řivnáčské, ojediněle st~h. národd (?).
~ : Poloha "Za mlýnem" (povodně uváděná poloha
"Na čtverých" je 01eyl), na části ppč. 151/2, 150,
148/4, 148/5. OKOL: Pokračování system. výzkumu•
Ved. J.Hartl, NM; doba výzkumu 5 týdnO. NÁLEZ: Na
ploše 400 m2 odkopáno 28 štít. objektO (keramika,
mazanice s otisky a omítkou, pfesleny, brousky),
části dvou velkých konglomerátO prohlubní se smíle-

- 151 nou keramikou, zvif. kostmi. Kostěnj hfeben, zdob.
soustfednjln1 kruhy, sestaveni ze tfí plátd a spoJen;J !eleznými ntty. K\ll..jamk:y v nepravideln,11 uspot,dán:í. Uil.)Ž: NIi v Praze. LIT: NZ v odd. prehi stor1e
a protohistorie NIi, BZO 6 1968, 156-7; BZC 1969, 156-

-

7.
J. Hartl

247. TISÍNOV, k .o. Krč, o. Písek
a)

KULT: Sídliště halštatské mohylové kultury. J&!:
Lesní trat Selská, les. odd. 11 d 3, tJ. 94 mm od
zép. a 185 um od ji!. okr aje mapy M-33-101-B-c
(Temelín), cca 1.750 m ssv. od stfedu osady Těšínov
a cca 1 km jvv.
od samoty Pafez!, na mírnám záp.
,
svahu pod kotou 483,7. Tab. IX. OKOL: Sběr autord
(v profilu sně!ných jam
, pro zimní zakládání stromled) dne 11.8.1970. NALEZ: V kulturní vrstvě zlomek
mísy uvnitf zdobený svazkem 6 Jemných svislých !lábkd, tuhovaey, d. 35 mm - tab. XXXVIII:3; zlomek rovné podstavy, vně šedý, uvnitř načervenalý, d. 70 mm;
7 zlomlcd r~zných nádob, atyp1ck4. UI.02: M Protivín,
1.č. 303 - 305. Y!: Z čJ.189/70 expositury AÚ esAV
v Plzni.
A. Beneš - J. Michálek

b) KULT: Laténské (?) čty fúhelnťkové valové opevn~ní.
Mohy,y. !Q_~: Lesní tr~t Sindelna, les. odd. 7 e 3,
t j ; 65 mm od ~áp . a 165 mm od eev. okraje mapy
M-33-101-B-c (Teme~ín) , cca 2,5 km sv. od ko ~tela
•.- Krči a 450 11 sv. od bodu 419,4. Tab. IX:8. OKOL:
Zjištění autord dne 11.8.1970, kontrolní nJvětěva
J,e 16.11.1970. NÁLEZ: Objekt leží na terénním výb ěž
ku, sklor.ěném mí~,ě k z., kde Je obloukovit~ od j.
k s. chráněn roklí. Licaoběžniková uis po~lce, tvotená
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pásy kamenná destrukce o A. cca 3 m a v. 0,5 m, ú
strany zhruba 60 m dlouhé (sev. strana 59,7 m včet
nf nedochovan,ých aei 14 m prdběhu na vých. konci,
záp. strana 57,5 m, Ji!ní celkem 59 m včetně prOchodu uprostfed délky a nedochovaného vých. ukoněení v d. 11 m, vých. strana je zachována v d.
42 m a Její ideální délka by byla 57,2 m). Ve
vzdálenosti asi 15 m od nedochovaného jv. rohu počíná další pás destrukce, který probíhá v d. 60 a
vých. směrem. Na tento pás navazuje patrně dalAí
situace v hustě zalesněném terénu. V severní polovině čtyfúhelníkového útvaru se nachází malá mohyla, další mohyly jsou vně hrazení na svahu k z.,
dále na straně jv. a sv. - tab. XXXIX :6. UU)2:
Pfi prOzkumu nebyl získán žádný datovací materiál.
~ : Z čj.189/70 expositury AÚ esAV v Plzni;
P.Drda - J.Waldhauaer - M.Oižmář, Cppida und
Viereckschanzen, AR XXIII, 1971, 290, Abb. 1:15,
2:15 (zmínky podle informací, poskytnutých autory). KCMENTÁ~: Lokality a) i b) jsme zjistili pfi
revizním prOzkumu tě~ínovského lesního areálu,
navazujícím na poznatky B.Dubského (Pravěk jižních Oech, Blatná 1949, 72-77, 194-197, 266,
677-678). Všechny dosud známé pravěké lokality
v tomto obvodu shrnujeme na mapce tab. IX:1-15.

A. Beneš- J. Michálek
c)

KULT: Laténské sídliště.~: Úzké, klínovité,
lesem obklopené pole při sev. straně silnice T~línov - Lhota pod Horami v trati Bílý vrch u samoty Fanfíry, tj. okolí bodu 48, 780:50 ,600 na
na mapě K-33-101-B-c (Temelín). CKOL: Při pátrání po místě nálezu reliéfně zdobeného článku lat4nského bronz. náramku z dutých polokoulí (Pa-

- 153 mátník města Protivína, 1.č. 67 - veden pod lokalitou Záboří) označil jeho nálezce p.Fr.Kovafík za
místo pOvodu nadepsanou polohu (nález asi z r.1954),
kde vyorával "popelnice". Sběrem na jv. svahu spolu
s P.Drdou jsme dne 16.11.1970
získali laténská
,
a stfedověké střepy. NALEZ: Zlomek tuhového 9valeného okraje , d. 37,5 mm - tab. XXXVIII:7; 3 otfel4
tuhové zlomky, d. 41, 38 a 30 mm (latén nebo stfedověk), 6 atypických pravěkých stfepO. UWZ: Expositura AÚ OSAV Plzeň, př ír.č. P 5/7C předala do
Měst. památníku Protivín, i.č. 406 (obr.), _407,
4C8. ill,: Z čj.290/70 exp. Plzeň. KOMENTÁn: Cf.
polohu č. 6 na mapce tab. IX.
A. Beneš

• 248. TISICE, o.

Mělník

(?) zvone. pohárO ad. římské.
~ : -Ppč. 6C6, u býv. pískovny v Tiěicích, okolí
bodu 67,875:70,800 km na mapě M-33-66-A-a (Neratovice). CKCL: Sběr na poli provedl referent v r.1970.
NÁLEZ: Střepy, artefakty. UW~: M Mělník.

KULT:

Sídliště

J.

Vaněk

249. TOUSEI, o. Praha-východ
a) KULT: HalAt. objekt.~ a OKOL: Ve výkopu melioračních prací podél nové silnice (asi 1,5 m· j. od
silnice a 45 m od elektrárny vých. směrem) z TouAeně do Oelákovic zjistil autor v r.1970. NÁLEZ: Z porušeného objektu vzaty orientačně střepy. ULOZ: '
IIIIP.

J. Van~k
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a středohradiětní
výěinn, sídliště.~: Poloha Na hradiěiku.
CKOL: Sběr referenta v r.1970. NÁLEZ: Keramika.

b) KULT:

UL()~ :

~ivnáček~, halětatské

MMF •

J.

Vaněk

250. TRU?NOV, o. Trutnov
a)

KULT: Středověk (16.stol.). ~ : Dvorky býv. domO
čp. 9 a 11 v Jihoslovanské ulici (býv. BorOvkova
vinárna) v hl. cca 1 m, požárová vrstva. CKOL:
Hloubení nových základO pro doDO' po vybouraných
'
domech - sběr na podzim 1970. NALEZ:
Keramika,
zlomky kachli (2 římsová kachle , jeden z nich datován 1534). ULC~: Sbírka L.Jiráska, Kříž kovského
ul., Trutnov.
V. Wolf
Středověk

(14.-15.stol.) . ~ : Prostor býv.
trutnovského hradu - vyvážka materiálu ve stráni
nad poětou. CKOL: Povrchový prOzkum L.Jiráska,
Trutnov, Křížkovského ul. v tomto prostoru, z ně'
hož nálezy 1 z předcháze jících tří let. NALEZ:
Keramikr.• ULO~: Sbírka L.Jiráska, Křižkovského
ul., ~rutnov. Starší nálezy v M Trutnov, neinvent.

b) KUI~:

V. Wolf

c) KU..:.T; Novověk (16. a 17.stol.). !&,!: Prostor býv.
trutnovsk~ho hradu mezi dneěním muzeem a kostelem.
CKOL: Sběr L.Jiráska a Vl.Wolfa, Trutnov, v 1isto'
pa1u 1970. NALEZ:
Ve vyhloubené o 1p~dové jímce
(3 x 3 x 2 m) kememá ssu{, požáro,·á vrat va, keramika, bronzová 1pirála ze S\Ícnu (?). ULC~: Sbír.o:a L.Jiráska, ~tížkovského u~., Trutnov. - v. Wolf'

- 155 • 251. TlmeofflICE, o. Jičín
a) Naleziětě

I: KULT:

Sídliště

k. volutové, vypíchané a halětatsko-laténské. ~ : Poloha "Za raěovič
kam.1", hlavně na ppč. 316/2, 307/3, 307/2, 307/1,
316/1,6. N.írný svah v z.
, rohu katastru, blí!e kat.
hranic Jeřic. CKCL a NALEZ: Při sběru l.IV.1970
zjiětěn.Y silně naorávané objekty, rýsující se tmavou výplní. V několika případech zjiětěny destrukce
pece. V místech objektO nalezeno množství keramiky,
především staršího stupně k. volutové. ULů2: M
Hradec Králové, př.č. 49/70.
v. Vokolek

-

b) Naleziště Ill: KULT: Sídliště k. vypíchané. WK:

Nízká sprašová návěj sz. od obce, s. od silnice
Třebovětice - Jeřice. OKCL a NÁLEZ: Několik naoraných objektO bylo dobře znatelných na poli při
pr~zkUEu l.lV.1970; střepy. ULC~: M Hradec Králové, př.č. 5C/70.
V. Vokolek

252 . T~VLE, o. Kolín
KULT: Latén. (Pozn. red.: Podle určení dr.D.Kouteckého mladá fáze k. bylanské).~: U Kláěterní
Skalice v katastru obce Třebovle v písečníku na
rozhraní ppč. 92/1 a 92/2. OKCL: V říjnu 1970
zkoumán laténský objekt. K nálezu došlo po zříce
ní části stěny při bagrování písku. NÁLEZ: Cást
objektu zničena zřícením. Objekt nepravidelného
tvaru byl hl. 45 cm pod 50 cm ornice. Ve středu
dochovaná části několik větších kamenO a zvífecích kostí (tab. III:l). V jv. rohu část lidak,
kostry bez lebky, ležící na levém boku se skrče-

- 156 njmi dolními končetinami. Lidské kosti, patřící
zřejmě jednomu jedinci, byly rozházené v rohu.
V s. části ležely přeházené lidské kosti se dvěma
lebkami. V celém objektu byla pouze jedna nádobka
- tab. 111:2 (v jv. rohu za skrče nou lidskou
kostrou). UID~: M ~, Kouř imi.
J • KŤepel ková

253. Tlu:sKONICE, k.o. Tu chořice, o. Louny

KULT: Halšt atské hradiště. LOK: Vrch Výrov asi 1 km
j. od obce. OKOL: Prózkum
V.Kruty, J.Bubeníka a P.
,
Duhamela 8.10.1970. NALEZ: Hradi ště nepravidelně lichoběžníkovitého pčdorysu ( asi 6 ha) obklopeno valem, nejmohutn ější m na sev. (nejdelěí) straně , kde
je lemován 1 příkopem. V místech poruěení je patrno, že val je stavěn z nasucho kladeného kamene
místní provenience. Na jz . straně val odtěžen starým kamenolomem. Z plochy hradiětě a ze splach.
vrstvy na koruně záp. valu sebrány střepy,zřejmě
vesměs halětatské. ULCZ: Expcsit ura AÚ ČSAV Most.
LIT: Z čj.610/70 Most (V.Kruta).

-

254. TUSIMICE, o. Chomutov

~ : Sídliště k.knovízské a laténské. 1:f_!: J. obce
při silnici do Prahel, v okolí bodu 83,00C : 85,250
km na mapě M-33-51-D-c (Kadaň). CKOL: Větší záchr.
výzkum na stavbě nové tuěimické elektrárey při pře
ložce komunikace, ved. referentem v r.1970. NÁLEZ:
Prozkoumáno 14 knovízských jam, l aténská polozemnice, 2 k~l.jamky. Střepy, zlomky mazanice, zlomky !elezn~ strusky, zvířecí kosti. ULOŽ: Expozitura AÚ
esAV Most. !d!,: Z čj.254/70 a 326/70 (Most).
J. Bubeník

- 157 255. TVRŠICE, o. Louny
l) KULT: Sídli~tě a pohřebiětě k. únětická.~: Pískovna sev. vsi; v okolí bodu C0,000: 80,625 km na mapě
M-33-52-C-c (Staňkovice). OKCL: Záchr. výzkum 14.,
16.10.1970. NALEZ: Prozkoumáno 21 objektd (kostrový
pohřeb ve skrčené poloze, 2 kostrové pohřby ve skrče
ná poloze v jamách, ostatní s:ídliětní jámy). Bronzová
a jantarové předm!ty, nádoby, zlomky keramiky, zlomky mazanice, lidské a zvířecí kosti. UICŽ: Expozitura AÚ 0SAV Most. LIT: Z čj. 636/70 (Most).
J. Bubeník
2)

KULT: Rozruěený únětický hrob(?).!&!= Pískovna sev.
od vsi; v sv. cípu pískovny, asi 200 m v. od hrnčíř
ské pece, zkoumané v r.1969. OKOL: Pf-1 prOzkumu 3.II.
1970 předal buldozerista Sebek nálezy, které se prý
"vykulily" při skrývce humusu ze zmrzlé hlíny. NÁLEZ:
Rozrušeey hrob(?) neurčeného ritu, z něhož se zachovalo: hrncovitá nádoba, silnostěnný koflík, malý hrneček, okrouhlá nádobka ve střepech, okrajový zlomek
meněího hrnce, část polokulovité mističky a 11 etfepO z jieych nádob. ULOZ:. Exp. AÚ esAV Most, č.př.
228/7~. !d!: Z čj.108/70, NZ čj.91/71.
D. Koutecký

256. TÍK N.\D VLTAVOU, o. Oes~é Budějovice
~ : Náhodný nález měděného(?) ~ebra ze starší
d. b~onzové. ~ : Na zahrádce domu čp . 3 v Mosteck,
Jlici, stpč. 291/1, na pravém bfehu Vltavy, t j .
127 mm oc" záp. a 1.15 mm od sev. vkraje many M-33-101-B-d (Týn naó Vltavou). 0KOL: V kvě~nu 1~58 kopal
Vrat.Kučera kanalizaťní přípojku k domu čp.) a pfltom

- 158 nalezl v hl. as i 12C - lJC cm zlomek žebra; referent
provedl na základě upozorn~ní M v Týně na místě prOzkum 6.10.1970 . Kromě fixace místa nálezu a sdělení,
!e žebro le!elo ve ětěrkopís k ové vrstvě bez dalších
pfedmětO, nebylo již možno nálezové údaje rozěířit.
NÁLEZ: Zlomek měděnéhc .<?) žebra s tělem troj\Shelníkov4ho prOřezu, d. 139 mm, v max. 11, ě. max. 13 mm,
váha 84 g. Zachov áno v necelé polovině délky, na odlomených koncích poš kozeno rece ntně opilováním. Patina šedozelená, p~rovitá; obr. XXXVI:2. ULOŽ: M Týn
nad Vltavou, 1.č. 7C99. Jd!: NZ čj .6573 /71 AÚ ČSAV
~aha. KCMENTÁ~: Místo nálezu je porušeno četnými
stavebními úpravami a leží při vyústění druhého
historického týnského brodu (před 13.stol .). Spíěe
ne! o ojedinělý nález.., jde o součást surovinového
depotu, který byl bud zničen nebo leží v nepatrné
vzdálenosti od vyzvednutého zlomku.
A.

Beneě

257. TÝNEC NAD SÁZAVCU, o. Benešov
KULT: ~asně středověké opevněné sídlo.~: Poloha
Hrad. OKOL: Pokračování výzkumu, ved. referentem od
11.5. do 28.10.1970. NÁLEZ: Výzkum hradního areálu
se zachov. rotundou z konce 11.stol. a hradní čtyř
bokou vě!í z poč. 13.s• l . Cdkryt úplný pOd orys tří
dílnáho objektu ze žulových kvádrO (vel. 10 x 20 m),
patrně paláce z konce 12. nebo zač. 13.stol.
UL02: AÚ 0SAV • .!d!: Z čj. 2429, 31Cl, 3635 , 5099,
5100, 5101 a 5644/70.

A. Hejna
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•258. mil,FAJOV, o. Jičín
KULT: Středověký hrádek.~: Poloha "Suspark", j v.
od obce. OKOL: 13.5 .1970 jsem společně s M.Richterem
provedl ohledání lokality. Sběr v areálu hrádku byl
negativní. gz: J.L. Pí č, Star . III , 1, 386; J. Axamit,
Pam.arch. XIV, 669.
J. Sigl

259. ÚHfmTICE, o. Chrudim
KULT: Neurčené a vypí chané sídliětě. LOK: N~ záp.
okraji obce, sev. od silnicě Chrudim ~řetice.
Těžní stěna v býv. Kopistově cihelně, stpč . 450.
CKCL: Záchr. výzkum referenta v květnu 1971.
NÁLEZ: 1) kotlovité jáma 1/71, hl. 160 cm; výplň
černá hlína, v ní množství (zvl. na dně) přepálené
mazanice i s otisky prutO a spáleného obilí, kosti.
Bez keramiky. 2) Okrouhlá jáma 2/71 s rovn;!m dnem,
hl. ao · cm; do hl. 50 cm tvořila výplň černá hlína,
v ní střepy vypictÁané keramiky, pazourkové úAtlp)cy, porcelanit, kosti , uhlíky. ULC2: M Pardubice.
~ : Starěí nál. Sl.Vencl, Acta musei Reginae:hradecensis S.B, V 1963, 3-63 s literaturou.

P. Sebesta

• 260.

WEZD, ·o.
KULT:

Pardubice

.a

(?)

sídliště.

-

LÓK:
Pole na malé, asi 2 m vysoké vyvýsenině j. od hráze rybníka, záp. od obce. OKOL: Povrchový sb~r referenta 19.4.1S71. NÁL_E: Středověké střepy a at,yp1ck4 pravěk' (latén ?). ULC2: 14 Pardubice.
Středověké

pravěké

P. Sebesta

- 160 261. ÚJEZD, o. Strakonice

a) KULT: Mohylové pohfeb1ště ze střední d. bronzové
a z d. halštatské. !f2!: Rozloženo od sev. okraje
lesa Oernoháj (ppč. 557) přes přilehlou pastvinu
(ppč. 56G/2) po jižní okraj Velkého černohájského
rybníka (558), tj. v okolí bodu 43, 750 : 44, 600
na mapě M-33-101-C-b (Vodňany);tab. X. CKOL: PrOzkum referenta dne 13.7.1966, revizní prOzkum J.
Frchlicha (Písek, Ctavská 1814) dne 2 .10.1970. Oba
autoři se př itom opírali o situační plán lokality,
pořízený Ant. Konrádem z Lib ě jovic dne 17.5.1904
(archiv· expositury AÚ ČSAV Plzeň). NÁLEZ: Skupina
dvanácti mohyl, z ni ch ž mohyly č. 1 až 5 a 12 zasahují do bažiny rybníka a nejsou přístupné (č. 3
a 12 patrně zavezeny vyhrnutým bahnem), č. 6 porušená, č. 7 zachovaná, č. 9 a 10 velmi nízké a zachované, č. 8 s příčný m prOkopem, č. 11 rozkopaná.
ULO~: Sbírka Ohrada (M 0.Bud~ jovice), i.č. 665 672 (nálezy středobronzové); 2151 - 2162, 2168 2183 (nálezy halštatské). LIT: J.N. Woldřich, Beitrage zur Urgeschichte Bohmens, 2.Theil, Sep. aus
MAGW XIV, 1884, 14 - 15 (halětatské mohyly publikov,ny alespoň částečně, středobronzové, zkoumané
r.1904 - rovně! Woldřichem? - nepublikovány).
KOMENTÁ~: Výjimečný případ zalofení ~ohylového
pohřebiatě v údolní poloze Budějov~cké pánve Cní!e
ne! 400 m n.m.). Oíslování mohyl podle A.Konráda
nA tab. X· Skupina I se n€kryje s číslováním ve
Woldřichově publik~c1 a v inventáři ohradsk~
s~:!rky.
A. Beneš - J. Frohlich

b) KULT: Osamocená pravěká mohyla , LC~: Na již. okraji
lesa Otrnoháj, asi l.5JC m výc~. od Újezda, u skupiny velkých dubO, ~j. v okolí borlu 43, 400: ~4, 075
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na cit . mapě. OKOL: PrOzlrum dne 13.7.1966. NALEZ:
Neporušená mohyla o v. ptes 1,5 m a prmněru 24 krokO.
LIT: J.N.Woldřich, o.c., 14. KOMENTÁ~:Woldřic h uvádí
z této polohy dvě mohyly, viz tab. X: skupina II .

A.

Beneě

c) KULT: Sídliště mohylové kultury d. bronzové.~:
Trat Písečná, na jv. úpatí malého návrší mezi depresemi Velkého černohájského rybníka na jihu a Strpskáho na sev., ppč. 561/2, tj. v okolí bodu 43, 875 :
44, 925 na mapě M-33-101-C-b (Vodňany).
OKOL: Prózlrum
,
referenta a J.Michálka 9.11.1970. NALEZ: Ve vých.
stěně pískovny JZD probíhá v hl. cca 30 cm pod povrchem barevně nevýrazně kult. vrstva s keramikou, zahloubená do §těrk~písku. - 1) Vejčit ě klenutá spodní
část t ě la hrubší nádoby, okrový p. jen urovnaný,
v. 165 mm, obr. XXXVI : 3; 2) zlomek z podhrdlí
s nízkou, svisle přesekávanou plastickou páskou ,
okrový, uvnitř hlaz ený, d. 40 mm, obr. XXXVI : 4;
3) zlomek s ěikmo přesekávanou páskou, p. i barva podobná, a. 45 mm, obr. XXXVI : 5; 4) cca 45 zlomlc~
nádoby č.l; 5) 2 hrudky mazanice. UL02: Expos itura
AÚ 0SAV v Plzni, přír.č. P 4/70. ~ : K lokalitě
a.Dubský, AR III 1951, 304-306. KOMENTÁ~: Sídliě tě
mohylové kultury, dolo!ená jámou, zkoumanou a.Dubským (nálszy v NM Praha, i.č. 83.257 - 83.294 ) a _zde
popsaeym sběrem, je vzóáleno jen 300 m od soudobých
mohyl - cf. tab. X: poloha llI a I.
A. BeneA

262. ÍJS'rÍ NAD LA.BDI, o. Úst:! n.L.
a) KULTi Pleistocán.

M2!:

Malá Hradební. OKOL: Úprava
základd pro obchodní dOm v r.1970. Záchr. akce refe-
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rentky 26.6.1970. NALEZ: Ve hl . 4,5 m ve vrstvě
(s. 50 - 80 cm) spraěe mí rně promíšené humusem
(pod ní 1 nad ní byla č istá spraě ) zvířecí lebka
a několik kostí, pocházející z větěího zvířete,
ulita a uhlíky. ULOZ: M Ústí n.L., KP 4/71.

M. Cvrková
b) KULT: Středověký hfbitov • .!&!: Hradiětě č.7.
OKOL:
,
Cprava vodovodního potrubí v dubnu 1970 . NALEZ:
Šest ne~plný ch koster dosp ělých jedincO a dvou dětí,
kos tern í pozOstatky zvířat, střepy středověkých nádob. Ul.O~: M Ústí n.L.,KP 3/71 . KOMENT~: Podle
písemných pramenO se v místě nálezu nacházel hřbi
tov, na který se pohřbívalo jeětě v pozdním středo
věku.

M. Cvrková
c)

-

KULT: StI'edověk. LOK: Hradiště a Vo jtě ěská ulička .
OKOL: Kopání zkušebních sond, zjiětuj, ící stabilitu
kostela sv.Vojtěcha, v srpnu 1970. NALEZ : Stře py
červeně malovaná, glazované nebo s dekorem, lidská
i zvířecí kosti, uhlíky, 3 zlomky železných předmě
tO, zlomky omítky a zdiva . ULOZ : M Ústí n.L., KP

57/71.
M. Cvrková

263. ÚSTÍ NAD CRLICÍ , o. Ústín. Orl.

KULT: Pohřebišt ě (hrob?) popelnicových polí.~ :
Poloha Na Aárkách, tj. návrěí od dneění nemocnice
pod'l Zajíčkových dolO, pás parcel od ppč. 1808 a!
po 1291; okolínemocnice00,750: 38,650 km na mapě
M-33-81-B-b (Ůstí n.Orl.) . OKOL : PrOzkum referenta
v 14ti 19n na staveništi nového sídliště. NÁLEZ:

- 163 Negativní (skrývka byla ověem provedena strojově
a velmi nepravid elně; část plochy kolem deprese
s pramenem, připada jící v ~vahu pro event. sídliště
Je sběru nepfíetupná). Nález 20 nádob z r. 1878
není ov §em dobfe lokalisován; je mo!n~, že lokalita
byla zničena již pti stavbě nemocnice.

Sl.Vencl

264. ÚSTtK, o. Litoměřice

KULT:

Stfedověk, nov ověk .!&!= Úsek městslcych hra-

42-46, a. od kostela na náměstí.
OKOL: Asanační práce - sb ěr . NÁLEZ: Střepy. UL02:
M Litoměřice. LIT : Z 25.8.1970 v M Litoměřice.
deb za domy

čp.

-

M.Zápotock.ý

265. VIDPRNICE, o. Plzeň-sever

KULT:

Sídliště s~řední

d. bronzové. ~ : PrOkop pro

vodovod Plzeň-Stod v lese, j. od polohy "Pod Pekelným rybn í kem", na j. od trati z Plzně do Domažlic,
pp ~. 1237; 200 mm od vých. a 55 mm od již. okraje
mapy M-33-75-(202), 140 mm od vých. a 10 mm od jif .
okraje téže mapy. Lokalita je vzdálena asi 750 mna
z. od mohylového pohřebiětě v Nové H os podě. CKOL:
Pv Rkrývce buldozerem , proved en referentkou v orpnu
až říjnu 1970 sběr. NALEZ: S t ře py mohylového charakteru C,ětšin~u z načně otřelé), po cházejíc~ ze s labá
rozvlečené kult. vrstvi čky. Výr~znť zlomky: dva rýhované, stfep z podhrdlí nepe člivl vyrobe né nádoby
s obvodovou ·Jhou a poli r.í řadou neurčit~ provedených, jakoby s vi sle protažený ch dólkO, zlomky z misek
s vodorovně rozšířeným okra je~ a zlo~~k z nád obky

- 164 se zbytkem výzdoby z dOl ečk O, sestavených pravděp.
do pravoúhlého obrazce. Příměsí v mohylovJm materiálu j e tuhovaný střep z misky s rytou výzdobou {mladAí d. bronzová až halštat ?) a z lomek středověkého
okra je . UWZ: Prehist. odd. M v Plzni, inv.č. 1745117493 .
M. Doubová

266. VEL~YŠLEVES, o . Louny

KULT: Knovízské sídliště.~: Pískovna sev. od vsi.
CKCL:
Záchr. akce 10.XI .1970; současně zaměření.
,
NALEZ: Prokopány zbytky 3 knovízských j am , z nichž
jedna dobře zachovaná s ěedočernou výplní obsahovala zlomky keramiky a zvířecí kosti. ULOŽ: Exp. AÚ
~SAV Most č .př . 231-232/70. LIT: Z čj .697/70, NZ
čj. 92/70.
D. Koute cký

267. VELETOV, k. o. Konárovice, o . Kolin
KULT: Raný stře dověk a středov ěk, pleistocén. 162!=
Vých. od Veletova při bagrování písku z Labe získány
střew a jedna nádobka. Spolu s tím předán do muzea
mamutí zub (přír.č. 4/70). ULOZ: M v Kol íně pod přír.
č. 5/70 a 6/70 •
J.

Křepelková

268. VELIKÁ VES, o. Chomutov
KULT: Knovízské a laténské sídliětě. LCK: Pískovna
záp. od vsi. OKCL: Při pravidelném prózkumu objevil
V.Kruta 12.IX.1970 porušenou laténskou chatu, výzkum
proveden 15.- 17.IX.; při . dal§ím prózkumu v době od

- 165 2. do 12.X. nalezen zbytek jiné l aténs ké chaty
a 3 knovízsk~ jáuzy. Nálezy zamě ř il J.Záruba.
NÁLEZ: Asi 2/3 laténské zahloubené polozemn1ce
s 6 kOlovými jamkami podél stěn; zachovalé rozměry
325 x 280, výplň hnědočerná,pís~itá. Zlomky keramiky, zvířecí kosti, mazanice a stopy uhlí~. Z -druhá
ohaty se zachoval pouhý zbytek, ·z něhož vybrán Jen
vzorek materiálu. Zás obní jámy knovízské patří obvyklým typ~m, obsahovaly zlomky keramiky a zvíf.
kosti. ULOŽ: Exp. AÚ CSAV Most, č.př. 229-230/70
a 256-26C/70. ,!d!: Z čj . 5 41 a 671/70 (Most).
D. Koutecký

269. VELKÉ ŽEHNOSEKY, o. Litoměř ice

-

a) KULT: Neurč. LOK: Nádvoří st. statku. OKCL: Při kopání prOkopu, bez bli žš ích údaj~. NÁLEZ: Žernov porfyrový, ť 45 cm. Ul.CZ : St. s tatek • .!4.!: Zpráva z
28.IV.1970, M Litoměřice.
M. Zápotocký
b) KULT: Únětické sídliětě. ,!&!: Pískovna, j ižní část.

OKCL: Sběr - předáno z m. Ús t í n.L. dne 20 .XI.1970.
RÁLE'l: Stfepy, zvíf. kosti. ULCŽ: M Litoměřice.
M. Zápotocký

'270. VF.SEC U SOBOTKY, k.o. 1.11bošov1ce, o.

Jičín

XULT: Pra!ský typ, starěí, střední a mladěí doba
hrad1Atní - hradiětě. ~ : 3 km vých. od vsi Vesec
v poloze Poráň. OKOL: Amatérské výkopy a sběry
1950 - 1970. NÁLEZ: Keramika, kosti atd. ULC~: Mna

- 166 zámku Humprecht u Sobotky , většinou neinv.; M Libel
rec, 1.č. 7603. 1!1= J.Filip, Dějinné počátky Oeského ráje, Praha 1947;
AR 1965, 253; NZ z r.1970, NZ
,
29/71 (kopie v AU Praha) , kde shrnutí lit. a materiálu. KCMENTÁn: Na tab. V:l uvádíme keramiku z Poráně v souborném pohledu; větěinou to jsou sběry.
Význam lokality spočívá ve skutečno sti, že hradiště
bylo patrně osídleno souvisle od 6.- do 13.století.
J. Waldhauser - V. Weber

2TI. VINcn, o. Praha-východ
a)

KULT: Sídliětě d. římské. m!= Pole při pravé straně silnice z Vinoř. e do Jen~tejna. OKOL: Sběr referenta 1970. NÁLEZ: Střepy. Ul.O~: MMP.

J.

Vaněk

b) KULT: Neolit-eneolit ojed., sídli~tě pozd. halštatské, římské, stfedověké, mladohradištní hradiště.
LOK: Poloha Velké hradi~tě. CKOL: Sběr E.Petráčko
;;-(Praha 7, Letohradská 20) v r.1962. NÁLEZ: Množství keramiky, rohovcové škrabadlo. Ul.O~: Hist.arch. odd. NM Praha, 1nv.č. 130.143-130.?98. ill,:
J.Kudr.náč
A.R XVI 1964, 214-19.
J. Spaček

272. VlTIC~, o. Kolín
KULT: Neol. sidlišt ~. ~ : Na poli "V háji"; okolí
bodu 92,625 až 850: 44,300 až 40C km na mapě
M-33-66-D-d
(Kouřim). CKCL: Sběr 1eferenta v r.1970.
,
NALEZ: Neol. seke·'ky. ULOŽ: M Kolín.

J.

Vaněk
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273. VITKOVI CE, o. Semily

KULT: Slezská?~: Na~ svahu vrchu Kotel v poloze
Krakonošova zahrádka , cca JOO m pod vrcholem. OKOL:
Povrchový prózkum. NALEZ: Dvanáctiúhelník kameneych
zdí (na sucho kladených kamend o prOměru a! 50 cm).
LIT: Archeologický výzkum v severních Oechách.
KOMENTÁ~: Místo navštíveno na základě údajnáho nálezu ing. Gebauera (slezské střepy). PrOzkum. toto
datování nepotvrdil ani nevyvrátil.

-

J. Waldhauser - V. Weber

274. VLACHOVO BiIBZÍ, o. Prachatice

KULT: N~odný nález - ětítarská nádobka (hrob?).
LCK: Zahrada ppč. 507 v trati Pod Kančovem již. od
města, maj. J . Horák, Vlachovo Březí čp.100. OKOL:
Nález učinil majitel při kopání jánzy pro betonový
sloupek v dubnu 1964 a předal M v Prachaticích. Na
jeho upozornění provedl referent na místě prOzkum
dne 15.9.1964 a zjistil, že nádobka byla uložena
v hl. asi 40 - 50 cm v načernalém p~dním prostředí.
Lokalita leží na značném (ji žním ) svahu
v ter~nu,
,
který neodpovídá sídlištní poloze. NALEZ: Masívní
hrnek s ěirším páskovým, m{rně převýšeným uchem,
spojujícím okraj a výdu{ . Ukonč ení okraje je shora
zarovnáno, místy ~ploětěno a rozšířeno, naspodu odděleno nevýrazným žlábkem. Pod odsazením sedí shora
nahrnu~é skupiny po čtyřech bradavčitých výčn~l,
cích (tři zachovány , jedna rckcnstrucvána ). Ustí pti
pohledu shora je u ucha ledvinovitě stl~čeno, okraj
na boc ích zdvižený a p~oti uchu pokleslý . St~ny
hrubě svisle ilábkovánv, rovná po1ztava. Hrubý ffiBteriál e kaménky , p. šedohněť ě skv rnl vÝ • V. 1 21 -

- 168 - 112 mm, v. s uchem 118 mm, pr. ústí 130 x 135 mm
(rekonstrukce), pr. podstavy cca 80 mm; tab.
XXXVIII : 8. ULOZ: M Prachatice Caine). 11_,!: BZC 2,
1964, 48; NZ čj. 4C4/71 v archivu AÚ 0SAV Praha
(A.Beneš). KCMENTÁ~: Nález se řadí ke ~títarskému
stupni knovízské kultury (cf. napf. Malá Oernoc M.Fridrichová, AR XXI, 1969, 358, obr. 5 : 3 - ucho
však posazeno pod okrajem). Lokalita leží v nadm.
v. přes 500 mna pomezí jihočeského sídelního
prostoru a mOže j í t o stopu hrobu, resp. plochého
pohřebiště.

A.

Beneě

275. mICE, o.Trutnov
~:

Středověký

(15.-16.stol.) hrádek.!&!= V m.
č.Hrádeček leží na slepencové kře hrádek Břečtejn.
CKCL: Sběr při čtšt~ní plochy skupinou trutnovských
studente, a : hlapcO z trampské csady Kámen na jaře
1970. NALEZ: Hrádek tzv. slezského typu - plocha
vlastního t~1~sa hrádku, nádvoří. Zlomky keramiky,
zlomky skla, zlcmky kachlO. ULCZ: M Trutnov, neinv.
Sbírka L.Jiráska, Křížkovského ul. Trutnov. ,!d!:
A.Sedláček, Hradj· a zámky V, 144-149. KCMENTÁ~:
Sběr prováděn v kontinuitě na nálezy z let 1966-69.
V. Wolf

276. VLKÁN0I CE, o • Kolín
,,Jv4,. (

f'v~/1':, ~N"t~~

l

KULT: Pozdní hradištní až středověk, z niklá ves(?).
~ : Osada Drletín, ppč. 389 v poloze, Pod lesem.
OKOL: PrOzkum J.Bubeníka v r.1970. NALEZ: Jv. nezarostlá stráň lesní polohy Na biči s nepravidelnými
obd,lníkovými plochami, nevýraznými násypy a hrboly.
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Podobné útvary 1 výše v lese. J .L.Píč uvádí lokali tu
jako údajné mohyly. Podle sdělení p.Balíka (Vlkánči 
ce čp.41) byly na palouku ppč. 389 někdy po prvé
svět. válce rozkopáván.Y násypy z černé hlín,y a v nich
nalézána keramika. Zachované střepy jsou pozdně hradištní až středověké. (Tab. XL: 2). UI.02: M Kolín.
g:r: Z čj.41C/70 Most, J.Bubeník.

'277. VLKOV, o. Náchod
a)

Nal. I. KULT: Středověk. LOK: Pole po pravé straně
silnice Cernožice - Vlkov, vedle labské nivy. CKCL:
Sběr 9.10.1970 (J.Sigl). NÁLEZ: Nevýrazné střípky
středověké. ULOZ: M Hr. Králové, př.č. 93/70.
J.Sigl

b) Nal. II. KULT: Středověk.!&!= Pole za humny na záp .
okraji vesnice. OKOL: Sběr 9.10.1970 (J.Sigl). NÁLEZ:
Ctřelé středověké střípky. Ul.OZ: M Hr. Králové, př.č.
94/70.
J.Sigl
c) Nal. Ill. KULT: Popelnicová pole, pozdní doba hradištní af středověk.~: Pole po pravé straně polní
cesty, vedoucí pod hfbitovem směrem ke Smiřic\lm.
OKOL: Sběr 9.10.1970 (J.Sigl). NÁLEZ: Nevýrazné,vět
šinou otřelé střepy. UI.02: M Hr . Králové, př.č.95/70.

J.Sigl

278. VOLŠOVY, k.o. Suěice, o. Klatovy.
KULT: Středověká rý!ovnická sílna (?). M2!: Do.m čp.
25 nad levým břehem Volěovky. CKOL: Na podzim 1970

- 170 pfi hlouber;d studny. NÁLEZ: V hl„ 3, 70 m zbytky
dfevfn.fch neciček, kter, se tvarem bli!i rj!ovnic)cym mísú (J .Agricola, Dvanáct knih o hornictví
a hutnictví, 1556). Prvý nález toho druhu u náe. Podél potoka Volšovk:y jsou známá četná bjv. rj!oviltě zlata. UU>2: M Sušice. LIT: Z čJ.5000/70
(A.Beneš); J.Kudrnáč, Zlato vPootav:!, 0.Budějovice 1971, 32.

-

J.

Kudrnáč

279. VRANICE, k.o. Zbizuby, o. Kutná Hora
hradištní hradiště. !&,K: Pod úpatím
hradiět, v obci. OKOL: Sběr F.TOley (Praha 10, Soli•
darita A 428) o prázdninách 1962. NÁLEZ: Mno!ství
střepO asi z pol.13.stol. UW2: Hist.-arch.odd.
NM v Praze, inv.č. 130.387-750.
J. Spaček
KULT:

280.

Pozdně

VRATISLAVICE NAD NISOU, o. Liberec

KULT: Neolit(?), . ojed. ~ : Dle sdělen:! nálezce
"dole u řeky". OKOL: Pfevzal J.Nachlinser z Liberce. ULů2: M Liberec, neinv. ~ : Archf:!ologický
výzkum v severních 0echách, Lib~rec 1971.
J. Waldhauser - V. Weber

281. VRBeA~: , o • Kol :ín

!_~: K. řivnáčská, knovízská, šti ~arRká, halštatská a halět.-laténská.WK: rcaé: sjlnice Praha-C.
Brod na k.ú. ob~e. OKOL: Zá( hr. akce
referenta
,
-' r.1970 ve výkopu rro ropov cd • . NA.uEZ : 35 objektO,
I

-

- 1n z nich! 23 prokopáno nebo odebrány vzorky.
J.

Vaněk

282. VRCOVICE, o. Písek

V srpnu 1970 Jsme uskutečnili ve spolupráci s potápěči Svazarmu Písek ~jiětovací prOzlrum dna fečiAtě
Ct~vy, proti poloze Na plazu kam s největAí pravdě
podobnost! lze lokalisovat prostor, ve kterám podle
M.Koláte (PA VIII 1869 , 154, 155) byly v Otavě dva •J,, ··~
mlýnské kameey se sousttedně vyrytými kruhy, o nich!
Je z nových výzkumO známo, že pocházejí ze sttedově
kých dpraven zlatá rudy~ V f'ečiěti se mlecí kameny
sice objevit nepodafilo, nebot prOzkum potápěčO ztě
žovala častými deěti zkalená voda, ale byly vyzkoušen,y možnosti, jak zjiětovat arch. objekty v f'eoe.
Z ~ečiětě Ctavy byla vyzvednuta stf'edověká sekera ~
J) a novodobá kň].y. Současně jsme povrchovými prOzkUDtY IJ ~l
zjiětovali v bližším a ěirěím okolí stopy po bývalých dolech, zvláště jsme věnovali pozornost býv.
zlatodolOm u Vrcovic. V hrázi rybníka u Topělce,
· vzdálené vzdušnou čarou , cca 700 m od polohy Na plaz
objevil odborný pracovník pís eckého musea L.Kf1~
vánek v druhotném uložení balvan (110 x 55 x 35 cm) _
' l\
se čtyřmi uměle vyhloubenými miskovitými prohlubnět
mi. {O tak opracovaných balvanech usuzujeme, !e byly
'-? 1
používány ve středověku v úpravnách zlaté rudy pf1
amalgamaci: Srv. J.Kudrnáč, Zlato v Pootaví,. ~eské
Budějovice 1971.) V okolí Topělce uvádí mineralogická literatura křemenné !íly, obsahující zlato
a v teránu jsou patrné stopy po jejich dobývání. Nálezy uložen,y v M Písek.
J.

Kudrnáč
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283. VflESKOVICE, k.o. Borovy, o. Kla~ovy

-

KULT: Slovanská keramika. LOK: Na zahradě vedle
.
Akol.y. CKOL: R.1967 Jsme získali od studentky Aleny
Kaňákové z Vřeskovic. S třepy vykopány na zahradě
Akoly (která sousedí se zbytkem tvrze, zaniklé
v XVI.století) v hl. 0,5 - 1 m v návozu, který byl
navezen pfi stavbě školy r.1807,, pfíp. Již dfíve
při stavbě gotického kostela. NALEZ: 6 velkých stfeP~ a 30 menších nezdobenýcht 10 zdobených linkou
a vlnovkou. ULO~: M Blovi ce , inv.č. 148.
K .• Škrábek

284. VSESTARY, o. Hradec Králové
KULT: Slezskoplat~nické

sídliště.!&,!:

Výkop pro
zavlažovací zařízení podél levé stran.v nové silnice Hradec Krélov, - Jičín, pfed viaduktem; 61 mm
od záp. a 11 mm od sev. okraje mapy M-33-68-B-c.
CKOL: Záchr.akce referenta v r.J970. NÁLEZ: Zachy~
ceno 6 objektO, vybrán datovací .materiál: stfepy,
zl.drtidla, mazanice. UWŽ: M Hrade c Králové, pf.
č. 114-119/70. !OMENrÁn: Dosud neznámé sídliětě.

v.

Vokolek

285. ZADNÍ TnEBAlf, o. Beroun

,

KULT: Střední paleolit.!&!= Okolí koty 280,9 m;
pr~~tor 43,575 &! 850: 31 ,850 až 32,050 km na mapách M-33-77-A-d (~evnice) a M-3 3-77-A-b (Lod~nice). OKOL: Zji~t~ní referent~ 22.4.1970 . NÁLEZ:
Křemlnná a křemenclvá indust~ie. ULO~: AÓ ~SAV
Praha •.Jd!: Z čj.1630 a 1736/70; An XXIII 1~71,
653-5 .
Sl. Vencl

-

- 173 286. zÁ.PY, k.o. Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,
o. Praha-východ

KULT:

Neol.

sídliětě.

-

LOK: Novostavba rod. domku

pfi silniční spojce mezi nu.v Zápech a silnicí
z Ostrova do Kabelína. CKOL: Sběr referenta na haldách materiálu z výkopu v r.1970. NÁLEZ: Atypiok,
stfepy. UU)~: MMF.
J. Vaněk

Závist: viz LHOTA, k.o. Dolní Bfe!any, o. Praha-západ

287. ZBRASLAV, o. Praha-západ
a)

KULT:

Středověký kláěter.

~ : Sklepy pod barokní
částí . býv. kláětera. OKCL: Otevření zazdleych vchodO do n~kterých sklepních
chodeb; prOzkum K.Reicher,
tové 31.3.1970. NALEZ: Povodní dla!dicová dla!ba,
v navážce fragmenty architekt. článkO (okenní pfíč
ky, klenební žebra), střepy. Y,!: Z čj.1316 a 2094/
70 (K.Reichertová).

b) Viz odstavec 104 c) na str. 61.

288. ZELENÉ, k.o. Lu!any, o. Plzeň-jih
1) KULT: Eneol.(?) nástroj ojediněle. IQ!: Pole "V kop~
cích". OKOL: V r.1932 nalezeno na poli, kde bylo
v létech 1935-1940 prokopáno asi JO mohyl ze etf.
d. bronzov,. NÁLEZ: Kamenn, vrtaný nástroj, týl eilnA odětípnut, bfit otlučený, d. 75 mm, ostří 68 mm,
s. 19 mm, prOměr vrtání 17 mm. ULO~: Sbírka v.eernt,
w
Plzen.
K. Škrábek

- 174 2) ~ : Bronzový nástroj ojediněle • .!f!: Pole
"V kopcích". CKCL: V r.1931. NÁLEZ: Sekerka bronzová, plochá s postranními lištami, s hladkou,
světle zelenou patinou; vějířovité poěkozené
ostří, část týlu odětípnuta; d . 153 DID. ULOŽ:
Sbírka v.Oerný, Plzeň.
K. Skrábek

289. ZLIVICE, k.o. Cížová, o. Písek
a)

KULT: Pravěké mohyly.~: Na okraji lesa
"Obarský" záp. od léčebného sanatoria, ppč. 376,
tj. 4 mm od vých. a 32 mm od již. okraje mapy
M-33-89-C-c-2. OKOL: .Objevil autor zprávy dne
4.VI.1970. NÁLEZ: Skupina tří mohyl; jedna zachovalá, z druhé pouze zbytek vyčn ívaj ícího kamenného věnce, třetí asi ze třetiny porušena
těžbou hlinitopísčitého materiálu. V profilu
třetí mohyly pravěký střep. Ul.OZ: M Písek, č.i.
1.627. g!: Nepublikováno.
J. Frohlich

-

-

b) KULT: Nedatovaný hrádek. LOK: Zalesněný vrch
,
Kostelík, kota 523 m, 700 m ssv. od Nové Vsi, tj.
43 mm od sev. a 197 mm od vých. okraje mapy
•
M-33-89-C-c-4. OKCL: Povrchový prózkum autora
zprávy dne 10.V.1970 s negativním výsledkem.
NÁLEZ: Vrchol vrchu obehnán pOlkruhovým valem
(d. cca 180 m) od jz. k v., prOměr opevnění cca
100 m. Na plochém vrcholu obdélníková jáma, v jejíml jižním rohu je patrno na sucho kladené ka~enné zdivo. Y!,: Hrádek poprvé popsal Fr.Krhoun,
Tajemství vrchu Kostelíku, Výběr z prací členO
HK pfi JčM v O.Bud ěj ovic ích, 1966, č.4, 47-50.
J. Frohlich
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• 290. ZLONICE• o • Kladno

-

KULT: Knovízské sídl1At~. LOK: Cihelna; asi
34.715:12,615 km na mapě M-33-65-4\-a (Zlonín).
OKOL: Záchr. akce referenta na tě!ní stěně cihelny v r.1970 . NÁLEZ: Z naruěeného objektu vybrána
část keramiky. ULO~: AÚ 0SAV.
J. Vanlk

,

É

291. ZVIKOVSK

,

PODHRADI, o. Písek

KULT: Halštatské hradiětě a středověký hrad.~:
Hrad Zvíkov na soutoku Vltavy a Otavy, bfeh údolní
nádrže Orlík pod hradem v m:ístl pfíetaviět~. OKOL:
Povrchový sbě r autora zprávy 16.8.1970 na vodou obna!eném bfehu. NÁLEZ: Halětatská keramika a 2 zlomlq
etfedověkých zdobených kachlO. UU>2: M Písek, č.1.
1.636. g?: Nepublikováno. KOlimNTÁ~: Starěí nálezy
odtud v M Písek, č.i. 1.266-267.
J. Frohlich

292. 2EBRÁK, o. Beroun

1) KULT: Volutové sídliětě. !:fl!: Př'i záp . okraji města,
poloha "Za altánem", ppč. 1192/1. OKOL a NÁLEZ: Na
nález upozornil dent. Bek ze Žebráka. V květnu . 1970
bagrováním pro základy 2 blokO obytných domO zniče
na f~da objektO. (Vyt9grovaná hlína byla vyvezena
do obce Chlustina, kde byla poufita k vyrovnání terén~ náve~ a nejbli~~ího okolí.) Sběrem získány
~tfepy volutcvé keramiky, zlomky ~rouěených nástrojO, štípaná industrie. ULOZ: M Hořovice, ~ ~ ír.č.
l5 - 18/70. ~ : Nálezy z nejbliž. okolí:J.Maličkt,
AP X 1958, 153-15~ , 185-186; Arl AXII 1970, 507-512.
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-

2) KULT: Volutové sídliště. LOK: "Za altánem", ppč.
1192/1, 1192/22, v základech budovy nové prodejny.
CKOL: Záchran.
výzkum V.Jelínková 21.8. - 17.9.
,
1970. NALEZ: Celkem 7 jam; 1 prokopána celá, 3 asi
z poloviny, z ostatních odebrány vzorky. Střepy,
mazanice, zlomky broušených nástrojO, štípaná
industrie, uhlíky, zvířecí kosti. ULOZ: M Hořovi
ce, přír.č. 3 - 14/70.
v. Jelínková (1-2)

293. ~EHROV, k.o. Žaár, o. Mladá Boleslav

KULT: Nedat. mohyla. LOK: 1,5 km vých. od obce
Zehrov, 100 m sv. od hájenky Bellevue. OKCL:
Výzkum 3.-5.5. nemohl být pro porost dokončen.
NÁLEZ: Uhlíky, mazanice(?). UWŽ: M Liberec,
neinv. LIT: Archeologický
výzkum v severních Oe.
chách, Liberec 1971 (v areálu lokality byl pozorován val a další mohyly, zde plán). KOMENTÁ~:
Vzhledem k nálezu náram.k~ mohylové kultury
v Srbsku a Podkosti (AR 1971) je možné zařazení
mohyl 1 do středodunajské mohylové kultury.

-

J. Waldhauser - V. Weber

294. ~IJIOTICE, o. Oeské Budějovice

KULT: Volutové sídliětě. OKCL: Záchr. výzkum 1970
(I.PavlO). 1!,!: BZO 1969, 193-4; ARXXIV 1972,
260-8.

295. 2INKOVY, o.

Plzeň-jih

·: 1) KULT: Slovanské

hradi~tě. LCK: Lesní trat Cbrovo

- 177 Hradi ~ tě, ppč. 1707/1, leží asi 1,5 km jv. od Žinkov
v jz. části lesa Františkov, v okolí bodu 92, lCO:
8 3, 200 na map ě M-33-88-C (Nepomuk). CKCL: Hradiětě
objevili pr3ccvníci blovického muzea K.Škr ábek a E.
Pan číkov á,v jejich doprovodu provedl referent pr~zkum
dne 30.11 . 1970. NÁLEZ: Plocha hradiště (odhadem 260 x
60 m) je v podstatě vymezena náhcrní plošinou o delěí
ose jz . - sv. Její svahy příkře spadají zvl. na z .
k Zinkovsk ému potcku, výrazné jsou 1 na již. a sz.
str aně . Na delších straná ch (sev. aj.) ohraničují
obvod hradi§tě cesty a terénní st upně. Objekt je tře
mi příčnými valy, vybudovanými patrně na vysedlých
skaln ích hřbetech, rozčleněn na v ě těí a poměrně ploché předhradí (d. cca 160 m) a členitější balvanitou
akropoli n a straně západní (d. cca 100 m). Sířka valových destrukcí i se skalními substrukcemi se pohybuj e kol em 15 m. Asi uprostřed předhradí je výrazn ě j§í pří r odn í zvýěenin a - skalka, při sv. hraně
akropole by bylo snad možno uva1ovat o bo č ním valu
s vnitřním příkopem, event. o bermě. ~ulové balvany
na akro poli jeví stopy deskovitého rozpadu ve výrazných seskupeních, jež svádějí k nadsazené interpretaci (např . s vislé stéle podobný útvar, situovaný cca
55 m od záp . zá v ěru), pravd ě podobně věak jsou přírod
n í ho pOvodu. Na akropoli i na předhr adi jsme zjistili více č e rst vých sond , jejich? pOvodcem by měl být
(podle výpov ě d í usedlíkO) učitel v.v. Jiří Pomahač
z Prahy-Karl í na , Březinova 22. Pracovníci blovick~ho
muzea získal i v profilech t ěchto výkopO výrazné stře
py ze střed ní d . hradištní, z poruěení blíže zmíněn~
"st~lY" pochází rekonstruovaná nádoba - viz odstavec
2. UU)Ž: M Bl ovice, i.č. 236. LIT: Z čj.368/70 exp.
Plzeň (6181/70 Praha); K.Škrá bek, Muzejní práce 10 rokd či nno sti pracovníkO okresního muzea v Blovicích, Blovi ce 1970, 19 - 20 a obr. nádoby na obálce.
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KOMENTÁ~: Na základě nových nélezO lze do polohy
Obrovo Hradiětě s určitosti situovat slovanskou
f'ortif'ikaci ze stf-ední d. hradiětní. Není vylouče
no, !e lokalita má jeě tě i starěí fázi z konce d.
bronzové. Z hradiět~ se uvádí nález souboru bronz.
kruhO z období halětatu B (V.Šaldová, PA LII, 1961,
248-249). K.Škrábek nyní zjistil, !e nebyly nalezeny v areálu opevnění, ale zcela mimo ně - cca 200
a! JOO m od hradiětě s vv . směrem. Ve vzdálenosti
asi 700 m sz. je v témže lesním komplexu a na tá!e
parcele situována zřícenina hradu Potštejnu, oddě
lená od popisované polohy pouze ěirokým sedlem.
A. Beneš

2) Ze sb-eru na tomto hradiěti, objeveném r.1970, pochézí rekonstruovaná nádoba (podle R.Turka z 8.-9.stol.):
Hrnec s nízkým nálevkovitým hrdlem, se šikmo seříz.
okrajem, přecházejícím plynule do vysokého těla
s horní výdutí. Pod hrdlem tři horizontální pásy ze
likmých řádek kolkO (dva pásy provedeny trojzubým,
spodní čtyřzubým kolkem); pod nimi jsou dva pásy nepravidelných nízkých vlnovek (horní jednoduchá a!
dvojitá, spodní místy a! trojitá linie). Naspodu
uzaví~á výzdobu nepravidelný pás 2 - J obvod. rýh.
Stfep tvrdě vypálen s příměsí písku, povrch barvy
okrová a šedožlutě skvrnité přetřen velmi jemnou
vrstvou hlíny. Dolní část nádoby až po hrdlo je lepe.i, z pásk~(dobře pat1 ných uvni tf) , hrdlo a okraj
je obtáčen. Hrnec asi z 1/3 až 2/5 doplnlný. V.
JJJ 11.JD, po 270 mm, pd 145 mm. M Blovice, 1nv.č.
236.
K. Skrábek

- 179 296.

!fSov, k.o.

Vavřinec, o. Kutn, Hora

KULT: Tvrz. WK: Ostroh nad rybníkem vaz. konci
obce. OKOL: ~zkum referentd 1970. !ÚLEZ: Tvrs
vznikla pfed r.1318 a r.1609 jeětě etila. V r.
1848 byl rozparcelován dvdr, ktert na tvrzišti
stával, a na jeho místě postaveny dvě boapodáfsk4
usedlosti čp. 18 a 19. Veěker, stopy po pdvodní
tvrzi zanikly.~: Profous, IV, 849; Sedl,ček,
Hrady a zámky XII, 268.
J. Kabát - K.

Slepička

- 180 REJST~ÍK LOKALIT PODLE KULTUR

(Kulturní

nutno přejímat kriticky vzhledem ke
skutečnosti, !e část nálezO nebyla klasifikována profesionálními odborníky.)
zařazení

PALEOLIT •••••••••••••••••••••
Starý a střední paleolit •• ••••
IO.ad! a pozdní paleolit •••••••

96,262a ,267
1,88b,120? ,231,285
l,69?,78,147a

MESOLIT • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

45,46(?),78,88b ,133(?),220

NEOLIT ••••••.•• •••.••••••••• ••

J5, 75a,b,78i89?,117c,fij,
134,136b,e,j?,147 a,b 1 d ,1 11·r7b,c,191 cT,
217c,221,27lb,272,280Y ,28b
Kult.volutová (lineární) ker • • 8a 1 18,87,88a 1117g,136a,e 1
f h,1J7a,140 150 cT d 161,l?J b 177 b,eT,
187,192 al,195 a,204,221?,25la,~92,294
Kult. s vypíchanou keramikou •• 87,98a 1114?,115 a,b,117 a,
b)c?,a.e,g~l36 e~hii 1 1J7 a,138?,140il44,
1,oa,104,113&, 181 1 9~al,a2,19~ c,d ,e,
199,204,251 a,,b, 2,9
Lengyelský kult.okruh •....• ... 173 a,191 b,207
Ojed.nélezy neol. a eneol.brouěených nástrojO ••• 7,29J
35 a 1 b 1 73,B3 1 116,123,135,147 e,150 a,1,2,
176,~0o,211,~88/l
_
•••••.•...... •.•..•..• 7B,88a,93?,98 b~llO a,
136 d,142? 1 147b ? ,g, 149,150 c,15J,177b,c,
198 a,201,~71 b
Kultura jordanovská •••••••• ••• · 191 b,19 2 a 1
Kult.nálevkovitých pohárO ••••• 104 a,139 a?,173 a,177 b,
196,246
Kultura s kanelovanou keramikou 25 a
Kultura řivnáčská .•.•.....•• . • 187, 2Cl?,234,246,249 b,281
Kultura šňOrové keramiky •••••• 78,86,123,234
Kultura zvoncovitých pohárO ••• 117 a ,173 a,192 a 2,248
ENIDLIT

DOBA BBONZOVÁ ••••••........ ..•
256, 288/2
Starší doba bronzová • •••• ••••

1137,141 a,171 a,b,217c,
143, 201 ,222/1

- 181 Kultura únětické

••• • ••••• • • •
171 21,31,133,150c,173 a,c,
187, 255,( 256?), 26~ b
Střední doba bronzová
••.••••
12 1 15 1126,143,160,171 a,201,
222/ 1, 261 a,265,288/l
Kultura mohylová ••••••.•.•••
17,31,78,104 a,126,147 f,
177 b,c,d,234, 261 c; viz 1 práci v.Otrnécta
Mladší doba bronzová •••••••••
110 b,147 b,178,201,204?
48a,61,162,179,225,263,277 C
Popelnicová pole ••••••••••••
32,43 1 52 1 58 a,62,65,67,110 a,
Kultura lužická •••••••••••••
117 a,1 22,162,193,218,2~3,227?
Kultura knovízská ••• • ••. • .• •
6 ,13,16 , 17,23,39i85aJb,86,
88a, 93?,101,136 b , c, d, g ,h,j?,14~,l6b a,
177 a,b,d,e,1 87,198b,234,254,266,268,281,
290
104 a,146,209
Pozdní doba bronzová • ••• ••• ••
4 2 a ,b,85 a,88 a,136 b,g,
Stítarský typ •••••••.• •. • • ••
246,274, 281

DOBA HA!STATSKÁ

••..•• • • • ••••

3 a,8 a,20,57,59,98 c,d,
100 a,192 al 1 194,198 c 1 201,222/l,2,247 a,
249 a,b, 253, ~61 a, 281,~91
Kultura slezsko-platěn;cká • • •
18,36,75 b,107, 117 h,1,
173 a,b,220, 273?,284
Kultura bylanská ••••••••. • .•
19,31,189 a,192 a 2,252
Pozdní halětat •••••••.•••• • •
27 ci47 a?,b,51 b,88 a,93,
163,185 a 1, 232?,27 b
Období halětatsko-laténské ••
18 , 27 a~39L75 a,103,104 a,
117 b, 136 bid,f,j?,14-, a.,,b,c,161,173 a,c,
1ss,2,1 a, 20
14,227,244
Turnovský typ • • • • • • • • • • • • • • •
LATÉN

••••••••••••••.••••••••
9,27 c,dÍ56,59,64,67,81J97,
104a,bjll6,117 b, 131, 36 a,e,1,1 a 1 l~O,
165,17 b,c,185 al,a2,188,191 al, a l, ,,,,.. .
.
192 al,235,247 b,c,(252),254,268 S{ v llí 1 2/p 17/J
1
Podmokelská skupina • • • . • • . . •
110 a, 2 23
l~"J. ' 1, Lt-. "
Kobylský typ •••••••••••• • •••
84
~~r

DOBA fÚMSKÁ

•••••••••••••••••
3 a , 25 bi 577i78,115 c?,147
a?, c ,150 b,169, 173 a,b, 74,1~5 al,189 b,c,
190,192 al,205,214,217 a,248, 271 a,b
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DOBA STtJ.iOVÁNÍ NÁRcDe ••...•••

DOBA SLOVANSKÁ

17, 24?,117 a,e,246?

• • • • • • . . • • • . • • 41 13 , 1 7, 25 c, d , e 1 27 a 1 b,
30, 38,39,43,50,,lc,57,58 a,c,6u,61,o6 ,
71,75 b,78,80,82,88 a,92 a,b,95,97,99,
101,107,109,110 b,111,112?,115 a,b,c,e,
f,g,117 a ,1 24,129,136 b,137 b,141 a,147 h,
j 1150 c,156 a 1157,158,160,161,166 b,175,
ltl],185 a l,ltl9
c 195 a,b 1 b 2,d l,d 2

201,205,214,215?,216,217 c 1 222/l,230 1 2J1,

240~24312451249 b,267,270,~71 b,276,~77
c,2r9,2t13,2'35
(a novověk

ST~EDOV!K

NOVOV!K

asi do pol.17. s tol.) .••• 2t3b,5,9ilO,
11,22,26,28,30,33,35 c,e,f,37,J9,40,4 ,
43,44,48 b, 49?,50 ,53,54,58 aJb 1 c,60 1 68,
70 1 71 1 72i74,761 77,79,90,94,9?,'i7,10U b 1
1oz,1u6, C8,10~,115 a,c,d,g,117 j,k,11~,
125 a,b,130,134,1 41 b,c 1 143 1 145 a 1 b,147 c,
150 c,d,155,156 b,158,1?9,106 a,lo8,172 a,
b,173 c,175,177 d,180 a,bÓ181 b,c,d,g,h,j,
182 b,d 183,195 d 2 197,2 0,208 210 212
21),215? 1 217 b 1 c 1 219 aib 1 221 1 22j 1 224,22~,
230,233,~J7,23~,zJ9,24 ,ť42,ť43,ť50 aib,
c 1 257 1 258,260,262 b 1 c,264,267,271 b,2·15 1
216,211 a,b,c~278,2tl2,287, 28g b?,291,29b

•••••••••••• •••••••••
9,34,557,68 1115 a,d,g,
151 b,180 c 1 181 a,e,f 1 g,h,1,l82 a,c,184,
186,217 c,2~9,250 c,204,282

PRAV!K, kultura

NEDATOVÁNO

8 b,9,35 c,d,e 1 51 a 1 98 e 1
105,113,114,115 c,e,f,117 kil~7?,1~8 ,13~ 1
136 b,c,d,e 1 f,147 alb,c,d,1?0 b 1 c,154 1 16·1,
177 b,c,e,2u2,226,2J6,259,260?,~61 b,~89 a

neurčena.....

••••• •••• • ••••• •••

NEGATIVNÍ ZJI STbn:

229,269 a,293
•• •• • •• • • •

49,64,85 c ,139 b,170,203,
63,96,104 c,121
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OPEVNb{Í

••••••••••••••••••••
3 b1 5,10 1 26 1 28t3Ct32J33L
35 f,36,37,39,44,4~ b,4~15U15J154,5?,5f,
58 a,61,62,68,70,71,74,7b,90,9, a,b,93t
94J95,99,100 b1102 ,104ill0 b~lll! (121},
12, a b,129,13u,131,13t b 14J 14b 151 a,
155,1ls,110,119,1s3,200,261,2Ó3,2Čs,209,
210,212,222,2 24,228l230J233J235 1 236L239,

241,242,243,247 b,2,3,2,1,2,s,2·10,2·,1 b,
275, 279,289 b, 291,295,296

MOHYLY

•••••••••••••••••••••

4 1 51 a 1 65tl26Ll28 1 1)2,(138),

154,194 , 202,218,,26 ,(~29J,241 b,~61 a,b,
289 a,293

- 18 4 VÁCLAV CTRNÁCT
ZÁSYPOVÁ KERAMIKA ZE ST~EDOBRONZOVÝCH MOHYL NA PLZEnSKU

Óvod
Zásypová keramika, tj. střepový materiál, vyskytující
se v zásypech mohyl doby bronzové , je jedním z četných prvkO, kterým byla zvláště ve starěích výzkumech věnována malá
pozornost, jež v§ak jsou namnoze dOlefitým dokumentem 1 pro
poznání vzniku jednotlivých mohylových objektO, vývoje mohylových pohřebi~t a celé sídeln í oblasti. Obsahově je ~ateriélem sídli~tního póvodu. Kromě druhotně přepálených stře
pO vyskytují se v ní úlomky vypálené mazanice, zlomky nebo
1 úplné exe~)láře nářadí a podc 0né předměty užitkového
charakteru.
Do mohyl se dostala při přepravě zemitého zásypového materiálu, podle věech poznatkO ze sídliětních
prostoro příslušné skupiny, která mohylu budovala.~) Tvary,
výzdobou a technickou úpravou je na jednotlivých i vzdálených pohřebi~tích navzájem shodná, kvantitativně se věak
v počtu jednotlivých prvk~ ovšem liěí.
Ve své povaze je projeve m rituálním, byla dávána do mohyl v určitém záměru. Ve starších středobronzových mohylách
je rozptýlena po zásypu nebo nahromaděna ve větěím množství
v urči té části mohyly s hojným obsahem dřevěného uhl:í,
v mladších mohylách je většinou ve shlucích. V milavečských
mohyláca se vyskytuje v plo~ných shlucích v blízkosti
pohřbu. 3 ) V některých mohylách se objevuje bez vlastních
pohřebních milodarO.
Po stránce chronologické obsahuje prvky,vyd1;~eJíc!
ze starěích kultur, hlavně z keramiky věteřovské a mača
rovské,4) a dále prvky prOběžné, vyskytující se jak v před
mohylové keramice maaarovsko-věteřovské, tak i v raně mohylové keramice sídlištní a postupující do běžné keramiky
hrobové. Je to vertikální nebo poněkud seěikmené rýhování
spodku nádob, šrafcvaný trojúhelník, myrtová větévka, točkc-

- 185 vité d~llcy a konečně prvek hojně užitý v keramice funerální - rozvinutý žebříčkový motiv.
U starěích nález~ věnoval pozornost zásypovým stfepOm
Karel Hostaě n~ pohřebiěti Husíně u Tajanova v Klatovsku
a Frid. Macháček na pohřebiěti v Héj1 nad Novou Hutí u Dýšiny, okr. Plzeň-sever. V okruhu Štáhlav, okr. Plzeň -jih,
pak zvl áě tě F.X.Franc, který pilně s~íral i nejdrobně jěí
střepy.S)

Výzkumné metody F.X.France
V ětéhlavskérn polesí a v okruhu Štáhlav bylo pět veltCých mohylcvých pohřebišt a pět meněích mohylových skupin,
z velké část i ro zrušených : Háu ek , k.o. Štéhlavy; Javor, k.o.
Milínov; Sváreč , k.o. ~ákava; další pod plzeneckou Hórkou
u Sedlce; Beztehov a Skok u Štáhlavic; Varta u Nezvěstic;
les Triangl, há jovna Podmíěky a skupina u Štáhlav (Kaplič
ka-Teplý pot ok) .
Do tohoto pros tř edí vstupuje v roce 1871 jako mladý ,
inteligentní a romanticky založe ný zahradník F.X.Franc.
Přijímá deputátní místo u hraběte Valdsteina na zámku Kozlu.
Vedl e vlastního oboru probíra l se Franc stále r~znou
literaturou na§í 1 zahraniční. Pročítal a oblibou Schillera
a Goetha, zajímal se o Rukopisy a později i o boje v t~to
otÁzce, jako~ i v jiných otázkách politických a sociálních~)
Měl sklon k historickým disciplinám , zejména k archeologii.
Sledoval zprávy o archeologi ckých výzkumech, zvláště také
zajímavé objevy na jihovýchodě.?)
Záhy po svém vstupu na zámek Kozel všímá si zříceniny
blízkého hradu Lopaty a kdy~ se seznámil s histori i hradu,
prokopává celý jeho areál. Vedle nálezO gotických a drobných
nálezO hal§tatsk.ý ch a volutové keramiky zjistil tu rozsáhlou
eneolitickou vrstvu s bohatým keramickým materiálem, z něho!
rékonstruoval řadu nádob.a )
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v ro ce 1.P. 78 obra c í s e

F r anců v

záj em k mohylovým p-9métké m ě{ ~ hl a v sk ého polesí, k p oh řc biě ti v Hájku a J avcru;
v dal š í m ro~e prokop t. vá p 3k po h ře biět ě na svahu návrěí
Svér č e.

Pr o t Pn t o nc v:í ťi ko l, k!:! kte r é mu nyn í přistup uje, vytvéf P.l si vla s tní te chniku výz kumu; zpós ob, j í mž by nejen zarhytil k9ž ctý ne :d r obn'jf, í nál ez , a l e jakým by mohl vysledovat p od r o bn ě vš ec ky ~~vy souvi sej ící se s t3vbou mohyly ,
s r item 1 s ul 0~e ní m p ř e d m ě tů a k ~ždý zásah do mohy ly, dobový i p01. ťP\' ;,,i . :n +:,o~y , ~~ 3'<,ými se teh dy mohyly kopaly , jej
neus pcko Jo valy . Ve z ~r ó v~ o moh,Y l e č . 24, kopa né v roce 1878
v Hájku, popi s uj e po s tup práce toh o to prvého pró.zkumu: Nejprv e se~mut op a trn ě z eaitý materiál, n~sy p, k terý byl někde
i prosí vé n. Ka me nn é ko ns t r uk ce a ya ždý v~t š í ká men ponechán
na míst ě . Vš e z,měř eno 3 za kr esleno p,idory s n ě a bokorysně
A potem je~ t t pe rs pekt ivr. ~ . Pa k t e prv e roz~ tirf na kon s trukce ,
p ř' i .:'.: em ~ "k a , aý k~men p c 7o rn ě vyz vednut a prchl édnut" . V mohyl e na~ el d va pro s tory l emova né ka meny, j eder. ~ez nálezů ,
druhý s e st. ře d ťb ron z cvou rr.ohylovou kerarr:i kou. \' š e zam ~řil ,
zakreslil a po z r ekons truová n í nád ob přik res lil je ště kera~iku j 4ko nále z ový ce lek.
Mís t a rblo že n~ ka meny nebo s kaIJ1e n11ou kone trukci nazývá Franc hrcbcvými celami. Ve 131 zkourr.ar.ýc h monylách na
pohřebištích š táhlav s kého polesí i ve Svár č i 3 u Sedlce
(z nich7 33 mohyl bylo milavečských a 18 halštatských)
zji s til přes 180 c el konstruovaných z ka mene , 10 vrcubených
k~meny a 3 hrc bové cely bez kamene. V ě t 9 incu v nich tyle po
2ednom pohřbu; ve 2 - 3 př í padech po dvou. S ituaci a zkon servované nálezy zakreslil do 80 tabuli ~ormátu 70 x 48 cm.
Krcmě pohřbů a úpravy hrobových cel sledcval pe č livě
i stavbu a rozrůstání mohyl o dalš í poh ř by. Mohyla ř. . 47
v Hájku měla póvodně jednu hrobovou celu s pohřbem , o bklo·
penou kamenným věncem. Později byl na s e v e ro zÁ padě věnec
přeruěen a přistavěna nová cela , kd e by l ulo žen d ruhý pohřeb. A kone čně na severu vzni~la pak j ešt ě tř e t í ce la s
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pohtbem. Celek

uz av ře n opě t čás tí věnc e .

Cbdobný postup
vyznaču je kresemně vedle popisu na svých tabulích i z výzkumu mohyly 51, z mohyl 58 a 59 ve Svá rči aj. (Srv. obr.
v textu).
Pod někol ika mohylami zjistil popelovité vrstvy. Pod
mohylou č.l ve Svár či by l a takové vrstva s úlomky kamenného
ná řadí: zl omicy brousk ~ z pískovc e , pazourková čepelka, stře
py z rýhované a~fory a velké zásobnice, některé druhotně
pře pálené aj . ( XXI I : 2-4 , 6 ) . Několik střepů odtud , přiz do be
ných nale penými lištami, jej svádě lo nej prve k srovnávání
jich se s t řepy e ne olitickými; záhy však je rozpoznal jako
zlomky sídli š tní u žitkové kera mi ky mohylové. 9 ) Cás t rýhované amf ory je podle nasaz ení uch ( XXII: 6) raně mohylovým
výrobkem se znaky v ě te ř ovský mi .
Francovi se n e podařil o 1 ! jít zásy povou keramiku ve vět
ěím mno ž ství jako nap ř. na pohř ebišti v Plzni-Nové Ho s podě
v mohylách č . 95 , 98 , 38,35 aj . nebo ve třetí mohyle ve Vrhavči u Stříbra.
Rozbor zásypové keramiky
Na pohřebiě tí ch ětáhl tl v ského polesí a jeho okruhu by ly
střepy tcho druh u ve s kromném počtu a patrn ě více jen ve
shlucích. Franc je považoval za s ou čá st přísl ušný ch poh řbó .
Sn3ž11 se je zrekonstruovat v profi ly, které doplňoval sádrou .
(XXI: 1-5; x~'II : 1 - ? ; XXVI: 1) Vedla jej k tomu také ji s tě opróvněná domn ěnka, že k řešení spl e:1 otázek o ž ivotě prav~kéh c
lidu je stále jeě t ě málo nálezový ch celkó . Na pohře bišti
v Hájku sebral z 19 mohyl ~a 230 střepó , z nichž 2(8 se zachovslo naš\tých na kartony. Js ou dro bné , s otřelými hranami .
Než přeěly do mohyl, byly po del ší dobu vystaveny p ov ět rnost
ním vli vOm. Z někol1 1-:a málo zlomečků z mohyly 53 es tavil
jemně z1obenou amforu a malý džbáneček , z wohyly 21 hl u bokou
misku se žlábkovaným uchP-m. U mislcy a u 3~fo ry oos~hl s otvA
profilu, u džbáne č ku j en č ást ~rc,filu t ě la nádor·, (XXI: 1,2, 4).
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36 zlomkO z mohyl v Hájku je zdobeno žebříčk ovými vzorci,
11 zlornkO ze dvou nádob sestavami, kombinovanými z tebtíčku
a §rafovaných tro j úhelníkO ( XXI: 8) . Pět zlomkO amforovitá
nádoby z mohyly č . 2 7 má pod obvodovým pá sem z tádku vpichO
dv a pásy ěrafo vaný c h trojúhelníkO ve vodorovném sm~ru (XXl
: 6,7). Z mohyly 52 jsou zlomky podobně rýhované amfory jako
z vrstvy pod mohylou č . l ve Svárč i; na podhrdlí má jazýčko
vitý výčnělek ( XXIII :1-3; m. Plzeň 5774, 5755, 5775, 5021).
Vertikál ní nebo poněkud se~ikmené rýhování nádob, zejm~na
amfor, je raně mohylovým ornamentem st ředodunajské sídlištní
keramilcylC) a v nálezech v ěteřovských.ll) Je hojně rozšífeno v zásypové keramice středobronzových mohyl plzeňské
oblasti. Na Nové Hospodě byly střepy takto rýhované v mohylách 35, 38, 45, 48, 95 a 98 asi ze 30 nádob C XXIlI: 6) .
Zlomek z mohyly 45 je rýhovár, ve skupi nkách, široké pásy
vertikálních rýh se tu střídají s prázdnými plochami Cm.
Plzeň 6901). Podobně je rýhován střep z mohyly 10 v Háji nad
Novou Hutí Cm. Plzeň 6190) a střepy z mohyly 10 ve Vrhavči
Cm.Plzeň 1472C). J de o soudkovitou amforku s úšky na podhrdlí12) ( XXIV :2; m. Plzeň 14720).
Neobvyklou výzdobu mají z~omky amforovité nádobky z mohyly č.8 v Hájku: Na podhrdlí jsou dva obvodové pásky z
dvojřádkO hraněcych vpichO, mezi řádky probíhá negativní
klikatka a pod pásem je řada trojúhelníkO se šrafy, vychá•
zejícími z podlouhlých vpichO při odvěsn~ ( XXIV: l; m.
Plzeň 5754).
Dva drobné střepy z mohyly 56 v Hájku jsou přizdobeny
obvod~vým fád~em ok~ouhlých VýichO na podhrdlí, které pře 
ruěuje dvojitý výčněle~. Pod ~ýčnělkem je část závěsu
z těct to vpicnO C ~~XIV: 5; m. Plzeň 5773).
Okrot:1.lý vpich je ~harakteristickým výzóobným prvkem
ma~arovské a věteřovské keramiky. Tvoří hlavně výpln trojúhelníkovi tých útvarO; vyskytuje s~ vš~k 1 v obvodových
fádcích na )odhrdlí n,dot d v malý~h závěsech.l)) Z moravslcy~h o~lastí se roz§ ~řil s větetovRkou expanzí ro Dunaji
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a středních eech. 15 ) Jako rozčleňo vac í obvodový pések na podhrdlí pte §el také na moravskou sídlištní keram iku mohylodo jižního

Německa

'YOU.16)

Do prostředí plzeňské mohylové oblasti se dostává
okrouhlý vpich e pozdním zásahem větetovským, tj. v době,
kdy se tu již ujímá keramika mohylová. Ve stejných obrazcích a sestavá ch je tu používán současně s ním i drobný zrnovitý vpich, který je již prvkem ryze mbhylovým. 17 ) Oběma je
zdOrazňováno na podhrdlí ro zč lenění nádoby na hrdlo a spodek;
jsou také přízq obou podhrdlí v t roj úhelníkových útvarech
nebry jsou výplní rovnoběžek z rýh vytvářejících záv~sy a nepravé žebříčkové stužky (tab. XXIV: 5-6~ XXV: 1-6, 8-9~
XXVI: 1,4).
Výzdoba trojúheln íčky vypl n~ným1 okrouhlým vpichem, pře
vzatá z vě teřovského typu, je, na velké baňaté nádobě, zrekonstruované Francem ze zásy pových střep~ některé mohyly Atáhlavaké nebo ze sídli ětn í keramiky z naleziětf, o něm! se zmiňu...
) 18)
je v popise svých výzkumO ( XXVI: l; m. Plzen, 1.č. 260.
Ze zásypO novoho8podských mohyl č. 38, 35 a 45 jsou stře
py zdobené tro júhe lníky, vy r~ něn.ými okrouhlým vpichem. Na
jednom je zachov ána bílá inkrustace ( XXV: 1-5,8; m. Plzeň
7415, 7472, 6965, 6887). Drobným zrnovitým vpi chem je vyplněn zbytek troj úhelníku na střepu z mohyly 95 ( XXV: 6;
m. Plzeň 5114) a také na střepu z mohyly 3 ve Vrhavči je
trojúhelník se zrnovitým vpichem ( XXV: 9: m. Plzeň 14412)
T:ři st řepy z novo h o s pod. mohyl 95 a 98 jsou p řizdobeny ve rtikálními rovnoběž kami a vpichy mezi nimi, patrně závěs (XXVI:
4,5,7; m. Plzeň 5735-6). Stužky nepravého že bříčku, tvořené
ho okrouhlým vpichem, jsou na zlomcích z mohyly č. 20 v Javoru, č. 95 z Nové Hospody ač. 3 z Vrh avče (XXIV:6; XXIX:4;
m. Plzeň 5004, 5096, J ~384) ; se zrnovitým vpichem jsou z moeyly č. 39 u Sedlce ( XXIV: 4), z Hájku č. 44 aj.
Z popelcvité vrstvy mohyly 1 ve Svárči jsou drobné zlomky s povrchem pokrytým plně okrouhlým vpichem. Podobná úpra-
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va je na zlomku z mohyly č . 39 u Sedlce ( XXIV: 7). Výplň
povrchu dro bným z rno vi tým vpichem je na zlomci ch z mohyl novohospodských , vrha vet ských aj. ( XXX :9; m. Plzeň 5104,
14414).

mohyle č . 58 v Hájku byl zlomek mističky výrazně,
skoro až liAt o vit ě zalome ný v rozhraní hrdla a spodku. Pod~l
zalomení jsou ř á d ky zrnov itých vpich~ a rýha, vedená ze zalomení ke dnu, je lemována jedním řádkem t ě chto vpich~ (XXVII
: 3; m. Plzeň 5775/1). Z mohyly č. 46 téhož pohřebiště
a z moh.Yly č. 4 jsou zlomky misek s okrajem plo ~ ně rozšíře
ným a okrajem seříznutým se sklonem ~ ov nitř nádoby (XXVII
s 1,2; m. Plz e ň 5018 a 5762) . Vedle toh o z tohoto pohřebiětě,
z moh.Yl dnes dobfe nezjistitelných, js ou zl cmcy misek a okrajem seříznutým kolmo k vertik áln í os e nád oby Cm. Plzeň
5761-6).
Misky s okrajem seříz nutým nebo ploě-c roz;1ft:.~Jm a s
okrajem z a obleným a slabě zatažecym j s ou tvarem raně mohylovým, vycházejícím z maaarov sk~ a věteřovské keramik:y. 19 >
Jsou rozšířeny na plzeňských sídlištích i v zásype ch středo
bronzových mohyl. Ng pohtebiěti v Plzni-Nové Hospodě bylo
v pěti mohylách přes 170 zlom1:ó misek t oho druhu . N ě které
ma j í okrajovou plošku vytaženou do jazykovitého vý č nělku
(XXVII: S) r.ebo přizdobenou ě r 3 -fovanými trojúhelníky (XXVII
i 9,10; m~ Plzeň 5122, 5150, 5569 ) a představují starěí
typ, jiné o okrouhlými otvory nebo s pod él nými výřezy pod
okrajem ( XXVIII 1-4,5,7,8;
m. Plzeň 5154-5, 5295, 6918,
6952) typ pokročilejěí. Střep misky z mohy ly č . 6J má výřez
v povrchu okrajové ploělcy (XXVIII: 8; m. Plz eň 7655) ;. na
střepu z mohyly v Há j i nad Novou Hut í jsou okrouhlé otvory
v okrajové plošce vyhlazené do§iroka zevnitř nádoby (XXVIII
i 4, m. Plzeň 6192).
Dva zlomky z novohospodské mohyly Y? maJ1 pod okrajem
dvojici okrouhlých otvorO (XXVllI:l) a stejně je tomu na
střepu z moh.Yly č. 3 ve Vrhav či (XXVIII:3, m. Plzeň 5151-2,
14433). Jde o misky se čtyřmi dvojice~! otvcrO, rozlo!enýmj
protilehle pod okrajem jako podélné výřezy. Na zlomku 11n,
V
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misky z Vrhav če jsou zby tky tří okrouhlých otvorO (XXVIII
: 2). Svědčí o misce, které měla buo obvodový řédek těcht o
otvorO pod okrajem nebo skupinky v íce otvorů, jako jso u na
zlomcích misek ze s ídli š tních ob j ektó v Plzni-Hradiěti a v•
Vo chově. 20) S těmito výrobky a do určité míry 1 se zlomky
novohos podskými střepy vrhave čské v~ak po výrobní stránce
diferují. Výrobky z obou síc li št ních objektů jsou jednak
výraz n ějěí, jednak hotovené z hutného materiélu , tj. ze
slídnatých jílů s přím~sí písku , kdežto v rhavečské střepy
jsou povět~ině z j íl ů se žlutkou nebo z pouhé : lutky.
Óchylka , které se tu pro j evu je hor ěí kvalitou materiálu ,
je znakem vývo jového postupu. Na novohospodském pohřeb1~t1,
kde j e v ět eřovský styl ví ce rozv i nut , se podobný materiál
také vy skyt ne, ale až v mohylá ch s pokroč il ejší zásypovou
keramikou. A tato obměna se ouj evuje i na vochovském síd liěti. Druhý a tř e tí objekt, které ne ma jí keramiku z tak
vypra c ovaného materiálu jako ob~ekt prvý, ? l) zaujímají také
I

stupeň vývo jov ě rozvin?tější. 22
Na pohřebišti v J avor u byla zásypové 'l{e ramika podle zachovaných střepO v osmi až devíti mo~ylách: llC zl omkO asi
ze 48 nádob . Výzdoba je chuafi a na málo střepech, jako v zásypové ke ramice z mohyl u Zeleného ( XXIV: 8-12).
Z mohyly č . 20 v Javoru j8 sedm střep~ ze dvou nebo tří
nédob,zdobených šrafovanými trojúhelníky. Dva silnostěnné
zlomky jsou se š rafy hluboce rytými, jeden zlomek je s dv ě ma
řadami troj úhelníků , které vytvářejí po obvod u nédo by negativní klikatku ( XXIX: 1,2 ; m. Plzeň 5002,5003). Dva stře py
z mohyly č . 20 zdobí svislé rýhy lemované vpi chy ( XXIX : 4).

Orn amentálně

odlišné od ostatních zásypových střepó z pohřebiět ětáhlavakého okruhu jsou čtyři zlomky z pát é javorské mohyly. Dva z části spodku silnostěnné nádoby mají povrch
vyplněný až ke dnu čočkovitými dOlky , tj. dólky v podobě dutiny kulového vrchl :íčku UUGX: 7) , dru hé dva ;i sou pokl·yt y vry-
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py nehtů (XXIX 161 m. P lzeň 4974) .
eo čko•ti tý

dOlek je význačným výzdo bným prvkem eídl1Atní
mohylová keramiky plzeňské oblasti . Vetu~uje sem pi'ea stfední eechy z morav ekých mohylových sídel 23 a roz víjí se pi'edevAím no l okalitách ěi 1·~ ťho okruhu Plzn ě. Na novohoepodek,m
pohtebi~t1 je ns atfe pech ze zésypO mohyl č. 35, 38 9 45, 52,
95 a 98 (XXIII:4,5).z mohyly č. 95 je 12 zlomkO z 8 nádob,
z mohyly č. 98 devět zlomk~ ze 7 n,dob; osm dalěich je zrekonstruováno v pro f il misky Cinv.č . 6318). Na části koflíkovit~ nédo hy z Háje nsd Novou Huti u Dýěirzy tvoří tyto dólky
troj řádkový obvodový pás, na zlcmcich novohos po~ských mohyl
č . 35 a 51 jednoduchý roz čleňovací rádek po obvodu podhrdli,
na zlomk u z mohyly č. 1 ve Vrhflvc'- i i"ád ek kolem dna Cm. Plzeň
6115 , 6970, 7266 , 1465 2 ). Vcelku se opakuje čočko vitý dů l ek
v z~sypech z mohyl jmenovaný c'· ,t1ohi"e bišt kromě Javoru třicet
ěestkr át .

Hlubší a větší podobné důlky o ploché základně, vkolknvané vál covi tým nástrojem, jsou u nás řídce zastooperzy.
Jsou rozšířeným výzdobným prvkem jihcn ěm ecké přechodné keramiky,24) kde se ujaly jako u nás čočkovitý důlek , který
se naopak v ji žním Německu ceJ ~em nevy sk:ytuje. 25 )
Další dva s třepy z mohyly 5 v Javoru jsou přizdobe ny
vrypy nehtO ( XXIX :6) . Toto zdobení je lepši úpravou drsně
ní u užitkových nádob. V zásypové kerami c e není bohatě zastoupeno, přesto tu vytváří n ěk olik vari ant. Na střepech baňatých hrnkovi tých n,dob novohospodské mohyly č. 95 a 98 .
jsou rozloženy vrypy po pov r chu v obl oukovitých nebo hustších vertikálních řádcích (tab.X:XX:4, 6) ; na s třepech vrhaveč 
ské mohyly č. 3 jsou ve svislých řádcích. fue zi řádky vynikaj í slabá křivolaká ~ebírka , vrypy byly modelovárzy zaštipováním měkkého povrchu (tab.XXX:5).
S výzdobou vrypy souvisí dekor z vrypovitých vpichO
a jemněj§ich vpichó zrnovitých. Všechen povrch pokrývají
tyto prvky na zlomcích ze zásypO novohospodských mohyl č.38,
45, 82, 95, 98 a na zlomcích z mohyl v Háji nad Novou Hutí
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7186, 2095, 5444, 5711, 14413-14). Jinak bývají sestaveny
do vertikálních pásů, které se střídají s prázdnými plochami, nebo do závěsů jako ornament ze svislých rýh a z čočko26)
vitých důllru na č ásti nádoby ze Stodůlek u Prahy .
Z mohyly č . 29 v Javoru byl dále sttep hrncovité nádoby
se · slabě pr ohnutým hrdlem , odd~leným od drsněného spodku
dt1lkov anou li š tou ( XXIX: 3; m. Plzeň 4996).
Je s podivem, že tento plastický ro z čleňovací prvek ,
jint:ik bohat ě zastoupe ný v zásy pové kera mice, je v mohylách
š{áhl 3vskéh o okruhu jen z mohyly v Javoru . Na pohřebišti
novohospodském bylo naopak z d evíti mohyl 88 střepů s lištami, ve Vrhav či ze čtyř mohyl 36 a v Há ji nad Novou Hutí
rovněž řada střepů. Z novoh osr odský ch mohyl č . 95 , 98, 82,
45 ač. 4 je 6 střepů s liš tami př izdob e nými dvojdůlky o polokruhové základně (XXXIII: 1), čty ř i zdobené dvojdůlky hraněnými ( XXXIII :2 ) a z moh . č .95 , 96 a 38 střepy zdobené hraněnými vpichy (XXXIII: 4; m. Plzeň 5080 , 5584, 5586, 7464,
5970, 6892, 2095, 5077, 73C8, 7357-8 , 5601, 7458). Také na
střepech z vrhavečské mohyly č . 3 jsou li~ty s hraněnými
důlky Cm. Plzeň 14398 , 144 2(, , 14431). Střepy tlustostěnné
nádoby z mohyly č. 65 a z mohyly č. 70 na Nová Hospodě mají
liěty s jednořádkovými nebo dvojřádkovým.1 zrnovitý mi dOlky
a zlomky amforovi tých nádob z mohyly č. 85 a č. 45 dvojliěty
s dvojřádky zrnovitých čOlkO přihrocených ( XXXIII: 7,8; m.
Plzeň 8430, 7186, 5970). Dvojřádkem zrnovitých d~lkO v poloze vodorovné a svislé jsou zd obeny také zlomky baňaté nádoby
z mohyly č. ~5 Cm. Plzeň 6990).
Z po~ř~biště u SeJlce je uchována zásypová keramika jen
z mor. •l č. 39, 37 a 8. Zdobena je ěrafov aným trojúhe~níkem,
na jedno.1i. zlomku vodo.1.·ovnými š'C'afy v negativní klikatce mezi
trojúhelníky; dále zrnovitým vpichem v ř~dcícq na podhrdlí
a v závěs~ nebo ve vertikálním páeu a okrouhlým vpichem na
povrchu je~noho zlome~ku, X.XIV :~,4,7).
Na pohřebiěti vo 5 várči by1.y střepy ~ásypové~o char 9kteru
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pouze v popelovi t é vr s tvě pod mohylou 1 (XIII:2,3,4 ,6). Z mohyl,y č. ac:; jsou zrekons t ruovány z mal ého počtu etf'epO. dvě nádoby, kter~ by bylo mo žno pova žovat za nálezy zásypov,. Ale
není vylouč eno , že byly souč ás tí neobvyklého hrobového nálezu.
Franc měl o t~to mohy le ur č ité pochybnosti; několikrát přeAel
při výzkumu na ,jiné mohyly , hledal analogie . Zlomky nádob tu
naěel pod hromadou kamení, JaY ř íká, jakoby rozšlapané. Jedna
z nádob je zdobena vertikálním !ebry, má poměrně \lzk~ hrdlo
v okraji vyhnutá a odsazené ž lábkovitě od Airoce baňatého
spodku. Plastická žebra probíhají v trojicích ke dnu. V
prázdných prosto r ách mezi jednotli vými trojicemi je po dvou
slab ě přihrocených okrouhlých výč n~lcich. Nádoba je na osmi
hraněných nožkách, z nichž dvě j sou p~vodní . Ze tfí čtvrtin
je doplněna, profil je však doložen ( XXII : 1, m. Plzeň
260).

Zlom.lcy a

nádob s vertikálními žebry, podobným.i nádobě svárečské, jsou z novohospodakých mohyl č. 95 a 98
(XX.XI: 2; XXXI 1: 6),
z vrhave čské mohyly č. 3 a z pohf-ebiětě
v Hóji nad Novou Hutí (X)O(I:l; XXX?I: 5 ) e Mají h rdla výrazně
odsazená a že bra rozložená v trojicích. Na čás ti novohoapodské nádoby js ou mezi že1'ry ěr a 4· ované trojúhelníky a na plochách mezi tr ojicemi žeber byly okrouhlé výčn~l ky . Na jednom zlomku je stopa po takovém odloupnutém výčnělku CXXXI
s 2; m. Plzeň 5088-9, 5091). Zlomky ze dvou vrhav ečských
nádob mají mezi že bry prázdné ploěky a v prostorách mezi
trojicemi žeber irafovan4 troJ'1helníky a nad nimi obvodový
řádek zrnovitých vpichO ( XXXI:
l; m. Plzeň 14416 a-g).
Zlomky z mohyl č. 10 a 14 jsou rovněž se zbytky žeber (XXXII
i
2,J;
m. Plzeň 14742), krátk~ lebírka na střepech novohospodských jsou z mohyl.y č. 38, jeden s trojúhelníky vyplněnvm.1 okrouhlými ~pichy , druhý s klikatkami ze čtyř rýh 27 )
(XXV:4; XXXII:7; m. Plzeň 7415, 7435) . Na zlomc ích ze dvou
misek z vrhavečské mohyly č. J jsou silná vertikální žebra
místo uch Cm. Plzeň 14420, 14435).
2ebrováním a vcelku tak~ tvarově se nádoby ze Svárče
části
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shodují stylisti cky a někte rými nádobami větefovským1, 28
odchylují se však ěrafo vanými trojúhelníky a hraněnými nožkami. Jde pouze o styl, v němž se základní prvky udr!ují
a přistupují prvky nové, postupně mladěí. ~ádek zrnovitých
vpichO na vrhavečs kých zlomcích je již plně mohylový.
V mohyle u hájovny Podm íě ak našel Franc mimo jin~ zlomky silně baňatý ch nádob se č ty řmi trojicemi žeber. Ckrajová žebra jsou obloukovitě vyklenuta. Nad dvěma trojicemi
jsou přihrocené výčnělky, dva zlornlcy jsou bez výčnělkO.
Na jednom zlomku je vertikální žlébek ( XXVI: 3 , m. Plzeň
10018).
Tento zp~sob výzdoby pla s ti ckými žebry je zat ím u nás
ojedinělý, mateřskou oblas ti je S t ř ed odunají. V moravských
nálezech vystupuje na střepu z Klentnice u Mikulova s trojicí vyklenutých žeber. 29) V · trojicích jsou také žebra na
sttepech z Přítluk u Břeclavi . Podobně upravená plastická
žebra v trojicích má amforka z Blučiny-Ceza v a z Viničných
Sumic. 30 ) Z hrobových nádob je žebrované amforka z Bo§ovic,
okr. Vyěkov a z Ponětovic u Brna a na amfoře z Rakovic je
výzdoba v podobě trojic z J emně vtlačených rýh (Prehist.
ústav MM v Brně, i.č.15917). Plastická žebr a má konečně
také velatická nádoba z Rajhradu u Židlochovic. 31 ) Z rakouského území publikuje K. Willvonseder nádobu s obloukovitě vedenými žebry ze Steinabrunnu 32 ) a Vl. Milojěi~ nádobu z Tirgu Mure~
(Marosvásárhel.y): Na této nádobě
vycházejí žebra z přih roce ných výčn ě lkO jako na zlomcích
z Podmíěek, dosahují věak pouze k liětě na obvodu měkkého
zalomení spodku. Nádoba je na tabulce zařazena s pozdně
únětickými bronzy, kdežto nádoba z Podmišek je z pokročilé
ho stupn~ mohylového. 33 )

Plastickými vertikálními žebry je zdobena také hluboká
mísovitá nádoba na nožce z mohyly č. 40 v Javoru. Je zrekonstruována z velmi malého počtu střep~, Franc získal sotva
profil. Střepy vybral s několika zlomky mělce žlábkované
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upraven4 pod ka=ennou konstrukcí, kter,
pokračovala vý~e na svah po úrovni mohyly. Podle ekromn,ho
počtu stfepO se zdá, !e Alo o shluk zásypových stfepO, amforka nemá ani úpley profil. V horní části konstrukce byly
je§tě hrobová nádoby, mohylový d!bánek a hluboká miska.
2ebrovaná nádoba a amforka jsou pok~o či lými výrobky mohylov, keramiky středodunajsk é ( X.Xll: 5), jako! 1 výAe uvedená
emforka z Bo~ovic .
V mohyle č. 1 ve Svárči kromě střepO a kamennáho nářadi
byl je~tě malý dvojkuželovitý přeslen . Podo bný, poněkud
smačklý, je ze zásypu mohyly č. 38 na Nové Hospodě (XXXIV
s 7; m. Pl zeň 7380). PI'eslínky jsou nálezy ojedinělými,
podobně jako lžička z novohospodské mohyly č. 45 (XXXlVz 6;
m. Plzeň 7093). Cbé je blízké n~lezO.m v ěteřovským a maaarovekým.34) Také mělká širok~ !lábkování na střepu tého! pohřebiětě z mohyly č. 45 { XXVi
7) a v obloučcích z mohyly
č . 95 ( tXXll :8) mají analogie v maaarovské keramice z V~selého u Pie§{an 35 ) Cm. Plzeň 6936, 5291 l. Z mohyly č. 98 je
·ještě plochá ok:11 čka ( XXXIV: l), rovn~I podobná nélezu
z Veselého. 36 Cedníky s dírkovaným dnem z novohosofldskýct
mohyl č. 95 a 38 a z mohyly č - ~ ve Svérči (XXXIV181XXVIII:61
XXI!s2) se svou úpravou shodují s věte řovským cedníkem ze
Znojma. 37 Několik větších zlomků z Nové Hospody je z nidob a širokým baňatým spodkem a vysokým , mírně prohnutým
hrdlem, ostře až žlábkovitě odsazeným (XXXIV z2 ,4). Jsou
blízce podobné věteřovským nádobám na způsob Mi atřína. 38
Vedle tlchto předmětO a střepO , z nich! větAina je v zásypech fídlcým zjevem, vyskytuj! se tu a t a~ zlomky s ojediněljmi výzdobn!mi prvky. Ze zásypu novohospodeké mohyly
č. 38 J~ stie~ se zlcfí!entmi cyikami v podob~ X, snad ukonče
ní verti~ální pásky (XXXII1 :6), na jiném odtud je nízká
liAta a hlubok:lmi A1:lcmlm1 !lábky ( XXXIV s 12; m. Pl ze; 7 4 5 7,
7626). Zlomek hrncovit4 nádoby z mohyly č. J5 ~ na podhrdlí
páe z tr,tktch likJDlch rýh {XX.XIV: 9J m. P."zeň 5044). Dva
zlolll)q s tlch,;o záaypd • jeJen z t10~ ly č. 35 Jsou rokryty
amtorlcy na

.

1
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rýhami ( XXXIII :3,5 ,9; m.
Plzeň TJ86, 5279, 7385). Tato výzdoba se jeví jako dekadence pravidelně j~ího mřížovitého dekoru ettepO z mohylových
sídel v Plzni-Hrad1ět1, v Radčicích a ve Vochově. 39 ) Jde
o stylisaci mřížkového ornamentu věteřovekjch a ma~arovsk/ch
nádob na duté nožce. 40 ) HlubAími rýhami je překi"í!eno vertikální rýhován í na zlomku z mohyly č. 35 (XXXIII: 10; m.
Plzeň 6966). Na střepech z mohy ly č. 38 je výzdoba z Jemnl
rytých obloučlru ve dvojřádkách (tab.XXX:3). Tři střepy odtud
jsou druhotně ptepáleny (m. Plzeň 7)49).
V popsaných mohylách zaujímají nej větší procento stfepy
z hrncovitých a zásobnicovitých nádob. Většinou jsou nev!razné; drsněné nebo uhlazené hrncovité nádoby mají nízká
hrdlo, které zpravidla splýv4 s e spodkem; na četných nádobách je d\llkovaná nebo vroubkovaná lišta (XXIX:3; XXX:2,ll13;XXXIII;l,2,4). Ucha jsou nasazena v okraji 1 pod okrajem, někde je po dvou uchách. V novohospodeké mohyle č.95
byl takový květináč se . spálenými žaludy , v mohyle č. 62 byl
shluk stfepO, který poskytl profil amforov1té zásobnice. 41 )
V mohylách ětáhlavského ~kruhu byl tento druh nádob
zastoupen řídce. Větěina zásy pového muteriálu má bli!ěí
vztah ke keramice hrobové.
Takovou charakteristikou se vyznačuje také zásypová keramika ze Zeleného u Přeětic. Byls tu v malém počtu a obeahuJe jen má1o výrazné střepy. Nacházela se skoro napofád ve
shlucích, tj. ve vyvinutějěím zpOeobu uložení. Překopáno
tu bylo přes 30 středobronzových mohyl s hrobovou keramikou, která z největěi části má znaky středodunajské. Zásypová keramika se s ní povětěině shoduje ( XXIV:8-12).
Naproti tomu je zásypová keramika z moh.Yl na pohřebiěti
v Plzni-Nov, Hospodě plně výrazná. Bylo tu prokopáno 46 mohyl, z nich 39 středobronzových a sedm milavečských.
velmi
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Jak vyplývá z popisu, vytváří zásypová keramika středo
bronzových mohyl tf-1 dobově postupné fáze: I. vyznačující
ee výzdobnými a zčás t i 1 tvarovými prvky větefovekého etylu, II. s méně výraznými prvky věteřovskými a s prvky pr~bl!nfmi, tj. ěrafovaným. trojúhelníkem, vertikálním rýhováním spodku nádob, vycházejícími z věteřovské výroby a postupuJícími do vyvinuté střední doby bronzová, a III. s prvky,
kter~ se ob jevují ve II.fázi, jako napf. výzdoba čočkovitý
mi d~lky s oblou základnou, závěsový ornament a prvé stopy
!ebříčkového motivu, a zasahují nebo se plni rozvíjejí v keramice pohf'ební.
I.fáze je plně zastoupena v novohospodských mohylách
~.35, 38, 45 a charakteristickým věteř ovským ornamentem
z trojúhelníčk~ vyplněných okrouhlým vpichem ( XXV: .1-5 ,8).
II.fázi vykazuje materiál z mohyl č.6J, 95, 98 , z nich~
v
•
Jsou střepy banatých nádob, zdobených vertikálními plastickými žebry, střepy misek s okrajem ploěně rozšířeným,
s okrajem zkoseným kolmo k ose nádoby a s okrajem zaobleným
a slabě zataženým (XX:XII:l,6;X~~'.'II:8-lO;XXVIII:l,5,7-8),atfepy
s prOběžným ornamentem, tj. ěrafovaným troj úhe lníkem a vertikálním rýhováním a výzdobou, která se vyvíjela v středo
dunajském prostředí na raně mohylových sídlištních objektech, jako jsou závěsy z rýh a vpichO s náznakem žebříčko
véno motuu (XXVI:4,5,7), sestavy z čo č kovitých dOlkO
(XXIII:4,5),myrtová větévka ( XXVI: 6) a pod. III.fáze pokračuje v dalších mohylách. Uchovává vedle prOběžného ornamentu prvky II.fáze bez výzdoby ve v~teřovekém stylu a vyznačuje se rozvojem žebříčkovitého motivu ( XXIV: 4,12).
Jak bylo již uvedeno, existovala kromě toho ve všech
tfech fázích hrubá užitková keramika, větěinou s drsným
nebo drsněným povrchem, přizdobená rOzn~ dOlkovanými lištami, nalepenými na nádobovou stěnu jako rozčleňovací pásky
( XXXIII ) • Sídlištní charakter dodává novohospodské zásype-
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vé keramice vedle mazanice, zlomkO drtidel a zával{, přeslen,
l žič ka tvarově blízké věteřovské ( XXXIV: 6,7) a ploch, poklička ( XXXIV: 1). Její uložení v mladěích fázích do ahlukO,
což pokra čuje i v rané době milavečské v plo~ných shlucích
v blízkosti pohřbu, dokládá , že jí bylo používáno k vyjádře
ní a doplnění pohřebního ceremoniélu. Výskyt prvkO, rozěíte
ný z ní v hrobové keramice, svědčí o mohylcvém pOvodu a vzájemné shoda na rózně vzdálených pohřebištích ukazuje, že byla
brána ze sídelních objektO, které byly budovatelOm mohyl
známy.
Mohylová společnost staví tu pro své zemřelé postupně
hřbitov a přepravuje na hroby zásyp z jejich bývalého domova: z míst, kde žili a kde byly Střepy z poruěených nádob
a jiný sídlištní materiál. Ne ~ze zjistit, z kterého objektu
byl vzat ten který zásyp a později pouhé střepy pro shluky,
zda ptímo z póvodního obydlí zemřelého, ti prostě ze sídla
společnosti. Celková spoda náplně v ornamentaci jednotlivých skupin, odlišnost jedné skupiny od druhé a přesto zře
telný pravidelný vývojový postup v§ak prok3zuji, !e jde
o prostory blízce souvislé s ži votem těchto členO společno
sti, pohřbených v mohylách. Doba pohtb~ vymezuje část po
části róst pohřebiětě a ov§em příslušného sídla, a etapově
je datuje.
Prvá etapa, charakterisovaná zásypovou keramikou prvé
mohylcvé skupiny, zasahuje podle datov~ní věteřovského typu
do konce XVI. a počátku XV.století př.n.1. 42 ) Druhá s keramickým materiálem ze zásypO druhé skupiny postupuje dále stoletím XV.; třetí, kterou určuje výzdoba třetí mohylové skupiny a obměna pohřebního ritu, vyplňuje XIV.století a na ni
navazuje období milavečské.
Na pohfebiětích ětáhlavského okruhu byla zásypová keram1
ka pracovaná ve věteřo vském stylu v mohyle č. 85 ve S vérči
( XXII: 1) a z nezjištěné lokality ( XXVI: l); se sklonem
k vyznívajícímu větefovskému typu je část amfory ze sváreč
ské mohyly č. 1 ( XXII: 6). Zásypová keramika ostatních mohy-
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lových

pohfebiět

ŠÍáhlavska, z Javora . Hájku, Sedlce, jPsouběfná přibližně~ e tapou druhou a třetí.
Také situace n~ pohtebiěti ve Vrhavči je podobn,, v roztfídění se blíží etapovému dělení novohospodskámu. Zásypov,
keramika je tu sice o rnamentálně méně obsažná, ale prvky vě
teřovského stylu ve atřepo v~ m materiálu z třetí mohyly jsou
výrazné ( XXXI: 1). Jen vý robní materiál je máně kvalitní.
Zlomečky s vertikálním žebrováním jsou ještě z mohyly č.
14.
Ve zpracování a v obsahu ostatní zásypové keramiky
odtud se věak tyto mohyly vym,yka jí z prvé etapy, inklinují
více k etapě druhé a třetí. Ostatní zde kopané mohyly, č.l,
2, 3, 4, 5, v jejichž zásy pech již probíhá výzdoba žebříč
kovou stu! kou, navazují jen na etapu třetí.
Výrobní materiál zásypové keramiky věech těchto mohyl
jako v mohyle třetí jeví ur čit) dpadek, je méně odolný,
a menší hutností. Jeho výb ěr a propracování se z načně odch!lil.y od věteřovské hrnčířské praxe, která je ještě patrná na četných střepech novohoapodských zásypO, jako! i na
sídlech v Plzni-Hradišti a Vochově. S rOstem vzdálenosti od
věteřovského prostředí změnila se vnitřní podstata místní
výroby prvá etapy a postoupila k etapě dalěí.
Z celkového souhrnu vyplývá, !e stadium zásypová keramik,;v- středobronzových mohyl plzeňsk é oblasti se pojí s problematikou mohylové kultury ve dvou styčných bodech: ukazuje k pramenOm keramické výroby a v nich k její genesi, vymezuje dobu vzniku, jejího rozvíjení a dalěího šíření.
POvodní vztahy k Sttedodunají, zejména k věteřovskému
typu a k raně mohylovým sídlOm moravským, jsou z obsahu uvedených výz~o; ných prvkd a moti\~ zřejmé; odpově~ na otázku
doby vz.1iku a dalěí kontinui ty dává ornamentální náplň prvá
výzdobné sKupiey 4 postupně druhá a třetí, její shodnost
v jednotlivých moh.Ylách téhož pohřebiště a vz~jemné navazování jedné skupiny na druhou.
Chronologická rozvr~ en~ se vztal. ují sice k po čét ktlm
a rostu ~ o~řebišt, předavěím věak jscu odrazem pfísluěných

- 201 -

sídel, které jsou zatím plně nezjiAtěna. 43 ) S jejich rozvojem se mění výzdoba keramiky, do popředí vstupuje nový ornament. Vzniká přejímáním nových prvkO ze sousední oblasti,
jako je např. zrnovitý vpich, rozšířen! z Moravy do severozápadních Oech a přes rakouské země déle na západ, 44 > deka•
dencí starší výroby, ptedevěím ovšem tvOrčí silou výrobce:
v hledání nových motivO a obohacení ornamentu.
Podle obsahu zásypového materiálu na pohřebiAti v Plzni•
Nové Hospodě a keramiky z blízkých sídel v Plzni-Hradišti
a ve Vochově soustteaovalo se osídlování plzeňské oblasti
v rané době mohylové do ěirěího okruhu Plzně . Odtud pokračovalo po Úslavě na Jih do S{áhlavsk& a Blovicka. (Vedle
Francových nálezO je několik sídlištních mohylový ch střepO
z Nezvěstic.) Po Úhlavě postupovalo do Pfeěticka, kde je
sídlištní objekt s vyvinutou mohylovou keramikou u Netunic,45> a do Klatovska, kde se vyskytuje sídelní objekt
u Makova. 46 ) Zde je zásypová keramika z moh.Yl v Husíně u
Tajanova podobného charakteru, řadí se do druhého a třetíbo
stupně novohospodských mohyl. Na západ a jihozápad se ěíři
lo osídlování po Radbuze a Vejprnickém potoku do Stfíbrska
a Domažlicka. Z Vodního Újezda mezi · Chotěěovem a Dobfany
je keramika podobná netunick~ a vedle Vrhavče Je několik
zásypových etfepO z mohyl v Butově u Stf!bra. 47 ) Z Doma!licka pocház l LangOv nález dvou nádobek, hotoveeych ve vě
tefovském 3tylu, z mohyl u Chraetavic 48 a sídlo s věteřov
ským zásahem u Březi. 4 9
Během druhé poloviny prvé etapy postoupila tedy sídla
mohylové společnosti na jih (S{áhlavsko, Sváreč) , na západ
(VrhavP.č) a na jihozápad až do periferie oblasti (Chrastavice,50 ) Březí, Makov).
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l V novohospodský ch mohylách č . 35 ,38 a 45 se zásypovou keramikou chronologicky starěího data byly kromě druhotně
pfepélených střepů úlomky mazanice(bíle zbarvené)a spilitové klínky, pazourkové čep elky, jaké jsou dlouho pou!ívaným nářadím v době bronzové, dále hladítko z parohu,
zlomky válcovitých závaží , hli něná lžíce a jiné výrobky
mohylového obyvatelstva, jež se vysky tují tak~ v sídliět 
n i mohylov é keramic e. P . Rei necke konstatoval podobné před 
měty rovn ě ž spolu se střepy motcylovými ve svých nál·e zech :
P.Reinecke, Die Streuecherben in suddeutschen Grabhugeln,
WPZ IV 1917, 83 a hlavně 89.
2 Srv. v.etrnáct, Mohylová cheta a síd elní mohylové objekty
v Plzeňsku, PA XLV 1954, obr . 1:5,8,10.

3V

mohylách byly zásypové střepy rozloženy
blíže pohř bu na lO~ku v mohyle č.2,4,13 a 15 ve Vochově,
v mohyle č.11, 12 a 13 ve Vrhavči a v mohyle u Křenova:
v.etrnáct, K problematice pozdní doby bronzové na Plzeň
sku, Referáty o pracovních výsledcích čsl. archeologO
I955, 64-66; M.Doubová, ASM II, 1964, 73-6, obr. 11.
milavečských

4 E.eujanová-Jílková, Východní skupina českofalcké mohylové
kultury, PA LV 1964, 29-30 . Kulturní směsí, jak poznamenává autorka, zásypová keramika není. Je jednotným materiálem jako keramika z mohylových sídliět, diferencovaná jen
časov~ podle rozvoje a rOstu pohřebišt a mohylového sídliět. objektu, z něhož byla přepravena do mohyl,y.
5 V popisech zkoumaných mohyl Franc zaznamenává, kde ~e
který zlomek vyskytl a jakého je charakte ru.
6

Podrobně

zobrazují Francovu osobnost denní pozndlnty v jeho
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zápisn ících , které se dochovaiv od r. 1857. V AR I 1949
je vzpomínka J.Filipa, Polozapomenutý archeolog; ve Sborníku měst.hist.muzea v Plzni II 1911 popisuje Francovu
archeologickou činnost S .Horák, zde také literatura.
K celkové č inno s ti Js ou zmínky~ prOvodci po zámku Kozlu:
V.CtrnÁct, Pravěk S{áhlavska, 1962.
7

Srovnej Francovu poznámku k nálezu zlAtého terče v mohyle č.39 v Sedlci (Grabungsberichte, Sedlec-HOrka, mohyla
39), že vý zdoba ter če ž iv ě upomíná na Schliemannovy nálezy v Mykénách.

8

A.Stocký, Prav ě k země č eské I, Praha 1926; E.Jílková, Západní Cechy ns po čá tku doby bronzové, PA XLVIII 1957, 16
ad., publikuje se vztahy K době bronzové a době mohylov~.

9

F.X.Franc, Grabungsberichte TT• • Sváreč, mohyla č.l.
V popisu nálezO z vr,etvy pod mohylou Franc dodává, !e ani
jeden z tisíce střepO eneolitických z Lopaty a ze Bzí se
nesrcvnévé se střepy pod mohylou.

10

K.Tihelka - V.Hank, Sídliětě z doby bronzové v Brně-Oer
ných polích, AR I 1949, 168, obr. 78. K.Schirmeiaen, Mittelbronzezeitliche Siedlungareste in Brunner Schwarzfeldgaase, Sudeta III 1927, 88-1C4, obr. 6:11,13,31; tý!,
Sudeta V 1929, 9 ad., obr. 5:4-5; 7:6/g. Pfítluky, okr.
Bfeclav, nález. zpráva Z.Trňáčkové v AÚ esAV v Brně
čJ.357-99/52.

11

K.Tihelka, Moravský větetovský typ, PA L1 1960, 68;
A.Točík, Opevnená osada z doby bronzovej vo Veselom,
Bratislava 1964, 40, obr. 22:1, tab. XXXVI:2.

12

Amtorka tohoto tvaru Je tak4 z Tlebnice v Doma~li cku:
Fr.Lang, Další zpráva o mohylách u Domažlic, PA XlV 1887,
211-12.
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13

K.Tihelka , o.c. 1960, tab . 9:1 ; 12:2; 13 :5,8; 15:4,6,
8-9 aj., A .T očík, o . c . 1964, obr. 22 :7,11,14 aj.

14

H.J.Hundt, llterbronzezeitliche Keramik aus Malching,
Ldkr. Griesbach, Bayerische Vorgeschi chtsblatter 27
1962 , 56.

15

I.Hníz dová, Ctázka v~teřovských tvarO v české únětické
kul tuře, PA XLV 1954, 193 ad .; M.Zápotccká-Steklá,
Chra žená os ada s věteřovskou keramikou ve Vinoři u Prahy, PALIV 1963, 315-34.

16

K.Tihelka - V.Hank, o. c . 1949, obr. 78; srv. pozn. 10.

17

V.Čtrnáct,

o.c. 1954, obr • . 8 :4,5,7; E.Jílková, Nejstarěí
a nejmlad ěí horizont západ oče ské mohylové keramiky na
pohřebiěti v Plzni-Nové Hospodě, PA XLIX 1958 , obr.
8:11 aj.

18

E.Cujanová-Jílková, o~c. 1964, 12, obr. 3:5. Označení
lokality "Varta-Skok" nes ~uhlasí, v nálezech z lokality
Skok ji Franc neuvádí a na lokalit~ Varta byly nálezy
mladě bronzové. Výzdobu této nádoby nelze srovnávat
s výzdobou nádoby z mohyly č.60 z Hájku u Stáhlav,
která má pod důlkovanou lištou šrafované trojúhelníky,
vyskytující se ve vyvinutějěím stupni, kdežto u nádoby
z neurčené lokality na Sťáhlaveku jsou t roj úhelníky
vyplněné okrouhlým vpichem jako ve vý zdob ě v ě te ř ovské.

19

K.Tihelka, o.c. 1960, 30, tab. 1 2:2; 13 :1, 2,5 ,6 aj.;
A.Točík, o.c., obr. ll:D/1-4; tab. 21:4; 22 :3 a j .

20 - 21 V.Otrn,ct, o. c. 1954, obr. 4:6,7,10 ; tý ž , A propos
des dábuts de la civilisation des tumuli dans la région
de Plzeň, Chronologie préhistorique, Praha 1956, obr.
za str. 94:13-14.
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22

Nález. zprávy v m. v Plzni, 6. 87 M 59.

23

z.Trňáčková,

Cbjekty středodunajskd mohylová kultury
v Pt!tlukách na Moravě, AR VI 1954, 146-51, obr. 337
a n11 amforovitá nádobě s obvodovým řádkem a závěsem
z tlchto d~lkO (AÚ eSAV v Brně - nádoba v depozit,fi
ve Věstonicích). Oočkovité ' dO.l.lcy ee déle vyskytují na
zlomku amfor. nádoby ze StodOl.ek u Prahy: A.Beneš,
K problémdm mohylové kultury doby bronzové ve etfed•
ních ~echách, Sborník Nár.muzea v Praze XIII 1959,
tab. I :8.

24

H.J.Hun9t, Keramik aus dem Ende der fruhen Bronzeze1t
vom •Heubach W1d Ehrenstein , Fundberichte aus Schwaben
N.F. 14 1957, 35.

25

6stní sdělení H.-J.Hundta.

26

zdobené pásy z vrypd a z vertikálních rýh
v sestavách podobných jako na části ~ádoby ze StodOl.ek
(A.Beneš, l.c. 1959) j 80U ze Zálufic a Blěan (m.~atec,
1.č .196); z R~bínu u Podbořan Je nádoba pokryt, 'lrypy·:
J.N~Woldřich, Beitrage zur Urgeschichte Bohmene,
5.The11, MAGW XXIII, Wien 1893, obr. 32; z Hennersdorfu u Zhořelce je amfora zdobená vertikálními pásy
z vryp. vpichd a prázdných ploch: A.H.Sehlutz, Die vor•
und fruhgeschichtl. Besidlung des Kreises Gorlitz,
1938, 38, obr. 4.
Střepy

I

27

Výzdoba krátkým žebírkem a čtyřřádkovou klikatkou je jil
mohylová. Srv. O.Eichhorn, Ausgrabungen des Mueeums der
Stadt Mies, 1933-36, dbr. 7:4.

28 K.Tihelka, o.c. 1960, obr. 20:2; 24:8; 25:4; 27:8; A.Toěík, o.c. 1964, obr. 20:6; tab. IX:l; J.Eisner, Slovensko
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Bratislava 1933, tab. XXVIII:1,5.

pravěku,

29

Srovnej: A. Beneš - S .Vencl, Síd liětě ze atarěí a střed
ní doby bronzové v Běchovi cích, AR XXI 1969, tab. 1:1;
obr. 6:2.

30

AÚ ČSAV v Brně, i.č. 415 , PA 56/35, 946, Blučina-Cezavy
a Vini čné Sumice.

31

Za zprávy o moravských nálezech d~kuj i dr.J.f{íhovskému.

32

.,
K.Willvonseder, Die mittlere Bronzezeit in Osterreich,
Wien-Le1pz1g 1937, tab. 9:9.

33

Vl.Milojčic,

Zur Frage der Chronologie der fruhen und
mittleren Bronzezeit in Ostungarn, Actes de la Ille
Seseion, Congres Zur~ch 1950 (1953), 263, obr. 3_
5 :17.

34

K.Tihelka, o.c. 1960, 92-3, obr. 34:2-4; 23:6;
o.c. 1964, tab. XLVIl:6, IJ::17.

,

35 - 36

A.Točík,

A.Točík,

o.c. 1964, obr. 20:15, tab. XIJ::2 a tab.

)(IJ:X :l.

37 - 38 K cedníku srv. K.Tihelka, o.c.1960, obr. 25:11.
K nádobám rázu Mistřín s~v. o.c., obr. 30:7; 12:8;
16:12; 20:11; 24:8; 27:7-8; 33:2.
39

v.Otrnáct, o.c. 1956, na obr. za str. 24:č.9.

40

K.Tihelka, o.c. 1960, obr. 17:5; 19 :5; 20:5; 34:11.
A.Točík, o.c. 1964, obr. 19:2. - Střep s mří!ovým dek_
orem
je tak, z mohylová Jáno' v Pcherách, okr. Kladno (m. Kladno, nález. zpráva A.Knora).

- 2C7 41

v.Otrnéct, o.c. 1954, obr. 9:19 a E.Jílková o.c. 1958 .
335 , obr. 14:6.

42

K.Tihelka, o.c. 1960, 117-23; tý!, K datovaní konce únětická kultury, OMM XL 1955, 33-41. Srovnej t,! H.J.Hundt,
o.c. 1957, 34.

43

Stopy sídli§tní lokality blízké pohřebišti Plzeň-Nová
Hospoda se zjistily v lP.se za pohfebištěm ve výkopu pro
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5i Srv. oozn. 48.
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Streuscherben aus den mittelbronzezeitlichen Grabhugeln
1m Pilener Gebiet
(Zusammenfassung)
Die vorliegende Arbeit behandelt kerami sche Bruchetucke,
die in den mittelbr onzezeitlichen Hugelgraberaufachuttungen
zerstreut sind. lm Pilsner Becken iet ahnlicher Fundstoff
von alteren Grabungen (neben den Befunden von F.X.Franc)
von K. Hostaě aus dem Hugelgraberfeld in Husín, Kat .Gem. Tajanov, Bez. Klatovy und von F , N ~ cháček aus Nová Hut, Kat.
Gem. Dýšina, Bez. Plzeň-No rd , bekannt. Die neueren Untersuchungen auf dem Hugelgraberfeld Plzeň-Nové Hospoda, Zelen~
bei Lužany , Bez . Plzeň-Sud und Vrhaveč, Bez. Ta chov, erbrachten weitere Scherben, die die Zahl von 6.000 uberschreiten. Daa Fundmaterial wird na ch den einzelnen Fundobjekten aufgeteilt, um die eptsprechenden Fundkomplexe zu
bewahren.
Die Zierwe ise und Form verraten drei zeitl ich nacheinanderfolgende ' Phasen, d.h. chronologis che Gruppen:
1) ~cherbep mit kennzeichnenden Zierelementen des Vět eřov
Stils, wo punktgefullte Dreiecke und rundliche Dellen iiberwiegen (Taf. XXV); 2 ) Scherben , die mit weniger ausgepragten und seltener vorkommenden Ornamenten des Věteřov
Stils verziert sind, namlich mit plastis chen vertikalen
Rippen (Taf. XXII:1,5; Taf. XXXI u . XXXII); ferner sind es
fortlaufende Muster, d.h. vertika l e Striche und schraffi erte Dreiecke (Taf. XXIX:1,2,XXVII :6, 9,10 ,XXIIi6,XIlII:2,6);
Scherben von Schalen mit ausgebre itet em oder abgeschnittenem, bzw. abgerundetem u. massig eingezogenem Rand s ind
auch haufig (Taf. XXVIII:1-5, 7,8; XXVII:1,8-lo). 3) Diese
Gruppe enthŠlt Keramikscherben ohne jegliche kennzeichnende
Zuge dee Věte řov -Ty pe. Zu 1hr gehoren auch einige in der
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dazwischen mit Spuren von gefullten Leiterbandmotiven, ein
Myrtenreis u. a. (Taf . XXIII : 1 . J .5, XXVII:4, XXVI:4,5 ,7 u .
XXVI:6). Alle dre1 Gruppen enthalten grobe Gebrauchsware.
Die Keramik iat gerauht und am Halsumbruch 1st oft eine
Tupfenleiste zur Abtrennung des Korpers vom Hala anbegracht. In manchen Hugelgrabern kommt die Gebrauchskeramik
zusammen mit Fragmen ten von zylinderformigen Gewichten ,
fl a chen Deckeln, Bruchstucken von einem Becher , mit Lehmbewurft , einem Spinnwirtel oder Tonloffel zum Vor sche in.
Die genannten Gegens tande sprechen ·fur 1hren Siedlungscharakter.
Auf dem Huge lgraberfeld Plzeň-Nová Hospoda sind die
Zierelemente der ersten und de r zwei ten Gruppe uberwiegend
in den Grabhugeln Nrn . 35,38,45 u . 63 , 95 u. 98 vertreten.
Unter den Funden von F.X.Franc kommt das Ornament der crster
Gruppe, d.h. punktgefullt e Dreiecke, a~f einem Gefaas vom
unbestimmbaren Objekt aus Stáhlavy (Ta~ . XXVI:l ) vor. Die
Ziermotive der zwei ten Gruppe weist das. Fundmaterial der
Grabhugel Nr.l u.s5 aus Sv Á~ eč bei Žákava auf (Taf. XXII:
1-4
6 ) • Sie sind ferner auf einigen Scherben aus den
Hugelgršberfeldern Javor u . Hájek im Gebiet von Stáhlavy
zu beobachten (Taf. XXIX:6,7; XXII:5)•
Auf dem
Hugelgraberfeld bei Vrhaveč, Bez. Tachov sind neben den
Scherben der dritten Gruppe bloss Scherben der zweiten
Gruppe in den Grabhugeln Nrn. 3 u. 14 vertreten (Taf. XXXI:l&
XXXII:2,J,9). Auf dem oberhalb der Gemeinde Nová Hut sich
ausbreitenden Hugelgraberfel d fanden sich neben den Scherben der dritten Gruppe bloss Scherben der zweiten. Die
Ziermotive der ersten Gruppe erfassen nach der chronolog1schen Stellung des V ě teřov-Type das Ende des 16. und den
Beginn des 15.Jahrhunderts v.u.z. Die zwe1te Gruppe ist mit
dem 15. und die dritte mit dem 14. Jh. v.u.Z. datiert. In
der Zeitspanne der ersten und der zweiten Gruppe entetanden
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a1e Sie~lungslokalitaten und die ent~prechenden Bugelgriber~elder wurden zur gleichen Zei t grosser. Daa erdhalt1ge
Atďachuttungsmaterial zur Errichtung der Grabhugel entetaante den Siedlungeatitt en . Da:riir zeugen dle keramischen
Bruchstucke aua den erwahnten Siedl ungen , dle in den Autachuttungen der zwei Šlteren Phasen zerstreut waren.
Hugelgraberaufschuttungen der ersten und der zweiten
Gruppe enthielten Brandbeetattungen. Beweiae davon bieten
kalz1n1erte Knochen und Beigaben (Plzeň-Nová Hospoda, Grabhugel Nr. 35) oder Korperbestattungen mit Beigaben (Vrhaveč, Grabhugel Nr. 3, Bestattungen Nr n . 1,2,3; Plzeň-Nová
Hospoda, Grabhugel Nr. 91 u. 98) . Ea gab ferner unbestim.mbare, vollig aufgezehrte Bestattungen, die blose durch
Streuacherben charakterisiert (Pl ~eň-No vá Hospoda, Grabhugel Nrn. 38,45,63,95) und in die Grabhugel wahrschetnlich
im' zusammenhang mit den damals ublichen Bestattungsbršuchen
gelangt waren. In den Hugelgraberaufscbuttungen der III.Stufe werden Anhaufungen von Streuscherben beobachtet . Diese
·Er·s cheinungen lasst auf ein bewusstes Verbergen von Gegenstanden achliessen.Ein ahnlicher Brauch wiederholt sich in
den Grabhugeln der fruhen Mila~eč er Kultur, WO Flachenanhaufungen von Streuscherben angetroffen werden.
fo».s dem Gesamtinhalt der Str~uscherben aus den obenerwahnten Hugelgraberfeldern und des keramischen Materials
SUS den nahen zeitgenossischen Siedlungslokalitaten geht hervor, dass Sich die fruhe Besiedlung im Pilsner Becken wahrend der fruhbronzezeitlichen Hugelgraberkultur im Raum von
Plzeň konzentrierte Caiehe Taf. XXXV:4,7,8,14 - 16 u. 17,18.
27). Von hier aus setzte sie dem Fluss Úslava entlang fort,
in sudlicher Richtung nach Stáhlavy und Blovi ce (Taf. XXXV:
1-4. 13,25.27; Gefass Taf. XXVI:l). LaMs des Flusses Úhlava
erreichte eie daa Jeblet von Pi'e!tice und Klatovy (Taf. XXXV:
9,11,19,20,25,30,Jl,32). Der Fluss Radbuza fuhrte sie bald
in den Raum von Domallice (Taf. XXXV:12,21,25; aus Chrastevi~e stammen zwei Bestattungen mit Gefassen, die fur den
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kennzeichnend sind) und der Bach von Vejprnice
zeigte den Veg in den Berelch von Sttíbro, eudlich von Tachov.

Větetov-Stil

Ubersetzt von H. Tichá.
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J.ZADÁK - SL.VENCL

NÁLEZY Z BtCHOVICKÉ PÍSKOVNY Z LET 1960 A2 1968
nálezy z ost rohu, tvoře néh o - terasou nad soutokem
notok~ Rokytky a ~íčanského po t oka (ppč.365/3 a 367), byly
poprvé zji§těny při těžbě písku na úpatí ostrohu u Rokytky;
těžbu prov á dě l jeětě před druhou světovou válkou majitel pole ( srv.F. C.Fridrich, PA XXXV 1927, 214-6 ). Potom byla pískovna zavezena .
Asi v roce 1955 zahájil tě žbu písku na temeni ostrohu
UNV Běchovice, při čemž byly -podle ús tního podání- nalézácy bronzové p ředměty, keramika a hroby s kostrami ve skrče
né poloze. (Srv. zprávu H.Olmer 0~ e , čj . 3 567/56 v archivu
AÚ, o ničení knovízského sídliště na ppč. 36 7.) Tyto předmě
ty se většinou nezachovaly. Pravěké předměty začali sbírat
také žáci mís tní ěkoly , kteří jednak odevzdávali své sběry
do školní sbírky, jednak tvořili sbírky soukromé. Z těchto
nálezO je zachov ána pouze část, nebo{ školní sbírka byla
čas od času redukována vyházení~ části nálezO na smetiště
(zvláště t ěch, které posloužily zájmovým kroužkOm jako materiál k lepení a doplňování) a část sběratelO po odpadnutí zájmu své sbírky likvidovala. V Běchovicích se kromě
ěkolní sbírky (převzaté v r.1968 do AÚ Praha) zachovaly
,
zvláště sbírky p.Chadimy (rovněž předané r.1968 do AU),
R.Subrta, V.Vondráčka (převzatá později z větěí části J.
Zadákem) a J.Zadáka. Poslední dvě sbírky jsou nejpodstatněj§í: vznikaly od roku 1960, od kdy tehdejší školáci sledovali tě!bu písku, odkryvy i prov áděli povrchový sběr.
Porušování prav ěký ch nálezO bylo těmito sběrateli 1 dalšími institucemi několikrát hláěeno (do M Roztoky, Brandýs nad Labem, NM, AÚ 0SAV), žádná z těchto institucí však
neprojevila zá jem. Sbírky soukromníkO, které v tá době vyrOstaly v Běchovicích, jsou odrazem lhostejnosti institucí;
záchrann! výzkum zahájil na zbytku tehdy ještě nezničen4
Pravěké
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plochy AÚ ČSAV na jaře 1968 a ve sledováni praci v pískovnA
se

p okračuje.

Následující údaje sestavil dodatečně v r.1968 J.Zadák ;
představují alespoň částečně informace
(ne~plnost je vysvět
lit el ná okolností, že tehdy jeětě nespolupracoval s odborní•
ky a nez nal zásady práce ani z literatury) o nálezových okolnoste ch předmětO jeho sbírky, ale také představu o intensitě,
poloz e a rozloze jednotlivých osídlení nebo pohřebiět. Přitom
je t ře b a ovšem připomenout, že plánek (na něm! objekty nejsou
zachyceny v měřítku) nezachycuje všechny v pískovně ničené
objekty , ale jen jejich část; J.Zadák sondoval jen někter,
z ni č e ných objektO a z jejich obsahu zachovával zpravidla
jen nepatrný výba-. Všechny objekty jsou pod stejným číslem
j ako v text u zachyceny na Zadákově terénní skice na tab. LIII
(zhruba pp č . 365/3 a 367). Hloubka objektO je udávána od úrovně, na n íž j e bylo možno barvou výplně odliěit, nebo od povr chu buld ozerového odkryvu. Barva výplně popisovaných objekt6
byla ve směs výrazně odlišná od podložního písku: větěinou to
,
byla tě ž ká h umosní hlína, někdy lehčí pOda s příměsí popele,
uhlíkO a spraše. Pokod byla výplň objektu písčitá nebo hlinitopísči tá, je to v popisu příslušrzych objektO uvedeno. (Profily některých jam na tab. UV.)Cást nálezO již byla publikována {AR XXI 1969, 460-84; AR XXII 1970, 139-147; AR X.XIV 1972,
489-513 ), část je pro tisk připravena (slovanské pohřebiště,
sí dli~t ě m.ladobronzová až halštatská a římské).
Objekt 1 zjiš t ěn v profilu pískovny, d. asi 3,5 m; patrně polozemnice. Sondáží získány střepy a následující předměty:
Tab . XLI: 1 . Střep podhrdlí, zdobený svazkem rýh a šesti řada
mi hustých š i kmých vrypO ve žlábcích, tuhovaný jemn ě písč.
mat., d. 52 mm, s. 4 mm; starší fáze ětítar. typu.- 2. Trapezovitá sekerka obdélník.průřezu a symetrického ostří z tmavošedozel.břid lice (? ) , d. 83 mm, s. 19 mm, š. 49 mm; eneolit.3. Bronzová j ehl a s ouškem (druhotně ohnutá), d. 83 mm;d .
bronzová - hal š tatská. 4. Bronzové šídlo př-1 hrotu obl~ho,
pli druhá• konci bráněného prOřezu, d. 50 mm, s. 2 mm; d.
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písč.okrového až oranž.mat. vyhlaz. povrchu, v. 38 mm, po
55 mm; ml .d.bronzová až latén? Nezobrazen střep téhož podhrdlí jako č . l a provrtaný psí špičák, d. 37 mm, obojí
.
....
z býv. Vondráčkovy sbírky. - Alespon sekerka je nesourodou intrusí, nebyla-li ovšem druhotně použita.
Objekt 2: Sondovaná jáma v profilu pískovny, d. 2 m.
Tab.XLI: 7. Pclovina šálku s uchem nad okrajem a pupíky na
výd uti, dno vně zd obeno vhlaz. rýhami ; plavený vyhlazený
mat. světle hn ědé barvy, v. 57 I:1ID , po 76 mm, pd 33 mm. 8. Větěí část mísy esovi tého profilu s lalokovitým výčněl
kem nad nepatrně vytaženým okraj em, vyl eětěný tuhovaný povrch, v. 90 mm, po 195 mm , pd 90-100 mm. Cbojí starší fáze
kult. byla nské.
Objekt 3: Jáma v profilu, d. 2,5 m, hl. 40 cm; sondována,
bez nélezO.
Objekt 4: Kotlcvitá jáma v profilu pískovny, š. 1 m, hl.
60 cm , bez nálezó.
Obj ekt 5: Asi polovina jámy tém ěř svislých stěn a plochého
dna, d. 1,30 m, hl. C,5 m. V hlinitopísčité výplni nalezeny zlcmky lidských kostí. - Zřejmě kostr. hrob. Kult. mohylová (podle určení dr.Mouchy a dr.Cujanové). - Tab.XLI : 10.
Dopln ě n á mísa esovitě konických stěn s úškem pod okrajem,
hrubý mat. s kaménky urovnaného skvrnitě hně dé ho povrchu;
v. asi 95 mm, po 283 mm , pd 106 mm. - Úplný pclokulovitý
bezuchý koflik z písčitého mat. vně tuhovaného, v. asi 70
mm, po 106-110 mm. Tab. LV:5.
Cbjekt 6: ZáscJnice (?) bez ná~ezO (š. 1 m, hl. asi 1 r ).
Ob,iekt 7: V profilu patrný malý zbytek jámy bez nálezó. Pod
těžní ~těnou naleze1zy části lidské kostry (lebka ve stírce
V. Vondráčl:ci).
Objekt 8: Z kotlovité Jámy na profilu pískovny získ&ny
střepy, ale nezachov4ny.
Cbjekt 9: M(lká polozemnir~ (?), d. 2 m, hl. 10-20 cm. Nalezeny .3 přesleny, střepy (neidentifikovár.o). - Si;.ťe p miniaturní nádobky malovaný černě ~A červeném podkla~u , v. 27 mm,
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sbírka.) Tab. LV:12.
Objekt 10: Son<lá~ polozemnice kult. bylansk~ , d. 3,5 m, hl.
40-70 cm, s četnými popelovitými, pevnými ěkváram1 ve výplni (nejspíě vápnit é konkrece). Tab.XLII: 1. Oást profilu
hluboké misky, pís č itý mat. šedookrového ulazeného povrchu,
v. 95 mm. - 2. S třep baňaté amforky s mělce odsazeným kufelovitým nízkýrr hrdlem a ven vyhnutým okrajem, plavený svět
lehnědý mat. vn ě tuhovén a bril a n tně vyleštěn, v. 68 mm,
s. 4 mm, po kolem 100 mm . - J . Přes l e n ze dna, , jemně slídnatý vně tuhovaný mat., d. 75 ID!Il , s . 7 mm, dvojkonický otvor
7-11' mm.- 4. Nízká amfora s tl ačeného těla s měkce odsazeným
ku~elcvi tým hrdlem s ven obráceným okrajem, plece zdobeny
mělce krokvicovitým dekorem, slabě písčitý načervenale hn~dý vně tuhovaný a vyleštěný mat. , v. 118 mm, s. 6 mm, po
kolem 180 mm. - 5. Střep dna, černohnědý mat. s kaménky, pd
asi 130 mm, s. lC mm. - Nezobr azeny 4 popelovitě ěedé vápnité hrudky s uhlíky a pískem. Nezachován kamenný p~eslen.
Objekt 11: Jáma kotlovitého tva ru, š. 90 cm, hl. 40 cm,
sondovaná na těžní stěně. Zachován střep okraje, zdoben.;f na
podhrdlí pásem rýh a řada mi šikmých rýžek , plavený, vně tuhovaný a vyleětěný mat., po asi 170 mm, s. 5 mm. Tab. XLI:
6. Mladěí fáze k.knovíz ské.
Objekt 12: Cást jánzy strmých stěn a mělce miskovitého dna,
A. 125 cm, hl. 70 cm. V hlinitopís čit é výplni neúplná amfora a velká neúplná mísa ve střepech. Pozdní fáze k.mohylová
(AR XXI 1969, 460-3).
Objekt 13:- ~ást jázey, sondovaná z profilu; ě. 2 m, hl. 50 cm.
Nalezené střepy nezachovány, přeslen není již možno určit:
Tab.XLII: 6. Skleněný modrý korálek, v. 5 mm, d. 7,4 mm,
otvor 3,4 mm. - 7. Bronzová ty činka s jedním koncem roztepaným a s otvorem, s druhým koncem zduřelým, oba konce zdoben,y (pěti, resp. čtyřmi) žlábky, d. 35 mm, s. 2,5 mm. Obojí
d. halštatská až laténská?
f
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Objekt 14: Jáma svisl ý ch st ěn a pl ochého dna, š. 1,5 m, hl.
5C-60 cm; zbytek na t ěžní stěně úplně prozkoumán: v horní
partii byl překryt plochými kameny. Nalezen zvířecí roh,
ulity, škeble a střepy (nezachován.Y).
ObJekt 15: Kotlovitá j áma , š . 60 cm, hl. 50 cm, prozkouman,
l.!ubrtem v profilu pískovny. Nalezen zlomek jeleního ~arobu, d. 35-40 cm, žtůové drtidlo d. 35 cm„ bronz. drát ětyf
hranného prOřezu, d. 44 mm.
Cbjekt 16: Jáma (š. 2 m, hl . asi 1 m),sondovaná J.Zadákem
a V.Vondráčkem, ale úpln ě prozkoumaná Chadimou (odtud asi
pochází větě! část jeho sbírky ) . Nalezeno velké množství
stfepO a perletový korál (ztracen ) . Pozdní fáze ětítar. typu. Tab. XLII: 8. Dva střepy ven vytaž eného okr a je z talíře, šedavý mat. s kaménky, uvnitř tuhovaný, d. 40 mm, po
asi 2CO mm, s. 8 mm. - 9. S tř ep okraje z jemného písčitého
mat. vyhlazeného §edohn ě dého povrchu, d. 55 mm, po asi 120
mm. - Nezobrazen zlomek kladiva z ohlazené zvířecí kosti
a obdél. otvorem asi 20 x 17 mm, d . 128 mm. - LV :4. Část
hlubší misky(?) mírně ven vyhnut ého okr a je, esovitého
profilu a rovného dna, zdobeného na vnitřní straně žlábky,
vyplňujícími rozčtvrcený kruh; jemný materiál, vně ěedobně
dý až ěedočerný vyhlazel'\Ý povr ch, po 190 mm, v. asi 112 Dlll_.
Objekt 17: Kotlovitá jáma na profilu pískovny, částečně
prozkoumaná; nalezeno meněí mnolství střepO, piU pfeslenu
(nezachováno).
Objekt 18: Jamka š. 40 cm, hl. 30 cm, úplně prozkoumaná
na profilu. Nalezené střepy nezachovány.
Objekt 19: Polozemnice (?), š. 2 m, hl. 50 cm, částečně
zkoumaná z profilu tě~ní stěn.Y. Pozdn í d.halštatská až starolaténská. Nezachován.Y jsou nalezené střepy a celá kostra
psa. Tab. XLIII: 2. V ruce robená situlovitá nádoba s nízkým prohnutým vyhlaz. hrdlem, zdobená plast.páskou s neht.
vrypy; povrch těla hrubý, šed oč erný , mat. s kaménky, v.
237 mm, po 187, pd 130 mm (asi č tvrtina doplněna). - 1. Tavicí kelímek lžícovitého tvaru, překrytý mělčím, jehož za-
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D. 96 mm, ě. 58 mm, s. střepu 17 mm. (Podle tvaru strusek je
možno se domnívat, že kelímky v ohništi stály výlevkou nabo•
ru.) - Nezobrazená struska se stopami bronzu(?), snad část
pfíškvaru z kelímku. - Z Vondráčkovy sbírky: Tab. LVItl.Zelezný nOž ( trojúhelníkovitého prOfezu) s trnem, vybíhajícím
z obloukovitého hřbetu; hrot odlomen; zachov. d. 142 mm. 2. Kostěné §ídlo s ohlazeným hrotem, d. 128 mm. - 3. Zlomky
dvcu oválrzych lžičkov1tých tyglíkO (kelím.kO), k sobě pfilolených a v zadní oblé části kolem dokola spečených sklovitou
hmotou; nálevkovité úst! menšího z nich zachováno, větší
značně po§kozen;na styku se sklov itou hmotou jsou stfepy
přepáleny (muselo to stát ěikmo nebo téměf kolmo ve výhni).
Max. d. 81 mm. - 4. Bronzové kování s nýtem, d. 43 mm. Nezobrazena 2 parohová šídla, d. 103 a 107 mm. - (Analogie
tyglíkO pocház~jí z pozdn~ halět. až laténského prostfedí: ~
K.Motyková, AR XI 1959, 181-192, obr. 92; E.Soudská, PA
LVII 1966, obr. 25.)
Cbjekt 20: Jáma, sondovaná z profilu, hl. 60 cm; drtidlo
a střepy nezachovány.
Cbjekt 21: Jáma (polczemnice ?) na profilu pískovny.
Objekt 22: Polozemnicet částečně zkoumaná z profilu; nalezené střepy a zvířecí kosti nezachovány.
Objekt 23: Jáma (polozemnice ?), d. asi 2 m, hl. 30 cm, nepatrně sondovaná z profilu. Nalezené ojedinělé střepy, zvířecí
kosti a opracovaná kost nezachovány. Nezobraz. roh tura, d.
166 mn, se stopami odsekávání a hlazení a na druhém konci se
stopami fezání.
Objekt 24: Kotlovitá jáma ě. 90 cm, hl. 40 cm, částečně zkoumaná z profilu, obsahovala střepy a mazanici (nezachováno).
Objekt 22: Jáma na profilu pískovny.
Objekt 26: Polozemnicet d. 3 m, hl. 75 cm, sondovaná z profilu. Nalezené střepy byly vět ěinou zanechány na místě. Tab. XLIV:l. Dvojk~nický přeslen, zdoben! řadami dOlkd a rý-
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hou, v. 35 unn . - 2 . Šid l o z pa rohu, d. 94 mm. - 3. Zlomek
bronz. náramku; na z3~ krc eném konci zlomek očka(?) , s. aa1
2 mm, próměr 60 mm. - 4. Horní část situlcvité nádoby s vyhlaz. hrdlem, zdob. promač kávanou plast. páskou, povrch tě
la hrbolatý; hrubý načerv e nale hnědý mat . s kaménky. V.
137 mm, po 218 mm. - 5. Spodek nádoby, hrubý mat. svltle
hněd~ho urovna ného povrchu, v. 125 mm, pd 178 mm. - 6. Parohové šídlo, d. 84 mm. - 6a. Polovina žlutého skleněnáho
kor6lu s modrobílými o čky , pr~měr 13 mm, otvor 6 mm, e.
7,5 mm. - Vše d. halštat s ká - laténská.
Obj ekt 21: Jáma na povrchu skrývky; sběrem zjiětěno množství škeblí a střepó (nezachováno).
Objekt 28: Polozemnice , d. 2, 5 m, hl. 25-30 cm, sondovaná
z prcfilu, obsahovala nezvykle velké množství zvífecích
kostí a menší množství střep~ (nezachováno).
Cbjekt 29: Jáma, š. 70 cm, hl. 50 cm, sondovaná z profilu;
velké množství maz anice, stř e p~ ; za chováno jen ploché podélně provrtané závaží trapez. tvaru, v. 144 mm, ě. 112
mm, s. 38 mm. Tab. XLII:12.
Cbjekt 30: Jáma, ~. 1,5 m, hl. 35 cm, částečně zkoumaná
z profilu. Z výplně vybrány 2-3 škeble a menší množství
střepó (nezachovány). D.halětat ská-laténská . - Tab. na:
,
9. Dvojkonický přeslen s vrypy na lomu, písč. mat. šedočerného lešt ě ného povrchu, v. 39 mm, pr~. 53 mm. - Nezobraz. poškoz ený srnčí parOžek se stopami odř~zání z lebky, d. 230 mm.
Objekt 31: Jáma strmých stěn a plochého dna, d. 2 m, hl.
60 cm, sondová1.a z profilu. Z n..1lezených ati"epO zachovén
pouze okra1 cedníku (vy ~uřovad)a?), jemně písč. a slídnatý mat. skvrn1.'tě hn&dé barvy, v. 89 mm, s. 13 mm, po asi
120 mm. Ta~. XLII:13.
Objekt 32: Jáma kruhovitého pOdorysu, prOměr 1,5 m, 1·ýsující se na po·,1rchu odkryvu. Sondá!í zjiňt~ny střepy (nezschovány), přesl.... n Cneidenti fi :(.Jván) a C'prýskaný jemnozrnný brousek, 111 mm (nezobrazen).
1
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Objekt 33: Jáma, zji§těné na povrchu o~kryvu, vel. 70 x
50 cm, hl. 25 cm. Úplně prozkoumána; větěí mnolství mazanice a střepy nezachovány. K. knovízeká.-Tab.XLIII:3. Bronz.
jehlice s rozt epanou (ě. 4 mm) a svinutou hlavicí, d. 158
DDD, prOm.Ar jehly 3,3 mm. Patinace místy hrubá. - 4. Kiska
(slepená) s malou podstavou, vně zdobenou křížem ze šikm!ch
vryp~; plavený šedohnědý jemně slídnatý mat. tuhovaného leštěnáho povrchu, v. 72 mm, po 148 mm, pd 29 mm.
Objekt 34: Jáma (polozemnice?), d. 2 m, hl. 5C-60 cm, s čer
nou hlinitou výplní; sondáží z profilu získané střepy nezachovány.
Objekt 32: Jáma (zásobní?) o prOJněru 1 m, hl. 90 cm, zacho1
vaná asi třetinou v profilu pískovny. Větěina stfepO nezachová.n a. Tab.XLV:l. Koflík s okra jem zevnitř faaetovitě
vyhnutým, vysokým hrdlem, smáčknutým baňatým břichem a promáčknutým dnem; plaven$ hnědý tenkostěnný střep vně 1 uynit~
tuhován a. vyleštěn. Téměř úplný, slepen. v. 88 mm, po 133 aa,
pd 45 mm. - 2. Dva okr~je z téže ěiroké mísy esovitého profilu, vyhlazeného hrdla, alámovaného těla; světle hnědý
lehce písčitý mat., po 340 mm, s. 10 mm. - J.-6. Zlomky hliněeych masívních prstene~ obdélník. profilu, jemey mat. hlazeného ěedohnědého povrchu, prdměr asi 90,SP,80,80 DDD, profil 30 x 21,29 x 20,26 x 16,28 x 20 mm.- Vše stf.(?) tá.ze
štítarského typu. - V býv. Vondráčkov ě sbír~e uloženy: Zlomek většího mezikru!í oble obdélník. profilu, pr0ffěr 100 an,
uvnitf asi 45 nm, profil 19 x 32 lllD; LV:6. - Oást hrnce s
válcovitým vyšěím hrdlem a zevnitf ěikmo seříznutjm a lehce
ven vykloněeym okrajem; svisle hfebenované hrdlo, odděleno
!lábkem od ~ýdutě řidčeji svisle rýhované, v. 141 mm, po
180 .mm; tab. LV:3. Zlomek provrtan,ho psího ěpiě'1cu, d. 37 mm.
Objekt 36: Jáma o prOměru 1 m, hl. 30 cm, sondovaná z profilu, obsahovala !ulové drtidlo, d. 25-30 cm, a střepy z n4dob
(nezachováno).
Objekt 37: Jáma, d. asi lm, hl. asi 50 cm, na profilu, ·pf~kovny.
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zjištěná na profilu pískovny, obsahovala vitší mno!stv!
mazani ce 1 stfepO (část nálezO ne1dent1f1kovatein4 ve ebiroe R.Subrta).
QbJekt 39: Jáma okr ouhl~ho pOdorysu, zjištěná na povrchu
1krývky.

Objekt 4Q: Jáma o prOměru 1 ,5 m, hl.?, aondována z profilu. Kromě nezachovaných ettepO nalezen přehnutý bronzovl
plí§ek (tab. XLII:10) kosočtverečn~ho tvaru, zdobenf vybíjeným dekorem a s otvory na obou koncích, ě. 14 nm. XLII:11 . Prou!ek bronz. plechu s odlomenými konci, zdobeey
vně třemi žlábky, ě . 4,4 mm, max . d. 27 mm. Obojí ml. al
pozd.d.bronzová?
Objekt 41: Polozemnice, d. 2,5 m, hl. 20-30 cm, se spraAovitou a popelovitou výplní. Oástečný výzkum z profilu pfinesl
zvířecí kosti, střepy a 2 přesleny (nezachováno nebo neidentifikováno). Tab.XL.III:5. Přeslen kužel. tvaru s promač1mu
tou basí, zdobeey vrypy, v. 18 mm . D. halět.-latén.
Objekt 42 : Polozemnice, vel. 2,5 x 2,5 m, zachovaná jen
zbytkem dna ( zničena hlubokou skrývkou ). Tab.XLIII:6. Rachlátko hruěkovitého tvaru nahoře sploštělé · s jedním otvorem,
dole se sedmi otvory, zdobené na horní části radiálními fadami drobných dOlkd a zbě~ně rytou hvězdicí, na výduti, oddělen4 vodorovnou rýhou nahoře i dole,pak výzdobou z pásu
krokvic, vlčích zubO a mfí!ovit~ rytých trojúhelníkO, doplněnou sluníčky z malých dOlkO; plaven, svět le ěedohnědý mat.
vyle~těn,ho, nyní místy otlučeného povrchu, v. 42 mm, max.
prdměr 45 m. - 7. ~ást miniaturní nádobky z jemného Aedohnědého mat., v. 19 mm, pr. 21 mm. - 8. Střep mísy, jemně
písč. a slídnatý mat. urovnaného skvrnit~ hnědého a šedočer•
n4ho povrchu, d. 76 mm, po asi 200-220 mm. - 9. Dva stfepy
mísy z podob. mat., v. 60 mm, po 340 mm.- 10. St~ep mísy
, prohnutým okrajem, vyl,laz.en.f tmavošedohnědl elídnatop!a!itl mat., v. 47 mm. - 11. Stfep mísy, hlazený světle hnědl
slídnatý mat., v. mísy 58 mm, po asi 230 mm. - Nezobr·.
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šídlo (v zn iklé pi"ihlazením hrotu ost rého t1lomku
loketn! kosti), d. 113 mm. - Věe pozdní d. halštatská(?).
Objekt 43: Jáma o prOmě ru 1-1 , 5 m, hl. 60-70 cm, zjištěn,

na

těžní stěně.

Objekt 44 : Polczemni ce vel. asi 3 , 5 x 2 m, zničená z větA!
části při skrývce. Sondáží zbytku dna získán bohatý stfepový materiál a zvířecí k osti. Kult. tj·la.rJská. Zachováno:
Tab.XUV:7. Sttep okraj e mísy do vnit t zesíleného prohnutáho okra je, písčitý mat. hlazen~ho t mavohněd~ho, uvnitř tuhovaného povrchu, v . 45 mm (po 240 mm? } . - 8. Stfep mísy
pod . typu, jemnějěí , písčitoslidnatý mat ., červenohnědý povrch tuhován a vyhlazen, v. 42 mm. - 9. St tep mísy pod. typu, jemný světlehně dý mat ., vyhJ.az. p:>vrch tuhován, v. 35
mm, po asi 220 mm. - 10. St řep okraje amforky s vleš{ovanou
výzdobou na kužel. hrdle, jem ně p ís~itos lidnatý světlehnědý
mat. vně tuhován a vyleštěn , v . 37 mm, s. 4-5 mm, po asi
140 mm. - 11. Zlomek ploché kruhovi t é desky z písčitoslídna
tého mat. s kaménky, nerovný světlehnědý povrch vyhlazen,
s. 16 mm, d. 222 mm, prOměr asi 300 mm.
Objekt 45: Jáma o prOměru 1,5 m, hl. 1 - 1 ,2 m, , sondovaná
z profilu. Střepy nezachovány . Tab. XLV:11. Konický koflík
s ura!eným páskovým uchem, šed o hně dý h r ubý písčitoslídnatý
mat. urovnaného povrchu, v . 58 mm, po 84-94 mm, pd 36 mm,
A. ucha asi 27 mm. Pozdní d. h a l ě tats ká (?).
Objekt 46: J4.na strmých stěn a plocháho dna, jevící se na
profilu, ě 1,4 m, hl.1, 3-1,4 m. Z větěí části prokop&ia
získány dvě nádoby (jedna se nezachovala, druhá ve sbírce
V.Vondráčka), dosti bohatý střeµový materi ál a na dně jáll\Y
neopracovaný, rozlámaný paroh (ne~achováno). Tab. XLV:7. Zlomek ohl&z~n~ho žebra se stopami řezá ní na obou koncích obou
lící, d. 112 mm, š. 32 mm. - 8.-10 . ~tyř1 Rtřepy patrně té!e
amfory se ěirokým vo~orovným límcovitým okrajem, r1obecym
vyrytým.4 šrafovanými trojúhelníky; písčito3lídnatý mat. a
ojed. kaménky, vně černošedý uhl azený , u,nitf vyleět~nt tuhovaný povrch, d. 14f, 128, 77 a ;4 mm, s. 10 mm . po asi
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440 mm. - Věe pozdní fáze Atítar , typu nebo stará f,ze
k. bylanekt1.
Objekt 41: Jáma, A. 1,5 m, hl. 30-40 cm, sondovaná z profilu. Dosti bohatý obsah (střepy asi 2-3 nádob), zvífecích
kostí (taká srnčí parO!ek) ; vše ve sbírce V.Vondráčka (neidentifikováno).
Objekt 48: Jáma, A. asi 1 m, zjiětěná na povrchu odkryvu.
Sondáží získáno menší množství stfepO (nezachováno) a kostěey plochý hrot, ěídlo obdél. prOřezu, d. 66 nnn. Tab.
XLV:12.
Cbjekt 49: Jamka, A. 75 cm, hl. 30 cm, prozkoumaná zčásti
z profilu. V hlinitopísčit é výplni bylo několik střepO
a kostěný hrot ěípu. Tab. XLV:13. Kostě ná ěipka s křidél
ky a dlouhým řapem bráněného prOfezu, d. 118 mm, řap
6,2 x 6,4 mm. Kult. knovízská.
Sběr v blízkosti obj. 49: Bronzový prsten s překcyva
jícími se konci, stočený z tyčinky oválného prOfezu, prOměr 19 mm, ě. 2,5 mm • •Tab. LV:8.
Cbjekt 50: Jáma, d. 2,5 m, hl. 90 cm, zkoumána zčásti
z profilu; obsahovala větš í mnolství stfepO (nezachováno)
a týlní část kamenné sekery se stopami sekundárního pou!ití (kladívkovitě ohlazená plocha na ot l učené břitní straně, výrazná stopy drobného tlučení - r etušování na obou
lících), obdélník. prOfez, tmavošedá hornina ; d. 91 mm,
A. 48 mm, s. 28 mm. - Eneol. sekera mohla být reut111sována v mlad!ím pravěku. Tab. XLVI:4.
Sběr v okolí obj. 51: Masívní parohová palice s vysekaným obdélníkovitým otvorem, zdobená pásem pěti paralelních rýh, d. 100 mm, s. 47 mm, otvor 18 x 11 m. Tab. LV:17.
ObJekt 51: Polozemnice, d. 3 m, hl. 50-70 cm, sondovaná
z profilu; proveden 1 sběr na spadlé výplni na dně pískovny. Velmi hojn4 stfepy; zachováno: Tab.XLV:17. Dno n,doby
z písčitosl ídnatého mat. světlehnědého urovnanáho povrchu, pd 111 mm, v . 67 mm. - 15. Keramický závěsek ze dvou
spojených veJcovitých, s Jedné strany sploštělých dtvarO,
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Jem~ oranž. mat., vel. )8 x 27 x 17 mm. - 16. Vypálená
hrudka písčité šedohnědé keramické hmoty s otisky dětských?
(podle dr.Blajerové lze připustit 1 drobnou !enskou ruku)
pret6 (levé rukY?) a nehtO, d. 70 mm, řez 28 x 30 mm. - VAe
•· halltatská až laténská.
ObJek) 52: Jáma, d . 80 cm, hl. 50 cm, prokopaná asi ze tfí
čtvrtin z profilu . Střepy ani zvítecí kosti se nezachovaly.
CbJekt 53: Jáma, d. 2,2 m, hl. 60 cm, sondovaná z profilu .
Nalezeny sttepy, kosti. Zachován zlomek bronzového drátu
obdélník. prOřezu , d. 24 mm, s. 3 mm. Tab. XLV:14.
CbJekt severn ě od 53: Na opadávaj
, íc í s těně pískovny sebral
V.Vondrá ček část pohárku dvojkonického těla (zdobeného nad
lomem dvěma rýhami a na lomu vrypy) na nízké zespodu konkávní no!ce, Jemný vyhlazený ěedookrový materiál, v. 75 mm, pd
43 mm, po asi 75 min. Pozdní d. bronzová. Tab. LV:20.
Objekt 54: Polozemnice (?) neurčitelné velikosti, téměř zničená při skrývce. Sběrem na povrchu zjišt~ny střepy a zvíf .
kosti (nezachováno ) .
Objekt 55: Záso.bnicová (?) jáma o prOměru l m, hl. 1,2 m,
svislých stěn a plochého dna, zachovaná asi z poloviny v profilu pískovny. Obsahově byla velmi bohatá. Zachován výběr
v Zadákově sbírce. - Tab. XLVII:l. Cást baňaté zásobnice
s ven vy~loněným hrdlem, zdobená na podhrdlí vodorovnjm pásem,sestávajícím ze tří žlábk6, řady d~lkO, dvou u!ěích !lábk6 a skupin ěesti dOlkO pod nimi; h ruběí písčitý mat. vyle§tě
náho tuhovaného povrchu, v. 191 mm, po 160 mm , s. stfepu
6-9 mm. - 2. Stfep ostfe profilovaného podhrdlí, zdoben$ pásy
ze 4 rytých rýh, hrub§í písč. materiál , vně tuhovaného
a leštěného povrchu , d. 118 mm, s. 1 2 mm . - 3. Stfep ovoidní
nádoby s prohnutým uhlazercym hrdlem, odděleným od drsněJěího
bficha !ubkovanou plast. páskou; světle hnědý písčitosl ídna
tý mat., v. 133 mm, po 210 mm, s. 9 mm. - 4. eást mísy, skvrnitě hněd1 mat. s kaménky vyhlaz. povrchu, v. 155 mm, po asi
300 mm, pd asi 150 mm? - 5. K~nické hrdlo amforky e vodorov•
ně sploětělým okrajem, hnědý píač. mat. vně a na okraJ1 1
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tuhován a vyleštěn; v. 77 mm, , po 175 mm. - 6. Pískovcové závaží trapez. tvaru s dvojkonickým otvorem a stopami obrouěení st~edu podstavy (prac.stopy?), v. 72 mn, I.
základey 57 mm, s. 23 mm, otvor 8,4 (resp. 18) mm. - 7.
Střep ovaleného okraje, vyhlaz. šedohnědý povrch, v. 37 m.
- a. Střep misky, jemný mat. vyhlaz. tmavohnědého povrchu,
v 81 mm, po asi 170 mm. - 9. Střep okraje vyleštěného tuhovan~ho povrchu, v. 62 mm. - lC. Spodek misky (dva stfepy)
s vle ě tovaným vodorovným pásem pod okrajem(?), od něho!
radiálně směfují k podstavě úzké vleět. linie, šedohnědý
jemně písčitoslídnatý mat. vně tmavošedého ulazeného po•
vrchu, v. 70 mm, pd 70? mm. - 11. Uorní část baňaté amfo•
rys nízkým Aikieym hrdlem, odděleným !lábkem od podhrdlí,
zdobeného 8 žlábky; slabě písčitý hnědý mat. vně tuhován
a vyleštěn, v. 189 mm, po 130 mm. - Nezobr. 9 tuhovaeyoh
střepO z rOzných nádob, s. 5-10 mm, max. d. 100 mm.-V býv.
Vondráčkově sbírce se zachovalo: Bronzová jehlice s nevýrazně kyjovitou jemně příčně rýhovanou hlavicí, d. 123 mm,
s. hlavice 2,5 mm. - Provrtaný polokulovitý závěsek z hlavice femuru velkého ~vířete, prOměr 42 mm, v. 23 mm, vrtání 13 mm.Tab. LV:19,7. - Stř. fáze §títarsk4ho trpu.
Objekt 56: Jáma o prO.měru 1,5 m, sondována na povrchu odkryvu. Z nalezen,ých st~epO zachován zlomek misky z jemného
vyleštěného červenohnědého mat., v. asi 105 mm, po 260 mm,
pd asi 90 mm. Tab. XLVI:11. K. bylanská(?) .
Objekt 57: Zásobnicová {?) jáma strmých stěn a ploch~ho
dna, prlmtěr 1,5 m, hl. 0,5 m, prozkoumaná z profilu. Obsahovala jen r.~kolik střepO (v utě inou zdobených nehtem)
a vltší střep ze záscbnice, zdobený vlnovkou, provedenou
hřeb~nem na prsty urovnaném povrchu, ě edookrový mat. s kaménky,~. 182 nnn, s. 14 mm. Tab. XLVI:lC. D. římská.
Cbjekt 58: ~olozemnice (?), d. 3 m, hl. )C-50 cm, zkou.m!lná
částečn~ z profilu 1 shora. Obsahovala velmi bohatý sti"epový materi(l, několik zv~řecích kostí; ve sbírce V.Vondráčka
je zl~mek kost~néhc hrotu šípu s kfidéley. Zachováno:
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Tab.XLVI: 2. Koflík s páskovým uchem (slepen, téměř dpln;f),
červenohnědý písč. mat. a kaménky, hlazen$ povrch, v . 73 mm,
po 164 mm, pd 58 mm, ě. ucha 22 mm.- 3. Bronzová Jehlic e
e roztepanou a svi nutou hlavicí, horní polcvina jehly hránina, spodní (druhotně deformovaná) oblá v profilu . D. 114 nm,
s. 2-3 mm, ě. hlavice 3,5 mm . - Hrot kos t ěn~ šipky s kfid4lky, fap odlomen, d. 49 mm,§. 18 mm (z býv. Vondráčkovy
sbírky); tab. LV:13. - Kult. knovízak,.
Objekt 59: Věteřovská jáma (AR XXI 1969 , 462).
CbJekt 60: Jáma o prOměru 80 cm, hl. 60 cm, zhruba kotlovitého tvaru.
Objekt 61: Jáma podobného tvaru, pr~měr 60 cm, hl. 50 cm;
několik stfepO, získaných sondá!í nezachováno.
Objekt 62: Jáma o prOměru 70 cm, hl. 10-20 cm, prozkoumaná
s povrchu odkryvu, neobsahovala s tfepy, pouze kostru psa (nezachováno).
Objekt 63: Zásobnicová (7) jáma strmých stfn a plocháho dna,
prOměr 1,5 m, hl. 1 m, sondovaná z profilu. St~epy a zvífecí kosti nezachovány .
CbJekt 64: V~.teřovská jáma (AR XXI 1969, 462); z jejího
okolí náramek z bronz. drátu (tamtéž, 468).
Objekt 65: Polozemnice, d. 2,5 m, hl. 30-60 cm, sondovaná
z· profilu, obsahovala dosti bohatý attepový materiál a zachované předměty: Tab .XLVI:5. Týl sekeromlatu obdélník. prd•
fezu, korodovaná tmavošedá kry stalická hornina, d. 47 mm,
A. 46 mm, v. 33 mm, otvor asi 22 mm. Eneolit. - 6. Těrka
s prac.plochami na obou koncích, šedozelená hornina, d . 89
,
mm. Neolit? - 7. Bronzová jehlic e s dvojkonickou hlavic í,
zdobená skupinami rýh ( tělo jehly značně korodováno) , d .
70 m. Kult. knovízská. - 8. Vyšší kopytovitý klínek sní!en:/ k ostf! 1 týlu, povrch místy s jizvami po tvarování polotovaru otloukáním, ostři druhotně odlomeno, šedozelená břid
lice, d. 188 nm, v. 31 mm, ě. 21 mm. Neolit (mladší volutová ne·bo vypíchaná ). - Soubor je nápadně nesourodý: butl se
Jednalo o několik vzá jemně se porušujících objektO nebo do-
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šlo ke smíěení nálezO z více ob j ektO.
Objekt 66: Jáma nálevkovitého tvaru, prdměr 9C cm, hl. 5C60 cm, sondována z profilu; nalezeno menší mno!ství stfepd
(nezachováno). - Tab. XLVI:9. Téměř úplná miska se svie]Jm
vlvalkem pod okrajem, plavený hnědý mat. oboustranně tuhov~ a vyleštěn, v. 53 mm, po 149 mm, pd 46 um. K. bylanak,.
CbJekt 67: Jáma neurčené veliko s ti, sondovaná z profilu,
obsahovala střepy a kus jeleního parohu (nezachováno).
Ob.1ekt 68: Jáma, d. 1 až 1,5 m, hl . 40-50 cm, sondovan,
z profilu; obsahovala na jednom konci otesaný paroh (nezachováno).
Cbjekt 69: Polozemnice, d. 2,5-3 m, hl. 1-1,2 m, sondovaná
z profilu; výplň z větěí části popelovitá a promíšená s .uhlíky, obsahovala několik střepO (nezachováno).
Objekt 70: Jáma nálevkovitého tvaru, prOměr asi 75 cm, hl.
50 cm, částečně zkoumaná z profilu, obsahovala střepy (nezachovány) a srnčí parOžek.
CbJelct 71-80: Na odkryvu se tmavými skvrnami rýsovala fada
obJektd, které nemohly být pro rychle postupující tě!bu
prozkoumány; nezachovány žádné nálezy.
CbJekt 81: Jáma kotlovitého tvaru, prdměr ~si 1,5 m, hl.
80 cm, sondována z profilu; střepy ani parohy nezachovál\V.
Objekt 82: Nezkoumaná jáma o prOměru lm, hl. asi 20-30 cm,
zJiětěná na profilu.
Objekt 83: Polozemnice, vel. 2,5 a! 3 m x asi 2,5 m hl. 255C cm, PýsuJící .se na povrchu odkryvu. Sondá! přinesla velmi bohatý stfepový materiál, zvířecí kosti (nezachováno);
z té!e Jáll\Y tuhované střepy a miska se zata!eným okra,jem
ve sbírce V.Vóndráčka (neidentifikováno}.
Objekt 84: Polozemnice (?) nezjiětěných rozměrO, z větší
části zničen, při skrývce; povrchovým sběrem získán malovan:J stfep okraje a nezachované bohatě zdobená střepy koflíku(?). Cást nízké baňaté amf'orky s prohnutým tuhovaným
hrdlem, zdobeeym rastrem, omezeným z obou stran linií 46lečkd (provedených radýlkem?); výdut červeně malována, sdo-
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bena zčásti dochovanou č ernou mal bou svislých a krokv1co•
vitých čar na horní polovině; na podhrdlí svislý v,Valet;
ledobněd! plaven, mat.; v. 117 mm, po asi 130 mm, a. 2 al
~ mm. ~ladá fáze k. bylanské.
ObJekt 82: Polczemnice (?), vel. 2 x 2-2,5 m, hl.?
Objekt 86: Jáma kotl ovi táho t varu, prOměr 1,5 m, hl. 40 ca;
sondáží získány střepy a bronzová trubička (neidentifikov,na ve sbírce Vondráčkově).
CbJekt 86A: Polozemnice, vel. 2 x 2,5 m, hl. 3C-40 om,
zjišt~ná na povrchu odkryvu, byla úplně prozkoumána.
, D.
halAtatská (laténská?). Tab. XLVIII:l. Ploěe dvoJkonicley
přeslen, ·v . 25 mm, prOměr 47 mm. - . 2. Litý (?) otevfenl
krou!ek z bronzové tyčinky nepravidelně kosodélného prOfezu, prOměr 21,5 _mm, fez 2 x 3,5 mm. - 3. Pdl !lutého kor'¼n,,,,: 1 .
ku s modrobílými očky, v. 10,5 mm, prOměr 12 mn, otvor 4 mm.
- . 4. Deformovaná bronzová tyčinka bráněného prOfezu (z toa•
letní soupravy?), d. 93 mm. - Nezobrazeny kusy !elezné
a bronzové strusky, zlomky dřeva
nebo kOry a zlomek bronzo•
vébo no!ovitého předmětu obdélníkovitého tvaru, vel. 34 x
lJ X 2 mm.
ObJekt 87: Jáma o prOměru 1 m, hl. ~0-60 cm, sondování pfineslo velmi bohat$ atřepový materiál (nezachován); slepen
koflík s odlomeným páskovým uchem, ěedohněd! plav. mat. vyhlazen, v. 79 mm, po 99 mm. Tab. XLVI:l. D. halštatská.
Objekt 87A: Polozemnice neurčených rozměrO; sondá!í zjiště
ny střepy a přeslen (neidentifikován ve Vondráčkově sbírce).
ObJekt 88: Jáma neurčeeych rozměrO, sondáží zíekan, st~epy
nezachován, •
Objekt 88!: Jáma kotlovitáho tvaru o prOměru 1,5 m, hl.
0,8 m, sonoovaná z profilu. Nalezeny střepy (nezachovány)
a dlbáuek (slepen V.Vondráčk~m - nez j i!t~n).
Objekt 89: Zbytek polozemnice (?), zni čené z vět b í části
skr!vkou; na zach~vaném dnu polc~ernnice nalezeny stfepy
a nedpln( parohy Cnezar ti.ováno).
O'J.jeJ-t .2Q.: Zásobnicová (?) jáma, pr \lměr 1 m, h~ . 80 cm.

-
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kotlovitého tvaru, prOměr 1 m, hl.h60 eur,
sondovaná
z profilu; nalezen~ střepy, mazanice a , paróhyJtý
r
nezaéhbvány.
r ť"""9ě
CbJekt 92: Jáma, vel. 1,5 x 1 m, hl. asi 50 cm; '80-ndát c
zjištěno pouze několik stf-epO. (nezachováno).
. ~ ·· .1:.sr.J.]
•"Objekt 93: Jáma, rýsující se na povrchu odkryvu kruh~~ 1~p
:sll11 . o~r'ó'~ 1pr0měru 1, 5 m; povrchově sondováná: hlinité . ,. ...
plň s příměsí mazanice obsahovala tuhované 1 ·hrubé' et~eP.fl
( ne zďbho~ áno ) •
,
CbJekt 94: Jáma o prwn~ru 1 m, hl. 50 cm, zcela 1prozkowú1
na z povrchu odkryvu·. Výplň jámy byla proetdupěnaJ ·větl:!mlil
kam~ny a obsahovala bohatý střepový materiál · a mazani~i 1q
(nez achováno). Ve sbírce V. Vondráěka zachovária 'Ďlasím-! lf 'l}i
broňzóvá jehlice s hlavicí svinutou v očko, tma~o5e~~elie•
":Ttná'' patina, d. 112 mm, š. hlavice 4,4 mm, s. ·3,5 .mm; 11W:l8
- ~bjekt 92. ·Jéma lx 1,5 m, hl. 30-50 cm, zjiět~n~ nd; povr•
chu odkryvu. Cbsahovala ojedinělé střepy (n~zach0Váno) ,~f
· é zlomek palicovitého nástroje s obd~lníkovitým b~voréllf ~
z parohu, d. 169 mm, otvor 2C x 32 mm. ·Ta·b •· XLttll t6!11 iih,v
Cbjekt 96: Objekt, zji~těný na p·ovrchu odkryvu, ttozměr~ (
1 ·x 2 m a hlinitopísčité výplně, jeho~ dno bylo pJ:o~e dl'.!•
cflnc větš. 1 menA. pískovco1Jými kameny, p6ldádaňými:' veá·l e'1'
· 'š 'e be i na sdbě .' Pr~zkum proveden, střepy ne'na1ezeey .111
'4
Objekt 97: Cb'jek't s plochými pískovcovými kanl'ehy na ~ně~ .. rt
rozměry 1 x 1.5 m; stejně jako přédchozí neobs&h~vl1{ át~
1

Ob Jeft 91: Jáma

1

( w (obójí' h~ób?).

· •

í

\'~rc."t.

1

,

'(ji

Ubjekt 98: Jáma vel. 2 x 1,5 m, zkoumaná částe~n~ ~·Lpl,v~?
chu odkryvu , c;>bsahovala převážné popelovitou výp1ň s·~vel" i
mi bohatým St.řepovým ma~eriáleL 8 S kusy spálených ~Vífe•2
cích ko .;t :í. Zachov,n pouze· konkávbě válcovi tť spbtlek ntiďó-1
by s konkávním dnem, jemně slídnatý okrov~ hnědý vYnl'az ~
....~~ ·
:t J .:i r. d ~1
u.., mat. , pd 48 mm, v, 40 mtn. D. · ř :írlisY:á. '··, • · · · '~ --·--...
Objekt 199 - 109: Objekty póvrchově sondované; pouzé l lC4 t~ c
byl patrně plllozemnicí, os „atek já~·; rla povtchu otlkr~~a s
se rýsovcly tmavý:ni. skv~nami. Nezschcvány zádn~ nálti1.·-..'.2

- 229 Cbjekt 110 : Polozemnice, zjištěná na profilu, vel. zachované části 2 x 2,5-3 m, hl. 20-30 cm; sběrem na povrchu
zjištěné stř e py se nezachovaly.
Cbjekt 111: Jáma o prwněru 1 m, hl. 30 cm, sondovaná z profilu; ve sbírce Vond r áč k ově ve střepech červeně vypálen!
hrnec s uchem (neident ifikován).
Cbjekt 112 : Polczemnice (?), zachov . část 2,5 x 2 m, hl.
30 cm; sondáží z profilu zjiětěny střepy a zvířecí kosti
(nezachov áno) .
Cbjekt 113 : Jáma kotlovitého tvaru o prwněru asi 1 - 1, 25 m,
hl. 6C cm, prozkoumaná asi ze tří čtvrtin z profi~u; obsaho•
vala jen něk ol ik střep~, z nichž zachovány tři: Tab. XLVIII:
7. Střep s úěkem, písčito s l idnatý ě edohnědý mat., d. 1C2 mm,
eneolit. - 8. Střep okra je zásobnice s kanelovaným vodorovným okrajem, uvnitř tuhovaný a l e ětěný, vně ěedohnědý prstovaný, po asi 280 mm. - Nezobrazen střep hrdla podobné nádoby jako předcho z í, v. 59 mm. Cbojí štítarský typ.
Objekt 114: Jáma (polozemnice ?), d. 2 m, hl. 3C-5C cm, se
sprašovitou výplní, z níž sondáží v profilu získány střepy
(nezachovány).
Objekt 115: Jáma o prwněru 80 cm, hl. 25 cm, sondovaná
z profilu a proveden sběr na spadlé výplni pod těžní stěnou:
několik střepO (neidenti fik ováno). Zachován pokroucenj zlomek bronzové jehlice s hlavicí s vinutou v očko, d. 45 DDD.,
š. hlavice 4 mm, s . jehly 2, 4 mm. Tab. LV:15. K. knovízak,.
Objekt 116: Jáma o prwněru 1,2 m, hl. 50 cm, zkoumaná asi
z poloviny z profilu. Nalezená bronzová jehla (Vondráčkova
sbírka), zlomek kamenné sekery (R.Subrt), miniaturní ~ádobky (Zadákova sbírka), střepy (nezachovány ); Tab. XLVIII : 9.
POl hrubé mističky s oblým dnem, písč. šedohnědý mat. zčásti
druhotně deformovaný fárem, v. asi 29 mm, po 70 mm. - 10.
Poškozená hrubá mini aturní hruškovitá nádobka, hnědočerven!
píač. mat. s kaménky, v. 29 mm, po asi 25 mm . - Z býv. Vondráčko-v,y sbírky pocház í jemná bronzová j ehla s odlomecym
dAkem, d. 78 mm, s. 1,5 mm . Tab . LV:14. - D. halltatská.
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asi z jedné tfetiny z profilu; n3lezeno nlkolik atfípka
(nezachováno) a malá miska (čerpák) s odlomenou páskovitou
rukojetí, ě. 32 mm; tmavohnědf jemně písč. mat. nerovn~ho
vyhlazeného černého povrchu, v. 28 mm , po 79 mm, pd 32 mm.
Tab. XLVIII: 5.
Objekt 118: Jáma téměř ~plně zničená tě!bou písku; ve zbytku spadlé výplně nalezen malovaný střep; několik dalěích
střepO nezachováno. Tab. XLVIII:11. eást stlačeného těla
amfork:y z j emného šedého mat. č ervenohnědého leštěného povrchu, zdobeného na horní polovině výduti štětcem nanáěen$m
černým ornamentem, d. 132 mm, s. 3-6 mm. Mladá fáze k.bylanské.
Objekt 119: Jáma o prdměru 8C cm a hl. 70 cm měla téměř
svislé st~ny a ploše miskovité dno; sondáž asi jedné třeti
ny z profilu ukázala, že se jednalo o jednu z nejbohatších
jam v pískovně. Objekt byl zcela naplněn střepy z několika
nádob (zřejmě zásobnic) nezvyklých tvarO a z materiálu,
jaké se v jiných jamách nevyskytovaly. (Jam s nálezy tohoto
druhu bylo v pískovně velmi málo: J.Zadák zná jen jeden podobný případ.) Nálezy se dochovaly pouze v malém výběru·:
Tab. L:8. Dva střepy okraje zásobnicovité nádoby , zdobené
páskou s neht. vrypy; světle šedohnědý písč. mat. vyhlazeného povrchu, v. 66 a 162 mm, s. 10-13 mm, po asi 420? m. 9. Otyři střepy men§í nádoby pod. typu jako předchoz í , zdobené pod okrajem plast. páskou s neht. vrypy, pferuAenou
vodorovným pupkem, jemně písčitoslídnatý mat. světle rezavého vyhlaz~ného povrchu, max. v. 84 nun, po 220? m, s. 48 mm. - ~o . Pět střepu zásobr.icovité nádoby, zdobené pod
okraj ,m nevýraznou nepořádně zdobenou plast. páskou s protáhlými vpichy až vřezy, přeru~enou občas oble hrotitými
pupky Czachová!'lY dva); mat. hrubě písči t:~, povrch vyhlazený šedookťový a ž če .rno § edý, max. v. 1 72 mm, s. 8-10 mm,
po 260 až ~80 mm. Kul+. 1.álevkovi t ých pohár,~.
Cbj 1kt 1 20: P")l ozenmi ~e (?), d. 2 , 25 m, hl. 6C-7C cm, str-
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mých st,n a ploch~ho dna, eondovftná z profilu; obsahovala
dosti bohatý střepový materiál, tkalcovská záva!í Jehlane.
tvaru, zvířecí kosti (nedochováno, část snad ve sbírce
R.Subrta) a zvířecí sošku : Tab. XLVI~I:16. Drobné schematisované plastika čtver no! c e s odlomenou hlavou, obloukovitým htbetem, pahýlovitě schematiaovanýma nohama a ocáskem,
pod ním! je hlubokým vpichem naznačen anální otvor; slabě
písčitý ěedookrový mat. hrubě hněteného nerovn,ho povrchu;
d. 37 mm, v. 25 mm , § , 24 mm. D. ha lštatská?
Objekt 121: J áma o průměru a s i 80 cm, hl.?, zničená z větší
části skrývkou, zbytek prozkoumán; nalezeno několik střepO
a ku~y mazanice (nedochovány). Tab . XLIX:13. ~ést hrdla et 4žovité amfory, červenavý písč. mat. s kam~nky vně tuhová.n
a vyleštěn, v. 98 mm, po asi 88 m. K. knovízská.
Objekt 122: Polozemnice, vel. 4 x 3 m, hl. 50-80 cm, zniče
ná během skrývky.
Ob.jekt 123: M~lká mísovitá jáma, vel. l x O ,8 m, hl. 20-30
cm, sondovaná z prof11u; obsahovala několik střípků a velké
balvany slepence (nezachováno).
Objekt 124: Jáma o prOměru 00 cm, hl. 20-30 cm.
Objekt ·1 25: Polozemnice (asi 3 m, hl.?), ~ničená skrejpre~.
Objekt 126: Jáma, 1,5 x lm, hl. 50 cm; sondá!í nalezené čet
né střepy, zvířecí kosti, přeslen nelze v Zadákově sbírce
identifikovat nebo se nezachovaly.
Objekt 127: Polczemni ce , vel. 3 x 2,5 m, hl.?, sondovaná
z profilu, obsahovala mnoho střepO, zvířecích kostí , přes
len (nezachováno).
Objekt 128 - 130: Nezkoumané jámy.
Objekt 131: Jáma nálevkovit ého tvaru, prOměr 1 m, hl. 60 cm,
sondována z profilu. Pozdní halětat: Tab . XLVIII:18. Střep
okraje koflíku s hrotitě nad okraj přečnívajícím ú§kem,jemnt červenavě hnědý mat. vně i uvnitř tuhován a vyleštěn, v.
54 mm, s. 4-6 unn, po asi 100 mm. - 19. Střep koflíku s pod .
dškem, ěernoAed! tuhovaný mat., v. 32 mm, po asi 110 mm, e.
3-4 Dlll. - 20. Neúpley koflík s pásk. uchem, hrubf písč. mat .
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urovnaného skvrnitě ěed ohněd~ho povrchu, v. 73 mm, po 115 1 20 mm, pd 49 mm,~ . ucha 24 mm.
Objekt lJE,: Polozemnice, vel. 2 , 25 x 2 m, hl.?
Objekt 133: Polozerani ce , vel. 4 x 3 m, hl. 30-50 cm, sondovaná z povrchu, obsahovala tuhov anou misku, 2 přesleny (neidenti fikovány), 2 kost0né j ehly ( j edna ve Vondráčkově
,
,
sbírce). Tab. XLVIII:1 2. Koni~ká mist i čk a s válcovitym hrdlem, je mně pí sč i tosl ídnatý ~.at . uhl '1Z eného tmavo~edého
(asi tuhovaného) otřelého povr chu, v. 44 mm, po 92 mm, pd
44 II'J11 . - 1 3. Hrubl• pr:iccvaná u:i s tička , če rvenohnědý mat.
s k~ménky urovn3nPho pcvrchu, v. 36 mm , po 73 mm, pd 30 mm.
- 14. Drobný kostěný hrot hráněného prOřezu, d. 49 mm. 15. Jehla z duté kos ti (zlcraek), d. 57 mm, s. 3,5 mm. Z býv. Vcnd ráčk ovy s bírky zachováno : Parohový proplé táček
s výstupkem při hrotu a otvorem pro zav~ěení na druhám
konci, d. 92 mm. - Hrubá miniaturní polokulovitá mistička
ee sploětělým dnem , šedohnědý pís č itý mat. urovnaného povrchu , v. J2-4C mm, po 53 mrr, . Tab. LV: 10, 9. Střepy, pocházející převážně z jed né hrncovité nádoby, zdobené pod okrajem plastickou péskou přese kávan ou nehtcvitými VryPY, písčitý mat. hlazeného skvrni t 1 ~1ně dého a t mavoěedého povrchu, po 180 mm, pd 105 mm, v . 228 mm; LV:16. Pozd. d. halštatská.
Cbjekt 134: Polozemn1ce, š. 2 , 25 m, hl. 30 cm, sondována
z povrchu i z profilu; obsahovala sklad 4 tkalcovských závaží (2 nevypálené kusy se rozpadly, jedno má Vondráček).
- Tab. XL.IX :16. P~l náramku( ?) z bronz. drátu, s. 2 mm,
pr~m~r asi 6 cm. - 17. Pok lička s pupíkem pro uchyc ení,
plavený jemně slídnatý mat. sk vrnitě šedohnědého vyhlazeného povrchu, pr~m ~r 62 mm, v. 37 mm. - 18. Závaží z hrubě
písč. mat., ~patně vypáleno (?) , v. 122 mrr.• - Vš e věteřov
ský typ (určení dr.Mouchy a dr.Spurného}.
Cbjekt 135: Polczemni ce , vel. asi 2 x 3 m, hl.?
Objekt 136-139: Nezkcumané obj ekty.
Objekt 112,: Polozemnice, d . asi 2 , 5 m, hl . 60 cm, sor~dovaná z profilu; ob s ahovala n ě kolik st ří pkO. Tab. XL'/111:17.
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na okrajích; na hrotech krokvic po třech s lunéčkách, jemný
tmavošedý mat. vně tuh ován a vyleštěn; v. 87 mm, s. 5-6 mm .
Pozdní d. halštatská.
Objekt 140 A: Z jánzy na profilu vzat vzorek obsahu: Stř ep
ovaleného okraje, odděleného žlábkem o~ hlazených plecí
a zdrsněného t ě la, sk vrnitě tmavošedý a světle hnědý piači
toslídnatý mat., v. 76 mm, s. 8-11 mm, po asi 400 mm; střep
z esíleného ven vyhnutého okraje, če rnoěedý vyhlazený
píači,
toslídnatý mat., v. 25 mm; hrub~ hnětená no žka s konickým
spodkem miniaturní nádobky z jemného oranžově hnědého mat.,
pd 33-39 mm, v. 22 mm; 6 střepO st Pn různjch nádob a hrudka mazanice.- St9rší d. římská.
Objekt 141: Pe c(?) - objekt s velkými kusy vypálené hlíny•
maz3nice; střepy žádné.
Objekt 142: Jám3 o pr~měru 80 cm, hl . 6C cm, sondovaná
z profilu; střepy ne zachovány.
Objekt 143: Jáma o průměru 1 m, hl. 5C-6C cm , sondované
z prc:ilu; nalezené střepy~ p3rohy nezachovány.
Cb.jekt 144: '-Téma v j v. částj 1 ískovny d. 1,5 m, hl. 5C cm,
sor.dována a nalez e ny střepy, zlomek kamenného nástroje (nezachcvány). Tab. XLIX:14. Zlomek sekeromlatu čtvercového
prcfilu se zaoblenými hranami, povrch pečlivě upraven (se
stopami brouš~ni); bělcšedá měkčí h ornina, řez 54 x 55 mm,
otvor 18 a <l mm, d. 41 mm. Eneolit.
Cbjekt 145 a další se nacházely na ploěe odkryvu, který byl
sledován při záchr. výzkumu AÚ ČSAV v r.1968.
Cbjekt 145: Jáma, ě. 3 m, hl. 120-150 cm; sondáží zjiětěna
pec na OJi:í; vzaty vzorky zuhelnatělého zrní.
Tab. -~LIX:l. Střep seříznutého vně aubkovaného okra j e nádoby s vo do rovně ~r stovaným hrdlem , hrubý oranžový ir ~t. s 1<:aménky , v . 87 mm, s. 7-10 mm, po asi 24C ..mi . - 2 . Stř ep okraje vejčité nádoby, zdobené na pcd:1rdli '<r itkC'u vodorcvnou
plast. páskou s obous·raunými nPht . vr.ypy, s lídng~opí sč itý
šedohn~ dj mat. uvnitř vyhL:1zen, vn ě zd r sn,}n , v. 8f; 11:·1 , s,
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mm, po 220 mm. - ). Oást tenkostěnná amforky s konickým
hrdlem a slabě ven vyhnutým okrajem, zdoben, na podhrdlí
třemi pásy rýh, mezi nimiž jsou (pOvodně asi 6 párO, zachov.
dva) páry ěachovnicovit ě umíet~ných svazkO svislých rýh;
plavený mat. tuhovaného a leětěného povrchu, v. 82 mm, s.
3 mm, po asi 86 mm.- 4. Střep podhrdlí, zdobený řadami
ěikmých oválných vryp~ radýlkem (místy se překrývají),
tmavohnědo~edý písčitý mat. vně tuhován, v. 67 mm, s. 8lC mm. - 5. Střep podhrdli, zdobený vodorovným a svislými
,1ébky, pros tor mezi nimi ž vyplňuj í šikmé žlábky; d. 83
mm, s. 3-6 mm (vi z č.12). - 6. S třep amforky , zdobené pásy rýh, Jemný ěedohnědý mat. vně tuhovaného
povrchu, v.
,
65 mm, s. 4-5 mm, po asi 100 mm. - 7. Uzká hluboká l!ička
se zahnutou trnovitou rukojetí (konec odštípnut), jemně
písč. mat. okrového urovnaného povrchu, d. 91 mm, A. 24
mm. - 8. Miniaturní závaží {hračka?), světle hnědý píač.
ma t., v. 19 mm. - 9. Střep okraje misky, plav. mat. vně
1 uvnitř tuhován a vyhlazen, v. JO mm, a. 3-6 mm, po asi
260 mm.- 10. Zlomek čepelky z hnědo§edého pazourku, d.
21 mm. - 11. Stfep okraje amforky, jemný mat. vyblaz. povrchu, v. 63 mm, s. 5-6 mm, p() a si lCX: mm. 12. Stře p koflíku s uchem lehce přečnívajícím okraj, zdobeným vhlazenými žlábky; hrdlo {a výdut} zdobeey žlábky, doplněnými
vleštovanou výzdobou (svazek tří svislých čar na hrdle};
jemně písčitý, vn ě i uvnitř tuhovaný a le!těný mat.,
v. 48 mm. Lze slepit se střepem podhrdlí č.5.- Nezobraz.
zlomek mušle Unio, protáhlá hrudka vypálené písčité ker.
hlíny, d. 47 mm, úětěp přepáleného šedáho pazourku, d.
21 mm, zlomek těrky z valounu křemence, červenohnědý kus
mazanice s otiskem tyčkoviny, d. 89 mm, plochý písčitý
hnědý kus mazanice s otiskem trávy na jedné straně a vyhlazenou plochou na druhé straně, d. 128 mm; vzorek cbilí: zuhelnatělé, částečně zkoksovatělé, dosti ěpatně zschované obilky - celkem 51 poěkozených obilek, z nichž
menší polovina přísluší k ječmenu - Hordeum cf. vulgare,
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k pšenici - Triticum cf. dicoccum~ (Ur č ení E.
Opravila). - Pozdní fáze At ítor. typu s příměsí knovízskou
(č.l) a pozd.hal.ět . (č.2,9); mes. až eneol. pazourkové artefakty (č.10 a nezobraz .) byl.y nalezeny vedle jámy.
Objekt 146: Polozemnice (1), d . 2 m, hl . 30 cm.
Objekt 147: Ob jekt nezjišt~ných rozměrO , obsahujíc! kostru
psa (nezachována s vý j imkou lebky středně vel. psa).
Objekt 148: Jáma, š. 80 cm , hl. 2C-30 cm, s ondovaná z profilu; obs ahov3la řadu tkalcovských závaží (2 zachovalá, ně
kolik kusO zničeno skrývkou), kusy mazanice a množství kamenO (nezachováno). - Tab. L:6. Jehlancovité závaží s prstovým dOlkem nahoře, podstava odražena , v. 172 mm, otvor 1214 um. - 7. Masívní závaží (poškozeno), v. 172 mm, .otvor
14 - 17 mm.
Cbjekt 149: Polozemnice, a. 2,5 - 3 m, hl. asi 50-60 cm,
sondována z profilu. Pozdní d. halětatská. - Tab. LI:l. Střep
amforky s prohnutým hrdlem a mírně zesíleným ovaleným okrajem; výzdoba se sestává z rastrovaI\Ých pásO, omezeeych výraznějěími rýhami, a řad vpichO ; jemný slídnatopísčitý mat.
červenohnědého tuhovaného p 1vrchu, v. 70 mm, s. 5-6 mm, po
150 mm. - 2. St řep nádoby, zdobené rastrem a sl uní č kem, jemný šedohnědý mat. tuhován, d. 74 mm, s . 5 mm. - 3 . S třep situlovité nádoby, zdobené na podhrdli řadou dOJ.kO; hrubý mat.
s kaménky urovnaného hnědošedého povrchu, v. 153 mm, s. ll12 mm, po kolem 300 mm. - 4. Dva střepy z mísy prohnutého
hrdla, vně zdobeného rytými ěrafovanými trojúhelníky s doplň
ky z dtll.lro; řada dOlkO je 1 na lomu hrdla a těla, jemný mat.
povrch vně 1 uvnitř tuhován a vyleětěn, v. 48 a 27 mm, s.
4-6 mm, po 190 mm.
Objekt 150: Polczemnice, vel. 2,5 x 2 m; sondáží získány
střepy, z nichž zachován XLIX:15. Střep nádoby se zesíleným
nahoru vytaženým okrajem, nepatrně odsazeným pcdhrdlím , zdo becym řadou mělkých dOlkO; klenuté plece zdobeny mělce rytými (resp. vhlazenými) krokvicemi, ostře odsazený spodek
lehce konkávní; písčitý oranžově okrový mat. hlaz. povrchu,
v. 70 mm, s. 5-9 mm , po 190 mm. S tarěí d. římská.
CbJekt 151 - 154: Jánzy kult. mohylové (srv. AR XXI 1969 , 46872).
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Cbjekt 152: Jáma věteřovského typu? (AR XXI 1969, 478).
Objekt 156: Jáma věteřovského typu (AR XXI 1969, 478), porušená zfejmě objektem z halětatu B: Tab. L:11. Zásobnice
vejčitého svisle pratovaného těla a nálevkovitého vodorovně prstovaného hrdla s ven vyta~eným okrajem, jeho! vnější
líc je ěikmo přesekáván; mat. s kaménky, skvrnitý tmavošedý a okrový povrch, v. 315 mm, po 285 mm, pd 110 DDD.
Cbjekt 157: Jáma o prrnněru 1 m; na povrchu zjištěny střepy
a mazanice (nezachováno).
Objekt 158: Polozemnice, vel. 3 x 2,5 m, hl. 2C-40 cm,
sondovaná z povrchu odkryvu; nalezeey četné střepy (nezachovány) a kalichovitý spodek nádoby (ve sbírce R.Šubrta).
Zachováno: Tab. LI:7. Větěí část n í zké amforky s náznakem
(místy zase zahlazené) rastrované výzdoby na horní části
výduti, jemný mat. vyhlazené!-.o hnědého povrchu, v. 98 mm,
po 90 mm, pd 50 mm . - 8. Hrubá ministurní miska s lehce
odsazeným prohnutým okrajem, oranžový mat. s kaménky urovnaného povrchu, v. 32 mm, po asi 85-90 mm, pd 29 mm. 9. Tělo miniaturní nádobky s náběhem na prohnuté hrdlo
(odlámáno), tmavošedohnědý písčitoslídnatý mat. uhlazeného povrchu, v. 41 mm, pd 42 rr , . Věe pozdní d. halštatská ·.
Objekt 159: Polozemnice, vel. 3 x 2,5 m, hl. 20-25 cm,
sondována z profilu; nalezeny střepy pražského typu a mohylové kultury (AR XXI 1969, 479 ).
Cbjekt 160: Kotlovitá jáma o prwněru 80 cm, r..l. 60 cm,
sondovaná z profilu; tmavá hlini topis č i tá výplň obsahovala
několik střep~. Tab. L:2. Cást okraje amfory s vál e. hrdlem
a úškcm (na r0zhraní hrdla a těla), od jeho?. spodního okraje se šiYmo do stran 1ozbíhají plastické přesekávané pásky,
písčiJoslidnatý mat. s ojed. kaménky šedookrového vyhlazeného pov1~hu, v. stře~u 134 mms s. 4-7 IDJJl , po asi 150-170
mm. Kult. nálevkovitých pohár~.
Cbjekt 1(1: Hrobová jdma. zhruba o·,áln ébo tvaru, z č ásti porušená těžl0u písku; -0. :,5 m, hl. 0,5 m; nale zer.a kostra
ve Akrc<'.!né poloze na ,.evém boku, orlento\ aná zhr~ti 'l záp9d-
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-východ (hlavou k z ., obličejem k s.). V hlinitopísčité
výplni bronzové ozdoby ( 4 prstenovitá kroužky, brýlovitý
závěsek, náhrdelník z trubiček, vinutých z plochých pásko,
knoflík s ouě kem). Halštat A - B.
Cbjekt 162: Jáma o průměru 6C-80 cm , hl. 3C-40 cm , aondova•
ná z povrchu odkryvu. V ěteřo vský ty p (podle určení dr.Mouchy a dr.Spurného). Tab. LI:11 . Část mísy se zataženým
okrajem a jazykovitými ven vyhnutými vý čněl ky nad okrajea
(zachován.v dva - p~vodně asi 4), pod Jedním úško; mezi výčnělky je na největší výduti umíst~n hrotitý pupík, písčitý
mat. uhlazeného až vyleš těného s kvrnit ě ěed ohn ědého a!
oranžového povrchu , v. 83 mm, po kolem 250 mm , pd 82 mm. 12. Miniaturní kalíšek na nízké nožce, jemně slídnatý oran!.
mat. nerovného uhlazeného rovrchu , v. JO mm , po 41 mm, pd
26 mm.
Objekt 163: Jáma , z jejíž spadl é výplně bylo pod s těnou vybráno: Tab. L:1. Neúplný široký džbánek s válcovitým hrdlem
a páskovým uchem, jemný mat. skvrnitě černoěedého a okrového povrchu vyhlazeného až v yleš těného, v. 143 mm, po 175 mm,
pd 76-82 mm, š. ucha 27 mm. - L.I:10. Sest střep~ okra je velké zásobnice s lehce nál n .~ovitě rozevřeným okraj em (méně
než na kresb ě pr ofilu), zdobeným románskou lisénou, přeruěo•
vanou oblými pupky (zachov. tři ); písč. mat. s kaménky hlazeného skvrnitě šedého a okrového povrchu, max. v. 95 mm, po
kolem 220 mm. Kult. nálevkovitých pohárů .
Objekt 164: Jáma o průměru 80 cm, hl. 60 cm, sondovaná z pro•
filu. - Tab. LII:l. eást hrnce esovitého profi lu s nepatrně
vyta ženým a zevnitř sešikmeným okrajem, písč. mat . s kam,nky
hlazeného tmavošedého a hnědošedého povrchu, v. 122 mm, po
175 mm, pd 60-70 mm. - 2. Střep z podhrdlí zásobnice, zdobené ~ubkovanou páskou, tělo svisle, hrdlo vodorovně prstovlno, písč. mat. oranž. povrchu, d. 112 mm, s. 7-11 mm. 3. Střep vodorovně límc ovit ě vytaženého okraje, vně svislá
hřebenovaného, uvnitř hrdla zdob . vodorovnými žlábky , na
okraji vlčími zuby; písč. mat . uvnitř tuhován, d. 64 mm,
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po asi 300 mm. - Nezobraz. t ř i nezdob. střepy z rOzných nádob, max. d. 52 mm. - Vše ml. fáze k. knovízské.
Objekt 165: Sběrem ze zniče ného objektu získán zlomek oltáříku (7): Tab. IJ.1 : 4. Zlomek tvrdě vypálené mazanicové desky nahoře se žl ábkem , vptedu zdobené obloukovitými žlábky
a fadou š ikmých neht . vrypó nad tímsovitým zňžen:ím, v n~mž
je předmě t odlomen, n ač ervenal e hnědý mat. vyhlazeného povrchu, d. 86 mm, v. 61 mm, s . 55 mm. Pozd. d. bronzo_v á?
CbJekt 166 : Polozemnice nezji š těných rozměrO, značně porušena skrývkou(objekt leží mimo szz. okraj plánku na tab.
LIII); sondáží nalezeno:Tab. L:3. S třep dna, písč. mat. s
kaménky urovnaného š edohnědého povrchu, v. 48 mm. - 4. Stfep
okraje, písčito slíd natý mat. šedohnědého hlaz. povrchu, v.
33 ODD. - 5. Polot ov ar nás tro je
oře zaného parohu, d. 17C
mm. - Nezobraz. 5 st ř epO z róz. nádob (dva tuhované), max.
d. 83 mm; zvířecí kest, d. 106 mm. - Vše d. halětatská?
Objekt 167: Jáma o průměru 1,1 m, hl. 70 cm, úplně prozkoumaná z prof ilu (9.VI.1968). Tab. XLVII:12. Těrka z oválného
valounu křemence, obrou~ená na obou koncích, d. 119 mm. Nezobraz. 5 atyp. střepO (dva t uhovány), zlomky mazanice
a zvíř. kostí. - D. hal š tatská ?
Cbjekt 168: Polc zemnice , d. J,5 m, hl. 60 cm; povrchový
sběr n9 spadlé výplni: Tab. LI:5. Ckraj misky lomeného profilu, plavený mat. tuhovaného a vyleětěného povrchu, v. 57
mm, s. 9 mm, po 24C mm. - 6. Část dna nádobky, mat. s kaménky, urovnaný hnědý povrch, v. 95 mm, pd 110 mm. - Nezobrazeno 10 střepO z r~zných nádob, max . d. 101 mm, mazanice a
zvíř. kosti. - Pozdní d. halětatská?
Objekt 169: Plll knovízské jáiey, prokopan~ na těžní stěně
pískovny; množství keramického materiálu {bude zahrnuto do
připravované práce).
Ob,jekt 170: Zničená· polozemnice neurčených rozměrO, ležící
na szz. od prostory, zachycené plánkem t ab . LIII; povrchovým sběrem získáno: Tab. LII:5. Zlomek masívního vykuřovad
la s okrouhlým otvorem ve dně a drobnými otvory ve stěn~,
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27 mm, pd asi 50 mm, pr~měr otvoru asi 25 mm. - 6. Stfep
okra je , písčitý mat. tmavoěedého hlaz. povrchu , v. 30 mm,
s. 7 mm. - Nezo braz. tuhový střep stěny, čás t dna talířo
vité nádoby(?), atyp. střep z podhrdlí . Kult. laténské.
Výběr

n

z ma te riálu ze Zadákovy sbírky, nále!ejícího do
neidenti fikovatelných jam v pískovně: Tab . XLVII:17 . Zlomek
ohlazeného valounu {nástroje?) ze šedoze lené horniny, d.
94 mm. - 18. Zlomek nože s oblým hřbetem a druhotně poškozeným břitem,p ro upevnění úuzyslně otupeným při basi, modrošedá břidlice, d. 114, mm, ě. 44 mm ,, s. 15 mm; kult. fi v ná čská. - LII:7 - 10. Konické a dvoj konické na obvodu promačkávané přesleny, jemně p ísč. ;~ ~. uhlaz. povrchu šedookrová
,
nebo tma vošedé barvy, v. 21, 27 , 2C, 24 mm. - 11. Koni cký
pteslen po obvodu promačkáv aný nehtem, na pláěti zdoben
vpichy, na podstavě nezřet, elnými rýžkami, tmavoěedý uhlaz .
povrch, v. 29 mm . - 12. Konický s lehce prpmáčknutou pod.
,
stavou, šedookrový, v. 32 mm. - 13.-15. Dvojkonické přesleny, hnědošedý vyhlazený pov rch, {15. tuhovaný a vyleštěný),
v. 30, 20 , 38 mm. - 16 . Dvojkonický přeslen s fadou vrypů
na lomu a při jedné podstavě , zatímco okraj druhé je zdoben
řadou dólků; tuhovaný vyle~těný povrch , v. 32 mm. - 17. Hrubě fas etovi t~ formovaná keramická kuli~ka, šed ohn ě dý povrch,
d. 31 mm. - 18. Bronzová {pfelomená~ jehlice s oble zakončenou neze sílenou hla vicí, d. 139 mm , s. 3 mm . - 19 . Opalisovaný skle~ěný korálek , pr~~ěr 7 , 8 mm, otvor 3 mm , s .
3,8 mm~ - 21. Plochý, svrchu slabě promáčknutý a při obvodu
vrypy zdobe.,ý přeslen z tma v oěedého mat. s přim~sí t uhy,
,
v. 17 ror • - 22. Asyu: 1triclcy dvojkoni cký , svrchu promáč knutý
a krokvicov L tými r ýhami při obvodu zdobený přeLJle.1 , šedo,
okrový rrhlaz. mat. • , v. 17 mm. - 23. Cble dvojkonický ,
sv r chu pr~máčknctý a přt obvodu ~adióin1mi pé r y ~lubokých
rýh zdo bený přesle~ vyleět~ný tmavo šedý p0vrch , v. 18 mm. -
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? 4 . Soudkovitý pte~l en se slabě promáčknutou basí, zdobený
pěti paralelními rýhami po obvodu, oranž. hlaz. mat.,
v. 18 mm. - 25. Korodovaný zlomek bronz. jehlice, s. 2 mm.
- 26. Zlomek čtyřhro.rmé bro nz. tyčinky, d. 44 mm, s. 2,5 mm.
- 27 . Zlome k bronz . drótu , d. 29 mm, s. 3 mm. - 28. Zlomek
bronz. jehlic e s kuželovitou hlavicí, d . 93 mm, s. hlavice
4 mm.

Z povrchového sb~ru na poli v prostoru pískovny: LII:
20. Trojúhel níkov itá hi faciál ně ploěně opracovaná ěipka ze
s větl e hnPdPho pJzour ku, d. 25 mm ; eneolit. - Nezobrazen
úětěp mléčn ého opálu (týž ma teriál užíván v jihočeském mesolitu), d. 53 mm; povrchov~ obrouěený úl omek hlízy pazourku, <l. 41 mm (artefakt? - podch á se zl omkům z fluvioglaciélních depositů nebo od moře), bělav ě patinovaný ú§t~p
sv~tle hnPdého pazourku , d. 33 mm (mladý paleolit až eneolit?).- Tab . XLVII :13. Břitní část kopytovitého klínu
z modro§edé břidlice , povrch i os t ří bez vadně vybroušeny,
druhotně použit, neboť hra~y 1omu sbrouš eny, d. 151 mm,
š. 36 nnn, v. přes 34 mm; neolit (k. volutová). - 14. Zlomek
symetri cky sbroušené sekerky t'"'·•álného próřezu {druhotně
podélně rozšt ípnuta, ostří po š kozeno), hnědavá břidli ce,
d. 77 mm; eneolit. - 15 . Asymetrická trapezovitá sekerka
s témě ř symetri cky sbroušeným ostřím, řez nepravidelně
obdélníkovitý, na dobře zachovaném povrchu ostří jsou patrny teslovité prac. stopy; šedozelená břidlice, d. 73 mm;
eneolit. - 16. Brousek čtyřhranného průřezu z bělošedé
jemně krystalické horniny, d. 145 mm.
Z prostoru únětického pohřebiště (AR XXII 1970) pochází
navíc kromě zlomkó tří pás kových uch z různých únětických nádob a slepené nádoby z nezjištěného hrobu (slabostěnný džbánek s prohnutým hrdlem, překlenutým páskovým mír ně prožláb~
nutým uchem, š. 18 mm, plynule přecházejícím ve vyklenutou
výdut; spodek k~nický a dno rovné , j emný mat. skvrnit ě tmavoěedé ho a šedookrového hlazeného povrchu , v. 113 mm, s. stfe-
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pu 3 mm, po asi 100 mm, pd 60 mm;LV:l -2. fáze Mouchova
třídění)
i střípek kult. zvone. pohárO (LV:11 , zdobený
dvěma paralelními žlábkovitými rýhami a pásem vyplněeym
hustými řadami vpichó, jemný písč itoslídnatý mat. vně
otřelého uhlazeného 0krově oranžového povrchu, d. 31 mm,
a. 6 um). V Zadákov ě sbírce se kromě toho nalézá mnoietví
střepO z neidenti fikovatelných objektO {předevěím pozdní
d.bronzová až pozdní halštat). Výjimečným {avěak nezobrazeným) nález em z neur čené ho pravěkéh o objektu (prOvodn!
střepy nebyly zachovány) v pískovně je ro vněž exkrement
psa (d.zachov. zlomku 31 mm, pruměr 25 mm), skládající se
prakticky z kostn í drti (vel. až 2C mm) a otíravé okrov~
hmoty; koprolit zhruba vál covitého tvaru byl podle svědec
tví nálezce značn ě větší, '... Ci.užel se v ěak rozpadl, ne bot
v okamžiku vyjmutí ze země byl znač ně rozměklý. Jako nález
v našem prostředí vpravd ě mi mořádný si vy žádá pečlivého
studia( jak las k . sdělil dr. L .Peěke, nejs ou zatím známy
analogie) a naznačuje, jakých výsledkO se mOžeme ještě
v budoucnosti dopracovati , zvláště jestliže se pro tuto
proble~atiku najde s chopný 3 nad šený specialista a zaměfí
se tam pozornost odborné veřejnosti .
pt evzata J.Zadákem, z menší části zničena. K ro mě nélezó, které bylo lze
ještě identifikovat (vi z výše), zbývá ješ tě fada předmětO,
o nichž je známo zhruba pouz e to, že pocházejí z pískovny:
Štípaná industrie (zlomek ot řelé hlízy světle hnědého pazourku, d. 60 mm sebraný na poli jižně pískovny; zlomek
světle §edohnědého pazourku, d . 49 mm; úště p v ohni pře
páleného, bíle patinovaného a rozpraskaného pazourku , d.
37 mm; úštěp z hlízy hnědého krcpe natého rohovce z Franckého Jury, d. 21 mm; úštčp č ernošedého rozpraskaného rohovce,
d. 50 mm) mohou náležet mesolitu až eneolitu; z brouěené
industrie patří plochá kopytovitá sekera obdélníkovitého
tvaru {otlučený povrch, šedozelené břidlice, vel . 1C4 x 59
Vondrá čkova

sbírka byla z v 0tš i

části
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x 2C mm; nalezena v prostoru kolem obj. 81) neolitu a dvě
malé trapetovité sekerky se symetrickým ostřím a obdélník.
prcfilu (modrošedá b~idlice, vel. 53 x 34 x 12 mm; bfitní
zlomek z tmavozelené horniny, d. 48 mm, š. 40 mm, s. 15 mm)
eneolitu. Kultuře nálevkovitých pohárO patří střep zásobnice s řsdou vrypO pod okrajem a jazykovitým pupkem, v. 76 mm,
dále st~ep s dvojicí hrotitých pupkó na vodorovné plastická
pásce pod okrajem. v. 73 mm, a koflík s válcovitým hrdlem,
odsazený nepravidelným žlábkem od polokulovitého těla s nevyzna čenou podst avou; páskové ucho sahá s okraje na horní
čá st výdutě; písčitý, skvrnit ě h nědý m~te riál otřelého povrchu se zbytky vyhlszení a! vyle ětPn í; v . 57 mm, 0 okraje
78 nun (zachován asi ze 2/3, ucho q n~kolik střepO přilepe
no , tab . LVI : 9). Dob~ bronz~v · až římsk ~ mohou náležet ně
kt eré bronzy (zlomek otevřeného dětského náramku z bronzové
ty činky oválného próř ezu se zacbleným koncem, vel. zlomku
43 x 32 mm, s. 4 x 2,5 mm; trubička, vzniklá svinutím tenkého bronzového plíšku š. 8 mm, pr~měr 7-9 mm; zlomek bronzov~
j ehly, d . 43 mm, s. 1,7 mm; krátká bronzová j ehli ce s nevýr a z nou kyjovitou hlavicí, a. 55 mm, s. 3 mm; bronzová tyčin
ka s ouškem na jedné a ze sJlením na druhé straně, zdobená
příčnými rýžkami, d. 32 mm - 3nalogie pochází z obj.13, viz
tab. XLII:7), parchová a kostěná šídla a proplétáčky, jehlancovitá závaží , přesleny (většinou symetricky nebo asymetricky
,
dvo j konick:ých , ale 1 čočk ovitého, oválného až obdélníkového
řezu, zdobené v ětšinou přesekáváním nebo vrypy na lomu) a ke,
ramika ( např. dva konické koflíky, množství zdobených střepO
předev ším z pozdní doby bronzové až pozdní doby halštatské).
Starému laténu patří ojedinělý střep dna s omfalem, zdobený
na vnitřní straně kolkovanými kroužky, z jemného slabě slídnatého materi álu černohnědého vyleštěného povrchu, d. 59 mm
(tab.LVI:6) . Starší době fímské náleží stře p zesíleného okraJe plaňans kého pohárku a úěkovitým vývalkem na hrdle a nízkou
klenutou výdut í (naspodu ostře zalomenou), zdobenou rytou
vlnovkou s řadami ddlkO, písčitý a slídnatý mat . vyhlazeného
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černoěedého

povrchu, v. 43 nun, (tab.LVI:5).

Chadimovu s bírku převzal AÚ; podle údaje J.Zadáka pocházels především z objektu 16 , a1e obsahovala pomíšené nálezy
z řady objekt~ ve východní části pískovny (vedle halětat
ských nálezO i o je din ělé střepy laténské a římské - srv.
tab • LVI : 7 a 8).

Sbírka R. Šubrta obsahuje neidentifikovatelná nálezy z řa
dy objektO v pískovně
(broušené nástroje , část nádoby z únět.
,
hrobu č.17 (konický spodek nádoby s rovným dnem a část podhrdlí s basí páskového ucha , ě.2C mm, pocházející z ·nédoby
kulovité výdutě plynule přecház e jící do prohnutého hrdla,
překlenutého uchem; jemný slabě písčitý mat. vně vyhlazen,
a skvrnitě hnědoěedý, pd 7C -7~ mm, v. spodku 70 mm, v. pod•
·hrdlí 68 mm, s. střepu 2 nnn,.LV:2-2. fáze Mouchova tf-ídě
n!), střep k. mohylové, četné střepy knovízské, ~títarská,
pozdně halštatské; zvl jš tním nálezem j e střep dna se třemi
pupky na vnitřní straně).
Školní sbírka ZDŠ, v Běchov ic ích byla částečně zničena,
zčásti pf-evzata do AU { únět t c;ké nádoby, knovízský koflík).
~ada dalěích předmětO byla rozptýlena bagristy, z,vozníky
apod.; ojedinělé předměty nebe menší sbírky (Desper,d, Sed1,ček, Lněnička, Simooka, Prajzl aj .) z~staly nepřístupné.
V§echny uvedené nálezy představuji jen trosky nálezO
z mnoha (zřejmě nčkoliks set) zničených obj ektO v běch~vické
pískovně z let 1960 až 1968. Jsou však jediným svědectvťm
bohatého osídlení z prOběhu takřka celého pravěku, dokladem
o to cennějším, že z Běchovic (jako vlastně z celé oblasti
východně Prahy) bylo dosud známo jen několik málo ojedině
lých nálezO, které budily dojem nevalné int ensity osídle~í.
(Povrchové sběry, které systematicky provádí J.Zadák od r.
1968 ve svém okolí, svědčí již nyní o opaku: n9př. zvláště
sídliště z doby římské jsou velmi četná a rozsáhlá.) eást
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pfedloženého materiálu není přesně nebo vObec datovatelná
(přes kor.sultace, které poskytli zvláětl dr.1'3tlicová,
dr.Hrala, dr.Koutecký, dr.Moucha, dr.Spurný a další), protože z nálezov~ho kontextu byly vyňaey nejčastěji předaěty
zvláětní a nějakým zpOsobem atraktivní. Nicmáně lze z planigra~ického rozlo!ení Csrv.tab.LIII) věech dochovaných
isolovaných zbytkO usoudit na následující: Stípaná industrie pochází vesměs ze aběrO na poli jeět~ před zalolenía
pískovny (v pískovně byly tyto nálezy vzácné, protole event.
nálezová vrstva byla buldozerem odstraněna až na sterilní
podložní p~sek): ojediněl.J patinovaný úětěp je slabou indicií pro osídlen! během mladého paleolitu al mesolitu (?),
úšt~p mléčného opálu ·nebo kropenatého rohovce problematicky
naznačuje mesolitické (?) osí~lení. (S hlediska sídelně
geografického by suchá písčitá poloha na vyvýšenině nad
soutokem potokO l~vecké osídlení nevylučovala.) Písč1t4
podloží činí pochopitelným, že stopy neolitu tu byly vzácné (kopytovitý klín z obj. 65 a nástroje ze sběrO) ale by
to dokonce mohly být jen druhotně použité(?) artefakty,
přinesen~ věak bezpochyby z nedalekých sídliě{ na spraěi.
laproti tomu intensivn~jš:í ~sídlení v. eneolitu je dolo!°eno
nejen několika nálezy kamenných nástrojO (obj. 1,50,65,116,
144, sekerky a hrot ěípu ze sb6r0), které se koncentrují
zhruba ve vých. polovině tehdejě:í pískovny, ale taká sídlištěm kult 1 try nálevkovitých pohárO (obj.113,119,160,163
a kofiík z Vondráčkovy sbírky), které se rozkládalo jen
asi uprostfed (spíěe k záp. polovině) pískovny, protože
již ~ádné nálezy tohoto druhu nebyly zachráněny výzkumem
na záp. vk.::a,ii pískt'vny. f{1, Vháčské osídlení dokládá nález
nože ~e sběrt, ale předev~ím ~árov~ hroby I-IV v záp. cípu
lehdejší pískcv:,y (srv. AR XXIV 1972, 494). Cjedinělý
1třep (a snad šipka?) je stopou přítomno . ti kult. zvonco•1tých pchárO. Csídlení z doby bronzové rylo je~tě bohatAí: V sev. cípu pís ko··ny zachránil J .Zadák úněticlcé pohřebi~ .. ě (AR XXII 1970, 133 - k tonJU viz výše d oplňky),

-
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zhruba uprostřed pískovny byly zachyceny stow věteřovsk,ho
osídlení (AB XXI 1969, 46C a obj. 134 ,162) a v as. cípu se
kumulovalo osídlení k.imhylcvé (AB XXI. 1969 , 460 a obj. 5),
náležející více ~ázím. Knovízské sídliAtě (obj. ll,33 1 49,58,
651,941,115? ,121,145? ,156,164,169 a sblry} bylo značně roaleblé1 nebo{ pokrývá a vlastně přesahuje celou plochu pískovny. V jv. cípu pískovey bylo snad zničeno pohřebiště(?)
z mladší až pozdní d.bronzové (nebo stfedchronsovf? srv.,
obj.161,5,61 a 77). Osídlení štítarského typu (obj. 1 1 16,
J5,46?,55,113,145 a sb ~ry) le7elo spíše na ploše výcb. poloviny tehdej~ího rozsahu pískovny; prostorově a zfejmě 1 vývojově na ně navazuj e sídliště k.bylanské (obj. 2,lC,44 1 66 1 46?,
56?; pozdní ~áze s malc vanou keramikou: obj. 9,84 1118).
Intensivní osídlení trvalo v Prostoru pískovn;y (více v záp.
polovině) v pozdní a.halštatské {obj. 45,131,140,149,158 1
427,1331,1457,168?), jemuž náleží 1 značná část neident1~1kovaných nálezO a sběry (např. přesleny), nehled~ k objektllm,
které mohou přesahovat až do staršího latánu (obj. 19,26,30,

41,51,86 A - vesměs v jv. polovině pískovny; snad 13?, nepochybně obj. 17C a kolkovaná keramika z Vondráčkovy a Chadimovy shírky). Sídliště z d i' ímské (obj. 57,140A,150,keramika
z Chadimovy i Vondráčkovy sbírky) mělo své těžiště (jak Je
známo z pozd~j ších prací v terénu) za záp. okrajem tehdejší
pískovny, i když n a jej í plo ~e bylo alespoň několik objektO
rc vněž zničeno. Při záp. okraji tehdejšího rozsahu pískovny
se nacházelo později zkoumané sídliště pražského typu (zde
jen obj. 159), které bude publikováno zvlášt právě tak jako
J.Zadákem zachráněné středohradištní kostrové pohřebiště
v sv. cípu pískovny.
Jako celek je soubor, zachráněný z největší části J.Zadákem, nejen dokladem bohatého osídlení s řad ou unikátních
nálezO, ale předevěím dokladem kvality hodnot , jaké jsou
bez dost9tečné pozornosti profesionálO (předevěím v okresních museích, jejichž přírOstky se omezují n3 dva tři náhodn~ ohlá~ené nálezy ročně) v současné době ničeny. Není Qo-
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chyby o tom, že odborně vedentm zá9hrannim výzkumem by
v Běchovicích byly získál'\Y precienějěí poznatky a Jeětě
bohatAí .mater1,1. Toto nalez1Atě Je však dnes z větší
části již ztraceno. Přesto by bylo mo!né na základě uči
něJ\Ých zkušeností napravit tyto chyby na některtch z deaítek odkryvO na stavbách, t ě!ebných plochách aj., které
právě l'\Yní v . naěem okolí existují. Příklad z Blcbovic
ukazuje, !e taková práce je nepochybně rentabilní jak pro
odborníka, tak pro mQseum.

Die Funde aus der Sandgrube in Běchovice, Bez. Praha-Ost,
aus den Jahren 1960 - 1968. Zusammenfassung.

Die Publikation der Funde aus den teilweise ger~tteten
ObJekten: J.mateur J. ·Zadák hat ausser den grosseren Fundkomplexen, die aelbetindlg bearbeitet waren (e. Literaturangaben 1m tschechiachen Text), eine grosse llenge des llaterials aua 170 neolithischen bis burgwall.zeitlichen Objekten
gerettet.
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K NÁLEZOVÉMU llT.lSTBU BCHEIIIK VE SBÍRKÁCH Pf«R:OOVEDNÉHO
,
MUZEA VE VIDNI

Ve sbírkách Přírodovědnfho muzea (vývojově postupně k.k.
2
Antiken - Cabinet1 }, k.k. naturhistorisches Hofmuseum >, nyní
Naturhistorisches Museum, Burgring 7, Wien 1) nar~etaly z6roveň s fondy z ostatních zemí rakousko - uhersk~ho mocn6fství 1 kolekce archeologických bohemik. Vedle mimořádně cenných souborů typu Býčí skála se tam shromáždil početný řadový materiál a celková hodnota sbírek dovoluje výstavně před
vádět ve Vídni pravěk celé střední Evropy , což platí 1 o poslední stálé exposici NHM z roku 19683 >. Ovšem ani studijní
sbírky Přírodovědného muzea :.elze opomíjet při jakákoli práci, jež si klade za cíl vy čerpávající soupis určit~ oblasti
nebo kulturního j evu v rámci jeho někdejší sběrné sféry.
Ceským nálezOm v NHM nebyla dosud věnována soustavná pozornost4> a neexistuje fádný jejich publikovaný přehled.
Díky laskav,mu porozumění ~editele prehistorického oddělení
NHM Dr. phil. Wilhelma Angel1ho mohl se referent během něko
likadenní návštěvy koncem roku 1969 seznámit s lístkovým rozpisem bohemik podl e inventární ch knih, který obsahuje nálezy
z více než dvou set osad a obcí. Seznam zde ve zkrácené for•
mě pr esentuje~e5 >. V první části obsahuje 221 1dent1ť1koYa
ných nalezišt (ve 2. řádce je uvedeno vídeňské označen!,
někdy zkomolené,a odkaz na pfisluěná inventární čísla}.
V případech, !ev rámci obce bylo možno rozl1ěit trati nebo
místní části, jsou rozděleny sub a/, b/ apod. Druhý oddíl
podává přehled zbylých bohemik, která nebylo pro nedostatek
přesnějších údaJO možno jednoznačně administrativně zařadit.
Distribuci nálezO vyjadruje připojená mapka tab.LVI!. (Lokality nejsou evidovány v rejstříku na str. 180 až 183.}
Jen ve výjimečných případech - pckud to bylo nutné pro
objasnění postupu při identifikaci - jsme citovali literatu-
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by posloužilo kromě vlastních inventárních knih studium ~etných rukopisných zpráv v archivu oddělení a pfíaluAn, literatury. Lístková kartotéka, zde excerpovaná, podáv, nejčastěji pouze rozpis materiálu podle použité výrobní suroviny (např. Hořelitz bei Prag, G.B. Unhoscbt, 7678 - 7696 :
2 Tongetipe, 21 Tongeťaptragmente, l Spinnwirtel, l Kugel
aus Stein mit Durchbohrung, l Anhingsel aue Sandetein,
1 Klopfstein aus Quarzit , 1 Wetzstein, l Quarzitbrucbstuck),
kulturní určení j en zřídka a ne vždy správně 6 >. Od připoje
ní těchto údajó k vý č tu jsme z řady dóvodó upustili.
V žádném případě nelze zaručit, že podaný přehled je
•
úplný. Při konfrcntaci s jinými prameny se objevují rozpory, pro jej ichž objasnění by .bylo t řeba dále pátrat ve fondech NHM. Postrádáme zde např. mohylové nálezy z Velké
Dobré, o. Kladno, kde roku 1891 prováděl J. Szombathy větši
výzkum7 >. Naopak v případě Deětnice, o. Louny jde zřejmě
o mechanickou chybu při přepisu záznamu býv. Amtu fur Vorgeschichte pro archiv Archeolcgického ústavu CSAV v Praze:
únětické náramky údajně i.č . 27224 - 27225 jsou identick,
s předměty, kter~ nesou správně i.č. 47224 - 472258 ) •. Naproti tomu např. kamenn, nástroje z Olšan, uložená v NHll
a v literatuře řazen~ do jihozápadních Cech9 ), pocházej!
ve skutečnosti ze stejnojmenné moravsk, obce.
Množství údajO o vídeňských nálezech je obsaženo pře
devším v centrálních rakouských a jiných německých odborných časopisech. Jsou to např. Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien10 >; Archiv tur Anthropologie, Braunschweig; Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft
in Wien11 ) (NHM převzalo sbírky této společnosti); Mitte1lungen der (k.k.) Central - Commision zur Erforschung und
Erhaltung der Baudenkmale, Wien; Oesterreichische Blitter
tur Literatur, Kunst etc., Wien12 ) a dalě!. Odkazy na vídeňský materiál se prolínají 1 celou českou odbornou lite-
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raturou, at jde o periodika nebo o práce monografick,.
K přehledné identifikaci lze s prospěchem použít předevA!m
z,kladních prací k pravěkému místopisu Oech (nap~. L. SnaJdr
1891, Staro!itnosti J.L. Píče apod.), dále solidních starších regionálních přehled ů (s NHM spolupracoval např. J.
Duška13 >) 1 ~zemních monografií středního data CH. Preide•
lovo Chom11tovsko a Mostecko). Bez citace materiálu z NHM se
neobe j dou ani základní nové české studie (např. J. Filip
1956, B. Svoboda 1965 apod.).
Speciální práce, t ěž ící výhradně z vídeňských sbírek,
jsou především dílem autorů kolem čas. Sudeta: A. Mahr
1930 (Zatecko) 14 >, L. Nischer - Falkenhof (česk~ nálezy
z doby římské a stěhování národů). 15 ) V posledních desetiletích bylo na rakouské 16 ) i českél?) stranl publikováno
z obsáhlých fondů bohemik v ťlHM jen málo a často lze o dů
ležitých českých nálezech získat informaci jen na okraji
práce z~měřené jiným směrem. 18 ) Jistě není třeba zdůrazňo
vat, jak žádoucí a ku prospěchu celé české prehistorie by
bylo zpřístupnění fondů bohemik ze sbírek v{deňského Příro
dovědného muzea formou Jejich řádné publikace. Bude třeba
hledat cesty k feěení této ot ázky v Jejím úhrnu. 19 )
Identifikova né lokali;tl
1. BEZDtKOV, o. Louny

a) Bezdiek, G.B. Saaz : 16030, .. 7105, 47213, 47214
b) Pertsch, G.B. Saaz : 2839, 7763, 48482 - 48485
,
2. BILIK.\, o. Teplice

a~11n: 2656, 13087

3. Bifu<ťT, k.o. Křenice, o. Klatovy
Zda'9S bei Kronpc~~ts chen: 62468 - 62475, 64 943 -

64961 (les Z10raz)

- 250 4. BLÍŽEVEDLY, o. Ceská Lípa
Bleiswedel, G.B. Auscha : 38784

5. BLSANY

(u

Podbořan),

o. Louny

Flohau, G.B. Podersam, St. Wenzel : 14369 - 14372,
14379 - 14380
6 • ÚDOLÍ BI.SANKY
Goldbachtaal bei Saaz : 152, 4231 - 4239, 4113 - 4139;
viz též : 159. SEVEROZÁPADNÍ ČECHY
7. BROZÁNKY, k.o. Hořín, o. Mě lník
,
Brozanek, G.B. Melnik: 12616 - 12637
8. B~EZÍ, k.o. Sebestěnice, o. Kutná Hora
Březí,

G.B . Caslau : 37626

9. B~EZNO, o. Chomutov

Priesen, G.B. Komotau

781, 2716, 2856 - 2857, 50532

10. dREžANY, o. Louny
Pressern, G.B. Saaz : 47104, 47215 - 47216

,
11. B~IZA, k.o. Všestary, o. Hradec Králové
Břiza,

G.B. Koniggratz : 17351

12. BINANY, o. Louny

Weberschan, G.B. Saaz : 8407 - 8408, 15853 - 15867

13. BUDENICE, k.o. Jarpice, o. Kladno

Budenic, Gem. Slapanic, G.B. Schlan: 4256 - 4276,
9259 - 9275

- 251 14. BÝCKOVICE, o. Litoměfice

Pitschkowitz, O.B. Leitmeritz : 36495 - 36497, 56492
- 56520

•

,

15. CITOLIBY, o. Louny
Hof Cítolib : 47232
16. ČACHCVI CE , o. Chomutov

Tschach~itz , G.B. Kaaden: 419 7 - 4200
17. CÁSLAV, o. Kutná Hora
Caslau, Gemeindeziegel ei
21711

13088 - 13089, 2169 4 -

18. CECHY
Bohmen ohne nahere Angabe : 2219 , 4543 - 4553, 7644 7645 , 17947, 17~61, 28582 - 28583; viz též : 159. SEVEROZÁPADNÍ CECHY

19. CEJKCVI CE , k.o.

Li bědice ,

o. Chomutov

Tschekovitz, G.8. Saaz : 4 201, 17663 - 17665
20. CEMINY, o. Plzeň - sever
Ts ch emin, G.B. Tuschkau : 9276 - 9297

21. CERADICE, o. Louny
Ceraditz / Tscheraditz, O.B. Saaz : 12638 - 12645
y

22. OERNCICE, k.o. Petrohrad, o. Louny
Tschernitz, G.B. Podersam : 2131 - 2137 , 4137 - 4158,
4738, 7790 - 7792, 17403 - 17405, 17653 , 17656
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23. 0ERNILOV, o. Hradec Králová
Oernilov bei Josefstadt, O.B. Koniggrits : 7539

24. 0ERNOZ!CE, o. Hradec Králov4
eernož\tz, G.B.

Jaroměř:

7700

25. OERVENÉ POf<ÍOÍ, o. Klatovy

Tamachov bei Kronporitschen, G.B. Pfeštitz : 15127 15138

26. OESKÍ BROD, o. KoJín
Bohm1sch - Brod : 48984
27. OESKÝ DUB, o. Liberec
Bohmisch - Aicha
28.

Ofeuz,

: 15894 - 15914

o. Hradec Králové

Oibuz bei Smržic, G.B. Koniggrštz: 4888 - 4889,
4911 - 4913
29. OÍŠT!vF.S, o. Hradec Králová

Cistowes bei Josefstadt, G.B. Koniggrštz : 7699

30. DESTNICE, o. Louny
Teschnjtz, G.B. Saaz : 1 .6027, 14385, 47224 - 47225
31. DOB~NY, o. Plzeň - jih
Do~tan,

o.a.

Stbab : 36437 - 36451

32. DOBIÚc.::JfY, o. Louny
Dobritechan,

o.~.

~aaz: 41(4 - 4187, 47090 - 47097
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33. DOBf{ICHOV, o. Kolín
Dobřichov,

o.a.

Kaufim:

19102 - 19135 (Tfebick,)

34. DOHALICE, o. Hradec Králová
Dohalitz bei Josefstadt, G.B. Tuschkau (ale I) :
7701

35. DOHALICKY, k.o. Dohalice, o.

Bra~ec

Kr,lov,

Dohalicka bei Sadowa, G.B. Nechanitz : 4832 - 4833,

4855 - 4856
36. DOLÁNKY, k.o. Kaštice, o. Louny
Rubin und Umgebung, G.B. Trautenau (sic I) bei Schaab:
127 - 170, 2090 - 2127, 2159, 2163 - 2174, 2198 2202, 4204 - 4230 b, 7717 - 7750, 14368, 17402; viz
t~ž : 145. PŠOV

37. DOLNÍ BUKOVSKO, o. Ceské Budějovice
Bukowsko, G.B. Wes nli : 35610
38. DRAHOMYSL, k.o. Lipno, o. Louny
Drahomischel, G.B. Saaz : 2215, 4159 - 4165, 7777

39. D~COV, o. Teplice
Dux: 636 - 647, 6798 - 6827, 13941, 18937 - 19003,

32787 - 32791
40. ENCOVANY, o.

Litoměřice

Enzowan, G.B. Leitmeritz: 8531 - 8535

-
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41. HABfUNA, o. Hradec Králov~
Habl'ina bei Smržic, G .B.

Jaroměf

..

4860 - 4864, 4890

- 4891, -4919, 7714, 17364
42. HOLEDEC, o. Louny

Gross - Holletitz, G.8. Saaz : 4202, 7764 - 7765,
(7102 , 47117 - 47118 , 47 120 - 47123 - viz t~ž :
44 . HOLETJCE
43. HCLEDECEK, k .o.

Holedeč ,

o. Louny

iQein - Holletitz, O.B. Saaz : 47119
44. HOLETICE, k.o. Btezno, o. Ch omutov

Holletitz, G.B. Saaz : 48486 - 48487 ( podle &. Mahra,
Sudeta VI, 1930, 17; H. Preidel, Heimatkunde des Bezirkes Komotau, 4. Band, 1. Heft - Urgesch1 chte, 1935 ,
86 , pozn. 9 klade citované nálezy pod 42. HOLEDEO)
45. HOWHLAVY,

o. Hradec Králové

Holohlau bei Koniggratz , G.B. Jaroměf : 4534 - 4535,
4836, 4920, 7713
46. HORUSANY, k.o. Soběkury, o. Plzeň - jih

Horuschan, Ruppau, Ruppauer Revier : 62476 - 62486,
62538, 62544 - 62553, 64840 - 64859, 64962 - 64975
(Kle jsk.J les)

47. Ho~~LI~E (místní část), k.o. Rudná, o. Beroun
Hořelitz,

O.B . Unhos ~ht bei Prag: 7678 - 76q6

48. HO~ESEDLY, o. Rakovník

Horosedl, G.B. ~echnitz bti Kolle s chowitz

- 255 -

49. HORETICE, k.o. 2íželi c e, o. Louny
Horatitz, G.B. Saaz : 16028 - 16029
50. HO~INtvES, o. Hradec Králové
Hotenoves, G.B.

51. HOSTKA, o.

Jaroměř

: 4829, 9493 - 9725

Litoměřic e

Gastorf bei Leitmeritz, G.B. Wegstidtl
,

1,47

,

52. HRADEC KRALCVE, o. Hrad e c Králové

..

2845 - 2851, 4880
b) gegen den Bahnhof . 13939 - 13940

a) Koniggrětz

,

53. HRUBA

.

'
SKALA,
o. Semily

Grvss- Skál bei

Jičín,

G.B. Turnau

.. 35234

54. HRUSOVANY, o. Chomutov

Hruschowan, G.B. Komotau : 8568

55. HRYZELY, k.o. Barchovice, o. Kolín
Hryzel, G.B. Kautim: 16228

,
HYSKOV, o. Beroun
viz : 167. STARÁ Huf
56. CHEZNOVICE, o. Rokycany
Cheznowitz be1

Hořovitz,

57. CHCMU?OV, o. Chomutov
Komotau : 778 - 780, 2220

G.B. Zbirow: 21691
Ir
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58. CHOTtšov, o. Pl zeň - jih
Chotieschau, O.S. Staab : 15011 - 15012

59. CH02ov , o. Louny
Koschow, G.B . Laun : 47357 - 47358
60. CHRUDIM, o. Chrudim
Chrudim: 71029
~

61. CHYNCV, o . Tábor
Chejnow, G. B. Tabor, bei der Meierei

Dvořiět

: 15831

62. JAROMt~, o. Náchod
Jaroměř

: 4480 - 4482, 4882, 7540 - 7541, 7548 - 7549

63. JARPI CE , o. Kladno
a) Jarpic , G.B. Schlan : 9256 - 9258

b) bei m Pflugen eines Feldes des H.Tachecý : 4277 4281

64. JASENNÁ, o. Náchod

Jasena, G.B.

Jaromět:

4846 - 4848

65. JIČÍN, o. Jičín
Jičin:

71084

66. JOSEFOV, k.o.

Jaroměř,

Jose~stadt, G.B.

o. Náchod

Jaroměř,

Na Palkach: 4538, 4893 -

4004

67. KÁCOV, o. Kutná Hora
Althuttener Wald bei Kácov, G.B. Kohl janovitz

14148

- 257 68 . KADA~, o. Chomutcv
Kaaden : 4 7 43 , 35690
69. KALlšTE, k.o.

Červené Potíčí ,

o. Klatovy

a) Kronporitschen - Blahowka, G. B. Pte§t itz : 62535 625 37, 64860 - 64942 (Teplý les)
b) Kronporit schen - Rudice , Rudický les bei Weiler
B ezd ěkov : 62 487 - 62530 , 65199 - 65292
c) Teplá Skála b~i Ferdinandswald : 65293 - 65384
d) Felsen von Kalischt, G. B. Přeě titz : 65387 - 65 427
7C. KATCVICE , o. Strakonice
H rad iěti

S trukvi č e

- hatov i cka horá

975 - 976

(Kněží . hora)

71. KNtŽICE, o. Louny
Knčschitz

/Knieschit z, G.B. Podersam: 47164 - 47202

72 . KCJEI'I CE, o . Praha -vý ct.cd

Koje titz, G. B. Karolinenthal : 977
73 . KOLEŠOVICE, o. Rakovník
a) Kolleschowitz bei Saaz : 17j95 - 17401, 37591 37595 , '15716
b) Wokrolitze bei Kolleschowitz : 45671 - 45673
,

74. KOLI~ , o. Kolín
Kolin : 12674
75 . KCf.:OAANY, o. Most
K~1I1Ir.e rn, G. B. Brr-x : 17381 - 1 131 4

- 258 76. KCPOREC, k.o. Líš nice, o. Most
Koppertsch bei Briix, G.B. Melnik (sic ! ) : 2692 2702
"KORUNKA - JELENÍ" - viz : 221. NOVÁ VES

77. KCSICE, o. Hradec Králov~
Kosice : 54049
78. KOUNICE, o. Nymburk
Kaunitz, G.B. Bohmisch - Brod : 78• - 799
79. KOuFuM, o. Kolín
a) Kauřim:

b)

Bukáčov,

6977 - 6981, 16229 - 16234
G.B. K9uřim: 16227

80. KRALUPY NAD VLTAVOU,

o.

Mělník

Kralup bei Prag : 13090
81. K'AAVA!m, o. Ceská Lípa
Binberg bei Graben, G.B. Auscha: 38783
82. Kl'!rtNov, k.o. Březí u Týna nad Vltavou, o. Oesk, Budějo
vice. Fundort unbekannt : 18011 (identifikováno podle
popisu in: H. Richlý, Die Bronzezeit in Bohmen,
Wien 1894, 87 - 88)
83. KUN!TICE, k.o. Ráby, o. Pardubice
Kunetitz, G.B. Pardubitz : 70955 - 70972

84. Kl1rNÁ HCRA, o. Kutná Hora

Kuttenberg: 12675

- 259 85. LAUNY, k.o. Hrušovany, o. Chomutov
Losan, G.B. Komotau : 2793 - 2799, 2802, 2858 - 2859,
~7340, 47342 - 47351, 2852, 2859, 47341 (z~áati vedeno pod lokalitou č. 86. LAZANY, k.o. CernoAín, identifikováno podle H. Preidel, Heimatkunde des Bezirkee
Komotau, 4.Band , l.Heft, Urgeschichte, 1935, 90 - 93)

86. LA2ANY, k.o.

Cernoěín, o.

Losan, G.B. Mies
NY, o. Chomutov)

Tachov

2746 (viz poznámku

uč.

85. LAU-

,

87. LBIN, k.o. J.ursec, o. Teplice
Welbine, G.B. Teplit z : 781
88. LETY, o. Písek
Lettic, G.B. Mirowitz, nordostl. Bohmen (sic !) :
4865

89. LEVOUSY, k.o. Ktesín, o .

Litoměřice

Livovsi bei Laun, G.B. Libochowitz : 6180

:J.

LHCTA, k.o.

Nečemice,

o. Louny

Wellhutten, G.B. Saaz: 2139 - 2144, 4113 - 41)6,

7778 - 7789
91. LHCVICE, k.o. Cvihov, o. Klatovy

clerg Lang Tlugoscht bei Schwihau, G.B. Klattau
~5233 (Tuhoět)

9 2 • LIB~W:ES , o • Louny

Li~bshauien, G.B. Teplitz : 14i4b
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93. LIBCICE NAD VLTAVOU, o. Praha - západ
Libschitz, G.B. Smichow: 2n52 - 2n53

,\. L.IB!šOVICE, o. Louny
Lischwitz, G.B. Podersam: 2151 - 2154, 4170 - 4179,
4740, 14381
b) Zarch, G.B. Podersam (místní část Cárka) : 4203,
7772 - 7775

a)

95. LIBIŠANY, o. Pardubice
Libischau /Libisany, G.B. Pardubitz, Tort: 110•2,
72010
96. LIBOČANY, o. Louny

Liebotschan, G.B. Saaz: 28570 - 28578, 4no2 a,
47103, 47231
9,7. LIBCCHOVANY, o.

Litoměřice

Libochovan, G.B. Leitmeritz : 913 - 973, 1993 - 1995,
2379 - 2686, 8536, 28580 - 28581
98. LIBO~ICE, o. Louny
a) Liboritz bei Saaz, G.H. Podersam: 2155 - 2157,
2747, 4180 - 4183, 4742, 7768 - 7771
b) Wachholderhau bei Liboritz, Goldbachtaal (hájovna
Jalovčí) : 7776

99. LÍPA, o. Hradec Králov~
Lipa bei Chlum, Bez. Koniggratz : 4834 - 4835, 4849 4854, 7697, 7705 - 7707, 7711 - 7712, 7716, 16239 16257
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1co. LIPNO, o. Louny
Gross - Lippen, O.B. Postelberg: 15857 - 15887,
47088 - 47089

101. LITCllttUCE, o.

Litoměřice

Leitmeritz : 28579
102. LOCHENICE, o. Hradec Králov~
Lochenitz bei Smiržic, G.B. Koniggritz : 4892
103. OOUNY, o. Louny
Laun : 6160 - 6169
104 . LCVCSICE, o.

Litoměřice

Lobositz : 54842 - 54859
105. LUKCVNA, o. Pardubice

Lukowna, G.B. Pardubitz : 70973 - 70975
219. LUŽANY, o. Hradec Králové
Lužan, G.B.

Jaroměř:

7708

106. KALÁ CERNCC , o . Louny

Klein - Tschernitz, O.B. Laun: 2134 - 2\. ,, 4148 4158, 4738, 17653, 17656
107. KALÝ HÁJ - RUDOLICE V HORÁCH, k .o. Hora Svaté Katef-i~.
o. Most
lleinhan - Rudelsdorf, G.B. Gorkau: 2211
108. MALÝ

TbBESov,

k.o. Velký Ttebešov, o. Náchod

Tfebeschow, G.B. Bohmisch - Skalitz : 7545 - 7546

- 262 1C9. MÁSLOJEDY, o. Hradec Králcvé
Maslojed, G.B.

Jaroměř

: 4829

110. MtCHOLUPY, o. Louny
a) Michelob, G.B. Saaz : 2147 - 2148, 4737, 5741,
7766 - 7767, 14382 - 14384, 47163
b) Spielhubel bei Michelob, ·o.B. Komotau (sic l) :
16034 - 16C45, 17619 - 17640 (podle A.Mahra, Sudeta VI, 1930, 29 patří pod ĎCHOLUPY; Spielhubel též samota u osady VIČICE , k.o. Březno. o.
Chomutov)
111. dLNÍK, o. Mělník
Melnik: 20881 - 2C888
112. MICHNICE, k.o. Rožmitál na Šumavě, o. Ceský Krumlov
Michnitz, G.B. Kaplitz : 45826
113.

MILESov,

o. Litoměřice

Mileschauer Berg, G.B. Lobositz : 2218
,

114. MISTO, o. Chomutov

Hasenstein bei Brunnersdorf, G.B. Saa~
(Hasiětejn) : 2860

115. MCRAVt:vES , k.o.

Havraň, o. Most

Morav~s, G.B. Brux: 177
116. ll>ST, o. Most

Brix: 773 - 774

- 263 117. NAHOluNY, o. Náchod
Nahotan, G.B. Neustadt a.d. Mettau

15C08, 16236

118. NEHASICE, c. Louey

Nehasitz, G.B . Postelberg bei Saaz
16031 - l6C32

15817 - 15830,

119. NEHVÍZDKY, k.o. Nehvizdy, o. Praha - východ
Klein - Nehwizd , G.B . Brandeis a.E. : 32716 - 32717
120. NECHRANICE, k.o.

Březno,

o. Chomutov

Negranitz, G.B. Komotau

17406 - 17418

~21. NEŠTtNICE, o. Ústí nad Labem
Nestomitz, G.B. Aussig: 40259 - 40260

220. NEI'OLICE, o. Praehatice
Netolitz : 51300
122.

NEt.Nt~, o. Domažlice
Trubitz, G.B. Bischofsteinitz : 13091 (dvOr ahájovna Trubice)

123. NEZDICE, k.o. Borovy, o. Klatovy
a) Loupensko bei Kronporitschen,
15120 - 15126, 62460 - 62467,
b) Křižkovice, Tirol (Stropčice)
62426 - 62459, 65074 - 65104,

G.B. Pře~titz :
64976 - 65CC3
bei Kronporitschen
65188 - 65198

221. NOVÁ VES, k.o. PlchOvky, o. Ústí nad Crlicí
Neudorf bei Chotzen, G.B. Hohenmauth: 9459 - 9492
(Korunka - Jelení)

- 264 124. NOVÉ SEDLC, o. Louny

Neusattel, G.B. Saaz : 47128 - 47162, 47300 - 47331
125. NOVÝ BYDZOV, o. Hradec Králové

Neu - Bydžow: 43864
126. oe1HOV, o. Louny

Grossotschehau, G.B. Podersam: 2230, 17654
127. C~IHCVEC, k.o.

O č ihov,

o. Louny

Kleinotschehau, G.B. Podersam: 14364 - 1436t
128. CPLCTY, k.o.

Kněžice,

o. Lo .my

Oblat , G.B. Podersam :. 14367, 15015
PWSKCVICE, o.

Litoměřice

Ploschkowitz , G.B. Leitmeritz : genauer Pitschkowitz,
viz 14. BÝCKCVICE
129. PwrISTt NAD LABEM, o. Hradec Králová
Plotischt , G.B. Koniggratz : 20977
130. PLZ~ 3 - Doudlevce, o. Plzeň - město
Doudlewetz, G.B. Pilsen : 49410 - 49418, 61572 61576
131. POCEDhICE, o. Louny
Počedlitz,

G.B. Laun: 47359 - 47361

132. PODBO~NY, o. Louny
Podersam: 2160 - 2162
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133. POD!BRADY, o. Nymburk
Poděbrad

: 12676 - 12677

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

Podletitz, G.B. Podersam: 2145 - 2146, 4188 - 4194

135. POLERADY, o. Most
Schmalzhof, G.B. Pos telberg (Mastný Dv~r) : 15888 15893
136. POSTOLCPRrY, o. Louny

Postelberg: 85 24 - 8530, 47332 - 47337
b) Sichrow, Schloss bei Postelberg: 15915 - 15924,
(? 16237, 17349, 2C976)

a)

137. PRAHA
a)
b)

Prag: 12671 - 1 26 73
Prag - Umgebung: 49422 - 49423

138. PRAHA 6, 7 - BUBENEC
Bubentsch, G.B. Smichow: 27151

139. PRAHA 6 - PCDBABA
Podbaba,

o.a.

Smichow: 13099 - 131Cl, 63349

140. PRAHA 6 - SÁBICA
Scharka, G.B. Smichow: 3408, 12702 - 12729, 47203

141. PRAHA 6 - VELESLAVÍN
Veleslaví n, O.B. Smichow: 71030
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142 . P'ROBGŠTCV, k.o. Taě o~, o . Ústí nad Labem

Probošt, G.B. Leitme ritz : 14173, 34374 - 34380,
49371
143. PRECHOVICE, k.o.

Hoětic e

- VOLYN!, o . Strakonice

Strakonitz, gefunden zwischen km 9 - 10 der Strasse
St rakoni tz - Winter be rg : 28218
144 . PREPYCHY, o . ~chnov nad Kně!nou
Př epych,

G. B.

O po č no

: 4476

145. PSOV, o. Louny
Schaab, G.B. Podersam : 21 28 - 2130 , 2203, 7751 7762, 47337 - 47338; viz též: 36. OOIÁNKY

146. RAČICE NADTRCTINOU, o. Hradec Králov~
Račitz

bei Koni ggritz, G.B.

Jaroměř:

9726 - 9789

141. ROSI CE, o. Pardubice
Rositz, G.B. Pardub i tz : 803 - 892
148. ROSNICE, k.o.

Věestary,

o. Hradec l.rálov,

Rosnitz, G.B. Nechanitz: 4866 - 4869, 7710, 7715,
16238, 17352 - 17363
149. R>UDNICE NAD LABEM, o.

Litoměficg

Baudnitz : 13131, 28526
150. ROUPOV, o.

Plzeň

- Jih

a) Hutweide na CheJli mu, Wald des ~onann Reispitz :
62539 - 62541, 65C04 - 65035
b) Dubi : 62542, 65105 - 65187 (les Dubí - Zahrádka}
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151. ROZB!itICE, o. Hradec Kr,1ovf
Rozbefitz, O.B. Kon1ggrltz

152. RO!NCV, o. Náchod
Ro!now, G.B. Jaromlf

i

7702

17347 - 17348

RUDNÁ, o. Beroun
viz : 47. HO~ELtCE
153. RYB~ANY, k.o. Zálužice, o. Louny
Ribniant G.B. Saaz : 47107 - 47109
154. RYMÁR, k.o. Svárov, o. Kladno
Hyman (Keierhof), Gem. Swarow, G.B. Unhoacht :
)6452 - 36466

155. ~EPOV, o. Mladá Boleslav
Řepow,

G.B. Jungbunzlau: 70938 - 70940

156. SÁDEK, k.o. Deštnice, o. Louny
Satkau, G.B. Saaz : 4195
157. SÁZAVA, o. Kutn, Hora

Sazau bei

ICauřim,

G.B. ~ohljanowitz : 7538

158. SENDRA2ICE, o. Kolín
Sencražits,

159. SEVEROÚPADNÍ

o.s.

Kolin: 4886 - 4887, 770~, 7698

ČE JHY

.~ordwestliches Bohmen (wei tere Umgebung von Saaz,
il.sbesondere au dem Egerthale, ohne niihere Bez ei chnu.ng des Fur.1.crt.e s) : 2716 - 29 9J; viz ~ ~ž : 18. Ci-

-
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CHY a 6 . ÚDCLÍ BLŠANKY
160. SEZIMOVO OOTÍ' o. Tábor
Alt - Tabor,

o.a.

Tabor

••

2853

161. SKALICE, o. Hradec Králov~

Gross - Skalitz,

O.a.

Koniggratz , 4881

162. SKOCICE, o. Písek
Wodňan,

Piseker Kreis: 34860 (identifikováno podle
J.N.Woldfich, Beitrige zur Urgeechichte Bohllena,
l.Theil, s.-abdruck aus MA.GW XIII., 1883, 2 - 3)
163. SLATINA, o. Ústí nad Crli~í

Slatina, G.B. Hohenmauth: 9486
164. SMI!«CE, o. Hradec Králov4

Smrschitz, G.B.

Jaroměf:

4830, 4885, 4917 - 4918

165. SOBlcHLEBY, o. Louny

Oberklee, G.B. Podersam: 2149 - 2150, 4196,
14352 - 14363, 14373 - 14378, 17655, 20985 20992, 21692, 28078
b) KJ.eintschuscbna, Berg bei Oberklee (vrch e11.ú-) s
4168

a)

166. SOBISUll, k.o. Chbany, o. Chomutov
Sobiesak, O.B. Saaz: 47352 - 47358
167. STARÁ Huf (zanikla), k.o. Hýskov, o. Beroun
. Altbutten a/Beraun, O.B. Beraun: 2209 - 2210
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bei Stradonic, o.a. Beraun: 3153 - 3398,
4940 - 6135, 12678 - 127Cl, 15039 - 15044

Hradiště

169. STRANNÁ, k.o. Btezno, o. Chomutov
Strahn, G.B. Komotau : 47336
170. STRENICE, o. Mladá Boleslav
Strenitz, G.B. Jungbunzlau : 38680 - 38681
171. STRO UPE~, o • LOUJ\Y

Straupitz, G.B. Saaz : 47116, 47222 - 47223
172. ST~ELSKÉ HCŠTICE, o. Strakonice
Horschitz - Horaždiowitz, P.B. Strakonitz : 49390
173. SVt'TICE, o. Praha - vý chod
Světice/ Světitz,

G.B.

Ričan:

4857 - 4859

174. SVIJANY, o. Liberec

Swijan, G.B. Turnau: 15832 - 15852, 34862 - 34863

175. SVOJŠICE, o. Kolín
Swoischitz bei Kaufim: 38682 - 38686
176. SVCJSÍN, o. Tachov
Schweissing, G.B. Mies : 34861
177. SANOV, o. Rakovník
Sohanowa, G.B. Rakon1tz: 7793 - 7794

;
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Šlcyrl / Skierl, o.B. Komotau: 2855, 2934 - 2935,
35697 - 35705

179. SLAPANICE, o. Kladno
Šlapanic,

a.s.

Schlan: 4240 - 4255, 9255

180. SVARCAVA {zanikla), o. Domažlice
Schwarzach /Paadorf, bei Oberhiitten,

o.a.

Ronaperg

i

35683 - 35689

181. TACHLOVICE, o. Beroun
Tachlowitz, G.B. Unhoscht : 14147, 478)6 - 47837
182. TRNGVANY, k.o.

Dobříčany,

o. Louny

Trnowan, Gem. Dobritschan, G.B. Saaz : 45718 - 45720
183. TRCYI'INA, k.o. Rodov, o. Hradec Králov,

Trotina bei Koniggratz , G.B.

Jaroměř:

4536 - 4537

184. TaEBECHOVICE PGD OREBEM, o. Hradec Králové

Hohenbruck, G.B. Koniggratz : 4479, 7542 - 7544,
9790 - 9940
185. T~EB~ICE, k.o. Církvice, o~ Kutná Hora

Tfebeschitz, G.B. Kuttenberg: 12652 - 12667
186. TftEBOVLE, o. Kolín

Tfebaul,

o.a.

Kaufim: 800 - 802

187. TiU:SKONICE, k.o. Tuchoi"ice, o. Louny

Trzeskonitz,G.B. Saaz : 47008 - 47030
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188. TUCHC~ICE, o. Louny
Tuchorsitz bei Saaz : 47007

189. TÝOCVICE, k.o. Hfebečníky, o. Rakovník
Teiřov

bei Beraun: 3390 - 3407

190. ÚSTÍ NAD !ABEM, o. Ústí nad Labem

Aus sig a/ Elbe : 3636 - 3672, 4304, 17921 - 17924,

17943, 18450
191. VALTÍ~cv, o. Ústí nad Labem
Waltirsche, G. B. Auss1g : 402'62 (40261 ?)

192. VELEMYŠLEVES, o. Lcuny
Welmschloss, O.B. Saaz : 47226 - 47230, 48488 - 48495
193. VELKÁ CERNCC, o. Louny
Gross - Tschernitz
7790 - 7792 ad.

2132, 4137 - 4141, 4143, 4147,

194. VELKÝ vnESfOV, o. Trutnov.
Burglitz, G.B. Hořitz : 7709, 12651
195. VtTRUŠICE, k.o. beradice, o. Louny
Wedruschitz, G.B. Saaz : 17648 - 17652, 47217 - 47221
196. VÍCENICE, o. Klatovy

Wicenit~, G.B. Kl.attau: 15038
VIO!CE (?), k.o. Bf'ezno, o. Chomutov - viz : llC. MtCHOLUPY
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197. VILÉMOV, o. Chomutov
Willomitz, G.B. Kaaden: 47862 - 47863, 47878
198. VINAIIB, o. Chomutov

Weinern, G.B. Kaaden : 4166 - 4167
199. VLADO!uCE - ZÁHOluCE, k.o. Novosedly,

o.

Karlovy Vary

Berg Wl.adaf bei Luditz : 35231 - 35232
200. VLKOV, k.o.

Děkov,

o. Rakovník

Wilkau, G.B. Jechnitz: 2138
201. VLKOV, o. Náchod
Wlkow, G.B.
202. VOLENICE, k.o.

Jaroměf

: 7703

Počed~lice,

o. Louny

Wolenitz, G.B. Laun: 6170 - 6179
VOLY~, o. Strakonice
viz : 143. PRECHOVICE
203. VRBI0KA, k.". Skytaly, o. Lou.nY

Klein - Fiin,itz,

o.a.

Jechnitz : 17365 - 17380

204. V~ESKCVICE, o. Klatovy

Wf~skowitzer Walj : 62531 - 62534, 65036 - 65073
(les KamenitJ )
205. VYSOKÝ ÚJEZD NAD DI.DINOU, o. Bychnov nad Kně!nou

Hoch - AuJezd, G.B.

Opočno

: 4477

- 273 2C6. zÁHoM, k.o. Zatec, o. Louny
Dreihof,

G.a.

Saaz : 47110 - 47115

ZÁHOluCE, k.o. Novosedly, o. Karlovy Vary
viz : 199. VLADCt{ICE
,
207. ZALEZLY, k.o.

Velereyěleves,

Salesel in Bohmen

..

o. Louey

2803 - 2807, 2936 - 2937, 4C261

2C8. ZÁLUŽICE, o. Louny
Saluschitz,

o.s.

Saaz

..

4739

2C9. ZLCNICE, o. Kladno
Zlonitz, o.s. Schlan : 9164 - 9239
~ABOKLIKY, k.o.

Sedčice,

o. Louny

viz : 211. ZATEC - Schabogliicker Rachel
210. ZALOV, o. Praha - západ
Zalov, G.B. Smichow : 12668 - 12670, 27160
211. ZATEC, o. Louny
a) 5aaz u. Umgebung (Flur Buberlik - am Spargelfeld,

Feld ~elzer - Flur Oernofka, am Weissen Berg an
der Eger, neues Gymnasium, S~ndg~ube Hler usw.) :
2673 - ~691, 2809, 2820, 15925 - 15926, 28582,
16026, 46982 - 47vC6, 47C98 - 471Cl, 471C6, 4712•
- 47127, 47209 - 47212, 47233 - 47299, 47362 47370, 48466 - 48473; dopln~no podle A.qahra,
Sudeta VI, 1930 1 21 - 23
b) Schabogluck / Schaboglucker R~chel : 4720• - 47208

- 274 212. ZDÁNICE, k. o . Mal otice , o. K~l í n
Zdanitz , G. B.

Kauřim :

16213 - 16226

213. ZELEC , o. Louny
Seltsch, o.a. Sa az : 4169 , 17641 - 17647, 47031 47037 , 48474 - 48481; A.Mahr, Sudeta VI, 1930,
31 - 32 dále uvádí 1. č . 47038 - 47085
214. ZELEVCICE , k.o . Dolin , o. Kladno
Zellewči tz,

o.a.

Schlan :· 9240 - 9275

215 . ZELEZNÁ , k.o. Libo ři c e, o . Louny

Schel esen / Scholles én be i
hubel : 36475, 47339

Michelob, am Hachten-

216. ZELKOVICE, k.o. Zí!eleves, o. Hradec Královi
Zelkowitz, G.B. Hořitz : 17350

217. 2IDCVICE, o. Most
Seidowitz, G.B. Briix: 775 - 776
218. ~2ELEVES, o. Hradec Králov~

Zi!elowea, G.B.

Jaroměf:

4883 - 4884, 4914 - 4916

219. viz : Lu2ANY, o. Hradec Králové
220. viz : NErOLICE, o. Prachatice

221. viz : NOVÁ VES 9 k.o. Plchůvky, o. Ústí nad Orlicí
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Neicentifikované lokal1tx
222. Deutsch - Bistri tz : 2854 (takové lokalita neexistuje
a podle dostupných pramen~ se k !édné lokalitě se
jm~nem Bystřice ani v minulosti nevyskytovalo soubě!
n4 Jméno Deutsch - Bistritz. Vedle bětn,ho německ,ho
překladu Wistritz je překladu Bistritz použito jen
v případě Bystfice nad Úhlavou, o. Klatovy a v pří
padě Nov, Bystfi ce - Neu - B1stritz, o. Jindřich~v
Hradec. Lze tedy uváži t , zda Neu- nebylo zaměn~no
za Deutsch-)

223. Hassatitz bei Saaz, G.B. Ros tau: 14144 - 14145 {mohlo
.
by jít o Naasatitz - Nasatice, místní část osady
Chřebřany, k.o. Vidice, o . Domažlice. V tomto pf ípadě "bei Saaz" by asi znamenalo bei Sadl - Sedlec,
k.o. Poběžovice, o. Domažlice, což je místo nedaleko odtud)
224. Littitsch bei

Jaroměř ,

(a/Litice, o.

G.B. Pilsen: 97~, 17346

Plzeň- jih;

225. St. Wenzel bei Saaz,

o.a.

b/ Litíč, o. Náchod)

Strakonitz : 2158 (a/v in-

ventáfi laturhiatoriechea musea odkaz na Liborit~ viz 98 a. LIBC~ICE, 1.č. 2155 - 2158 spojena;
b/ mohlo by j í t o trat u farního kostela sv. Václava
v obci Staňkovice u !atce, o. Loun.v - Stankowitz;
c/ tra{ u sv. v,c1ava je ovAem 1 ve Strakonicích,
o. Strakonice - v tom případě zbýv, jen vysvětlit
proč "bei Saaz•

- 276 Pozn4mk:y

1. I. v. Sacken - r. Kenner, Die Saalungen dea k.k. Munsund Antiken-Cabineta, 1866.
2. Napf. F. v. Hauer, Allgemeiner Fuhrer durch daa k.k. naturhiatorische Ho!muaeum, 1891; 136 • 157.
J. w. Angeli, Zur Neuautatellung der prihiatoriachen Schauaammlung, Ann. Naturhistor.
Wien 73, 1969, 417 - 419.
4. Viz napf. J. V. Zelízko, Ceatj pfedhistorie v c.t.· dvorním mu seu ve Vídni , zvl. otisk z Věstníka če skoslovanských
museí , Cáalav 1898.
5. Za pomdc pti identifikaci dllruji zejmána dr. D. Kouteck4mu, dr. J. Muškovi, dr. K. Sklenátovi, dr. V. Šaldov,
a sl. prom. hist. J. Stierové .
6. Napf. z Cejkovic (č. 19 naleho soupisu) pod 1.č. 4201
uváděná "Bronzeapange mi~ 2 Hohlbuckeln, gotische Ornamentik" j e částí lat,nsk,ho kruhu z dutých polokouli
(J. Filip, Keltov~ ve stfední Evropě, 1956, 337).
7. J. L. Píč , Ar chaeolo81ctt ·výzkum ve stfedních eechách •• ,
PA XV, 1892, 486 - 487, 498 - 499.
a. Bez pečn~ to potvrzuje A. lfahr, Sudeta VI, 1930, 33

Ille.

(Teschni tz).

9. Omyl J. Richlého ~řevzal J. Eisr.er, PA XXXIII , 1923, 14 ,
pozn . 118 a A. Beneš, Vlast. zprávy hor . Pootaví 1963,
24, cf.J.Skutil, Od Horácka k Podyj í VI , 1928-29 , 5.
10. J s ou to např. zpr,vy o expedicích; J. Szombatby, Bericht
Úber einen Ausfiug in die Gegend von Pilsen und uber
Versucha-Grabufl8en bei Kron-Poritschen, Ann . Naturhistor.
Mus. Wien Ill, 1888, 89 - 100, 129 - 138.
11. Např. F. Heger, Daa Urnentteld bei Libochowan in Bohmen,
MAGW XllI, 1883, 180 - 218.
1 2 . Napf. J.G. Seidl, ~~renik der archiologischen Funde in der
osterreichiachen llei~c;hie IiI, Osterreichische Blitter
f . Literatur, ICunat etc. tV, 1847.
13. J. Duška, NileQ' pfedb1af~1 ck4 v kraji Králov~hradecklm,
1898.

- 277 14. A. Mahr, Vorzeitsfunde aus dem Saazer Becken in Wiener
Museuma besitz, Sudeta \~, 1930, 9 - 36.
15. L. Niecher - Falkenhof, Germanenfunde aus Bohmen im Naturhistorischen Museum zu Wien, Sudeta X, 1934, 43 - 48.
16. Napt. W. Angeli, Unvero1 ~·entlichte Funde aus der Prahis torischen Sammlung 1m Naturhistorischen Museum in Wien Der Depotfund von Kron - Por1tschen (Bohmen), MAGW
LXXXVIII. /LXXXIX , 1959, 128 - 129, Taf. 6, 7.
17. Napt . V. Saldová, Sekera zvěrn~ho stylu z KaliAtě - Bezděkova, AR XXIII, 1971, 153 - 162. - A. Beneš, Jihočesk,
archeologické nálezy ve Vídni, Výběr z prací člen~ Historick~ho klubu při Jihočeskám muzeu
Budějovicích 10,
1973 (v tisku).
18. Např. A. Jockenhovel, Die f ~siermesser in Mitteleuropa
(Prahistorische Bronzefunde VIIl/1, 1971, 56, Taf. 5 : 51,
52: prvé zveřejnění břitev z Cerveného Poříčí (recte
Nezdic e !).
19. Positivn í výsledky přinéěí 1 terénní revise lokalit ,
zkoumaných dtíve NHM - viz např. V. Saldové, BZO 6, 1968,
55 (Kaliětě), 14 (Biřkov) aj .
20. Nálezy jsou řazeny podle Abecedního seznamu obcí a jejich
částí s přísluěnými dodávacími poětami v Ceskoslovensk4
socialistické republice 19 64 , Praha 1965.

ve.

Zum Fundkataster von Funden aus Bohmen i n den Samn.lungen des
Naturhistorischen Museuma zu Wien. Zusammenfassung.
In den Sammlungen des Naturhistori schen Museums (fruher
k.k. Antiken Cab inet , k .k. naturhistorisches Hofmuseum genannt) hat sich wahrend des Bestehens der osterreichisch-unga rischen Monarchie bis 1918 eine betrachtliche Menge von archio logischen Funden aus Bohmen angehauft. Der fur die Kenntnis der
Urgeschichte Bohmens a~erst wichtige Fundstoff ist bisher als
ein Ganzes nicht bearbeitet worden. Dr. Wilhelm Angeli, Direktor der prahistorischen Abteilung des NHM, hat dem Verfasser
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die Oberaichtskartei der bohmischen Funde freundlichst zur
Verfugung gestellt und damit die Autzeichnung von 221 Lokal1titen (vier weitere sind nicht 1dentif1z1erbar) ermoglioht.
In der ersten Zeile des Verzeichnieeea wird dle heutige Administrationsangehorigkeit des betreffenden Fundortes angegeben, in der zweiten folgen die entsprechenden Inventarnummern dem ehemaligen deutschen Crtsnamen. Die fortlaufende
Nummerfolge entspricht der beiliegenden K.arte. Die einzelnen Ort snuren sind aub a), b) usw., der tschechische Flurname 1st in runden Klammern angefuhrt. Die vorliegende
Obersicht 1st vorliufig und unvollkommen. Die Einordnung
der Funde nach den Kulturen wird eine grundliche Nachprutung erfordern.
Di~ wichtigsten Abkurzungen der tschechischen Fassung:
k.o. ~katastrální obec= Katastralgemeinde; o.= okres=
Bezirk.
tlbersetzt von ff.Tichá
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SE'ZNAM zÚCASTN! NÝCH INSI'ITUCÍ
Blov i ce, M
Celákovice, M
ees k~ Bud~j ovice, M
Ho ř ovic e ,

M

Hrad ec Kr élov~, M
Kolín, M
Liber e c, M
Lito měř ice,

M

Litorey šl, M (negativní zpráva)
Most, AÚ ČSAV
Pardubice, M
Písek, M
Plzeň , AÚ ČSAV
Plzeň, M

Praha , AÚ ČSAV
Praha, MM
Praha, NM,
Praha, PU
Teplice, M
Trutnov, M
Úst:! nad Labem, 14
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SPOLUPRACOVNÍCI
dr.A. BeneA , expositura AÚ esAV Plzeň
dr.M.Beranová , CSc , AÚ OsAV Praha
dr.J.Bubeník, expoeitura AÚ ~V Moat
dr.P.Budinský, M Teplice (Bílina)
M.Cvrková, M Ústí nad Labem
v.eerný, PÚ Praha
v.etrnéct, ~lzeň
dr .:.1.Doubcvá, M Plzeň
dr.F.Drda, AÚ es AV Praha
dr.M.Fridri chová , MM Praha
J.Frohlich, Písek
L.Há jek, K.Vary
t.Harnmer, Mutějovice
dr.J.Hartl, NM Praha
dr.A.Hejna,CSc , AÚ CSAV Praha
dr. V.Huml, ?,™ Praha
V.Jelínková, M Hořovice
dr.J.Justová, AÚ CSAV Praha
J.Kabát, AÚ ČSAV Praha
U. Kostková, M Liberec
dr.D.Koutecký, expositura ~6 0SAV Moet
dr.J.Křepelkov á , M Kolin
dr.J.Kudrnáč,CSc, AÚ 0SAV Praha
dr.M.Lička, NM Praha
J.Michálek, expcsitura AÚ OSAV Plzeň
dr.I.PavlO, AÚ esAV Praha
dr.J.Poláček, M Oeská Budějovice
dr.M.Richter,csc, ·AÚ 0SAV Praha
J.Sigl, M Hradec Králové
dr.M.Slabina, NM Praha
~.Slepička, Praha
dr.E.Soudská,CSc, AÚ 0SAV Praha
dr.V.Spurey, CSc, AÚ e5AV Praha

- 281 P. Sebesta, M Pardubice (nyn:í 11·, Cheb)

K. Skrábek, M tllovice
J. Spaček, NU Praha {nyní U Oelákovice)
dr.Z.Váňa,CSc, AÚ 0SAV Praha
dr.J.Van~k, Praha
dr.Sl.Vencl,CSc, AÚ CSAV Praha
dr.V.Vokolek, li Hradec Králov~
J.Waldhauser, M Liberec (nyní U Bílina)
V.Weber, M Liberec
dr.V.Wol~, M Trutnov
J.Zadák, Běchovice
dr.M.Zápotocký,CSc, M Liberec
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POPIS TABULR

V zlivoree za júnea lokality Je mdatlno !ial.o, po4 ltterta
je zařazena Y tertu. Grafick4 alfitka pi'llolena (-.y,jaa tab.
xn-llXlV).

I... 1 Royt Knín, o. Pfíbraa (156 a 1; 2 Lulice, o. llost (123) ;
3 Debrná, o. Trutno• (29); 4-5 llelahouYea, o. •ll.h!lt
(149).

tI. Borek, o. Kllnft (9).
lII. 1-2 Třebovle, o.Kolín (252); 3 Heřmaň, o. P!sek (51 c),
4-6 Heřmaň, o. Písek (51b);711UevskoT 1 o. Písek
(135).

IV. 1 Ji r sko, I.díl, k.o. Sezemice, o. Ml.Boleslav (77);
2 Češov, o. Jičín (27 ~, ~>; 3 Machnín, o. Liberec
(125 b) - hrad Hamrštejn.
V. 1 Vesec u Sobotky, k.o. LiboAovice, o. J ič ín ( 270);
2 Sudomě~, o. lil.Boleslav (240).
VI. 1 Sudom~fo, o. lil.Boleslav (240); 2 llachnín, o. Liber-ec
(125 b) - hrad Hamrštejn.
VII. a VIII. Radobyčice, k .~ . Cernice, o. Plzeň-Jih (207).
IX. Těšínov. k.o. Krč, o. Písek (247); 1 mohyly v trati
Selská• les. odd. 11 d 5 - 2 mohyly a aídlišt~ v trati
SelS1Cá, odd. 11 d 3 - 3 mohyly v trati Sýkovka. odd.
11 o l ~ 4 mohyly v trati U Johanovy loučky, odd. 12 b 1
- 5 mL:1Yl:f v trati Smetana, odd. 12 a 4 - 6 sídliště
a ojed. latánský nález v trati Bílý vrch u Fanfír~ 7 mohylv v trati Babiň, odd. 16 c 3 - 8 čtyřúh elníkové
opevn~ní a mohyly v trati Sir.delna, odd. 7 e 3 - 9 mohy~s v trati Sindelna, toté! odd. - 10 dv ě mohyly v téže ~rati i odděl9ní - 11 mohyly v tr~ti Jáno', odd. 13
a 2 - 12 mohyly v trati Kopanina - 13 ojed. r \lez stsrotronzový v trati Podkrčí - 14 náhod.Jj nález neurči
telné pravěké ke~ami'cy a přeslenu v trati Na Černovsk ej
- 15 mohyl,y v tiati SmetaLa .

-

X.
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Új ezd , o. Strakonice ( 2 l a ,b, c) , sit uace mohylových
lokalit. I - mohyl ,, v l e se Č ern o háj; II mohyla U du bu;
III sídliště v Pí s ečné •
.Al . Mil ostín, o . Ra1~o vník (1 36 a).
XII . Milostín, o. Rak _vník : 19- 22 (1)6 a); 2)-27 (1)6 d);
28 - J5 (1.36 e) .
XIII. ~1ilostín, o . Rakovník (1) 6 e).
XIV. Milostín, o. Rakovník: 48-54 (136 f) J 55-75 (1 36 g).
XV. Mil os tín , o. Hakovník (1)6 h).
XVI. M utějovice, o . Rakovník: 98- 99 (147 g) ; 100 (147 i)J
101-4 (147 a) ; 105-110 (147 b).
XVII. r.í utějovice, o. Rakovník: 111-115 (147 c); 116 (147 e);
117 Nesuchyně, o. Rakovní ic (1 50 a); 118-1 )2 Povlčín ,
k.o. Milostín~ o. Rakovník (177 b); l) J-4 (177 c) .
XVIII. a XIX . Povl čí n, k . o . Milostín , o. Rakovník (177 b) .
XX. Povl č ín, k.o. Mi l ostín, o. Rakovník : 180-1 94 (1 77 d);
195- 212 (177 e).
XXI . až XX.lV . ná ležejí k článku v. Čtrnácta: st ře py jsou
zobrazeny zhruba 1:1, nádoby různě zmenšeny .
XXI . Hájek , k .o. Štáhlavy, o. Plzeň- j ih: 1,4 moh . 53 , 2 , 5 moh. 21 ; 6, 7 - moh. 27 ; 8 - moh. 58 ; Javor , k.o.
Milínov, o. Plzeň-jih: J - moh . 40.
X.XII . Sváreč , k.o. Žákava , o. Plzeň-jih: 1 - moh . 85 ; 2 ,
J,4,6 - kulturní vrstva pod moh. l; Javor , o . P lzeň-jih:
5 - moh. 40 .
XXIII . Hájek , o. Plzeň-jih : 1, 2 , J - moh. 52 ; Plze ň - Nová Hospoda : 4 , 6 - moh . 95 ; 5 - moh . 98 .
XXIV . Hájek, o. Plze ň-jih: 1 - moh . 8 ; 5 - moh . 56 ; Sedlec ,
o . Plzeň - jih: J ,"4,6 , 7 - moh . 39 1 Vrhaveč, o . Tachov &
2 - moh. 10; Zelené , o . Plzeň-jih: 9-moh. l; 8,10,11 ,
12 - moh. 4 •
...,
,
XXV. Plzen - Nova Hospoda: 1,5 - moh . 35 r 2 , 4 , 8 - moh . 38 ;
J ,7 - moh . 45; 6 - moh. 95; 10 - moh. 98 ; V rhave č ,
o. Tachov; 9 - moh. J.
XXVI. Štáhlavaké polesí : l - neidenti J"ikovaná mohyla ;
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Flzeň - Nová Hospoda :

2 ,4,5, 6 - mob. 98; 7 - moh. 95;

Podmíšky, k.o. Štáhlavy, o. Plz,e ň-jihi J - moh. 1.
XXVII. Hájek, o. Plzeň-jih: 1, 2 - mbh. 46; J,5 - moh. 58;
4 - moh. 42 ; 6 - mob . 511 Plze ň - Nová Hospoda: 8 moh. 951 9 ,10 - mob. 98 ; Vrhaveč, o. Tachov: 7 - moh.
1.
XXVIII. Plzeň - Nová Hospoda : 1 , 5, 6 - moh. 95; 7 - moh. 98;
8 - moh. 6); Nová Hut, k . o. Dýšina, o. Plzeň-sever:
~ - moh . 6 z r. 1909 ; Vrhave č , o. Tachov: 2,3 - moh.J.
XXIX. Javor , o. Plzeň-jih: 1, 2,4 - moh. 20 ; ) - moh. 29.s
6,7 - moh. 5; Sedlec , o . Pl zeň-jih: 5 - moh. 391
Plzeň - Nová Ho spoda: 8 - moh. 95 .
XX.X. F lieň - Nová Hospoda: l - noh. J ~; 2 - moh. 65; 3,7 moh. J8 ; 6,8 - moh. 95; 4 - moh . 98 ; Vrhaveč, o. Tachova
5 , 9 , 10,11 ,1 2 ,lJ - moh. 3.
....
XXXI. Vrhave č , o. Tachov: l - mob. J ; Plzen - Nová Hospoda:
2 - moh. 95 . ,
XXXII. Plzeň - Nová Hospoda: 1 ,4 ,8 - moh. 95; 7 - moh. )81
6 - moh . 98 ; Vrha več, o. Tachov~ 2 ,3,9 - mob. 14; Nová
Hut, o. Plzeň-sever: 5 - ·noh . z r. 1909. ,
XXXIII. Plzeň-. Nová Hospoda: 1,2,5 - moh . 95; J,6,9 moh. 38 ; 7 - moh . 85 ; 8 - moh. 45; 10 - moh. 35; 4 moh. 95 nebo 98. •
XXXIV. Plzeň - Nová ~ospoda: l - moh . 98 ; 2,9 - moh . 951
3,5 - moh. 51 ; 4,6,10 - moh. 45; 7,8,11 ,1 2 - moh. 38.
XXXV. Popis mapky: l Žákava (l es Sváreč), k.o. Nezvěstice,
o. Plz e ň-jih, 2 Milínov (les Javor), o. Plze ň-j i h,
3 Štáhlavy (les Hájek), o. Plzeň-jih, 4 Podmíěky, k.o .
Štáhlavy, o. Plz eň-jih, 5 Sedlec-Hůrka, k.o. Starý
Plzenec, o. Plzeň-jih, 6 Nová Hut, k.o. Dýšina, o.
Plzeň-sever, 7 Červený Hrádek (le s Černá myt), o.
...
...
,
Plzen-eever, 8 Plzen - Nova Hospoda, k.o. Vejprnice 1
o. Plzeň-město, 9 Zelené , k.o • . Lužany, o. Plzeň-jih,
10 Vrhaveč, k.o. Ostrov u S t ří bra, o. Ta.chov, 11 Tajanov (les Husín), k.o. Malonice, o . Kla~ovy, 12 Chrastavice, o. Domažlice , 13 Nezvěstice , o. Plzeň-j ih, 14
Hradiště, k.o. Plzeň, o. Plzeň-město, 15 Radčice, o.
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..

Plzeň-seveir,

16 Vochov, k.o. Křimice, o. Plzen-sever,
17 Vejprnice, o. Plzeň-sever, 18 Lítice, o. Plzeň-jih,
19 Netunice , o. Plzeň-jih• 20 Snopoulovy, k.o. Dolní
Lukavice, o. Plzeň-jih, 21 Březí, k.o. Meclov, o.Domažlice, 22 Vodní Újezd, k.o. Dobřany, o. Plzeň-Jih,
23 Valdorf, k.o. Horěovský Týn, o. Domažlice , 24 Makov,
o.Klatovy, 25 Kout na Sumavě (hrad Ryzmberk), o. Domažlice, 26 K.y§ice (lok.~erma), o. Plzeň-sever, 27 Cernice, o. Plzeň-Jih, 28 Chotěěov, o. Plzeň-Jih, 29 Smederov, k.o. ~dírec, o. Plzeň-jih, 30 Ves Touěkov, o.
Plzeň-jih, 31 Příchovice (vrch Jindi":ín u Radkovic),
o. Plzeň-jih, 32 Předsl ~ v, o. Klatovy, 33 Slatina, k.
o. Hostouň, o. Domažlice, 34 Nezdice, k.o. Borovy,
o. Klatovy (depot jantarových pfedm~tO), 35 Lelov,
k.o. Stod, o. Plzeň-jih, 36 Bfez:í, k.o. ~in.kovy,
o. Plzeň-jih.
Vysvětlivky značek: a) mohyly se zásypovými stř~py střední
doby bronzové; b) aídliětě; c) eídliětě, zjištěná jen sb~rem; d) depoty bronzO; e J ojediněl~ nálezy; f) keramický
sklad.
YXXVI. 1 - Lochousice, o. Plzeň-sever (118); 2 Týn nad
Vltavou, o. Oeské Budějovice (256); 3 - 5 Újezd, o.
Strakonice (261
XXXVII. Křtltice, o. Strakonice (97).
XXXVIII. 1,2 - Skály, o.Písek (221); č.l na k.ú. obce Y~šenec, o. týž); 3 - Tě§ínov, k.o. Krč, o. Písek (247 a);
4,5,6 - Kamenný Újezd, o. Ceské Budějovice (80); 7 - Tě
~ínov, o. Písek (247 c); 8 - Vlachovo Březí, o. Prachatice '274).
XXiCIX . l - 5 Tašovice, k.o. Doubí, o. Karlovy Vary (245);
6 Těě~nov, o. ~ísek (247 b), přibližná skic ~ situace.
XL. 1 Machnín, o. Liberec (125 b): gr~f ~rekvence keramiky
ze Aondy na hre.d~ Ramrštejně. {Yy t vět li vky: 1. dno
a) s podsýpko'-4, b) se et!'ur,ou; 2 .okraj a) zaoblený,
b) vytáhlý, c) s okru~ím - viz obr.; ).malovaná kera-

c).
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mika a) silnějěi než 4 mm, b)slabší ne! 4 mm; 4.výzdo'
ba žlábky a)střep silnější ne! 4 mm, b) slabAí ne!
4 mm; 5 .výzdoba rýhami a) - b) jako sub.4; 6.nezdobená keramika a) - b ) jako sub 4; 7. a)kachle, b) výlevky.); 2 Vlkánči ce , o. Kolín (276);
3 Statá Dobev, k.o.
Dobev, o. Písek (232).
XU. a~ LVI. Běchovice, o.Praha-východ: k článku J.Zad,ka
a Sl.Vencla.
XLI.l - 5 ob jekt 1, 6 obj .11 , 7-8 obj.2, 9 obj.)O, 10 obj.5.
XLII. 1 - 5 obj.10, 6-7 obj.13 , 8-9 obj.16, 10-11 obj.40,
12 obj.29, 13 obj.31.
XLII+• 1 - 2 obj.19, 3-4 obj.33, 5 _obj.41, 6-11 obj.42.
XLIV. 1 - 6 obj.26, 7 - 11 obj.44.
XLV. 1 - 6 obj.35, 7-10 obj.46, 11 obj.45, 12 obj.48, 13
obj.49, 14 obj.53, 15-17 obj.51.
XLVI. 1 obj.87, 2-3 obj.58, 4 obj.50, 5-8 obj.65, 9 obj.
66, lC ob j .57, 11 obj.56.
XLVII. 1 - 11 ob j .55, ,12 obj.167, 13-18 sb ěry v prostoru
pískovny.
XLVIII. 1 - 4 obj.86 A, 5 obj.117, 6 obj.95, 7-8 obj.113,
9-10 obj. 116, 11 obj.118, 12-15 obj.133, 16 obj.120,
17 obj.140, 18-20 obj.131.
XLIX. 1-12 obj.145, 13 obj.1 21, 14 obj.144, 15 obj.150,
16-18 obj.134.
L. 1 obj. 163, 2 obj.160, 3-5 obj.166, 6-7 obj.148, 8-10
obj.119, 11 obj.156.
LI. 1-4 obj.149, 5-6 obj.168, 7-9 obj.158, 10 obj.163, 1112 obj.162.
Lil. 1-3 obj.164, 4 obj.165, 5-6 obj.170, 7-28 z rOzných
jam v pískovně.
UII. Náčrt situace v běchovická pískovně (J.Zadák 1968)
ppč.365/3 a 367. Vysvětlivky: S prostor slovansk~ho
pohfebiště, Ú prostor únětick~ho pohfebiět~, I-IV žárová fivnáčská . hroby.
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(bez měřítka) některých objektů v pískovně; podle J. Zadáka 1968.
LV. 1 neidentifikovaný únět. hrob, 2 únět. hrob č. 17
(ze Šubrtovy sbírky); 3 a 6 obj. 35, 4 obj. 16,
5 obj. 5; 7 a 19 obj. 55, 8 sběr u obj. 49; 9, 10
a 16 obj. 133, 11 sběr v prostoru ún~t. pohtebiětě,
12 obj. 9, 13 obj. 58, 14 obj. 116, 15 obj. 115, 17
obj. 51, 18 obj. 94, 20 nález poblíi obj. 53. M ěř ít
ko 1-5 a 16 asi 1:4, zbytek 1:2.
LVI. 1-4 obj. 19; 5,6 a 9 nálezy z neidentif. ob j . v býv.
Vondráčkově sbírce; 7 a 8 z Chadimovy sbírky.
LVII.Bohemika ve sbírkách Přírodov ě dnéhomw.aeave Vídni
(k článku A. Beneše).
Příloha 1: Sázava, o. K. Hora (217 c), pravěké až středově
ké lozey na vápenec v poloze Bílý kámen; plén 1:500
s detaily 1:5.000 a 1:50.000 (sbírka plánů AÚ esAV
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