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PŘEDMLUVA
Předložený svazek "Výzkumy v Čechách

1971" vznikl, podobně jako v letech předcházejících, spoluprací části čes
kých archeologů profesionál~ a amatérů. Je také uspořádán
podobným způsobem jako v minulých letech, kdy byl redigováním pověřen dr. Slavomil Vencl, CSc, který celý systém
registrace nových nálezů sjednotil a významnou měrou zdokonalil.
Samostatné práce přinášející větší celky informací nebyly děleny standardisovaným způsobem a jsou zařaženy v druhé části svazku.
Při formulaci textu zatím působí největší potíže přesná
lokalisace nálezů,. prováděná až dosud v intencích jednotného polohového určování archeologických nalezišt (AR XXII
1970l 574-585). Mapy generálního štábu v měřítku 1:25.000
však byly ztaženy a mapy gen. štábu v měřítku 1:50.000 jsou
dosažitelné jen Úzkému okruhu praocivníků. V současné době
se proto musíme spokojit s dostupnou Základni mapou ČSSR"
v měřítku 1:50.000, která však vzhledem ke schematisaci nemůže Úplně vyhovět našim požadavkům na přesnost. Lokalisaci
pomocí souřadnic bude proto vhodné doplnit výstižnou lokalisací slovní, pokud možno podrobnou a něco říkající (např.
"650 m severně od kostela a 400 m západně od křižovatky
silnic Kvílice - Neprobilice a Třebíz-Lotouš ") a i nadále
se vyhýbat bezcenným lokalisacím typu nza obcí 0 , "nalevo
od cesty" apod. bez jakéhokoliv udání směru· a vzdálenosti
od pevného či význačného bodu, jak na to již dříve upozornil Sl. Vencl (BZO 1970, 3).
Pro tento svazek se nám nepodařilo vyčerpávajícím způ
sobem zajistit inf'ormace o archeologickém výzkumu památek
ze středověku na Území Prahy - tento nedostatek není ~šak
závažný, nebot podrobnosti týkající se archeologického
0
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výzkumu
v Praze za rok 1971 (a v některých případech i za
.
léta p~edcházející) jsou uvedeny v publikaci Pražský sborník
historický VIII 1973, 207-229.
Pořadatel svazku děkuje za spolupráci všem Účastněným institucím a jednotlivcOm; zvláštním díkem je všák zavázán pracovníkwn., kte!'-í se na technických pracích souvisících s vydáním táto publikace přímo podíleli.
'

Václav Moucha
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REGISTRACE TERÉNNÍCH AKCf
(náhodných nálezů, průzkumů, sběru, záchranných výzkumů a
akcí, výzkumů sys _tematických) provedených v Čechách v prů
běhu roku 1971 (s doplňky pro léta předcházející)

Jednotlivé zprávy jsou řa zeny abecedně podle osad nebo
obcí tak, jak je uvádí Statistický lexikon obcí ČSSR 1965,
Praha 1966. Obce, ku kterým přísluší osady, jsou uváděny
vždy na druhém místě (např. DOLÁNKY, obec Zlončice, o.Měl
ník). Odkazy jsou uvedeny jen u Il..okalit uváděných v literatuře 5tfídav~ pod různými názvy (např. ZÁVIST: viz LHOTA,
obe c ~olní Břežany, o.Praha-západ). Nálezy v různých částech
nebo polohách téže osady či obce jsou odděleny a označeny
písmeny a), b), c) atd.
Nepodepsané zprávy byly z udaných pramenů kompilovány
pořadat e lem svazku.
Zkratky a symboly:
AR
AÚ ČSAV Praha
b.č.

BZO
čp.

č.př.

d.
i.č.,

inv. č .

JEP
KNP
KOMENTÁŘ

KULT

Archeologické rozhledy
Archeologický Ústav ČSAV v Praze
bez čísla
zkratka oro : a) eulletin záchranného oddělení, b) Výzkumy v Čechách
číslo popisné
číslo přírůstkové (viz též př.č.)
délka
inventární číslo
jednotná e vídence půdy
kultura nálevkovitých pohárů
interpretace, postřehy a názory nálezce, upozornění na starsí nálezy, vhodnost lokality
pro další výzkum a pod.
druh a kultura nálezu
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,

k. u o

LIT

"
,
katastrální uzem1
odkaz na jakoukoli písemnou zprávu, nálezovou
zprávu, publikaci (i v tisku nebo pro tisk
připravovanou

LOK

přesná

lokalisace

naleziště

(pokud možno po-

stpč.

mocí souřadnic)
museum
Městské museum Praha
u drobných nálezů popis, u větších výzkumů
základní informace
Národní museum P..:·aha
nálezová zpráva
nálezové okolnosti, doba a trvání výzkumu,
rok výzkumu, jméno nálezce, resp. vedení výzkumu
okres
Památky archeologické
pozemková parcela číslo
přírůstkové číslo (viz též č.př.)
síla
stavební parcela číslo

š.

šířka

ULOŽ

místo uložení nálezu,

v.
z

výška

M

MMP
NÁLEZ
NM
NZ
OKOL

o.

PA
ppč.

př.č.

s.

ZPP

zso

přírůstkové

nebo

inv.č.

zpráva o výzkumu
Zprávy památkové péče
zaniklá středověká osada

Čísla jednací závěrečných hlášení o provedeném výzkumu jsou

podtržena.
Uváděná čj. jsou převzata z podacího protokolu AÚ ČSAV

v Praz~; pokud jsou převzata z podacích protokolů expositury. AÚ ČSAV v Mostě nebo z exposi tury AÚ ČSAV v Plzni, je
to zvlášt vyznačeno (např. Z čj. 2Gl7/71 - Most).

- 7 1. B~NICE, o. Jičín
a ) ~ : St~ední doba hradištní, pravěk blíže neurčený .
!&K: Parcela ppč. 182, 8 mm od severního okraje, 43
mm od východního okraje mapy M-33-68-A-a. ~ : Sběr
22.3.1971 (J.Sigl, V. Vokolek)o NÁLEZ: Menší soubor
keramiky. Jediným výzdobným motivem je vícenásobná
vlnice. V materiálu keramiky je silná pfíměs slídy.
Povrch keramiky je šedohnědý a hnědý. Nalezen jeden
nezdobený pravěký st~ep. ULOŽ: M Hradec Králové, pf.
č. 40/71.
J.Sigl
b) ~ : Pozdní doba hradištní - středověk.

LOK: Farce.la ppč. 262, 263, 264, 261; 35 mm od severního
okraje a 39 mm od východního okraje mapy M- 33-68-A-a.
OKOL: Sběr 22.3.1971 (J. Sigl , V. Vokolek) . NÁLEZ:
Menší soubor keramiky, která je zdobená vodorovnými
rýhami a jednoduchou širokou vlnicí. Povrch keramiky
je špinavě okrový a šedý. V materiálu keramiky je
jako ost~iva užito drobných kfemínkO . ULOŽ: M Hradec Králové, p~.č. 39/71 .
J.Sigl

2. BEČICE, obec Žimutice• o. České Budějovice

KYbI:

Pravěké

..

mohylové pohřebiště . ~ : Trat Be čický les; ppč. 825; asi 1.5 km s. od Bečic.
QKQ!t:
Zjištění mohylového pohfebiště 9 . 8.1971 (A.Beneš J.Michálek); zaměfení 24.5 . 1972 (ing.M.Šimana, č .
plánu 414/2 AÚ); návrh do Stát.seznamu nemovitých
kult. památek - čj . 4239/71.
NÁLEZ: Skupina sestává ze 7 mohyl (2 neporušená , 4 porušená, 1 ne jistá}. LIT: Hlášení ěj. 4104/71.
A.Beneš
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3. BEČOV, o. Most
a ) ~ : Stfední a mladý paleolit, neolit - st~ední d.

bronzová.

LOK: Poloha "Písečný vrch" a okolí.~:
Pokračování systematického výzkumu.naleziště Bečov I
pod vedením dr.J.Fridricha od 29.6.1971 do 1.9.1971.
Systematické sběry v okolí "Písečného ·vrchu" prObě!
ně prováděny po celý rok.
NÁLEZ: Bečov I - nález
pěstního klínu s doprovodnou industrií (acheuléen).
Vypracována stratigrafie; zjištěný sídelní objekt na
basi sedimentO by pat~il do starého riesu. Celý profil s vícenásobnou superposicí starších fází stfedopaleolitických kultur spaáá tedy z~ejmě do atadiálu
risského a je ukončen interglaciální pOdou risswurmskou a holocénem s magdalénienem ne basi. Získány též pazourkové nástroje, které lze pfipsat aurignacienu. Na naleziěti stopy po pravěk' tě!bě k~emence (neolit - stfedni d. bronzová). Beěov II - sběrem
získána silně eolisovaná industrie se stopami částeě•
ného transportu v terase. Bečov IV - nález 2 pěstních
tlínd a celé serie polotovarO, jader i ÚětěpO a dalších náatrojd. Celkově lze lokalitu hodnotit jato
acheuléen s hojně zastoupenou dílenskou raci!, dokládající zejména výrobu pěstních tlínd. ULO~: Ad
ČSAV Praha.~: J.Fridrich, AR XXIV 1972, 249-259•
z čj. 12a2, 16is, 1621, 1623, 3160. 3323, 3496, 3784•
3805, 4137, 4850, 5338/71.
b) KULT: - • ~ : - • .QKQL: Prdzkum odkrytá rýhy tranweitn1ho plynovodu byl negativní. L.!I: Z čj. 5339/71.
4. alCHOVICE, o. Praha-východ
KULT: Pravěká eídliětě z doby halětatak,, halětat
ako-laténaté, ~1mské a z období pra!ského typu. LOg:
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Pískovna MNV, ppč. 365/3, zhruba prostor 72,200 al
450:49,600 až 800 km na mapě M-33-66~c-c . OKOL:
Pr~běžné sledováni skrývky zeminy a těžby písku.
NÁLEZ: V prOběhu roku 1971 bylo zjiětijno dalěich 21
objektO částečně naruěených skrývkou ornice a tilbou
písku. Většinu objektO se poda~ilo Úplně prozkoumat,
z ostatních odebrány datovací vzorky. Objekty jsou
evidovány pod čísly 27/71 až 47/71. ULOŽ: AÚ ČSAV
Praha. ill: BZO 1970, 9, 212-246, tab. XLI-LVI. S.
Vencl, PA LXIV 1973, 340-392-.
J.Zadák

5. BERNARTICE, o. Písek

-

-

a) KULT: Pravěké mohyly. LOK: V lese 200 m sz. od kostelíka sv.Rozálie. QKQ,&: Revizní prOzkum 19.7.1971
provedl autor zprávy. NÁLEZ: Skupina 6 mohyl, z
nich! nejméně 4 jsou prokopané. ill: A.Podlaha-E.
Šittler, Soupis památek hist. a uměl. v pol. okr.
Milevském, 1898, 57.
J.Frohlich

-moty

-

b) KULT: Stfedověké tvrziště. LOK: Lom 50 m sv. od sačp.

38 a 300 m jz. od kostelíka sv.Rozálie, v
poloze "V kole", tj. 102 mm od záp. a 172 mm od jil.
okraje mapy M-33-89-D-d-3. ~ : PrOzkum 19.7.1971
provedl autor zprávy. NÁLEZ: Tvrziště je částečni
poruěeno lomem. V profilu lomu zlomky keramiky, mazanice, uhlíky. ULOŽ: M Písek, i.čo 1723. LIT:
K lokalitě srv. A.Sedláček, Hrady a zámky VII, 1890,
46; A.Beneě, BZO l 1963, 10 (pod lokalitou Borovany).

J.!robllch

c) KULT:

Meně! st~edověké tvrziště.

LOK: Na

Výběžku
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&kály na pravfm břehu potoka, který p~it,ká od kostelíka sv.Rozáliep 1 50 m od výše zmínlného tvrziitl p
tj. 107 mm od zép. a 187 m_~ od ji!. okraje mapy
M-33-89-D-d-J. OKOL: Pr~zkum 19.7.1971 provedl autor zpr,vy . NÁLEZ: Střepy 9 struska , mazanice, kdst
ke, uhlíky, železná skoba(?) a !elezný hřebík (tab.
18:4-5). Jeden zlomek spodní části nádoby má uvnitf
natavenou strusku. Vitší množství mazanice a strusky je pod tvrziětěm v kamenn, suti. !!1!: K lokalitě srv. A.Sedláček, Hrady a zámky VII, 1890, 45-46 • .
ULOŽ: M Písek, i.č. 1724-1725.
J.Frohlich
0

6. BEZDhov, o. Pardubice

rn,:

~OK: Jihozápadně od obce na poli
ppč. 135, nad bývalou cestou ppč. 126/1. ~ : Záchrannf V,zkum v záf-í 1971. NÁLEZ: Čty~i poruěen4
kostrov4 hroby, orientace v-z. V hr. č. ·2 nalezeno
u pravé nohy prkno, hr. č. 3 u pravého ramene svisle zatlučený zuhelnatělý kolík, hr. č . 4 obsahoval
dvě stlíbrná esovit~ záušnice a bronzovt krou!ek.
M Pardubice. KOMENTÁ:ft: Slovanské koatrov4 pohfebiětě bylo rozrušeno pfi bagrováni slivce. Zbytky koster z ostatních hrob~ byly vyvezeny se slivcem na pole u lesa v trati ~sekerka" ppč. 338/1.
Hradiětní.

Y!&!:

P.Šebesta

7. BLAŽIM, o. Louny
~ : Staveniitě kravina
severně od ob~e.
~ : Prdzkum na staveništi, od=
kud byl hláěen n,lez sídlištní j ~ a zvifectho hrobu. První objek~ byl jeětě p~ed pfíc~odem V.Kruty

KULT:

Neurčeno,

novověk .
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zcela zničen a podl~ Údaj~ kopáčO neobsahoval !ádol
střepový materiál. Údajný zvířecí hrob byl určen na
základě recentního materiálu jako novověký.
~:
Z ěj. 809/71.
8. BOHY, obec Kozojedy, o. Plzeň-sever

KULr:

I&K:

Hrad Krašov nad soutokem Berounky s Brodeslavským potokem. OKOL: Záchraru>IV,zkum vyvolaný sta~ebními Úpravami hradu v l. 197071. NÁLEZ: Sondou I v prostoru renesančního objektu tzv. "kuchyně" zachycena cca 6 m hluboká cisterna, v níž se vytvořila vice jak dvacetivrstevná
stratigrafie, závažná obzvláště pro 13.století. Byla zde poprvé konstatována keramika doposud neznámého okruhu zdobená bílým malováním a sgrafitovou
technikou. V dalěích sondách a sledovaných prostorách,
kde byl prováděn dozor nad vybíráním zásypu, bylo odkryto nádvorní prOčelí starého paláce a ověřen rozsah
této stavby, získány poznatky o střední místnosti
nového paláce, do té doby neznámé podoby a ověřeny
základové poměry rene sančního objektu tzv. •Jtuchyně". Souběžně s arch.výzkumem byl prováděn stavební rozbor, jímž se podařilo identifikovat 6 základních vývojovych etap objektu, z nichž si zaslouží
pozornosti obzvláště prvá(s věží s b~item},datovaná
před r.1232. Kromě hradního jádra byla věnována pozornost povrchovému pr~zkumu předhradí, kde je písemnými prameny doložena zahrádka, lázeň, krčma výsadní, kovárna, spilka, sladovna , pivovar, cihelna,
2 sklepy a 2 mlýnce. Většinu těchto objektd se podařilo lokalisovat (hrubý informativní teránn! náčrt je na tab.11; kovárna označena k~ížkem). Na okraji planiny za Brodeslavským potokem byla lokalisována p~edsunutá bašta. ULOŽ: AÚ ČSAV Praha. LIT:
Středověk.

.. 12 ...

3617/ 73; t.Durd!k, AR XXVI 1974. l6~2e. KQ~
MENTÁ~s Hrad ~znikl p~ed r.1232 a zanikl v posle4 •
h~Ch 15 letech 18.století.
NZ

ěj .

T.Durd:tk

9. BOROVSKO• o,

Beneěov

rn:

Stfedov~ká tvrz. LOK: Poloha "Valy*, QKQ.~:
Pokraěovánt ve vyzkumu z r,1970, který vedla dr.K.
Reichertová. NÁLEZ: V sondách nalezeno lomov4 zdivo
v jedn~ al 4 vrstvách, Zdivo vytvá~elo obdélnt pddo•

rya. ~!~e zdiva na s a V etranl byla 104 cm, na Z
straně t~m~~ 2 m. Na ji!ní stran~ vystupovala Jěn
holá skála. Zdivo bylo vybráno na stavbu 1álneěkut
ktert zde vznikl po zániku hrádku za ěvddaktch vá•
lek. V horní vrstv~ zásypu byly zloitlky tmavoAed4 keramiky, točené na rychlém kruhu, zdoben4 pomoc:! radýlka rdznými tlaaenými ornamenty. Ojediněle se vyskytly i zlomky hnědošed~ keramiky, uvnitf hnědě polévané. Při silné zdi na západn1 stran~ byly u paty
zdiva nalezeny zlomky hrnce a zvoncovit, poklice,
která měla na plochém terči vytlačený znak . Tyto
zlomky patří 13.stoletío LIT. Z ěj. 3753, 4503, 4620,
5774/71.
10. BOŠOVICE, obec Čížová, o. Písek

mI.:

č.

a

J&K:

Vodní nádrž v obci.
~ : Sběr ve vyvá~ce materiálu ze stavby vodní nádr!e provedl ředitel š kol VoVe Fr.Krhoun ve dnech
11.6. a 2.7 .1967. NÁLEZ: Zlomky keramiky (20$ s witfní polevou): dutá rukojet , zlomek ucha e dv~ma kolky,
tuhový střep atd.; zvířecí kost . ULOŽ: M Písek, i.
St~edověk

novověk .

1721.

J.Frohlich

- 13 11. ·BRODESLAVY, obec Kozojedy, o. Plzeň-sever

~ : Stfedověk. LOK: Obecní studna pfi čp. 23 .
OKOL: P~i prohlubování studny v roce 1969 byla část
nálezO vybrána p.Tomešem ap.Hubkou; v r.1971 pře dána ke zpracování p.Baborem. NÁLEZ: Keramický 3oubor obsahuje zlomky tří nádob ; dvou hrccO a džbánu.
Všechny zlomky jsou redukčně páleny. Oba hrnce p~edstavují běžnou keramiku, džbán se stupňovitou pat kou, jemným radélkovaným dekorem a obzv lášt ě kvalitním redukčním vypálením je možno považovat za keramiku luxusní a klásti ji spíše do souvislosti s nedalekým hradem Krašovem ; její výskyt ve vesnickém
prost~edí interpretovat pak spíše jako druhotný . Dno
džbánu nese stopy odříznutí strunou, dno jednoho z
hrncO je podsýpáno a dno druhého nese stopy po p~ilepen! k plášti nádoby a zároveň po od~íznut! strunou. Celý soubor je možno datovat do poloviny 15.
století. ULOŽ: AÚ ČSAV Praha . hl!: T. Durd:ík, AR
XXV 1973, 87-88. KOMENTÁŘ: Studna je pi"íkladem
stfedověkého reliktu , pře!ívajícího do dnešní situace.
T.Durdík

-

12. BROZÁNKY, o. Mělník
KULT: ~novízská. I&K: Pole p~i kÓtě 164,7 (hon H2)
v ohybu silnice Brozánky-Cítov, tj. asi v bodě~
60,600: 81,400 km na mapě M-33-53-D-d (Mělník). OKOL:
Pfi sondování pro hydr opedol ogický pr~zkum, 90 cm
hluboko pod povrchem - předal v.~imek, Meliorační
dru!stvo, Mělník. NÁLEZ: Miska se stopami vnit~ní
kanelury, v 218 mm. ULOŽ: M Mělník, inv.ě. Pr
15377 • LIT: M Mělník - NZ čj. 251/71 .
K. Sklenáf

- l~ -

l)o BflEVNICE, o. Havlíčkdv Brod
KULT: St~edověk . &QK; Zi'-iceniny hradu Ronovce. Q!m&:
Výkopy Vlastivědného kroužku z Dolní Iú'upá, návětěva
reterenta 2.12.1971~ Výkopy Vlast. kroulku se eoust~edily obzvlášt~ do prostoru k hradní studni, kde byly
odkryty základy k hradbě př-i zděné budovy. NÁLEZ·:
Rozsáhlý soubor keramiky a kovových předmětd , skleněné zlomky, mince a pozOstatky falešného mincováni.
Tvarová náplň keramiky je - tvořena hrncem, zásobnicí,
korbelem, poklicí , konickou miskou, rendlíkem, konvicí, cedníkem, kahancem, trojnožkou a kachlem s pravoÚhlým Ústím. Značnou část souboru lze datovat do doby
2.poloviny 13. až počátku 14.stol. (v okrajích vysok4
prožlabené okruží, dekor v podobě šroubovic , vlnic a
vpichd, l hrnec červeně malován, dna podsýpána se
značkami, výrazné stopy lepení a obtáčení). Další
výraznou skupinou je keramika počátku 15 . století
(trojboké korbele, radélko MARIA). Počet mladších
zlomkd je nevelkt~ V souboru želez jsou kromě rOzných hfebO zastoupeny nože , srpy, kování , udidla,
podkovy, plechová čutora , hřeblo, p~ezky , šipky, kolečkové ostruhy v.esměs s dlouhým nosem, tzv. gotická
klíče, vefej , po~íz, skoby, lavičuík, zub z vidlí,
tragment visacího zámku atd. Z výkopd prováděných
.koncem minulého století Údajně pocházejí dvoje lelezné dvefe . Z ostatních nálezd je nutno uvést olověné(?) hranolky (záva!íěka?), tragment dna bronzová nádoby, kuličky, kamenná brousky a kost ěný Štítek
a otvorem. ULOŽ: M Havlíčkdv Brod, zámek Dolní
Krupá. m,: NZ 6858/71. KOMENTÁit: V souěasná době
výkopy dále neprobíhají, pracovníci krou!ku se vě
nují lepení a inventarisaci nálezd.
TeDurdík

.. 15 -

14.

ehzt

u Týna n.Vlt., o. Čeak, Budijovice

a ) ~ : Bronzová sekerka, Únětická k.,

ap.

druhotn,. L.91.s

31 v obci (maj. Anna Vrzáková). ~ :· Asi r.
1967 pfi opravě střechy k~lny ve zdivu (1). N.ÁLIZ:
Sekerka s p~lkruhov itým ost~ím a obd~ln,ým ech~dkem,
členěným klínovitým žlábkem, v dráze stopy dfeva,
patina světle- až modrozelená, korodovaná, d 143,5
mm; viz tab. 9: 9. YLO~: V majetku p.u~itele Jana
Bartušky, Bfezí čp.9 . !:11l, Hlášení čj.4334/71.
A.Beneě-J. Michálek

b)

mohyla o LOK: Kat.č. 862/1; 100 m z.
od býv . hájovny U Pištory; na mapě M-33•10l• B•d (Ttn
nad Vltavou) 101 mm od Z a 78 mm od J okraje listu.
~
: Pr~zkum 25.8.1971 {A.Beneš-J.Michálek ); objekt
navržen do dodatk~ Stát . seznamu nemovitých kult.pa•
mátek - čj . 1527/74 . NÁLEZ: Zjištění osamělé mohyly o pr . 14 m a v lm, střed prokopaný. LIT: Hl' ěeni čj. 1145/74 (A.Beneš-J.Michálek). KOMENTÁ!t:
Podle sděle ni hajného v.v. L.Pištory měl mohylu prokopat majitel panství Vl.Sailer před r .1914.

mI:

Pravěká

A.Beneš

c) ~ ; Mohyly ze s třední doby bronzové a z doby halštatské . b.QK: Trat Velký les - les p.Velce; kat.č.
861/1 a 861/2 ; za csadou Podhájí. OKOL: Prdzkum 25.
10.1971 (A.Beneš-J.Michálek); lokalita navržena do
Stát.seznamu nemovitých kultapamátek - čj. 1527/74.
NÁLEZ: Skupina původně asi 30 mohyl: dnes počet nekontrolovatelný (minimálně 6 mohyl). ULOŽ: Starěi
nálezy Údajně v NM Praha a ve sboOhrada (i. č . ?).
LIT: J .Bychlý, PA XII 1882- 84, 563-564; J.N.Wold fich, sep . z MAGW XIV 1884, 18; J.L.Píč, Staro I.2D
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151, 156; BoDubský,

Pravěk

ji!ních Čech, 1949, 102,

187; hláěení čj. 1307/74 (A. Beneě-J.Michálek). XO•
MENTÁ.ff: Lokalita l eií v nep~ístupnám prostoru. Ve
atarěí literatuf-e je vedena jako Podháj, Podhájí a
Vysoký Hrádek. Nálezy nelze ve sbírkách identifiko•
vat.
A.Beneě

15.

am:zNo.

o. Louny

~ : Volutová, Únětické a slovanské sídliště, Ún6tické hroby. ~ : Východně od obce, ppč. 1560. ~ :
Pokračování systematického výzkumu I.Pleinerová od
1;.5.1971 do 30.9.1971. ~EZ: Výzkum probíhal ve
v$chodní poloze naleziště za potokem na dvou místech
(sonda VII/5• VIII/1). Z neolitu (patrn~ k-volutová)
zjištěna část p~dorysu kňlová stavby (orient. J-S).
Z Únětické kultury částečně prozkoumány dva půdorysy kOl.staveb (ori~ntace Z-V). V těsném sousedství
chat leželo 5 Únětických hrobd (v hrobě LXXXV dvě nádoby a stopy dřevěné schránky nebo nosítek; hrob byl
vyloupen). Ve slovanské jámě 589 (9.stol.) bylo :unolství uhlíkň a na dně kostička zvířete. Časově blí!e
neurčitelné jsou některé skupiny ka~o a dva delší
!laby (sonda VlII/1). ULOŽ: AÚ ČSAV, výzkum Březno.
fil: Z čj. 2256, 2469, 3195, 4077, 4610, 5428, 5429,
5430. KOMENTÁŘ: Výzkumem v r.1971 ověřen rozsah osady z doby stěhování národa a z doby slovanské. Přínos
pro problematiku starší d obronzové: mezi chatami jak
prvního, tak druhého sídlištního okrsku jsou Únětic
ké hroby v prosté zemi, které se odliěují od kamen eych hrobek v hrobových skupinách. Celá tato zat:!m
ojedinělá situace hrobových skupin s p~íaluěnými sídlištními okrsky poskytuje urč i té p~edpoklady pro dP.mografické a společenské závěry o nejstarěí d.bronzov~.

- 17 16. BŘEŽÁNKY, o. Teplice
a ) ~ : ftímské a laténské sídliště, železářské pece.
I&K: U keramičky a za kapličkou. ~ : Objeveny Sobotou a Pávkem počátkem roku 1971. Záchranná akce expositury Most 21. a 28.4.1971. NÁLEZ: 2 starolatánské jámy, vybrán.y z profilu (objekt 6 a 8), 2 římsk,
chaty: jedna (objekt 7) kosočtvrcového pddorysu zachovaná z 1/2, zjištěny 3 kdly ve stěnách a obniět~;
druhá (objekt 1) s železářskou pecí uvnitř, a dalěí
(objekt 2) blíže chaty první. Nálezy: keramika, zvířecí kosti, železářská struska. ULOŽ: Expositura
Most, př.č. 51-3/71. !.4!: Hlášení čj. 1730, 1936/71.
KOMENTÁŘ: 2 jámy (objekt 6 a 8) prokopali Sobota s
Pávkem.
D.Koutecký
sídlištní nálezy (patrně z doby hal ětatské či laténské) a nálezy z doby hradiětni. l&!:
Na svahu nad potokem v poloze "Pod lipami". QKOL: Nález ohlásil M.Pávek. NÁLEZ: Keramika z poruěených
objektd. ULOŽ: Expoaitura Most. 1I!: Z ěj. 6537/71
(J.Bubeník).

b) ~ :

Pravěké

17. B~VE, obec Hostivice, o. Praha-západ

-

KULT: Únětické sídliště (výšinné?). LOK: Návrší v
areálu vojenského prostoru cca 800 m JZ od st~edu
obce. ~ : Záchranná akce při stavbě vojenských
objektd. NÁLEZ: Čtyři sídlištní objekty. ULOŽ:
Bude pfedáno do M Roztoky. KOMENTÁŘ: Jde pravdě
podobně o výěinné s,dliětě.
J.Waldhauser
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18. BÝKEV, o. Mělník
a)

mI:

ffivnáčská?

I&K:

povrch mohyly( ?) nad obcí P
okolí bodu 58,500:79,975 km na mepi U-33-53-D-d ( Měl
ník). OKOL : Povrchový sběr p~i geol.ogickém prOzkwau
- dr .K.2ebere, DrSc (údG Praha), 23 .4.1970. NilEZ:
Keram.střepy.
Ul,O~: M Mělník, inv.ě. Pr 14627-14631.
K.Sklenář

b) ~ : Knovízská. LOK: U Jenišovického vrchu, v okolí bodu 58,000:79,575 km na mapě M-33-53-D-d (Měl ník). OKOL: Povrchový sběr při geologickém pr~zkumu
- dr.K.Žebera, DrSc (ÚÚG Praha), 23.4.1970. NÁLEZ:
Keram.střep. Y..~Ql: M Mělník, inv.č. Pr 14632.
K.Sklenář

19. BYLANY, obec Miskovice, o. Kutná Hora
KULT: Sídliš tě LnK, StK, PLH. LOK: Viz plánek na tab.
1. ~ : Sondážní prOzkum a výzkum. NÁLEZ: V rámci
prospekce pohřebiště byly provedeny tyto sondy:
Sonda I/71 vedená směrem zhruba JZ- SV v délce
375 m (široká 80 cm, hluboká 100 cm) ve vzdálenosti
100-150 m za jihovýchodní hranicí sekcí E a F; negativní.
Sondy II/71 - V/71 vedené směrem zhruba SZ-JV v
délce 50 m (široké 80 cm, hluboké 100 cm) ve vzdálenosti 100-150 m za jihovýchodní hranicí sekce Ekolmo na sondu I/71; negativní.
Sonda VI/71 vedená směrem zhruba SZ-JV v délce
225 m (ěiroká 80 cm, hluboká 100 cm) ve vzdálenosti
50-275 m za jihovýchodní hranicí sekce E kolmo na
sondu I/71 9 negativní. Profil zachycený v sondách byl
v celám prostoru více méně neměnný~ tj o 25-30 cm ornice nasedajíc~ na svijtle !lutohnědou spraě. Podlo!ní
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drobivá spraě byla do hloubky 90 cm si1ně odvápnina.
Sonda VII/71 vedená směrem zhruba SZ-JV v d,lee
30 m (ěiroká 40 cm, hluboká 30 cm) těsně za severní
hranicí sekce G. Byl v ní zachycen a prozkoumán objekt 2310 (ohniště, LnK). Bylo tak mo!no posunout
dosud zjištěnou hranici sekce G o 25 m směrem severním.
Sondy VIII/71 a IX/71 vedené směrem zhruba SSVJJZ (široké 40 cm, hluboké 30-70 cm) ve vzdálenosti
50 m a 100 m za severozápadní hranicí sekce D v poloze "Za vsí". Byl jimi zjištěn mladoneolitic)cy
(StK, PLH) splach a malé objekty sídlištního charakteru (kdlové jamky?). V tomto místě bylanského mikroareálu bylo možno prodloužit dosud zjištěnou jihozápadní hranici sekce D nejméně o 150 m směrem severozápadním.
Kromě kopaných sond byly provedeny vrty geologickým mechanickým vrtákem (prwn. 7 cm do hloubky 100
cm): severaě od hranice sekce G 150 vrtd v ěesti ~adách paralelně se sondou VII/71. Vrty byly od sebe
vzdáleny 1 m a 2,5 m (po jedné fadě) v ostatních fadách 5 m. Jihovýchodně od sekce E 90 vrtd v pferu ěované fadě paralelně a kolmo na sondu I/71 (vza,lenoat vrtd 5 m). Jihozápadně od sekce D příčně na
její hranici 105 vrtd v deseti fadách (vzdálenost
vrtd 5 m).
Vrty byly většinou negativní kromě těch u sekce
D. Zde byl zachycen a prozkoumán objekt 2311 (jáma,
LnK). Bylo tak možno v místě této já.m_y posunout dosud známou hranici sekce Do 30 m sm~rem jihozápadním.
I.Pavl6
Poznámka redakce: LnK - lineární keramika, StK - vypíchaná keramika, PLH - pozdně lengyelský horizont.
Dalěi nálezy z bylanského sídlištního mikroareálu
pocházejí z katastru kutnohorského a jsou proto uvedeny pod lokalitou Kutná Hora.
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20·. CEJftOV • obec Vrbat\lv Kostelec, o. Chrudim

~ : Lužická, st~edov~k. LOK: 2, 5 km západně od
Skutče a l km severně od Proset ína . Poloha "Valy",
ppč. 180/2, u bodu 69,000 : 23,050 na map~ M-33- BO•B
(Chrudim). OKOL: Výzkum re~erenta v srpnu 1971.
LEZ: Sondy l, 2, 3 na ploše předpok lád aného p~edhradí (ppč. 179/1, 203/3, 203/10, 296/3) byly bez nálezd. Terénní Útvar podobný valu na okraji p~edpoklá daného předhradí je recentní navážka skrývky okolních
lomd. V ní lužické a středověké střepy v druhotném uložení. Sonda č. 4 na akropoli : v hl. 80- 160 cm pod
povrchem (podle nerovnosti terénu) téměř vodorovná
spálená vrstva, na jejím úovrchu dva světle hn~d4
střepy (lom šedý, hrubé ostřivo, nerovný povrch, síla
stěny 4-5 mm, prwn. dna asi 80 mm - asi poč. 14.stol.~
P~i prdkopu dvoufázově vybudovaného sypaného valu v
jižní části hrádku byly nalezeny zlomky kachl~ a
střepy nádob (16.-17.stol.), většinou při vnijěím
Úpatí. V podložní •1rstvě 3o-40 cm pod úrovni Úpatí
valu nalezeny opět dva lužick~ střepy. ULOŽ: M Pardubice. gI: Adámek, PA IX 250 (319), Sedláček, Hrady a zámky I, 93P NZ AÚ ČSAV. KOMENTÁff: Hrádek Cejřov je ve St. seznamu pod č.1017 (Vrbatdv Kostelec)
zaps,n jako tvrziště ze 16.stol . Střepy ze sondy ě.4
(14.stolo) posouvají datování vzniku - n,syp vnitf ~
ního valu na spáleniětě pdvodního porostu. (Nutno
ověřit dalěím výzkumem.) Lufické st~epy pocházejí
z nedalekého sídliště 0 nejspíěe ze zničené polohy

N1-

"Na

hradě" o

P.Šebest&

21. cfTOV, o.

Mělník

~ : fiivnáčská ( ? ) o· }&Ki ~Na ~rěích~ 9 300 m jv. od
ko 217,4 0 asi okolí bodu 58 9 150:85 0 000 tm ~ & wipi
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M-33-53-D-d (Mělník). OKOL: povrchový sběr - K.žebera (ÚÚG Praha) 1970. NÁLEZ: zlomek kamenn4ho
brouěeného nástroje, d. 90 mm. ULOŽ: M Mělník , 1.a.
Pr 9515.

22. eELÁKOVICE, o. Praha-východ

a) m!: Sídliště ze starěí a mladší doby fímská, z období stfedohradištního, mladohradištního a ze stfedověku.
LOK: Bývalá děkanská zahrada, ppč. 1582. OKO~:
Zjištovací výzkum v r.1971-1972. NÁLEZ : Z polcleO,ch
zjiětovacích sond A, B, C získáno mno!ství keramických zlomkd nádob ze starší a ml. doby ~ímské. V
sondě A odkryta jáma 220 cm hluboká, v její! spodní
ěáati bylo n~kolik zlomkd keramiky ze st~ední doby
hradiětní. Z Jiných míst pochází značné mno!ství mladohradiětní keramiky a zví~ecích kostí. V sondách v
blízkosti zaniklé tary (ve 30.leté válce) bylo nalezeno větší množství keramiky ze lJ.-17. atol. alelezný hrot šípu z 15.stol. ULOŽ: M Čelákovice .~:
K.Motyková-~neidrová, Počátky doby fímské v Čechách,
Prah~ 1963, 12-13; J.Spaček: Pfíspěvek k poznání hradištního osídlení Čelákovic a okoií. Studie a zprávy
OM Praha-východ 1972, 6. KO~NTÁII: Značné mno!ství
keramického materiálu z doby fímské bylo získáno v
p~edeělých letech na sousedním pozemku ppč. 1583.
Ulo!eno v M ~elákovice.
J.Špaček

b) KULT: Mladohradištní sídliště. !!QK: V poloze "Pod
p~erovakou cestou, ppč. 2146 , 2147 . OKOL: Povrchový sběr. NÁLEZ: Drobné mladohradiětní keramick~
zlomky. ULOŽ: M Čelákovice, inv.č. 2554. ~ : J.
Špaček, P~íspěvek k poznání hradiětního osídlení ~e-
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lákovic a okol í. Studie a zprávy OM Praha- východ

1972, 7.

10.-11.o t ol. !&[: Dru!etevni
ul. čp.1083, pozemek pí . Dvo~ákové , ppč. 2306 . OKpL:
Náhodný nález p~i výkopu . HÁLEZ: P~i výkopu 'trativo~
du od domu bylo na p~ilehlém dvorku v hloubce kolem
lm nalezeno dno od keramické nádoby . Dno o prdměru
cca 10 cm je dovnit~ silně klenuté a nese na spodní
etraně místy ipatně znatel nou plas ti ckou značku ve
tvaru svastiky. ULOŽ: M Čelákov i ce, inv.č. 2640.

c) gOLT.

M.t.edohradiětní ,

J.Špaček

d) ~ : Mladohradiětni a! časně stfedověká osídlení.

LOK: Rybáfská ul. čp . 182 , pozemek p. Záklasníka, ppě.
JO. QKOL: Nalezeno p~i výkopu pro skleník. NÁLE~:
V roce 1961 pfi kopání jámy pro skleník nalezl .majitel pozemku ve vykopané hlíně několik keramických
zlomkd a zv!~ecích kosti . ULO~: M Čelákovice. LIT:
J.Spaček, P~íspěvek k poznání hradištního osídleni
Čelákovic a oko11. Studie ~ zprávy OM Praha-vtchod,
1972.
J.Špaček

e)

mI: - . !&K= Dru!stevní uli ce

čp .

729, pozemek P•
O.Trmala , ppč. 22~9,
Pf'i ryt í zahrady . NÁLEZ,!
Majitel pozemku nalezl arabskou měděnou minci kmene
Abbasovcd v hodnotě l FALS r a!enou kolem r.750. Mince o prOměru asi 17 mm a síla 3, 5 mm má na líci i ru•
bu orientální p~smo . ULO~ : Dr.Fiedler, Praha. KO MENT.tft..J Urěila dr .J.~t ěpková z Náp~stkova musea - NU

™:

v Praze.

J . Špaček
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23. ČERNOVICE, o. Chomutov

rn_: Doba bronzová, doba hradištní,

středověk.

Log:

Při

jižním okraji obce u silnice na Spořice, blíle
trafostanice , místo v okolí bodu 93 , 5 cm od sev.vnit.f\ního okraje a 11,3 cm . od záp.vnit~ního okraje mapy
1:5000, Chomutov 4-6. OKOL: Na základě hlášení J.
Oktábce o poškozování tvrze provedeno ov~ření a sběr
na místě dne 17.4.1971. NÁLEZ: Zjištěno, !e je zde
na mírném svahu obráceném k jihu patrný podkovovitt
neuzavřený násep v délce asi 35 m a prdměru 19,5 m,
výěce zhruba 2 m a šířce koruny 3 m; sestaven je patrně z větších plochých hrubě opracovaných kamend
nasucho kladených, jak patrno na jeho vnitřní straně. Z prostoru tohoto objektJnebyly
získány žádné
~
nálezy. V jeho blízkosti v obdělávaném sadu nalezeny
povrchovým sběrem pravěké, hradištní, středověk4 a
recentní keramické zlomky .
~edaleko je patrna mokřina a nelze tedy vyloučit, le
se jedná o zbytek staršího vodního díla či jakéhosi
ohra!ení (?). ULOŽ: Expositura Most, č.př. 31/71.
ill.: Hlášení čj. 1625/71, NZ čj . 1376/73. KOMEBTÁfi:
Historicko-toponomatická literatura v místě !ádnou
tvrz nezná a z hledi ska archeologického by takováto
interpretace nalezeného objektu nebyla také jedno značně mo!ná.
J.Bubeník
.

24. ČERTY?ra, obec Zálu!í, o. Český Krumlov
KULT: Halětatské mohyly. I&K: Na okraji srázu nad
velkým meandrem Vltavy, v l e se na pravém bfehu; na
mapě M-33-llJ-B-c (K~emže) 4 mm od V a 100 mm od S
okraje listu. OKOL: Prdzkum 17.5.1971 (A . Beneě).
NÁLEZ: Skupina sestává ze 2 velkých mohyl a l nízk,
rozvalen, mezi nimi , všechny jsou porušen;v. ULOŽ:
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u

J . III. 30•36 . LIT: J.N.WoldPich,
MAGW XIX, 1889 , 100-102; A.Lindner, Die Hugelgraber
bei Čertin, rkp. v Y č .Budějovice, i .č. P 38; hlálení čj. 114/71 exp. Plzeň~ KOMEyTÁ~: Dalš! mohyly bu•
de mo!no vystopovat podál hrany terasy Vltavy ji!ntm
O.Budějovice, i.ě ~

směrem.

A.Benei

25. OssKt

LHOTICE, o. Chrudim

KULT: Lat~neké (oppidum) . LOK: Oppidum bylo prohlá•
ieno za archeologickou kul t urní reservaci výnosem Ministerstva kultury ěj. 20. 602/65-V/2 ze dne 14.5.196~
~ : Záchranný zjiětovac! výzkum vyvolaey zámirem
hospodá~ak4 a rekreačn! výstavby v areálu oppida, prováděni ve spolupráci s odborem kultury Okresního ná•
rodního výboru v Chrudimi. NÁLEZ: Oppidum o rozloze cca 20 ha je situováno na ost r o!ně nad meandrem
Chrudimky ve vfěi cca 460 m n.m. západně od Hradiltl
u Česk/ch Lhotic, chráněn~ dvojitým a! trojitfm valem na východní a jižní straně a hlubokým strmým srázem do Údolí Chrudimky na západní a severní straně.
Na východní straně p~iléhá k oppidu p~edhradí o rozloze cca 10 ha se zbytky jednoduchého valu v pdlkruhovém pddorysu. Hlavni kleštovitý vchod oppida v JV
části je zcela zničen recentní zástavbou tacy, kostela, hfbitova a silnice. V rámci zjištovacího vfzkumu
bylo provedeno celkem 6 sond na rozných místech oppida, které dolo!ily tfi časov é horizonty osídlení: a)
mladohalětatský (odkryv kamenné podlahy mohyly a nálezem bronzového kfidlovitého nákonč í pochvy meěe) v
Z ěásti, b) pozdn~l a t éns ký (odkryv des trukcí opevně
ní, kdlových objektd , ohništ) p~i Z Úpatí vnit~ní ho
pfíčného valu východního opevnění s nálezy fragment d
keramiky, spon, skl . náramku , opasov~ zápony aj . pa-
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t~ícich do pozdní doby lat4nsk, a c) etfedovlkt (pordznu nal4zená at~edovlké stfepy datovan, do l2.•l3e
a tol.). Tě!iětl os!dlení je v pozdn1 době laténsk4,
kdy zde bylo vybudováno oppidum na strategické polo•
se v oblasti se znaěným výskytem nerostných ložisek
(!el.ruda, stříbro , olovo, mě!, tuha a snad i zlato~
ULOŽ: AÚ ČSAV P~aha. LIT: L.Snajdr, Hradiště Lho •
tická u · Nasavrk, Pravěk VII, 1911, 15-17; J .Axamit,
Pátrání po kultu~e stradonické na Pardubicku, Chrudimsku a Nasavrcku, PA XXXI 1919, 53-58. Hláěení ějo
4814, 4985/71 . KOMENTÁŘ : Na základA výsledkd výzku•
mu bylo rozhodnuto neschvalovat v chrán~ném Územi
!ádné stavební projekty a zahájit od r.1972 eyste matick:ý dlouhodobý výzkum ve spolupráci s ONV Chrudim.
M.Princ
26. ČESJd §TERNBERK, o. Benešov
mI,: Stfedověk.

LOK: Hrad Český Šternberk, západní parkán pod jádrem hradu. OKOL: Snesení parkánové zdi a odstranění zásypu v délce cca 30 m do hloubky cca 1 m. Část nález~ vybrána ředitelem hradu Dr.
Chvojkou. Návštěva referente 28.11 .1970. NÁLEZ: Materiál získaný v zásypu smetiětního charakteru je ča
sově značně nesourodý . V keramice převládá polévaná
zbo!í, převá!ná část nepolévaných nádob je redukčně
pálena. Malé procento zlom!;d přísluší berounskému
zbo!í a několik střep~ je ještě mladších. Nejzastoupenějěím keramickým tvarem jsou hrnce a d!bány, v jejich! okrajích převládají rdzn~ ovalené formy, ojediněle pozorováno ještě vysoké prožlabené okrulí.
Dna odřezávána strunou. Dalšími tvary v souboru zastoupenými jsou trojno!ka, talí~ a v malém procentu
poklice a rendlík zdobený prstovanou páskou. Značná
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souboru Je tvo~ena zlomky kachld. Meněi procenQ
;
"
to tragmentd patfí kachlfun s pravoúhlým
ustím,
zbytek
pak kachlllm komorovým a rámový~, z nichž aei t~i čtvr
tiny jsou nepol~vány. Většina čelních vyh~ťvac!ch
ploch nese renesanční dekor , několik zloQllcd je star~
ěích (např. zub cimbu~í s klíčovou stfílnou z ~ímsového kachle či zlomek pro~ezávané čeln! stěny a •otivem vimperku). Kromě keramiky byly nalezeny stfepy
akleniné, !elezný trojÚhelníkový visací zámek a dvl
děloettelecké kamenné koule (patrně dvou a tf!liberčást

n:í) •

Celý soubor, tvořený cca několika sty jedincd, je
nejednotey; p~evážnou část nálezd je mo!no rámcově
datovat do 16.stol. ULOŽ: Státní hrad Český ~ternberk. LIT: Z čj. 5660/70. KOMENTÁ~: Parkán vznikl
patrně v době výstavby hradu po dobytí r.1467.
T. Durdík

27. ČÍČENICE, o. Strakonice
~:

Pravěk

-

kulturně neurčeno,

sídliětě.

I&K:

Čavyňský vrch - kÓta 415. 6 m; asi 1300 m SZ

od !elezniční stanice Číčenice . OKOL: PrOzkum 8.8.1971
(A.Beneě). NÁLEZ: Sběrem na výšinném sídlišti získány nevýrazné zlomky pravěké keramiky. ULO~: ExDositura AÓ ČSAV Plzeň, př.č. P 22/71.A.Beneě

28. ČÍMICE, o. Klatovy
~ : St~edověký hrádek. LOK: Hradiště Lomec; kat.
č. 931/1 a část kat.č . 933; asi 850 m JJV od kaple
na návsi; na mapě M-33-100-A (Sušice) 165 mm od Z
a 189 mm od S okraje listu. QKOL: Sběr p . v.Spičky
' z eimic čp. 74 , předaný ~editelem Muzea gumavy v Su-

- 27 šici prof. VI.Holým v září 1971. NÁLEZ: V jámě na
sev. okraJi akropole nalezena keramika a zlomky
kachl1l (převahou 13 . st.oletí, v malé míře i 14.století). ULOŽ: Expositura AÚ ČSAV v Plzni, př . č. P 26/Tl.
L~T1 A.Beneš, in: Minulostí Západočesk ého kraje X,

1973, 174.
A. Beneš

29. aršTtVES, o. Hradec Králové
a) ml'.,: Pozdní doba hradištní až středověk.

LOK: 46
mm od východního okraje a 183 mm od severního okraje mapy M-33-68-A-b, ppč. 67/1 • .QKf&: Sběr 27.9.
1971 (J.Sigl, V.Vokolek). NÁLEZ: Me nš í soubor keramiky z pozdní doby hradištní. Okra j, který je na
vnější straně zesílený, další střep zdobený na povrchu širokými vodorovnými rýhami. Povrch keramiky čer
venavě okrový a šedý. Jako ostřiva použito drobných
křemínk~. Dva stře py nezdobené, černohnědé barvy
pravěkého stáři. ULOŽ: M Hradec Králové, př.č.63/71.
J.Sigl

b) ml'.,: Pravěk blíže neurčený.

LOK: 29 mm od východního ~kraje a 184 mm od severního okraje mapy M-3368-A-b, ppč. 79. QKQ!:: Sběr 27.9.1971 (J. Sigl, V.
,
Vokolek). NALEZ: Dva střepy z okraj~ nádob: 1) Okraj
ěiroce rozevřený, na vnějsí straně zesílený a oble
ukončený, na vnit~n! straně mírně pro~labený. V materiálu stfepu je p~íměs slídy a hrubší ost~ivo. Povrch stfepu je hnědý. 2) Okraj zásobnicovité nádoby,
který je na vnit~ní straně oble zesílený a odsazený.
Na vnějěí straně je mírně ven vyta!ený. Po obvodu
okraje bělí r/ha , Povrch je š e dohněd$. V materiálu
stfepu je pfíměs slídy. ULOŽ : M Hradec Králov4,

-

pf.ě.
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62/71.
J.Sigl

DIV!N - hrad: viz HAMR, o.

Česká Lípa

JO. DNEBOH, o. Mladá Boleslav
~ : Slovanská kult. vrstva. LOK: Písečník vlevo
pfi cestě z obce do lesa pod skalní st~nou cca 150 m
od posledního domu obce . ~ : Nálezy vybrány ze stě
ny písečníku z tmavě! vrstvy. NÁLEZ: Keramika (14
atfepd z nich! slepeno 9 fragmentd) vyrobena z jemné, .slídou oatfené hlíny, tvrdě a! zvonivě vypálené.
5 fragmentO svrchní části . hrncd má a! na jednu v!jimku jednoduše upravené okraje (tab.12:1-5). Ve 4 pfípadech podhrdlí upraveno do vývalkd. Dekor a! na dvl
výjimky vytváfen hfebenem, pozdstává z jemných vysok!Ch vlnic, ~ad vpichO a jejich kombinací (tab.12:1,
5, 6-8), jeden hrnek zdoben rytou intervalovou šroubovicí (tab.12:2) a jeden rytou nepravidelnou vlnicí
(tab.12:3). Na dvou stfepech otvory. Soubor dále obsahuje pokliěku vybroušenou z pravěkého stfepu s ddlkem uprostfed (tab.12:9). Na všech zlomcích okrajd
patrno jejich obtáčení. Na základě dosavadních vědomosti o slovanské keramice, jež jsou pro tuto oblast kusé, je možno tento soubor rámcově klásti do
10.století, kam ae hlásí většina znalro v něm obsa!enych. ULOŽ: U nálezce P.Chot~bora. LIT: NZ čj.2692/
74. KOMENTil: Nález lze nejspíše interpretovati jako doklad sídliětě v těsné blízkosti hradišti Hrada.
•

I

P.Chotěbor

31. DOBRodjt1cE, o. Louny
~

:

Sídliště

z období kultury nálevkovitých pobárd
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• k,mohylov4, pohlebiitl ,1 obdob1 kultury lňdrov4,
Únltiokd a bylanak4, 1:iQKa Nov, p1ekovna JZD vtcbod•
ni od vsi. pfed leleaniění trat1 Louny•Moat, ~ '
z,chrann, vt1kum ve dnech 27 •• 31,5.1971. Zaml~eno J,
z,rubou, HÁLEZi ~árovt bylanalq hrob (obj.l ), et4•
liltní Jáma KNP (obJ. 2), naruien$ koetrovt hrob Únl•
tict4 kultury (obj ,3 ) , kostrový hrob iňdrov, kultu•
ry a pohfbem dvou jediocd (obj,5), sídliltoi jdma
etfedobronzovd mohylovd kultury (obj,6). Nedatova•
telnd aťdliětn! o~jekty (4, 7, a, 9) a kdlov4 Jamky
(1•11). Y: Expositura Most, a.pf, 7-14/71. m,
Hláěen! ěj, 1200, 1568, 2583/71; NZ čj,812/72 (Most).
D,Koutecký•Z,Smrl

32. DOBftEJOVICE, obec Hoetn, o. 0.Budljovioe
Mohylovd poh~ebiětA z doby hradiět~1. ~ '
Tral "O d~evlnká~e" - "U myslivny" •"U Macara"; ppa.
2451, 2458/2; nad pravým bfehem Vltavy, aai 2,6 km
SV od hluboc~áho zámku, těsni S od zeyalivny Nová obora. OKOL: Pr~zkum mohylového pohfebiětě dne 21.
4.1971, lokalita zároveň zaměfena ing. M.Šimanou (č,

m::

plánu 409/3 AÚ). NÁLEZ: Poh~ebiětě sestává ze 14
mohyl (11 neporušených, 2 prokopané, l nejistá), pdvodně uspofádaných v rovnoběžkových fadách. Lokalita
zároveň navr!ena jako doplněk do Stát . seznamu nemovitých kulturních památek - návrh čj. 1214/74.
ULOŽ: Starší nálezy se nedochovaly. &ll: J.N.Woldfich, MAGW XVI, 1886, zvl. otisk str.17; J.L. Pí~,
Star. III.l, 1909, 27; B dubský, Pravěk jižních Čecti.
1949, 559; hlášení čj. 1046/74 (A . Beneě -J.Michálek).
KOMENTÁŘ: Zpráva ěj. 5671/41 AÚ (J • .Mádl) uvádí - patrně zkresleně - 15 z pdvodně 40 mohyl; R.Turek,
Slawische Hiigelgraber in Sudbohmen, 1958, 17 skupinu chybně lokalisuje do nového parku na Hlubokou.
A.Beneš
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JJ. DOBŠICE, o.

Če sk4

Budljovice

KUL1;: Kulturní vrst va knovízská a jámy z ran,ho atft•
doviku. ~s '.8$ha vodovodu z D,Bukovsk& do Tfna nad
Vltavuu , Z od ~imutic, QKO~: Záchranný v;zkum expo•
eitu.ry 3.a., 17.a., 14. a 15. 9.1971. NÁLiZ: Vzorky
z kulturní vrstvy z mladěi d,bronzov4 a ze st~edovl•
ku (stfepy, mazanice); prozkoumány 2 jámy 1 13,stol.
(zlomky keramiky , mazanice, železo, uhlíky). ULQZ s
Expositura Ad ČSAV v Plzni, př.č . P 13/71 a! P 15/71•7,
LIT: Hláěení ěj. 5127/71.
A,Beneě

34, DOLÁNKY, obec

Zlončic e,

o. Mělník

~ : inov:!zská , pozdní halětat, a;ovanská. J&K: P,o•
leza domy čp , 60 a 61 do vzdálenosti asi 100 m oddom~; okol:! bodu 54,100:65,275 km na mapě M•33•65- B•c
(Kralupy n. Vlt) . ~
: povrchová sběry - V.Fencl,
Kralupy ·n.Vlt ., duben 1970 a květen 1971. NÁLEZ: keram.stfepy . ------ULOŽ: M Mělník, inv . č . Pr 14008-14026,
15359-15371. LIT: M Mělník, NZ čj. 165/ 70.
K.Sklenář

35. DOLNf

KNĚŽEKLADY,

obec Štipoklasy, o. České Budějovice

KULT: Sídliště z raného st~edověku . I&K: Trat" "Na
jedli"; pole asi 600 m SZ od kaple v D .Kně!eklade ch.
~ : Sběr . p~edaný p. F.Simonem, D.Kněieklady čp . 7,
dne 14.9.1971. NÁLEZ : Keramické zlomky, někter4 tuhov~. ULOŽ: Expositura AÚ ČSAV v Plzni, p~.ě. P 8/71.
gI: NZ čj. 3046/73 (J .Mic~lek) .
A o Beneě

36. DOLNÍ KRALOVICE , o.
KULT:

St~edově k.

Beneěov

LOK: Kostel sv . Jana K~titele. ~ :

- 31 Sondáž v gotickém kostele za Účelem zjiětění starě1
románské stavbyo NÁLEZ: V kostele sv.Jana Kftitele
sondáž v lodi po obou stranách gotického trium:f'álniho oblouku. Sondáží zjištěno, že podél obou stran lodi probíhají zdi ve směru V-Z, tvořící v délce asi
2,5 m od triumfálního oblouku vystupující risalit
směrem jižním a severním, lícovaný také podél západní strany. Zdivo je z lomového přitesávaného kamene
a tvoří jakési řádky, není to věak zdivo románsk4.
Svou technikou připomíná zdivo 1/2 13. stol. Podél
severního zdiva v , hloubce lm objevil se v hlinitl
p~dě zbytek poškozeného zpráchnivělého pohřbu a kolem něho byly seskupeny kameny , tvořící jakousi oblou
vnitřní líc. Podobná situace byla i při jižní zdi lodi. I zde bylo zachyceno podobné zdivo a zbytek pohřbu, u něho! ležela velká bronzová záušnice (0 5
cm). LIT: Z čj. 3753, 4503, 4620, 4840/71.

37.

DOUBRAVČICE,

o.Kolín

~ : Knovízské sídliště, halět.-lat.hradiště, slovanské hradiště, středověký hrádek. bQK: Lesní poloha "Staré (Pusté) ZámkyN. ~ : J.Kudrnáč pokračoval v systematickém výzkumu (15.5.-10.7., 1.9.-20.
11.1971) započatém v roce 1961. NÁLEZ: Úkolem výzkumu bylo především zjistit pokračování prdběhu sesuté hradby na sz. straně návrší, která vedla nap~íě
hradištěm. Odkryvem č.XXXIV, umístěným na rovinné
ploše hradiště i na jeho západním svahu, kde začíná
Ú!labina, jí! lze nejsnáze sestoupit k Šembeře, se
podařilo prozkoumat zmíněné doklady po hradbě a tím
ově~it její prdběh a poznat stavební detai~ její
konstrukce . Překvapením byla tmavě šedi vrstva, zaěínající u sutě kamend při vnější straně hradby. Obsahovala toti! kromě keramiky ze atarěí doby hradiět-
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zlomky nádob pra!ského typuo Jsou z hrubo•
zrMého materiálu a jeelen okraj zdob:! vlnovka, Zlom.•
ky nádob pražského typu ae vysky tly 1.1&1 doubravtH.ck4a.
hradiět i pouze v uveden4 sondi. V j arn! fázi vt zkwau
jsme dále roz&i~ili aondu 6.XXXI a objevili pod vyp4•
lenými vrstvami jámu • obilnici, datovanou nálezy do
doby souě asn4 s hradištěm , Sondou XXXV se poda~i l o o•
vě!(it pr~b ěh ses uté hradby a dále zjistit ! l ab souvi
e!c! s pali sádou. Rov ně! dalěi odkryv XXXVI prokdzal
nejen prOb ěh hr~dby , ale i mocnou e!dliětnť vrstvu
obsahuj1cí četnou sta rohrad iětní keramiku, přeslen
ad. Pod vr stvou jsou objekty , kter 4 budou prozkoumány později . ULOŽ: AÚ ČSAV Praha . LJ~: Z hláěent
čj. 1870, 2176 , 2431, 2840, 3326, 4834 , 5092 , 5420,
5675, 5929, 5944, 6775/71.
ni

j eě t ě

08

DRAHÚŠ • hradiště : viz POSTOLOPRTY , o. Louny
38, DRHOVLE, o. Písek
zaniklá os ada Bys t ~i ce - Bastrěice.
LOK: Viz BZO 1970 , 29 • .Qfil21: Další . sběry autora
zprávy během roku 1971. NÁl~Z; Vě tš í mno!stv! zdobených a profilovaných zlomk~ nádob (tab . 17, výzdoba provedena většinou r a dýlkem, poleva nádob se nevyskytla), zlomky tuhových zásobnic (na jednom okraji jsou dva kolky) , zlomky kachlO (jeden se zelenou
polevou je zdoben plastickou podobou obličeje s plnovousem), mazanice , s t ruska, zlomek oboustraně korodovaného pr~hledného skla , zlomky dv ou podkov, dva
hfeby a stfenka nože a f apem (skl o a železné pfed ~ěty mohou být i pozděj šího původu) .
ULOŽ: M Písek,
KULT :

i.č.

St~edov ěká

1727-1734.

ill: K

lokalitě

BZO 6 1968 , 30; BZO

8 1970, 29 (tam uvede no chybně inv.č. - správně má
být 1637); J . Fro hl i ch , Po stopách zaniklých st~edověkých osad v okolí Písku, Výběr z prácí ě lend HK
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při JčM,

č.3,

1972,

153.
J .Frohlich

39. DRNEK, o. Kladno
osada ze 14.-15 .stol. LO,:
Poloha "Svídna''• Pokračování systematického výzkumu
vedeného z.smetánkou od 18.8.1971 do 19.11.1971.
NÁLEZ: Při výzkumu odkryt tříprostorový obytný ddm
č. 2 s pecí v čelní místnosti. Výzkumem se podařilo
prokázat tři vývojové ráze, z nichž první je s velkou pravděpodobností provisoriem po příchodu na místo, druhá dostavbou provisoria do tříproatorové podoby a třetí rozěířením tříproatorového objektu. Vápenité prostředí p~sobilo na lokalitě velmi příznivi
na zachování železných předmětO. Kromě keramiky, vykazující vliv severočeské oblasti, byly nalezeny i
železné předměty z vybavení domu i předměty svědčící
o zemědělské výrobě. ULOŽ: AÚ ČSAV Praha. LIT: Z
čj. 4623, 4624, 5344, 6545/71.

rn_: Zaniklá

středověká

40. DROUŽKOVICE, o. Chomutov
a)

KULT: Kulturní vrstva s keramikou knovízskou, laténskou, hradištní a středověkou. !&K: Severozápadně
od obce, blíže závodO J.Fučíka, _místo v okolí bodu
87,750: 91,125 km na mapě M-33-51-D-b (Chomutov).
~ : Na podkladě hlášení J.Oktábce ověřována situace pfi obnovováni stoky a melioračních pracích. NÁ~ : Souvislá splachová "kulturn!w vrstva s keramickými nálezy. ULOŽ: Expositura Most, č.pf. 32/71.
~ : Hlášení čj . 1626/71, NZ čj. 1372/73·.
J.Buben:ík

b) KULT: Knovízské

sídliště,

fímské

(?) redukční

pece.

.., 34 ....

&QKL Prostor západně od bývalé ettelnice. ~ : Na
poli v ploše asi JOOxJOO m bylo V.Krutou aeebtr,no
mnoletví Btvepového materiálu a s litky hutni ckl oirus•
Jcy, kter4 je snad mo!no uvést do s ouvi slosti ae sidliětěm z doby ~1.mské známého j i! z d ~ ív ě jě 1 ch nálezd.
Pokud bylo mofno odhadnout, atře pový materiál t entokrát nalezen; pa t~! vesm ěs kultuře knov! zsk,o & :
Expositura Most. fil: Z čj. 1980/71.
DfVÍČ - hradiětě: viz KOZOJEDY , o . Rakovník

41. DU~N!KY nad Vltavou , o. Mělník

~ ; únětická, knovízská, laténská. LOK : "Na ěpal•
kách" - chxnelnice a přilehlá pole, zhruba 53,12,-200:
74,725-750 km na mapě M-3 3-65-B-a (Veltrusy) . OKOL:
povrchové sběry - V. Fencl, Kralupy n. Vlt . , květen červen 1971. NÁLEZ: keramické střepy. ULO~: M Měl
ník, inv.č. Pr 15154-15319 . m,: M Mělník, NZ čj.
254/71, 255/71 .
K.Sklenář

42. HAMR, o. Česká Lípa
KULT: Středověk. ~ : Hrad Děvín , 2,5 km JV od obce.
OKOL: Pokračování výzkumu ze sezóny 1970. Souvrství
za zřícenou zdí protato 2 m širokou sondou kolmo na
NÁLEZ: Keramika 13. - l6ostol. ULOŽ : M Liberec,
př.č. 36/71-38/71 .
hl!: .Archeologický výzkum v severních Čechách III , v tisku. KOMENT~ : Pokračováni
ve výzkumu významné strati grafie zachycující vývoj
středověké keramiky určitého mikroregionu v severních

zea.

Čechách.

V. Weber
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HANUSOVY ZÁMKY - hrádek: viz ~TĚPÁNOV,

Oo

Chrudim

HLiNA ZSO: viz MAL:fxOVICE, o. Kladno

•J.

HLUBOKÁ nad Vltavou, o. Česk, Bud~jovice
a ) ~ : Pravěk - kulturně neurčeno, mohylové pohfe biětě.

l&K:

Trat "U munických vrat" - "Nad hádavou•
- •u krásného buku" - "Almesberger Stein 1890"; kat.
ě. 798, 832, 833/1; polesí Stará obora - asi J.l km
SSZ od hlubockého zámku. ~ : Prdzkum mohylov4ho
poMebiětě dne 22.4.1971 (A.Beneš), lokalita zamifena ing. M.~imanou (č .plánu 410/5 Ad). NÁLEZ: Skupina sestává z 13 mohyl (3 neporušen,, 7 poškozených,
3 nejisté). Mohyly jsou zapsány ve Stát.seznamu nemovitých kult. památek u Kraj.stfediska st.památkov, páče a ochrany pfírody v Č.Budějovicích (č.rejs
tfíku 128, up~esňující Údaje v čj. 1516/74 Ad).
ULOŽ: Starší nálezy se nedochovaly. LIT: J.N.Woldfich, sep. z MAGW XXIII 1893, 24; J.L.Píě, Star.I.2,
159, hlášení čj. 1043/74 (A.Beneš-J.Michálek). gQMENTÁff: I.Borkovský, ZPP VI 1942, 113 uvádí zde podle zkreslených Údajd J.Mádla - 4 z p~vodního počtu 12 mohyl.
A.Beneš
b) ~ : Pravěk - kulturně neurčeno, mohylové poh~e biště.

LOK; Trat "Nad Kaštank:ou" - "Zelený rajt ětajk" - "U buku~ ; kat.č. 833/7; asi 2.7 km SSZ od
hlubockého zámku ve Staré oboře a 2.5 km JJV od stejnojmenné myslivny. ~ : Prdzkum na mohylovém po hřebiěti 22.4.1971 , lokalita zaměřena zároveň ing.
M.Šimanou (č.plánu 410/5 AÚ). NÁLEZ: Skupina se•
stává v dnešním stavu z 35 mohyl (13 nepoškozených,
16 poruěených staršími výkopy a 6 nejistých). Asi
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80 m široká mezera p~i záp.pkraji mohylníku vznikla
patrně planýrkou terénu p~i zakládání lesní školky.
Návrhem čj . 1516/74 AÚ byla skupina zafazena do doplňkd Stát.seznamu nemovitých kulturních památek.
ULOŽ: Starší nálezy se nedochovaly . ill_: I.Borko•ský, ZPP VI 1942, 113 (uvádí zde pouze 21 mohyl); B.
Dubský, Pravěk jižních Čech, 1949, 106; hlášení ěj.
1044/74 (A.Beneš - J .Michálek).
A.Beneě

c) KULT: Únětická a mohylová doby bronzové, mohylov4 pohtebiě .tě. I:&K: Trat " U Janečka" - • Nad Kampanovkou•;
kat.č. 528; asi 1.7 km SV od hlubockého zámku.
~:
Prdzkum mohylového pohfebiětě 23.4.1971 (A.Beneě);
skupina zároveň zamě~ena ing. M.Šimanou (č.plánu 410/4
AÚ). NÁLEZ: Mohylník sestává z 15 mohyl (6 neporuěe•
ných, 8 prokopaných, 1 nejisté). Lokalita zároveň navr!ena do doplňko Stát.seznamu nemovitých kulturních
památek - čj . 1 516/74 AÚ. ULOŽ: Starší nálezy ve sb.
Ohrada i.č. 501- 564 (dnes MČ.Budějovice). LI~: ZPP
I, 1937, seš.4, 16; B.Dubslcý, Pravěk ji!ních Čech,
l949t 104; L.Hájek, FA XLV 1954, 124, 126, obr.5, obr.
6:1-8; hlášení čj. 1045/74 (A.Beneě-J.Michálek).
A.Beneš

- kulturně neurčeno, mohylov4 pohfebiě
tě. I&!: Trat " V bokách" - •Karvanice"; č.parcely
893/1; skalní terasa těsně nad levým bfehem Vltavy,
asi 5.6 km SSV od hlubockého zámku, J .6 km JJV od
kostela v Purkarci a 1 . 6 km V od kÓty 575. 5 -"Velký
u
.
Kameník; na mapě M-33-101-D-b (Purkarec) . ~ :
Zjištění nového mohylového poh~ebiště (2).4. a 6.10.
1971 - A.Beneš) . NÁLEZ: Skupina tfí neporušených
mohyl. umístěných v f&dě. Lokalita navr!ena jako do-

d) ~ :

Pravěk

- 37 plnlk do Stát.seznamu nemovitých kult.památek (ná vrh čj. 5471/71). I:!!!: Hláěení čj. 5402/71.
A.Beneš
44. HOLOHLAVY, o. Hradec Králové

mI: Volutová keramika,

kultura.
&QK: Prdkop pro zavla!ovací za~ízení po pravé straně silnice Hradec Kr.-Jaromě~, ppč. 259/1, 268/1.
OKOL: Záchranná akce 7.10.1971 (J.Sigl, Vl.Wol.f). Zaměfeny profily 4 objektd. NÁLEZ: Obj.l - slezsko platěnická tul.tura, nalezeny stfepy a zl. kam. drtid·la (pf.ě. 43/71). Obj.2 - volutová keramika, nalezeny st~epy (p~.ě. 44/71). Obj.3 - bez nálezd. Obj.4 kult.?, nalezen zl. kam.drtidla (pf.č. 45/71). ULQ~:
M Hradec Králové.
v.Vokolek
slezskoplatěnická

45. HOLU~ICE, k.o. Mu!etice, o. Strakonice
~ : Pozdně halštatská mohyla. ~.QK: Sedlická Obora, les.odd. Hb, cc9 80 m již . od stfedu Obory, na
pasece. QKQ&: Revizní prdzkum provedl 11.9.1971 autor zprávy. NÁLEZ: Větěi osam~lá mohyla s kameft1'
vyčnívajícími
povrch. Částečnl poru~ena staršími
výkopy. &.ll,: J.Siblik, PA XXXII 1921, 223 (•asi 300
krokd na vých.straně pod rybníkem Kamenným"); B.Dubský, La Tene ji!n!ch Čech, 1932, 48.
J.Prohlich

na

46. HOWňOVICE, "· natovy
KULT:

St~edověk.

}&K: Námletí Míru

-·
n.po VfBt.avba
čp.19.

OKOL•

Pl'i stavebních pracích, provádě.ných
kamenouhell)$ch dold Kladno, ddl.n:í provoz 04 Plzeň.

- 38 ..

NÁLEZ: Sběr atfedověké kerQmiky I nezJiětln4 hloubq, 1
p~ed•nl 9~3.19?1 dělníky. Y!&&: Expositura AÚ asAV
v Plzni, pf ~a. P 5/73~
A.Benei

b)

rn:

Pozdnt et ~edověk . &PK: Parcela ppě. 32/l • pod
kostelem sv.Petra a Pavle. PKOL: Pf-i Úpravl 11latak:••
ho parkánu, prováděné n.p. Výstavba kamenouheleych
dold Kladno, dOlni provoz 04 Plzeň, byly naruěe~ vratvy stfedovikých naválet. Pr6zkum 9.3.1971 provedl pracuvnťk expositucy AÚ ČSAV v Plzni J.Nápravnik. Da:
Zac}Vce~ dvě vrstvy navážek (keramika, sklo). m&.l:
Expoeitura AÚ ČSAV v Plzni, p~.ě. P 3/73. W,: A.Benel, in: Minulostí Západočeského kraje X, 1973, l74o
A.Benel

470 HORBf DEHTOV, o.Trutnov

a)

mr:

St~edověk.

LOK: Les Zátluky, po levé straně
silnice mezi Horním Dehtovem a k~ižovatkou silnic
Hofice - DvOr Králov4 a Doubravice - Bílá Tfemoiná
(asi 1;0 m od silnice). OKOL: Teránní prdzkum
e.10.
.
1971 (J.Sigl, V.Wolf). N~: Př-i terénním prdzkumu tvrziště v 1ese Zátluky byly v povrchové vrstvě
20 cm silné, které je šedě zbarvena, zjiě~ěny uhlíky a větší množství drobných Úlomk:d mazaniceo ULO!:
M Hradec Krélová, pfo . ě. 56/71„ l:!,ll: V.Wolf, AR XXIV
1972, 439-440 (tam další lit.).
J.Sigl, V.Wolf ·

-

až novověk. !&K: Zahrada u domu čpo
5.
Záchranná akce 10.8.1971 (V.Wolf). JiÁLEZ:
Větší mnolství uhlíkd a dva kusy !elezná struslcy.
ULOŽ: M Hradec Králové , p~.ě„ 58/710
J.Sigl, V.Wolf

b) KULT:

Stfedověk

™:

~

- 39 48. HOitfN, o. M~lník

KULT: Mesolit ické a pozdněhalě tatské sidl išt~, vy píchaná ker., eneolit. ~ : P!sečný p~esyp u LateQ
rálního kanálu mezi Vrbnem a Hofínem, pole p~i pravém bfehu kanálu , tj. okolí bodu 62 ,150:78,375 km
na mapě M-33-53-D-d (Mělník) a na jih od něho.~:
Výzkum (červen 1971) a povrchové sbě~ autora zprávy. NÁLEZ: Kamenná industrie, keram.stfepy, stopy
sídlištního objektu mesolitického (?), zahlouben,
chata a sídlištní jámy halštatské. Y: mesolit Národní museum v Praze, odd .prehist. a protohist.,
zejm. inv.č . 132.812 - 132.928, 391.284 - 391.426,
391.450 - 391 . 498; halštat - NM, inv.ě. 132.658 132.706; neolit, eneolit, halštat - M Mělník, inv.č .
Pr 14074-14077, 14751-14767 .
K.Sklená~

49. HOSTiN u Vojkovic, o . Mělník
a)

m!:

Únětická, hradištní .

LOK: Vyvýšená poloha pfi
vých. kopci obce; zhruba pros tor 57,350-500:74,350600 km na mapě M-33-65-B-b (Lu!ec n.Vlto). ~ :
Povrchový sběr - K.2ebera (ÚÚG Praha), 21 . 8.1964,
·.předáno 1971. NÁLEZ: Keram . střepy . ULOŽ: M Mělntk ,
inv.č. Pr 9504-9508 (Únět.), 15334-15335 (hrad.).
K.Sklenář

b) .~ : Knovízská, lat énská, hradištní. I&K: Pole ppč.
306/1 v poloze "Ke Kozárovicwn~ nad Hostínským potokem; pfibli!ně okolí bodu 57,300:74,450 km na mapě
M-33-65-B-b (Lu!ec n.Vlt.). ~ : Povrch$sběry - v.
Fencl, Kralupy n.Vlt., 8.10 .1971. NÁLEZ: Keram.
střepy . ULOŽ: M Mělník, inv.č . Pr 15336-15349 (kncvJ.
15350- 15353 (lat.), 15354-15358 (hrad.). LIT: M
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Mělník

- NZ 262/71 .
K.Sklenáf

50. HOSTOMICE, o. Teplice
KULT: Hrob s keramikou ěn~rovou, laténske sidlisko.
!&K: Severozápadná čast mieatnej tehelne n.p., ě.k.
85. OKOL: Pokračovanie vo výskume laténekeho s!d •
líska ( plán náleziska BZO 1968, t ~.b .XIV). !ihLEZ: Sektor H _4 /cH 3_4 : povrchová kolová stavba/70•7l (kolo•
3
vé jJ.my č.24 al 28/71, pr:!r.č.1816-1/71). - Sektor
H4 : priehlbiny 5,6/71 (pr:!r.č.1816-2, 3/71); kolová
jama č.29/71 (prír.č.1816-4/71). - Sektor o4-H4 : son-

-

5/71 cez priekoµu I (prír.č,1816-5, 6/71). Sektor o4 : kolové jamy č.Jl a 32/71 (prir.č.l8l6•8/7l).
- S~ktor F4 -o4 : objekt 49/71 (p!•:!r.č.1816-9/71). dy

č.4

Sektor F : kolová jama č.30/71 (prír.č.1816-7/71);
4
objekt 50/71 {prír.č.1816-10/71). - Sektor E4 : kultÚrna jama 51/71 (prir.č. 1816-11/71). - Sektor n4 E4: objekt (zrub) 53/71 {prír.č.1816-13/71). - Sek•
tor n4 : objekt 52/71 (prír.č. 1816-12/71). - Kostrový hrob s keramikou šnÚrovou XII/71 (prír.č.1816-14/
71) bol odkrytý v priestore laténskeho sídlieka v
sektore G • ULOŽ: Archeologický odbor teplického
4
muzea v Bílině, fond Teplice. 14!: P.Budinský, BZO
1970, 36; týž, AR XXIV 1972, 615-628, 689-692.
P. Budinský
51. HOSTOUŇ, o. Kladno

~ : Štítarské sídliště . LOK: Bezejmenná ulice
probíhající souběžně se silnicí Hostouň-Jeneč v jihozápadní části obce. OKOJ!: Při zemních pracích v
souvislosti s položením kanalieace a budováním nové
vozovky bylo protato štítarské sídlišt! .• NÁLEZ: Vý-
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kópem bylo protato 18 objekt~ (jámy a polozetnrtice
zapuštěné do sprašového podloží), z nichi tfi (ě , l,
3 a 5) poskytly bohatší keťamický materiál. ULOŽ :
AÚ ČSAV Praha. L!T: Z čj . 3316, 6766/71.

v.Moucha
52. HOSTY, o.

České Budějóvioe

KULT: Únětické s'.!dlišt~i

L.OK: Pis~ovna pod Novim

882/2; v ni~kém jazykovitém měand~u
na so11toku LužniGe fl Vltavou. OKOL: Záchranná ak:oe
19.j 21i-22.lO.l97l (A.Béfiěě). NÁLEZ. ProzkoWD,ny
dvě jamy
ohrožené tě!bou písku; keramika, zlomek
válcovitého závaží, polotovar pfeslěnu 1 siléXy, kamenné ml~rtky, mezanica aj. ~bOŽ.! txposi twa Atí ~SAV
Dvorem;

č.kat.

v Plzni, p~161 P 2J - F 25/71. L:T: Z čJ. 5716/71;
k lokalit~ BZO 6 1968 1 41. KOM~NTÁ~: V konte~tu s
raně bttedobronzov1m hradištěm v pOlOzé s~.Anna
(kat . Týn n.Vlt.) ovládajicim soutok z višineych teras cca 500 m jižně od tohoto sídliét~ a s mohyloYf•
mi pohfébiěti v blizk~m okol1, tvo~1 hostecká aíd liště eoučášt situace, jež jě klíčová pro ~éěéni
vztahu starobťonzových a st'ře d ob.ronzovych kultur ....
ních skupin v jihočtaké oblasti . V téže polozé sbí•
ral F.P~oš~k paleolitickou industrii - prdzkwn na
lokalitě provedený Sl.Venclem (z čj.5623/71) byl,
pokud se týká pal.industrie, negativní.
A.Beneě

53. HRADEC u Stoda, o.· Plzeň-jih

~ : Milavečská (sídli~tč ? ). I&K: Pískovna v poloze "Za mostem", k.č. ~04/1-2, 185 m jižně od stát ního statku na pravém břehu Radbuzy 1 mm od záp. a
160 mm od sev . okraje mapy M- 33-8,-A-b (Stod); viz
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výsek z katastr.mapy 1:2880 - na tabulce 10). O~OL:
a.štván• automechanik SVA v Holýšově, narazil p~i kopání písku počátkem června 1971 na dvě zásobnicovit4
nádoby. Nález byl hláěen prostfednictvím VB ve Stodl
plzeňskému muzeu. Záchranný výzkum provedlo prehist.
odd. ve dnech 11. a 14.6.1971. NÁLEZ: Ve svi.slé átlni
pískovny, na štěrkopískové terase pravého b~ehu Radbuzy, se rýsovaly těsně vedle sebe, v hloubce 50-95
cm pod povrchem, zhruba polovice dvou silnostěnných
zásobnicovitých nádob s rozruěenými hrdly (tab.10:1-2~
.,
Výpln nádob tvofil jemný písek prostoupený ve spodní
části a pfi dnu zásobnic omletými Úlomky hornin a
oblázky.
V horní tfetině nádoby na východě byl zlomek z výdutě tenkostěnného,p~vodně tuhovaného,ko:flíku, zdobeni
svislým širokým žlábkováním. Patrně k němu patfi tuhované mírně prohnuté hrdlo nalezené v materiálu vykopaném s.Štvánem (tab.10: 3). Uvnitf iásobnicové nádoby na západě, silně deformované žárem v ho~ejě:( partii, byl ziomek z podhrdlí jiné zásobnice s plastickou
lištou (tab.10 : 4), ve stfední části výplně nádoby
·zlomky kÓnicky rozevfené misky a šikmo !lábkovaným
okrajem a se stopami tuhování na vnitfní straně (tab.
10:5), část spodku cedníčku (tab.10:6) a zlomky jiO,ch
nádob.
35 cm východně od zásobnic a přibližně v polovině jejich výšky by1o nalezeno několik dalších střepd, mezi
nimi střep z vyhnutého okraje nádoby odpovídajíc:(
barvou a materiálem zlomku č.4 a plastickou liětou.
60 cm jižně od zásobnic byla zjištěna v hloubce 30
~
cm pod povrct>.exit- jamka asi o prwněru 40 cm s šedavou
\
~ písčitou výplní, v níž byly střepy z rdzných hrub ~ ěích nádob. Nad jamkou byl nalezen stfípek č~7 zdobený dvojitou vlnovkou a zbytkem další, který lze
uvést v časovou souvislost se slovanským osídlená
protějšího břehu Radbuzy , kde je známá hradiště .

- 43 -

P~epálená a žárem zkroucená horní čás t zásobnice č.2
na západě, na spodku svisle prstovaná (v . 532 m) a
zjištění, že v nádobách ani v jejich okolí nebyla
stopa po spálených k~stkách, vedou k pfedpokladu,
že jde patrně o část sídlištního objektu.
Ve východní části pískovny jsme sebrali několik zlom- .
led halštatského charakteru, mezi nimi střepy č.8 a 9.
ULOŽ: Prehist.odd. Západ~českého muzea v Plzni, i.č.
18644-18694. KOMENTÁŘ: Nejbližší mohylové po~ebiitě je v borovém lese na pravém břehu Radbuzy, vzdá lené od pískovny na jz. asi 1500 m (srv. J.L.Pič,
Star.I.2, 139; ~ranz Andreas, Vor- und fruhgeschichtliche Denkmaler in Westbohmen, 1927, 10).
M.Doubová
54. HRADEC KRÁLOVÉ, o. Hradec Králové
a) ~:Hradiště

k. lužické, doba hradištní, stfedoviká
město.
LOK: Areál starého města: ploěný odkryv na
dvorcích čp . 143/144 a na Žižkově nám. před čp. 152.
OKOL: Pokračování systematického výzkumu vedenáho dr.
M.Richtrem (AÚ ČSAV Praha) a V.Vokolkem (M Hradec
Králové) v době od 5.4 . do 14.7.1971 a dále v měsí
cích podzimních. NÁLEZ: Výzkum umožnil blí!e roz poznat stratigrafii jádra starého Hradce z období
12.-13.stol. až do pozdního středověku. Z hlediska
vývoje t~pografie osídlení v době hradištní (9.•10.,
event. 11.stol.) je toto osídlení velmi sporadická.
Nejstarší souvislejší vrstva je až ze stol.12. (geologická sonda před čp. 142). Intensitu osídlení od
13.stol. dokláda jí mocné kult.vrstvy se zbytky dře
věných staveb, proutěných plotd, hatí a pod. Pfi výzkumu byla zachráněna celá řada p~edmětd z organických hmot, p!-edevě:ún d~e'8a kóže (zajímavým objevem
je bezpochyby ševcovská dílna pracující od 2.pol.
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13.stol. do 14. (15. ) stol. ) . Pro dal š í vývoj města
je neméně ddleži t é zjiště ní posunu hrani c parcel ve
14.stol., což pře d s t avuj e do jisté míry př e stavbu a
přeměření areálu mě s ta a je . zřejmě symptomem kulturních změn v tomto období. Sondy na Ži žkově nám . ukázaly nové d0klady pr tiv ě kéh o osídlení z doby kul t ury
lužické . V t éže poloze pod dlažbou je souvrství ze
1).stol. a terénní ne r ovnosti vypln ě n é ješ t ě ve 14.
stol. LIT: Z čj . 1897 , 2678 , 3111 , 3930, 63 71/7l;M.
Richter-V.Vokolek, AR XXI II 1971 , 605- 617 .
b) KULT: Hradištní a středo,1 ěk (lJ . s t ol. ) .

1:QK:. Ži žkovo nám. před čp. 142. OKOL: Prů kop na chodní ku před
čp. 142 (max . h l . 150 cm), sb ěr 4 . 1., 9 .2., J. -4.5.
a v červnu 1971. NÁLEZ: Heteroge nní soubor ker amiky
v n ěmž je zast oupena ke r amika hra dištní, k t erá je
zdobena jemnou n ěk o likanásobno u vlnicí . S t řepy hradištního pův od u jsou š ed o hn ědé s boha tou přímě sí slídy. Bohatě je zas t oupena keramika 13 . století , zbarvena tmavě še dě , d o b ře vypálená . Ne jvíce zastoupeným
výzdobným motivem jsou v odorovné rýhy kombinované
s jednoduchou vl nic í či vodor ovnou řado u v tisk~ . Zachovalá hrnčířsk á značka na dně - plastický kruh,
přepdlený rat iš t ěm , k t eré má na obou koncích šipky.
V souboru je t éž zast oupena červeně malovaná keramika. ULOŽ : M Hr adec Král ové, př.č . 57/71 , 67/71.
J . Sigl

c) ~ : Středověk .

!&Kl Za nemocnicí .

~

: Nálezové

okolnosti nejsou známy . Sbír kám musea př e dali K. Ně
meček a Vl . Beneš . NÁLEZ: Větší soubor keramiky ze
14.-17.stol. T éměř zcela zachovalé nádoby a v ětší
mno!ství s tř e pd . Keramika je z velké čás t i pokryta
hnědou a zelen ou polevouo Hojné zlomky z trojnofek.

- 45 Pfedal KoNěmečeko v,těi soubor keramiky ze 14.•15.
stol., na které je patrn4 značné otfen1 al o1Dlet1
vodou. Keramika je tenkoatinn,, okrov, al ěervena
vé barvy. Keramika je zdoben, plaeticlqmi liitud,
jel jsou pferušované vtlačovanou výzdobou. Okraje
jsou vyso~e vzhdru vytažen, nebo na vnljěi atranl ·
výrazně oble zesílené. Na dnech stopy po odfez,v4•
.ní. Předal Vl.Beneš~ ~!: M Hradec Králové, pf.!.
19/71 (Němeček), 20/71 (Beneš).
J.Sigl

HRÁDEK -

tvrziště:

viz Kozojedy, o. Rakovník

55. HRÁDEK, obec Manětín, o. Plzeň-sever

-KULT:

hal4tatské a starolaténsk4 pob~ebiětl.
~ : Pokračování systematického výzkumu od 20.6.4.11.1971 pod vedením dr.E.Soudsk4. NÁLEZ: Na po•
h~ebiěti byla prozkoumána plocha 1000 m2 z,padnl o4
areálu zkoumaného v létech pfedcho•ích. Byla sjiltlna pravděpodobně hradební zea pohfebiětě (nebo jebo
části). Zbytky kamenntch zátladd hradby (o ěifce 2
m) byly pocbyce113 zatím v délce 40 m ve amlru v-z pfi
ji!ní stranl pobfebiitl. V roce 1971 bylo prozkou máno dalších 13 !áro,tch hrobdf z toho ll mallcb
(hroby popelnicové a Jámov4) a dva séhlouben4 obd41•
níkové hroby pod kamenným krytem (hroby a.176 a 188).
Hrob 176 obsahoval dva pohf-by, zfeJmě oba halitatat4.
Vrchní (se zlatým troulkem a bronzov,a náramkem) pat~í pravděpodobně na sklonek tohoto období, sat:!mco
spodní pohfeb a hrob 188 lze bezpoc~by zafadit do
HC, i když inventáf- obou není 1cela totoln:f. &:

Ad

Pozdně

ČSAV

Praha.

~: Z

čj.

3448, 3795, 4374, 5167,

5899, 6704/71; E.Soudská, AR XXIV 1972, 295-304,

365-366.
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56. HRADIŠTĚ, o. Písek
KULT: Pozdně halštatské střepy. !&!: 10-15 m od pravé strany dnes již r ozorané polní cesty z Hradiště d~
Putimi, 325 m sz. od rybníka Starý, na rozmezí polních
parcel 185 a 196 (dle pozemkové mapy vykazující stav
koncem r.1964) . OK0L: Nalezl autor zprávy asi v r.
1965 na místě rozorané meze. Nálezy z jednoho malého
místa - sebrány pouze nálezy z povrchu. NÁLEZ: Vět
ší část zlomků přísluší větěí nádobě cihlově červeného
povrchu, uvnitř šedohnědého , zdobené na podhrdlí s.ku pinami asi tří důlků vymáčklých prstem. Dále zlomky
nádobky zdobené na podhrdlí trojÚhelníky, které jsou
sestaveny z důlků, rytých čar a sítí kosočtverečně
křížených čar. Zlomek okraje další nádoby s plastickou pás~ou (tab.21:1). ULOŽ: U autora 2t)rávy.
J.Frohlich

57. HRADSKO, obec Sedlec, o.

Mělník

KULT: Aurignacká stanice, knovízské osídlení, hra diště ze starší , střední a mladší doby hradištní;
mladohradištní pohřebiště . LOK: Poloha "Za Hradskem•.
QKQ1_: Pokračování systematického výzkumu ve dnech
16.a.-15 .10.1971. -NÁLEZ: Aurignacká pazourková industrie byla zachycena v samé spraši uvnitř podlo ží. Koncentrace industrie svědčí O· aurignacké sta nici, kterou zkoumá dr . Sl.Vencl . Knovízské (lužickoknovízské) osídlení je velmi bohaté na sídl.objekty.
Prozkoumán byl prostornější centrální objekt s keramikou starší doby hradištní spolu s kolkovaným zlomkem. Svědčí o době před r.805 (tj. p~ed rokem historické události o Canburgu) . P~ínosem výzkumu bylo
vysledování žlábku pro palisádu vymezujícího osídlenou plochu se sídli štními objekty o obdélníkovém. pddorysu na nejvyšším bodě hradiště a na planině sever-

- 47 od kostela . Palisáda a objekty patfí do stfední
doby bradiětní a sv ědči o kontinuitě
osídlení
z doby událostí kolem r.805 a tudíl i o identitika~
ci Hradska s Canburgem. Nejintensivnějěí je osídle•
ni z mlad~í doby hradištní nále!ejíc! jak osadě Johanitd z 11.stol., tak osadě poddaná kláěteru něm.
kfížovníkd v Řepíně ze- sklonku mladě! doby hradiětní. Osada projevuje jistý ulicový fád s ěetnými objekty, z nichž některé mají charakter ~emeslný (kováfství s vy~ívačkami (?)i Zjištěey chlebová pece.
V poloze za kostelem nálezy kostrových hrobd ve skupinách (patrně rodových), bez rakví v kamennám oblo!ení, ojediněle s S-záušnicemi, olivovitými korálky
a st~elou zatknutou v Ústech a patrně záměrně roz hozenou keramikou. U některých lze nepochybně dolo!it vampyrismus. Bylo vyzvednuto na 30 Jedincd. Hroby jsou z m.laděí doby hradištní s možn~u starě! tradicí z konce 10.stol. K~estanský ráz poh~bd svědčí i
o starěím kostele z té!e doby pod kostelem dneěnúa.
ULOŽ: AÚ ČSAV Praha. !:!II: M.Šolle, Pfíspěvek archeologie k lokalisaci tzv. •canburgu•, .SbNM XXIV 1970,
lada A, 177-183; Z ěj. 4333, 4970, 5177, 5310, 5577/71~
ně

M.Šolle

5a.

HROZdJOVICE, obec Kostelec, o. České Budějovice
a)

mI:

Pt-avěké

mohyly. ~ : Trat Babinec; kat.a.
492/l; . asi 800 m ~VV od Hroznějovic a 250 m Z od
hájovny Babinec, pfi J okraji lesa; na mapě M-33101-D-b (Purkarec) 19-20 mm od V a 55 mm od S okraje listu. ~ : Prdzkum dne 9.8.1971 (A.Beneě-J.
Michálek); zaměfení 21.5.1973 (ing.~imana, č.plénu
491/1 AÓ); návrh ·zápis•1 do Státního seznamu nemo vitých kult.památek - čj. 4521/ 71 AÚ. NÁLEZ: Skupina obsahuje 4 mohyly (1 neporušenou, 2 poruěen4
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a 1 nejistou).

LIT: Z

čj.

4103/71 (A.Beneš-J.Michá-

lek).

A.Beneš

-

-

b) KULT: Doba bronzová?, sídliětě. LOK: Les Slávnice,
asi 1700 mV od Hro zně jovic a 370 m JZ od výšk.bodu
478.8 m; na mapě M-33-102-C-a (Ševětín) 14 mm od Z
a 70 mm od S okraje listu. OKOL: Průzkum a sběr 9.a.
1971 (A.Beneš-J.Michálek); keramické zlomky nalezeny
na vystupujícím skalním podloží. NÁLEZ: Keramické
zlomky, vzorky p~g~~titu .• ULOŽ: Expositura AÚ ČSAV
Plzeň, př.č. P 6/71. 11.!l. Z čj. 4103/71 (A.BenešJ.Michálek); NZ čj. 3074/73 AÚ (J.Michálek).
A.Beneš

59. HRUŠOV, .o. Mladá aoleslav
KULT: Pravěké, blíže neurč. objekty, halštatský sídliš tní objekt, jámový hrob žárový, dětský kostrový
hrob v jámě (halštatský). LOK: Pískovna, ve které
MNV obnovil těžbu. OKOL: Při skrývce humusu buldozerem bylo obnaženo asi 30 pravěkých objektů - prOzkum dr.J.Hataje. NÁLEZ: Halštatský sídl.objekt a
patrnými p~dorysy kůlů. v řadách . Prozkoumán prostý
jámový pohřeb s pozůstatky kostí (kult.neurčený) a
dětský kostrový hrob v jámě se zničenou keramikou
(zachováno několik halštatských střepů). fil: Z čj.
5854/71.

60. HRUJOV,obec Žimutice, o. české Budějovice
m!_: Zaniklá

osada . LOK : Na jižním svahu těsně pod dnešní osadou , asi 1300 m SZZ od kostela v Žimuticích. OKOL : Planýrka terénu pastviny,
středověká

- 49 prováděná

JZD Žimuticeo Na zákrok exposi tury byly terénní práce pi"eruěeny •· Povrchový prdzkum dr . L.Hrdli!fD
ka. NÁLEZ: Sběr , pi"edaný J9Kubíčkem z Hrušova (zlomky keramiky, kachlO, mazanice , kamenný brousek). Ke•
ramika patří do 16.stol. ULOŽ : Expositura Ad ČSAV
v Plzni, pf.č . P 32/71. LIT: Z čj. 6797/71 .
A.Beneě-L . Hrdlička

61. HUNTÍ~OV, obec Skuhrov, o . Jablonec n . Nisou

KULT: Neurčitelné . LOK: Střed obce (u štrincld, domek p.Daníčka) . OKOL: Při stavbě rodinných domkd
uprostřed obce došlo na poč . 2 . svět . války a p~ed ně- ,
kolika lety k nálezu nádob, které se ale nedochovaly.
LIT: Z čj. 6304/71.

-

62. CHLUMEC, obec Oleěník, o. České Budějovice
a)

KULT: Doba halětatská, mohylov~ pohřebiště. !&!:
Trat "Za borem", č . parcely 833/2, 851; asi 925 m JVV
o~ kaple v Chlumci a 500m SV od KÓty 472.2 (U boru),
v těsném souseds tví výěk.bodu 460.5. Na mapě M-33101-D-b (Purkarec) je lokalita situov ána 146 mm od
Z a 142 mm od J okraje l istu . OKOL: Prdzkum mohylového pohřebiětě 2809.1971 (A.Beneě -J.Michálek), ·
lokalita pak zaměřena ing.Šimanou 5.5.1972 (č . plánu
419/2 AÚ)~ NÁLEZ: Skupina sestává z 12 mohyl (10
porušených, 2 nejisté) . Mohylník dodatečně navržen
do Stát.seznamu nemovitých kulturních památek - návrh čj . 5701/71. ULOŽ: Starší nálezy M Č·.Budějovi
ce, i.č. J.II.157 , J .III.168 . !4I: J.Wodiczka, Die
Hugelgraber bei Burgholz, nesign.rkp . v M Č.Budějo
vice ze dne 16.10.1918 (skupina VI ) ; Z čj. 5407/71
(A.Beneš- J.Michálek) . KOMENTÁŘ: V literatuře vedeno též jako Purkarec. a.Dubský, Pravěk ji!ních Čech,
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1949, 106 (kde

dalěí

lit.) uvádí

chybně

parcely.

A.Beneš
b)

rn:

Doba halštatská - mohylové pohřebiětě. LOK:
Na JZ svahu vrchu Kobylí hlava - Schiťťweg, asi 50 m
JZ od v$šk.bodu 505.5 a 1050 m S od kaple v osad~
Chlumec; na mapě M-33-101-D-b (Purkarec) 108 mm od Z
a 174 mm od S okraje listu. OKOL: PrOzkum mohylového pohřebistě 28.9.1971 (A.Beneš-J.Michálek), pak lokalita geodeticky zaměřena ing.Šimanou 17.5.1972 (ě.
plánu 419/3 AÚ) . NÁLEZ: Skupina sestává z 23 mohyl
(11 neporuš ený ch, 9 poškozených, 3 nejisté). V literatuře uvád ěna též pod kat.Územím Purkarec, ve zprávě
čj. 5669/41 (J.Mádl) chybné č:íslo parcely. ULOŽ:
Starš í nálezy M České Budějovice, i.č. J.III.161-166;
soukr.sb. F.Jahoda, Purkarec. LIT: J.Wodiczka, Die
Hugelgraber bei Burgholz, nesign.rkp . v M Č.Budějo
vice, ze dne 16.10.1918; z čj. ~408/71 (A.Beneš-J.
Michálek). KOMENTÁŘ: Skupina navržena jako dodatek
do Stát.seznamu nemovitých kult.památek - čj. 5702/71.
A.Beneš

c)

KULT: Doba bronzová a halštatská - mohylové

pohře

-

biště. LOK: ~trejnův les - Ostrovce; lesní trat asi :
800 m SSZ od myslivny -Stará obora, 150 mV od kÓty

454.7 a 1750 m Jod kaple v Chlumci; č.parcely 727 a
729 - mohyla č.51 leží na rozhraní parcel 722 a 723.
Na mapě M-33-101-D-b (Purkarec) je lokalita situovaná112 až 119 mm od Z a 81 až 83 mm od J okraje listu.
~OL: Průzkum mohylového pohřebiště 6.10.1971 (A.Beneš), lokalita zaměřena ing.Šimanou 16.5.1972 (č.
plánu 419/4 AÚ). NÁLEZ: Skupina sestává z 51 mohyl
(neporušených 33, porušených 11, nejistých 7). V porušené velké mohyle č.51 sběr keramiky z d.bronzové
a halětatské. Návrhem čj . 6130/71 AÚ skupina za~a -

- 51 zene do doplĎkd Stát.seznamu nemovitých kultQpamátek3
ULO~: Sblr p~ . č. P 19/71 v exp. Ad ČSAV v Plzni. LIT:
Z čj.
5751/71 AÚ (A. Beneě) ; NZ 3048/73 (J.Michá •
lek) . KOMENTÁŘ : B. Dubský, Pravěk jižních Čech, 1949 ,
106 (kde dalš:( lit.) uvádí chybně Steim'lv les a číslo
parcely.
AoBeneě

63. CHLUMEC nad Cidlinou, o. Hradec Králové

rn:

16.-17.stol. LOK: Poloha bNa hradě" ; 110 mm
od východního okraje a 66 mm od severního okraje mapy M-33- 67- D-b. OKOL: Sběr 9. 7.1971 (J.Sigl). NÁ ~ : Zlomek kachle , který je na povrchu zdobený plastickou výzdobou s rostlinným mo tivem. Povrch kachle
je cihlový, pokrytý špinavě bílou engobou. ULO~: M
Hradec Králové, př.č.• 54/71.
J . Sigl

64. CHODOUNY, o .

Litoměřice

KULT: Lužické pohřebiště , laténské sídliště. LOK: Poloha "Na Karkuli". OKOL: Pokračování výzkumu dr. J.
Hraly od 15.6. do l0.8 ~1971. NÁLEZ: Prozkoumáno dalších 22 lužických žárových hroba (celkový po čet na
lokalitě činí 56 hrobó). Většinou šlo o hroby jámové ,
zjištěny i hroby popelnicové a hroby smíšené (pokud
jde o pohřební ritus). Jeden hro~(č.50) lze označit
jako kenotafický. Největší hrob (č.49) měl oválnou
jámu orientovanou podélnou osou ve směru Z - V a obsahoval kromě 11 celých ještě dalš ích 5 nádob ve
zlomcích (jde dosud o nejbohatší hrob na lokalitě).
Chronologicky ddle!it$ je nález hrobu č.47 ve dně
laténského objektu č.25 a jím část~čně naruěený; nádobu z hrobu lze datovat na počátek vývoje lu!ická

- 52 kultury. V laténské osadě bylo prozkoumáno celkem
35 objektů (v celkovém pořadí končí objektem č.52).
Zčásti slo o nehluboké jáxey oválného půdorysu a nálevkovitého profilu s ná lezy keramiky. Jednoznačný
výklad dovoluj e obj ekt č.19 vyplně ný spodkem velká
zásobnice. Nejzávažnější jsou objekty č.21, 22 a 25;
jsou to poloze:nnicei které kromě četných keramických
nálezů obsahovaly i stopy po železář ské výrobě "3trusku), zlomky žel e zný ch a ne p očetné bronzové pře dměty.
Při výzkumu zachy c en žlab táhnoucí se v délce 26 m
ve směru JZ-SV a dos ahující hloubky 10-12 cm. Žlab
resp~ktu je laténské obj0k ty a podle dalších indicií
jej té mě1• s jistotcu můž e me datova t do doby laténské
osady. J eho funkc i však nel ze jednoznačně vyložit.
Keramika je zast0upe na z 2sobnicovými tvary se zesíl enými ok raji, k~rami ke. se struh~r1lo7 i tě zdrsněným
povr chem, výzdoba vl novkami, tuhová kerami ka a vzácně keramika s ž~l e z n~·in i vlož kami . ULOŽ: AÚ ČSA Praha. LIT: Z čj. 2831, 3133, 3497, 3680, 4350, 5447/
71; ~.Hrala , AH XXIV 1 972, 278-285, 359-362.

65,

CHOTĚBUDICE, o.

Louny

KULT : Doba bronzová (kult. neurčeno). b_QK: Pískovna v prostoru bod~ 82,750: 72 ,400 km na mapě M-3363-B-a (Radonice). OKGL: Od př edsedy MNV ve Veliké
Vsi převzaty zbytky lidské kostry a zl.bronzových
kroužků, které nale zl v pískovně u silnice do Chot ěbudi c: na místě spol ečně s nim zjištěno, že pocházejí zřejmě z opadlého kostrového hrobu, jehož zbytek byl ještě ve stěně pískovny a v té době patrný.
,
NALEZ: Zbytky lidské kostry a zlomky bronzových
kroužků. ULOŽ: Expositura Most, č„př. 30/71. LIT:
Z čj. 3487/71. KOMENTÁŘ~ Nález převzal I.Rada, který provádí v pískovně výzkum.
J . Bubeník
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66. CHOUSTNfKOVO HRADIŠTI, o.Trutnov

-KULT:
verní

-

(15. - l8ostol). LOK: Se~
stráň hradního návrší na ostro!ně nad br, .pivovarem. ~
: Povrchový sběr Luaka Jiráska z Trutnova 10.4.1971. NÁLEZ: Keramika , sklo. UJ,Q~: M Hradec Králov~. ill: A.Sedláček, Hrady a zámky V, 74•
84; Výzkumy v Čechách 1970, 42. KOMENTÁff: Navazuje
na sběry z květua a zái4í 1970.
Vl.Wolf' , J.Sigl
Středov ěk

a!

novověk

67. CHRUDIM , o. Chrudim
~ : Lengyelská,

a pozdní doba
hradiětní.
!&K: "U sv.kfí!e", mapa M-33-80-B-a
(Chrudim), 125 mm od Z okraje a 121 mm od J okraje.
OKOL: Sběr Jo. 9.1971. NÁLEZ: St~epy, pfedevě:!m
slezskoplatěnické . ULOŽ: M Hradec Králov4, pf.ě.
49/71. KOMENT~: Jde o pokračování sídliětě, zjiitěného v dnes zrušené cihelně.
v.Vokolek

68.

ClffiEŠŤOVICE,

Oo

slezskoplatěnická

Písek

~ : Hradiště s nále~y z rané st~ední doby bronzové, halštatu B, m.ladohradištní
a ze stfedověku.
~ : Známé hradiště ~u sv.Jana" ·mezi Vltavou a potokem Kozín. Nálezy ve vodou vymletém bfehu Orlická
pfehrady, v okolí skal vých. od kostela, tj. 100 mm
od vých. a 7 mm od již. okraje mapy M-33-89-D-c-J.
NÁLEZ: Větší výběr kex·amiky z rané střední doby
bronzov,, dva zlomky z halštatu B, mladohradiětní
střep s vlnicemi a stře dověký zdobený kachel , zlomek
stěny nádoby a ucho (tab.19-20). ULOŽ: U autora
zprávy. LIT: K l okalitě a.Dubský, Pravěk jilních
Čech, 1949, 146-157; A. Beneš, BZO 1 1963, 18;
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BZO 2 1964, 17.
J.Frohlich
69. CHVATĚRUBY, o. Mělník

KULT: Únětická. LOK: Pfi silnici Kralupy n.Vlt.-Ú!ice, asi 53,800:68 1 125 km na mapě M-33-65-B-c (Kralupy n.Vlt.) • .QKQ1: Sběry na trase ropovodu po skrývce ornice - V.Fencl, Kralupy n.Vlt., 15.12.1971. NÁ~ : keram.střepy. ULOŽ: M Mělník, inv.č. Pr 1537215373. LIT: M Mělník - NZ 265/71, 17/72.
K.Sklená!-

70.

JAROMĚŘ, o. Náchod

~ : Volutová keramika ze sídliště. I&K: "Na ci helnách", stavba silnice Jaroměř - Trutnov. ~ :
Záchranný výzkum narušeného objektu (Vl.Wolf). NÁLEZ:
Střepy (př.č. 52/71). ULOŽ: M Hradec Králové.
v.Vokolek

Vypíchaná. LOK: Ulice Na cihelnách, poblí!
čp.12 a při rohu zahrady p.Pikny.
~ : Při vybírání materiálu pro ldžko nové silnice provedena
skrývka do hloubky cca 70 cm. Při tom téměř skryta
kulturní jáma. Záchranný výzkum referenta 1.6.7.1971.
,
NALEZ: Kulturní jáma, porušená na severním i ji~ním
okraji vkopy pro vodovod a kanalizaci. Z jámy po
skrývce zbyla pouze vrstva o mocnosti 15 cm. Délka
jámy 750 cm, ěí~ka (zachovaná) kolem 200 cm. Ze zbytku jámy pouze n~kolik málo atypických zlomkd vypícha~
né keramiky. ULOŽ: M Hradec Králové. LIT: M.Vávra,
· Část neolitického sídliětě v Jaroměři, Minulostí Jaroměfe 2 1971, 11-32. KOMENTÁŘ: Navazuje na nálezy

b) ~ :

- 55 M.Vávry z roku 1970.
chanou.

Součást sídliš tě

s kult.vyp!-

Vl, Wolf

c) KULT: Stfedov~k až novověk " LOK: Zah~ada u děkan
ství severně od kostela sv .Mikuláše; 145 mm od západního okraje a 100 mm od jižního okraje mapy M33-56-D-d. QKQb: Sběr z výkopku materiálu z geologické sondy, 24.4 .1971 (J.Sigl) . NÁLEZ: Geologická
sonda byla hluboká 850 cm. Keramika se nalézala a!
do hloubky 530 cm. Nejstarší keramika je datovaná
do 14,-15,stol. Většina keramiky však pochází ze
století 17.-18. ULOŽ: M Hradec Králové, pf.č. 61/71,
M

Jaroměř.

J,Sigl
71, JENICHOV, o .

Mělník

~ : N,eoli t. !&K,: 'Pole nad lomem v pol. "Pod deb~:(•,

69,125:80,825 km na mapě M-33-54-C-c (Velký Borek) •
.QKQb_: Povrchový sběr - F.Purš, Mělník, předáno v srpnu 1970. NÁLEZ: pazourkový odštěpek. ULOŽ: M Měl
ník, č . i. Pr 14619.
K.Sklenáf

72. JENIŠUV ÚJEZD, o. Teplice
~ : Pozdná fáza vypichovanej keramiky, stredovek.
I&K: Záhrada za domem č.204, Mlýnská ulice. ~ :
Na základe daru V.Knauera podniknutý 23.4,1971 kontrolný výskum s negatívnym výsledkom. Povrchovým
zberom získané črepy z nádob. NÁLEZ: Nezdobená nádobka (prír.čo 870-1/71, pozdná fáza vypichovanej
keramiky) a sÚbor črepov z nádobí (prír.č . 870-2/71 ,
st~edovek). ULOŽ: Archeologický odbor teplick,ho mu-
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zea v Bílině,

fond Teplice.
P.Budinský

73. JEZNICE, o.

České Budějovice

KULT: Mohylová
-,!&K:
Trat

d. halštatské - mohylové pohi'ebiitl.

"Hřeben"

- "U buku• - "U tři lip" ~ ppě.
1744; asi 1600 m JZZ od obce a 350 m JZ od kÓty
462.9; na mapě M-33-101-D-b (Purkarec) 148 mm od Z
a 97 mm od s okraje listu. OKOL: Pr'1zkum mohylov,ho pohřebiště 27.9.1971 (A.Beneš-J.Michálek); lokalita zaměřena ing. M.~imanou 18.5.1972 (č.plánu
440/1 AÚ). NÁLEZ: Skupina sestává z 29 mohyl: 5 neporušených, 18 porušených, 6 nejistých. Do Státního
seznamu nemovitých kult.památek navrženo upřesněni
příslušných Údaj~ - čj. 5666/71 AÚ. ULOŽ: Starší
nálezy MČ.Budějovice, i.č. J.III.167. hl!,: J.N.
Woldfich, sep. z MAGW XIII 1883, 23; J.Wodiczka, Die
Hugelgraber bei Burgholz, nesign. rkp. v M a.Budějo
vice, dat. 16.10.1918; hlášení čj. 5404/71 (A.Beneě•
J.Michálek). KOMENTÁŘ: V lit. vedeno pod označením
Purkarec: např. Píč, Star. I.2, 1900, 157; B.Dubský,
Pravěk jižních Čech, 1949, 102, 106 uvádí i chybnou
parcelu.
A.Beneš

"' o. Chomutov
74. KADAN,

-

KULT: Pozdně halštatský sídelní objekt. LOK: Stavba
nové nemocnice, při železničním přejezdu tratě Pru néřov-Kadaň.
OKOL: Záchranný výzkum dne 10.8.1971,
na základě upozornění V.Pelce. Zaměřeno J.Zárubou.
NÁLEZ: Polozemnice, částečně narušená rýhou pro kanalizaci. St~epy, mazanice, ohniště. ULOŽ: Expositura Most, č.př. 15/71; 18/71. LIT: Z čj. 4357/71.

Z.Smrž
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75. KAMENNÉ ŽEHROVICE, o. Kladno
~ : 14.-17.stol., ZSO Německá Lhota. OKOL: Po kračováni výzkumu z r.1970 za asistence J.Richtrové. NÁLEZ : Keramika, žel. předměty, sklo. ULOŽ: AÚ
ČSAV Praha. LIT: Z čj. 2836, 5344/71. · KOMENTÁň:
.
Osada Německá Lhota vznikla patrně současně~ osadou Svidna (viz Drnek, o . Kladno}, ale přetrvala a!
do třicetileté války. Byla prozkoumána podstatná
část jedné usedlosti.

--

-

76. KAMENNÝ ÚJEZD, o. České Budějovice
KULT: Mohyly z doby hradištní. !!.QK: Trat Hamerský
les; kat.č. 2776/2; asi 2.2 km JJV• od dvora Plavnice a 1.2 km SV od osady Krasejovka; na mapě M33-113-B-d (Kamenný Újezd) 92 mm od V a 162 mm od
J okraje listu. ~ : Prfizkum a zaměření mohylo vého pohřebiště 20.4.1971 (A.Beneš, M.Šimana, J.Morávek, č.plánu 407/3 AÚ). NÁLEZ: Skupina sestává
z 8 mohyl: 6 porušených, 2 nejisté. ULOŽ: Nálezy.
se nedochovaly . g!: Starší zprávy shrnuty u R.
Turka, Slawische Hugelgraber in Sudbohmen, 1958, 39
(Plavnice}; hlášení čj. 97/65 exp. Plzeň.
A.Beneš

77. KANÍN, o. Nymburk
~ : Slovanské pohřebiště II. LOK: Ppč. 213/1.
QKQb: Pokračová.r.1í ve výzkumu, který vede dr. L.Hrdlička. NÁLEZ: Odkryto dalších 10 kostrových hrobd
v obvyklé poloze a orientaci (ZZV-VVJ). Ve dvou hrobech bylo dno jámy vyloženo dřevem. Inventáf zaznamenán jen v jednom hrobě (hrob č.8 - dětský): náhrdelník ze 13 skleněných korálkd a dvě malé bronzov4
S-záušnice na hrudi. ULOŽ: AÚ ČSAV Praha. LJT: · Z

- 58 č'j.

6798/71A

78. KLUČOV, o. Kolín
~ : Sídliště kultury řivnáčské, žárový hrob kultury knovízsk~. !&K: Pískovna JZD. QKQ&: Při tě!bě
písku porušeny pravěké objekty. Záchranný výzkum
provedl dr. J.Kudrnáč v době od 6.9.-8.10.1971. NÁLEZ: Podařilo se prozkoumat celkem 9 jam datovaných
keramikou do období k.řivnáčské. Ve 3 jamách byly uložeey lidské kostry. Jedna z koster prokazovala, !e
mrtvý byl vhozen do jámy, v další jámě byla kostra·
uložená ve skrčené poloze, ve třetí jámě u kostry ve
skrčené poloze byly ještě přiloženy 2 nádoby. Při
rozšiřování pískovey došlo k porušení žárového po~bu z období k.knovízské. ULOŽ: AÚ ČSAV Praha. LIT:
Z čj. 1870, 243L, 4834, 5352, 5420, 5675/71.

79. KN:fN, obe.~ Bf'ezí u Týna nad Vltavou, o. Č.Budějovice
I

~ : Mohylová stf'ední doby bronzové a halštatske.,
mohylové pohřebiště. LOK: Les Zabitý; kat.č. 17;
asi 2.9 km JZ od Knína a 2 km SV od Nové Vsi, *ěsně
J od kÓty 468.8; na mapě M-33-101-D-b (Purkarec) 108 .
mm od Z a 98 mm od S okraje listu. OKOL: Pr~zkum
mohylového pohřebiště 27.9.1971 (A.Beneš-J.Michálet);
upřesnění ve Stát.seznamu nemovitých kult.památek čj. 5806/71 AÚ. NÁLEZ: Pohřebiště sestává z asi 30
mohyl, polovina z nich je porušena starými výkopy.
V jedné z dříve prokopaných mohyl získáey _sběrem
pravěké střepy (přír.č. P 21/71 exp.Plzeň). ULOŽ:
MČ.Budějovice, i.č. J.III.169-170; sb.Ohrada, i.ě.
878-883, 2067-2070 (eyní MČ.Budějovice). !!I!: J.
Wodiczka, Die Hugelgraber bei Burgholz, t\8Sign.rkp.
v MČ.Budějovice ze dne 16.10.1918 (skupina IV); F.
Janovský, Z ohradskébo musea, Tradice č.J, červenec

-
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1934, 75; NZ

čj .

1628/58 - L.H,jek; hláěeni čjo
5405/71 (A.Beneě •J,Michálek); NZ ěj.3049/73 - J,Mi•
chálek. KOMENT~:V literatu~e vedeno větěinou jako
Purkarec nebo Litoradlice.
A.Beneě

80, KOLÍN, o. Kolín

knovízské a z doby hradiětní• pohfebiětě z doby hradiětn1; pravěk blí!e neurěeey. LOK:
Pískovna v poloze "Sandbers" p~i Starokolínak4 silnici, Kolín IV-Kutnohorské p~edměsti. OKOL: Zá chranný výzkum vedený dr. J,Hralou. NÁLE~: Z pravěkého období prozkoumána jáma s mladě! knovízskou
keramikou a jáma s pravěkou, blí!e nedatovanou ke•
ramikou. Sběrem získána keramika z 10.-12.stol.,
hroby nejsou zatím pfesněji datovatelné (zatím nález jedné S- záuěnice asi z 11.stol.). ULOŽ: AÓ asAV
Praha. ,&ll: Z čj. 4307, 4643/71,
~:

Sídliětě

81. KONOBRŽE, o. Most
a) mI,: Rozruěené Únětické poh~ebiětě. _ ~ : Skrývka
dolu Ležáky, jihových~ od Kopist a ji!ně od Kono br!i . Nelze blíže lokalizovat. OKOL: Částečně p~evzato , část vybrána z profilu skrývky. NÁLEZ: Pa trně rozrušené hroby, 3 koflíky, lidské kosti. ULOŽ:
Expcsitura Most, č,pf. 16/71. ~ : NZ čj. 146/72 •
. Z.Smr!
Knovízské jám,y a kulturně neurčený hrob . LOK:
Doly Ležáky, ve stěně (stejné místo jako výzkum
1970). ~ : Pfi prdzkumu na základě hlášen! Soboty a Pávka. NÁLEZ: Knovízské sídliště: 3 jámy zá-

b) ~ :
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sobnicového charakteru s keramikou a zvířecími kost~
mi, blíže neurčený kostrový hrob (převzali jsme z ně
ho kosti, lebku a asi 1/2 železného jednobři tého meče se zbytkem dřevěné pochvy) . Z naleziště pochází
ještě dalš í zniče ný kostrový hrob bez milodarů. ULOŽ:
Expositura Most, č . př. 50/71 a 79/71. LIT: BZO 1970,
"" Učast
,
49-50 ; Z· čj. 1009/71. KOMENTAR:
na výzkumu Sobota a Pávek.
D.Koutecký

82. KOUŘIM, o . Kolín ·

KULT: Hradiště mladší až pozdní doby hradištní. I&K:
Poloha u sv.Jiří. ~ : Soustavný výzkum v délce 2
měsíců , který navázal na objev sídlištní aglomerace
v r.1970. Zahájen 7.6., ukončen 10.8.1971. NÁLEZ:
Předmětem výzkumu byl osídlený prostor západně kostela sv.Jiř í, vymeze~j na severLí straně stěnou s kllly,
zesílenou kamenitým zdivem, na jižní straně stěnou
ze silně jších sloupů . Orientace obytného prostoru
JV-SZ jako starší objevený kostel. Podlahové polštáře jsou patrné zejména v sz . části. Sídlištní Útvar
je členěn v komory a je datován keramikou časné mladší doby hradištní . Výzkum plochy nemohl být dokon - ·
čen . ULOŽ : AÚ ČSAV Praha . 1.II: Z čj. 2529, 2931,

3812 , 3969/71.
M.Šolle

83. KOZOJEDY , o . Kolin

fill1I: ZSOo

LOK: U kostela sv.Martina. ~ : Záchranný výzkum vyvolaný budováním urnového háje
vedl J .Klápště . NÁLEZ: Prozkoumáno několik objektó
s keramickými nálezy . ULOŽ: AÚ ČSAV Praha. LIT:
Z čj. 6855/71 . KOMENTÁŘ: Při povrchovém průzkumu
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dosud neznámá ZSO asi 700 m s everovýchodnl
od kostela sv .Martina.
84. KOZOJEDYt o. Rakovník
a ) ~ : Knovízské !árové po~~biětlo

-.QKQ,&:

LCX:: Poloha

"Bamberk" SV od d~evíčskáho dvora •
PovrchoV,
pr~zkum provedercy dne 2.12 .1971 byl vyvolán upozorněním ing. V. Sábla na nové nálezy. NÁLEZ: Na vr cholu pfirozené vyvýěeniny vyoral p~ed několika lety traktorista JZD bronzové p~edměty (jehlice s profil.hlavicí, zlo~ek náramku), kter4 V.Sábl získal a
p~edal do NM. Později sám na vrcholu vyvýěeniey nalezl spodní část knovízské zásobnice obsahující
zbytky epáleeych k~stek. ULOŽ: NM, sbírka v.Sábl.
ill,: V.Sábl; Daliborovy Kozojedy a hrad D~evíě, N.
Straěeci 1973; 2 čj. 5998, 6757/71.
J.Kabát a V.Moucha
Slovanské hradiště. LOK: Poloha "D~evič".
~ : Povrchový pr~zkum provedený dne 2.12.1971 byl
vyvolán upozorněním ing. V.Sábla na nové nálezy.
NÁLEZ: Na vrcholu hradiště asi 15 m jihozápadně od
vchodu do kostelíka sv . Václava byla orbou zachycena
obdélníková pískovcová deska o rozměru 160x60x20 cm.
Jde nepochybně o náhrobní desku. Na východním svahu
hradiště jsme zjistili opevnění , které mělo za Úkol
chránit p~ístup k vodnímu prameni, který vytéká v
těch místech na Úpatí hradiště. Ing. V.Sáble nás dále upozornil na polokruhovité vyvýěené plató pod
východním valem D~evíče, kde se Údajně mělo p~i
ěachtováni chmelnice p~ijít na kostrové hroby. Zá,
padně od "Železné brány~ je na prudkém svahu uzká
ploěina , na které ing. Sábl našel popelovitou kul-

b) ~ :
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turní jámu vyplněnou střepy, které datujeme do 10.11.stol. ULOŽ: Sbírka íng. V.Sábl. J4I: V.Sábl,
Daliborovy Kozojedy a hrad Dřevíč, N.Strašecí 1973;
Z čj. 5998, 6757/71.
J.Kabát a V.Moucha

c) KULT: Středověk (?) . _!&K: Poloha "~chvald". ~ :
Povrchový pr~zkum provedený dne 2.12.1971 byl vyvolán
upozorněním ing.V.Sábla na nové nálezy.. NÁLEZ: Poloha "Rychvald" se rozkládá jižně od hradiště Dřevíč
přes Údolí na hraně příkrého svahu a plošiny porostl4
habřím. Jde o obdélníkovitý valovitý Útvar o rozměru
asi 35 x 50 m, protatý na jižní str~ně vstupem. Při
západní straně při valu jsou patrné destrukce jevící
se dnes jako prohlubně. Podobné Útvary jsou na ploěi
ně i mimo prostor uzavřený valem. Podle sdělení ing.
V.Sábla se místo připomíná v hist. zprávách ve 14.
stol. jako vladycká tvrz. LIT: V.Sábl, Daliborovy
Kozojedy a hrad Dřevíč, N.Strašecí 1973; Z čj.5998,
6757/71.
J.Kabát a V.Moucha

Středověk.

!&!:

P loha "Hrádek" - tvrziště
opevněné valy se rozkládá JV od Kozojed.
~ : Povrchový prdzkum provedený dne 2.12.1971 byl vyvolán
upozorněním ing. V.Sábla na nové nálezy .
ID_: v.
Sábl, Daliborovy Kozojedy a hrad Dřevíč, N.Strašeci
1973; Z čj . 5998, 6757/71.
J.Kabát a V.Moucha

d) ~ :

85. KRALUPY NAD VLTAVOU, o.

Mělník

a ) ~: Knovízská. !&!: Vrch Hostibejk, asi 50,500:
68,200 km na mapě M-33-65-B-c (Kralupy n.Vlt.).

- 63 OKOL: Výkop základO letní restaurace - sběr v.
Fencl, Kralupy n.Vlt., 19.s.1970. ?YÁLEZJ lCeram.
st~epy. ULOŽ: M Mělník, inv~č. Pr 14522-14545.
ill,: M Mělník - NZ 184/70.
K.Sklenáfi

b) KULT: Knovízská(+?). 1:.QK: Kralupy n.Vlt.I, Žilkova ul., tj. asi 51,050 : 67,875 km na mapl M-33-65B-c (Kralupy n.Vlt.) OKOL: Výkop potrubí - sběr
V-Fencl, Kralupy _n.Vlt,,listopad 1970. NÁLEZ: Xeram.střepy. yi.~: M Mělník, inv.č. Pr 13991-14003.
ill: M Mělník - NZ 162/70.
K.Sklenáfi
c) ~ : Knovízská, doba římská? !&K= Kralupy n.Vlt I,
Komenského nám., mezi ZDS a hi"iětěm, asi 51,07;:
68 1 050 na mapě M-33-56-B-c (Kralupy n.Vlt.). OKOL:
Výkop pro potrubí, sběr V.Fencl, Kralupy n.Vlt.,
4.2.1971. NÁLEZ: Keram.střepy. ULOŽ:- M Mělník, inv.
č. Pr 14739-14743.
LIT: M Mělník - NZ 234/71.

-

K.Sklenář

d) KU~: Nálevkovité poháry, mladý halětat. !&!:Kralupy n.Vlt. - Lobeč, býv. Adamova pískovna, asi
50,250-300:69,800-875 km na ~apě M-33-65-B-a ~el trusy) - nál. poháry ve stěně pískovny, halštat na
poli mezi pískovnou a svahem~ Vltavě. ~ : Povrchové sběry - V.Fencl, Kralupy n.Vlt., 5.4.1971
(halštat) a K.Sklenář, NM Praha 6.5.1971 (eneolit).
NÁLEZ: Keram.střepy; zvířecí kosti a kamenná ětíp .
industrie eneol. ULOŽ: K Mělník, inv.č. Pr 1507415096 (halštat) a 15097-15123 (eneolit). LIT: M
Mělník - NZ 242/71 (halěta t).
K.Sklenáf

-

- 64 e) ~ : Starší Únětická (zřejmě kostr.hrob). LOK: Kralupy n.Vlt. II - Lobeček, čp.512, roh ul.J.Hory a Revoluční; 50,950:69,300 km na mapě M- 33-65-B-a (Veltrusy). ~ : Výkopy základů domku 1948 či 1949 - daroval stavitel _B eran, Kralupy n. Vlt., v dubnu 1970.
NÁLEZ: Miska na 5 p1ných nožkách, se 4 uchy, v. 90
mm, ú. 225 mm. ULOŽ: M Mělník, inv.č. Pr 14100.
K.Sklenář

~) KULT: Mladší halštat. bQK: Kralupy n.Vlt. IV - Minice, pole ppč.350-355, 364 vých . od Hradiště, zhruba plocha 50,000-500:64,950-65, 100 km na mapě M-3365-B-c (Kralupy n.Vlt.). ~ : Povrchové sběry - V.
,
Fencl, Kralupy n.Vlt., duben-květen 1970. NALEZ:
Keram.střepy. ULOŽ: M Mělník, inv.č. Pr 14194-14228.
LIT: M Mělník - NZ 183/70.
K.Sk lenář

g)

KULT: Mladší halštat . LOK: Kralupy n.Vlt. IV - Minice, parcela 380/6 v pol. "U křížku", asi 50,000:
65 1 550 km na mapě M-33-65-B-c (Kralupy n.Vlt.).
~ : Záchranný výzkum zbytku větší sídlištní jámy, .
porušené výkopem základů rodinného domku - K.Skle nář (NM Praha) a V.Fencl, Kralupy n. Vl t ., květen
,
1970. NALEZ: Keram.střepy, zviř.kosti, mazanice.
ULOŽ: M Mělník, inv.č . Pr 14229 - 14370. LIT: M
Mělník - NZ b.č./70.

-

-

K. Sklenář

h) ~ : Mladší halštat . LOK: Kralupy n.Vlt. IV - Minice, parcela 380/ 8 "U křížku", asi 50,000:65,550 km
na mapě M-33-65-B-c (Kralupy n.Vlt.). ~ : Sběry
z jedné či dvou jam porušených při kopání základ~
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rod.domku - V.Fencl, Kralupy n.Vl.t. a K.Sklenář (NIi
Praha), kv ěten- červenec 1970; 1971. NÁLEZ: Keram.
střepy, zvíř.kosti. ULOŽ: M Mělník, inv.č. Pr 14371:14490, 14588-14618, 15374-15376. ill,: M Mělník NZ 183/70.
K.Sklenář

i ) ~ : Mladší halštat. LOK~ Kralupy n.Vlt. IV - Minice, pole ppč.320, asi 50,150:65,625 km na mapě M-3365-B-c (.Kralupy n.Vlt.). OKOL: Povrchový sběr - V.
Fencl, Kralupy n.Vlt., 7.4.1971. NÁLEZ: Keram.stfePY• ULOŽ: M Mělník, inv.č. Pr 15074-15085. LIT: M
Mělník - NZ 241/71.
K.Sklenář

j) ~ : Mladohalštatské hradiště, pravděpodobně eneolit a kultura knovízská. !!QK: Na vjv. od bývalé
obce Minice (nyní Kralupy n.Vlt. IV). OKOL: Pokra,
čování výzkumu NM v Praze v roce 1971.
NALEZ: Sonda č.l - rozěířena v systém dílčích sond, které odkryly téměř celý rozsah "dlažby" (mírně zkosený obdélník o stranách cca 12 m x 8 m, s delší osou S-J).
"Dlažba"se skládá z původně souvislé plochy lomových
kamen~, uložených v jedné vrstvě značně přesně do
ploché roviny. Původně byla opatřena hliněným pokryvem, několik cm silným, s povrchem uausaným do maltovité vrstvičky. Sonda č.2 - pokračováno ve výzkumu zachyceného objektu. Pravděpodobně rozsáhlý a
hluboký objekt s velkým množstvím mazanice, keramiky a zviř.kostí. Zachycena pouze východní stěna s
okrajem. ULOŽ: NM Praha. LIT: BZO 1970, 53. KOMENTÁŘ: Výzkum bude pokračovat i v roce 1972.

M.Slabina
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...

01.ŠOY - brad : viz BOHY. obec JC.o~ojedy. o. P1aen-sewer.

86. KRČiN, o.

Háchod

~ : Středověk (l).stol.). !&K: 58 ma od jilniho
okraje a 93 mm od ,rýchodního okraje mapy K-33-57-C-c.
~ : Sběr s.Ekrta. NÁLEZ: Menší soubor keramiky,
jež je zdobená pásy r~zně širokých vodorovných eyh
a vodorovnou řadou oválných vtisbl. Na jednom stfepu je vodorovná plastická lišta. Povrch keramiky je
ěedohnědý. Nalezeno též větší mno!ství mazanice.
ULOŽ: M Hradec Králové, pf.č. 42-71.
J.Sig1

87.

K~IMICE, o. Plzeň-sever

!ill.fil:

Sídliště

s lineární keramikou. LOK: Na státní silnici E 12 proti rozvodně ZČE. ~ : P~i stavbě autobusové zastávky porušil bagr n . p. Silnice,
Litice, 26 jam. Pr~zkum a sběr provedla ve dnech
21., 22.a 24 . 10.1971 expositura AÚ ČSAV v Plzni (A.
Beneš) spol.ečně se Západočeským muzeem (M.Doubová_) .
NÁLEZ: Vzorky materiálu: keramika, kamenné nástroje,
.zvíf-ec:! kosti ad. ULOŽ: Západočeské muzeum Pl.zeň, ·
prehist.odd., př.č. 98/71 a 1/72. LIT: Hlášení ěj.
5714/71; A.Beneš, in: Minulosti Západočeského kraje
X, 1973, 176. KOMENT~: Cf. BZO 5 1967, 20-21 (Sl.
Vencl).
A.Beneě

88. KAIVOKLÁT, o. Rakovník
~ : Stf,edověk -

zbytky hrádku.

LOK: Zbytky hrád-

ku se rozkládají na oválném pahorku, ležícím po levl
straně lánské příjezdové hradní cesty asi uprost~ed
palouku prostírajícího se podél strání ~eky Beroun-
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ky od kaplič lcy sv . Eustacha až k okraji lesa, navazuj í cího na nedal ekou. osadu Amal!n. ~ : Povrchový prózkum pr ovedený ředitelem F. Kubcem.
NÁLEZ: Na
lokalitě se dobře zachovala oválná dispozice stavby
s troskami ohradních zdí a příjezdovou cestou. g!:
Z čj . 1751, 2816 , 6147/71 . KOMENTÁ!i: F.Kubec soudí,
že jde o opevněný raně feudální přemyslovský hrádek,
který byl předchddcem pozdějšího hradu Křivoklátu.

89. ICSICE, o. Tachov

-

-

KULT: Mohyla halštatské mohylové kultury. LOK: Poloha " Čertdv Kámen", ppč. 1436. OKOL: Záchranný výzkum dr. v.~teťanové jedné z mohyl velkého pohře biště y lese u Kšic . Mohyla by~a poruěena sondou
při geologickém prdzkumu. Výzkum probíhal ve dnech
od 20. 7. do 13 . 8.1971 . NÁLEZ: Mohyla o 0 13-14 m a
výšce 80-100 cm byla při obvodu vymezena kameruzym
věncem (u jednoho z kamend ležely dvě pdlky dvou
skleněných žlutých koráld s očky). Prostor vlastního hrobu uprostřed mohyly byl vymezen spálenými poleny sestavenými do čtverce o straně přibližn, 4 m,
orient . podle svět . stran. Hrob byl zakryt kamenným
ku!elem, rovně! čtvercového t v aru. Vlastní poh~eb
byl ulo!en v jihozápadním rohu u větší amforovité
nádoby, také v ostatních ~ozích bylo u nádob meně!
mno!ství spálených kdstek. Výbavu hrobd tvofilo nejméně 22 nádob. U jedné skupiny nádob .1e!elo
několik
amorfních bronzových zlomkd . Jak polene hranice , tak
keramická výbava spočívaly na pdv odní úrovni; hliněný násyp sestával z č i s t é nač erv enal é ljlíny, kameny byly míst ního pdvodu„ ULOŽ : AÚ ČSAV Praha.
fil: Z ..ěj . 3670, 3818, 4076 , 4349 , 4551/71 .
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90. KUBLOV, o. Beroun
KULT: Mladý paleolit. LOK: Vrch Veliz, ppč.330, v
místech zaniklého kláštera. Nalezeno ve čtverci A,
v mělké jámě druhé vět š í místnosti klášterní budovy
ležící jižně od kostela. ~ : Náhodný nález autora
zprávy. NÁLEZ: Zlomek mladopaleolitické čepele ze
světlehnědého, modravě - bíle patinovaného pazourku,
se stopami křesadlové bilaterární retuše. Druhotné
použití (asi v době existence kláštera) je patrno
z rozdílu patinované a nepatinované plochy pazourku
(tab. 21:4). ULOŽ: Pamětní síň J.L.Zvonaře v bývalé
škole v Kublově. hOMEiITÁŘ: Uvedený nález předán v

r. 1973 MNV v

Kublově.

J.Špaček

,
91. KUTNA HORA, o. Kutná Hora
a ) ~ : Sídliště eneolitické a starobronzové. LOK :
Viz plánek na tab. 2-3. OKOL: Záchranný výzkum.
NÁLEZ: Při agrotechnických Úpravách v roce 1971, kdy
byl zahrnut v sekci N hluboký Úvoz mezi obcí Přítoky
a polohou "Na obci" označovaný jako "stará silnice",
byla poblíž Přítok shrnuta ornice v šíři asi 15 m
a délce 150 m po obou stranách Úvozu . Na skryté ploše jsme zjistili tři objekty (tab . 3:1). První označený Nl (jáma) byl zkoumán jen částečně a obsahoval
jen několik zlomk~ keramiky, které lze datovat jen
rámcově do eneolitu nebo st.doby bronzové . N2 (zásobní jáma) byl prozkoumán celý, protože obsahoval
velmi početné keramické nálezy ze starší doby bronzové, které se však vymykají z běžné náplně Únětic
ké kultury (převaha džbánkovitých koflík~ s nízkou
výdutí a širokým kalichovitým hrdlem, misky a mísovitá zásobnice, keramika vesmě$nezdobená 1 jen výji mečně plastická prstovaná páska, atd.) a připomína-
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jic! spí ěe moravské torrq ze sklonku starě! doo,
bron1ov6 (tab ,3:2 ) t Objekt N3 (rozsáhld eoujámi)
byl jen vzorkován ( t ab. 3: J') . Pati't! ~aaovl pozdnímu
neolitu nebo e tarě!mu eneol itu, UL02: Expedice By•
lany. KOMiNT~: Již v roce 1964 p~i prdzkwnu na
sekci N byly oáateěně sondovány dva objekty KNP
(1601 • tab.4J 1602 ~ tab , 5) a zaměfe~ dali! dva
body se stejnými nálezy .
I,Pavld
b)

rn:

LOK: Šultysova ul, čp.154, ve dvo•
fe, ~ : Sběr listopad 1971, z,chrannt výzkum 29,
ll,-3,12.1971 v prdběhu hloubeni p~ečerpávaci jimlq
ve dvo~e domu, HÁ,LEZs Stfedověké navá~ky z 15,etol,,
2 odpadni jímky z l.poloviey 14,atol., jedna z nich
částečně prozkoumána, z!skán počet111 nálezový sou bor keramiky, ko!en4 a dřevěné předměty, zlomky skla.
ULOŽ: OM Kutná Hora, č,kat. K 2051-2485 a pftir,ě.
394-431/71, ~ : NZ čj, S 1/71 v OM Kutná Hora.
St~edovik.

T.Velímslq

9~. KVÍLICE, o. Kladno

mI: Doba fímská.

obce záp. od
ěkolní budovy.
~ : P~i výkopu základd nové školní budovy porušena jáma z období kultury ~ímské.
NÁLEZ: Kromě keramických z1omkd na~ !elezná struska a zvífecí kosti. ULOŽ; AÚ ČSAV Praha. LIT: Z
čj. 6756/71,
V.Moucha
!1..QK:

-

Uprostřed

-

93. KYJICE, o. Chomutov

m!: Stfedov~ká tvrz. ~ : V prostoru býv. mlýna.
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NALEZ: Obhlídku objektu provedli D.Koutecký a M.Jančák (M Chomutov) . LIT: Z čj. 5713/71. KOMENTÁŘ: Po
vybudováni vodní nádr že bude tvrz zatopena.

;1(-

94. LAHOST, o. Teplice
KULT: Knov í zské sidliště. LOK: Kamenolom vpravo od
silnice z Teplic do Lahoště. OKOL: Průzkum na akry,
té ploše v kamenolomu provedl dr. D.Koutecký. NALEZ:
Zbytek většího objektu , patrně chaty v západní stěně
lomu. LIT: Z čj. 1570 , 1937/71.

95. LEVÍN, o.Berou1~
KULT: Knovízská, žár.hroby„ LOK: Blíže neurč., zpráva z druhé ruky (od V.Je línkové z M Hořovice). ~ :
Při stavebních pracích zachráněny tři žárové hroby.
fil: Z čj. 6195/71 (V.S purný).

96. LHOTA, obec Dolní

Břežany,

o . Praha-západ
,.

a ) ~ : Keltské oppidum. bQK: V upatí kopce Hrediš'tě
nad Závistí, brána D ve val u č.III podle F.Proška.
~ : Pokračování systematického výzkumu v době od
14.4. do 19 .11.1971. ~ÁLEZ: Byl zhruba dokončen výzkum vnitřních konc~ obou kříde l brány kleštovitého
typu, s čelní kamennou zdí , zpevněnou v líci svislými trámy a . budovanou ve v š ech fázích stejným zpó sobem. Ve střední stavební fá zi se konce obou kří del brány v tup ém Úhlu nálevkovitě rozvíraly a cesta této fáze byla zároveň s lícem zdi dvakráte upravována. Na starší z těchto Úprav cesty byla nalezena
malá stříbrná mince s koníčkem adv~ drátěné spoey
spojené konstrukce. V cestě mezi vn~řními konci kří
del brány byly odkryty rozměrné základové jámy pro

- 71 vlastní dřevěnou stavbu brány s vraty (tzv. Tor haus), vylámané do skály zároveň s nejstarší oppidální ·rází hradby a obsahující kromě kostí výraznou
mladolaténakou keramiku ~ Tato stavba, v!dy znovu vybudovaná ve všech dalšich fázích hradby s kamenntm
lícem přibližně v týchž mís~ech, měla minimální d4lku 13 m, ěířku 7,50 m; stfeduvé sloupy ji ve všech
fázích členily na dva prOchody. V blízkosti vrat byl
nalezen železný klíč~ Tak~ pro čtvrtou, závěrečnou
fázi opevnění (palisáda na hřebenu valu a pfíčný zátaras přes cestu) byly prozkoumány kdlové jámy pro
dřevěné přemostění cesty, které však bylo umístAno
až za vnitřními vraty staršich fází a sahalo do
vzdálenosti 4 mna SZ od příčného zátarasu cesty.
K~lové jámy odkryté u líce jižního křídla brány
nevylučuji mofnost, že cesta byla přemostěna v cel4
d,lce mezi oběma křídly brány a uzavírána vraty i na·
vnější straně.

Těsně před

lícem jižního vnějšího náro!i brány
nejstarěí oppidální fáze byl dokončen výzkum stej•
nodobé chaty, terasovitě zahloubené nad vnit~ním
Qkrajem příkopu a obsahujíc:! dtlležitou keramiku.
Část jiného pozdně laténského sídelního objektu byla prozkoumána i na te r a se za jižním křídlem brány. ·
Pfíkop pfed bránou byl zkoumán v sondách po obou
~tranách dnešní cesty. Severně od cesty (sonda F 21)
shledáno, !e nad vnější hranou p~íkopu chybí kdly
po palisádách, jaké byly odkryty v r.1968 vně p~:!kopu ji!ně od cesty (sonda F 16/7). Po obou stranách
cesty (sondy F 19 a F 20) bylo zjištěno, !e teprve
po výstavbě oppida byla z~ízena. přes částečně zaplněný pozdně halětatský pfíkop sypaná hráz pro cestu
k bráně, zpevněná na obou . bocích kamenn$mi tarasy.
Cesta se tehdy od směru dnešní cesty odkláněla poněkud k jihu. Obou svahfi mělkého pďzdně laténskáho

příkopu;

i jeho dna bylo využito pro osídlení. Zvláště významný byl obj ev dvou malých chat v superpozici,
mírně zahloubených do starších de strukčních vrstev
na vnitřním svahu příkopu (sonda F 18). Vrchní z těch
to chat kromě hojné keramiky a zvířecích kostí (byly
v ní však nalezeny také zlomky lidských kostí) i jiných nál e z ů, obsahovala zlomky destiček na výrobu
střížků pr·o ražbu zlatých a stříbrných mincí a kus
ke límku s přit av enými zrnky zlata. Další doklady pro
keltské mincováni ( zlomky hliněných destiček s dó.lky)
byly nalezeny v druhotné p oloz e u v n it řního severního
křídla brány a to v j eho mladší s tř ední fázi,· do které nále~í i zmíněná chata s destičkami v příkopu.
ULOŽ: AÚ ČSAV - expedice Závist, č.přir. F 1568, F
1967. LIT: L.Jansová, AR X.XIII 1971, 273-281; tá!,
PA LXV 1974 (v tisku). Z čj . 1598, 2014, 2525, 3324,
3804, 4492, 5355, 5935/71 (P.Drda); 6826/71 CL.Jansová); ostatní zprávy: čj. 539, 829, 1358, 4964/71;
zpráva o komisi ze dne 29.9.1971 bez čj. KOMENTÁŘ:
Sídelní objekty v příkopu, které podle množství keramiky a jiných nálezů byly obývány po delší dobu,
naznačují, že příkopu v pozdní době laténské nebyla
již přisuzována tak výrazně obranná funkce jako v
obdobích starších, pravděpodobně proto, že tehdy byla zřízena předsunutá obranná linie na východní straně předhradí u Lhoty.
L.Jansová
b) ~ : Štítarské hradistě. 1-QK: JV Úpatí kopce Hradiště nad Závistí .
OKOL: Systematický výzkum brány
D keltského oppida. NÁLEZ: Pod vnitřním koncem jižního křídla pozdně halštatské brány byl odkryt 3 m
široký a cca lm hluboký hrotitý příkop, v němž kromě ojedinělých zlom.k~ keramiky bylo při vnitřní straně dna nalezeno he j ně zuhelnatělého dřeva (sonda F
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lO) o

Příkop směfoval tém~ř' přesně

od Z-V a v blizkosti dnešní cesty (sonda F 6) zaobleni končil. Na
tomto místě byla nalezena poměrně hojná keramika
typických tvard i výzdoby. ULOŽ : AÚ ČSAV expedice
Závist. ill,: Z čj. viz u 96a . KOMENTil: Stejn;f
směr jako příkop má i ~ada oválných v~novitých jaml
odkrytá dříve ve vzdálenosti cca 10 mna jih od pf!•
kopu. Objev příkopu potvrdil autorkou vyslovený názor (AR XXIII 1971, 276), že tyto j ~ jsou jen .
vnějěím zesílením jiného opevnění, kter~ je tfeba
předpokládat dále na severu. Nahromaděni keramiky u
konce příkopu naznačuje , že již ve štítarském obdobi
cesta probíhala přibli!ně v týchž místech jako v pozdějších obdobích. Podle směru opevněni je třeba se
domnívat, že Hradiště na sklonku doby bronzov, mělo
zcela odlišný tvar a že dnešní podobu dostalo a! pfi
opevňovacích pracech v pozdní době halštatské a pak
při výstavbě oppida. Zda předsunuté opevněni z vanovitých jam chránilo jen tehdejší bránu, nebo snad
ělo před příkopem ve větší délce. mohl by rozhodnout
jen výzkum většího rozsahu.
L.Jansová

c)

mI:

,

halštatské hradiště . !&K,: JV upatí
kopce Hradiště nad Závistí. ~ : Systematický výzkum brány D keltského oppida. NÁLEZ : Před vnějším
nárožím jižního křídla nejstarší hradby oppida byla
v sondě F 8/4-5 odkryta vnitřní hrana pozdně hal štatského příkopu vyl ámaného v e skále . Stěna příko
pu se strmě svažuje ke dnu, které leží přibližně o
10 m níže. Vnější hrana a dno příkopu byly zjištěny
v sondách F ·20 a F 21 , založených po obou stranách
dnešní cesty k bráně . V sondě F 20/1 dno p~íkopu le!elo v hloubce přes 3 m pod dnešním povrchem, kdežto
dále na SV, v sondě F 21 byl příkop podstatně mělčí
Pozdně
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a zasahoval do hloubky jen 2 m od vnější hrany. ULOŽ:
AÚ ČSAV - expedice Závist. fil: Z čj. viz u 96a. !,2MENTÁŘ: Příkop probíhal nepřerušeně i před pozdně halštatskou branou a byl tam - asi z obranných dOvodO značně hlubší než severovýchodně od vchodu i jihozápadně od dnešní cesty, jak bylo zjištěno výzkumem v
sondě F 16 v letech 1968-69 (Jansová, AR XXIII 1971,
273-281).
L.Jansová

d) KULT: Provinciáln ě ř ímská. LOK: Akropole Hradišti
/
nad Závistí. OKOL: Oj ed inělé nálezy. NALEZ: Jeden
z náhodných návštěvníků výzkumů na oppidu našel v r.
1963 na ploše mezi sondou A 11 a nejvyš ším bodem Hradiště u tzv. "kamenného stolu••, které později ode vzdal vedoucí výzkumu.
Jsou to předev š ím dva malé zlomky terry sigillaty _
z červené hlíny, po obou stranách s jasně červeným
firnisem. První z nich (tab.14:2), pochází ze strmé
stěny nádoby neurčitelného typu, druhý je ze dna nádoby, opatřené původn ě nožkou (tab.14:1), kterou také není možno bezpečně typolog icky určit.
Třetí zlomek (tab.14:3) pa tří misce kÓnicky ro - .
zevřeného tvaru se šikmo přesekávaným okrajem a se ·
stejně zdobenými horizontálními plochými žebry. Vněj
ší načervenale žlutá strana nese stopy oprýskávajícího firnisu, vnitřní stran-9. má našedle žlutou barvu,
lom je načervenale žlutý, vypálení je poněkud slabší než u popsaných zlomk~ terry sigillaty. ULOŽ:
AÚ ČSAV - expedice Závist, č.přír. A 1158. LIT: Nepublikováno. KOMENTÁŘ : Různé varianty nádob podobného typu jako posledně uvedený zlomek byly vyráběny
v římských provinciích od 1.-4.stol. a jsou podle
É.BÓnisové (Die kaiserzeitliche Keramik von Pannonien, au s ser S igillaten, I. Materialien der frúhen

-
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Kaiserze it, Diss. Pann., Ser.II, Leipzig 1942 , 51 )
blílte témě~ neda tovatelné. Zlomek ze Závisti se ma•
teriálem i p~eselcávanými lebry nejvíce blíti vykuf o-.
vadl'Om publikovaným A.Schorgendorferem (Die
zeitliehe Kerami k der Ostalpenlšnder, Brunn-MunchenWien 1942 , 17 , Tať.11), k~erá tento autor datu j e
také jen r ámcov ~ do 2. a! ~.století. Jediný dosud
z c!ech známý zlomek vykui'ovadla byl nalezen na mlado~ímském sídl iš ti v Tuchlovi cích (R . Pleiner. PAL
1959; týf• obr. ll : l), l iší se vě ak od našeho· zlomku
šedou barvou i formováním hori zontálních !eber.
Uvedené zlomky i mpor tované římské keramiky, jejich! pdvod je t~eba hledat pravděpodobně v Podunají, i kdy! nejsou p~esněj i dat ovat elné, spolu s importy provinciáln! keramiky, kte r é j iž byly publikovány (L.Jansová, PA LXII 1971 , 13 5-178), podtrhuj!
význam Hradiště nad Závi sti i po zániku oppida.

romer-

L. Jansová

e)

m!: Hromadný nález

římských de nárd.

l:!.QK~ V Úpatí

kopce Hradiš t ě nad Závisti . OKOL: Sys t ematický výzkum keltského oppi da (brána D ve valu č . III). NÁ~ : v povrchové splachové vrstvě nad pozdně lat énským příkopem před valem č. III nedaleko ji!n:ího okraje dnešní cesty bylo v r . 1971 nalezeno v sond~
_F 18/2 pět stříbrných denárd , rozptý.le~ch na ploěe
asi 0,5 m2 , v hloubce cca 20 cm. Podle' určeni Z.Nemeškalové z AÚ ČSAV jde o tyto mi nce: Hadrianus
(117-138), právděpodobně t yp RIC II, str.356, č .
137, denár ražený v Římě v l e t e ch 119- 122; Hadrianus (117-138 ), typ RIC II, s tr.370, č . 261 , r ažený
v ňímě v letech 134-138 ; Faustina ml., manžel ka
Marca Aurelia (161-180), zemře lá r. 176 , blíže nedatovatelný denár typu RIC III, s tr. 268 , č . 674 ; denár té-

- 76 -

!e císa~ovny, blíže nedatovatelný, typu RIC III, str.
271, č.713; Commodus (180-192), denár z r.184, typu
RIC III, str. 376, č.98a. ULOŽ: AÚ ČSAV - expedice .
Závist, č.pftír. F 1601, F 1603. KOMENT~: Všechny
nalezené mince jsou otřelé až velmi otřel~, takže je
o nich třeba předpokládat, že byly v oběhu po delší
dobu, než byly uloženy do zem~.
L.Jansová

f)

KULT:Pozdně římská.

LOK: JV Úpatí kopce Hradiště
nad Závistí. OKOL: Systematický výzkum brány D keltského oppida. NÁLEZ: 1. V povrchové vrstvě na cestě
u vni třni-ho konce jižního konce brány (sonda F 24/1)
byla v roce 1971) nale zena poněkud poškozená bronzová jednodílná spona s obd élníkovitou podvázanou patkou. Vrchní ploš ka patky j e zdobena, její konec je
ovinut kolem celého vy soce klenutého lučíku . Jehla
a větší část s pirály, půvo dn ě ne p ochybně s e čtyřmi
závity a vnější tětivou, chybí , s pona má uš lechtilou
tmavozelenou patinu. D 52 mm, V 23 mm (tab . 14:4).
2. Z tmavé splachové vrstvy u jižní strany dnešní
cesty přes laténský příko p př ed bránou D (sonda F
19/1) byla získána v r.1 971 značně korodovaná železná přezka. Kone c jazýčku, zahnutého původně před oválný rámeček (0 36x22mm), je ulomen (tab. 14:5). ULOŽ:
AÚ ČSAV - expedice Závist, č.přír. F 1793, F 1634.
LIT: Nepublikováno. KOMENTÁŘ: Spona náleží k rozšířenému typu pozdně římských spinadel, na našem Území
zvláště hojnému na pohřebišti v Kostelci na Hané,
kde ji J.Zeman (Severní Morava v mladší době římské,
Praha 1961, 186) datuje do mladší fáze římského období. V Čechách jsou zatím tyto spony méně četné.
Místně nejbli!ší nález podvázané spony poněkud odc}Wlného typu (kratší ovinu.t i bohatě zdobeného lučíku)
pochází z kostrového hrobu, nalezeného v nedalekém

-
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(ibid., 181, obro85). Exemplá~, témlf shodnf s naší sponou, je. znám z kostrového hrobu 7 v Praze-Veleslavíně (B.Svoboda, Čechy a římské Imperium,
Praha 1948, 161, obr.30:4), v němž byla zároveň nalezena dalěí podobná spona samoatřílové dvojdíln,
konstrukce (ibid., obr.30:2).
Popsaná železná přezka Je sama o sob~ přesněji
nedatovatelná. Avšak skutečnost, že u brány D byla
již dříve nalezena železná spona přibli!n~ stejn4ho stáří jako spona podvázaná (L.Jansová, PA LXII
1971, 174, obr . 22:l), naznačuje , !e jde pravděpo dobně o předměty z jednoho období . Popsané předměty
- právě tak jako dvě železné šipky od brány D (ibid.,
obr. 22:2,3) jsou ojedinělými nálezy, které není
možno spojit ani s hroby, ani se sídelními objekty.
Sp!še by snad mohly svědčit o jakémsi boji, který se
ke sklonku doby římské odehrál na cestě, procházejíc:! bránou D.
L.Jansová

-

g) KULT: Slovanská. LOK: JV Úpatí kopce Hradiště nad
Závistí. ~ : Systematický výzkum keltského oppida. NÁLEZ: R.1968 v povrchové vrstvě pozdně laténského příkopu před jižním křídlem brány D byl v sondě F 16/5 nalezen v hloubce do 30 cm malý zlomek
vrchní části hrnce, zdobeného vodorovným svazkem
rýh (tab. 15:l) a přeslen o 0 37 mm, vybroušený ze
střepu, zdobeného horizontálními rýhami a strmou
čtyřnásobnou vlnicí (tab.15:2). Oba byly vyrobeny
z ostré rezavě hnědé hlíny a materiálem i zpracovábím se liší od pozdně laténské keramiky, se kterou
byly nalezeny (přír.č . 796) .
V těsném sousedství předešlého nálezu, v sondě
F 18/1, založené rovněž v pozdně laténské~ příkopu,
byla z hloubky 30-40 cm získána velmi dobře zachova-

-

- 78 ná železná ocílka (křesadlo) protáhle trojÚhelníko vitého tvaru, s konci vzh~ru zatočenými v krátkých
obloucích; d 113 mm, šířka středu 33 mm (přír.č.
1600, tab. 15:3). ULOŽ: AÚ ČSAV - expedice Závist.
Id!: Nepublikováno . KOMENTÁŘ: I když oba uvedené
keramické nálezy jsou tvarově blíže neurčitelné, jejich výzdoba je řadí nejspíše snad do středohradišt
ního období; ovšem není vyloučeno ani poněkud starší
datování. Zcela přesnou analogii pro ocílku se mi nepodařilo najít. Zdá se, že její tvar stojí mezi ocílkou nalezenou v kostrovém hrobě z doby stěhování národ~ ve Slížanech na Moravě (J.Eisner , Slavia Antiqua
I, 1948, 382, obr. 3:10) a mezi mladšími tvary, kter4
J.Eisner (l.c.) nazývá lyrovitými pro jejich dlouhé,
vzh~ru k sobě zatočené konce . V Čechách jedna takováto lyrovitá ocílka byla nalezena na Klučově u Čes
kého Brodu (J.Kudrnáč, Klučov, staroslovanské hradiště ve středních Čechách, Praha 1970, 119, obr.60:5);
druhá, rovněž z Klučova (o.c . , obr.60:8), má ulomené
konce. Krátce zatočenými konci se ocílce ze Závisti
nejvíce blíží křesadla ze žárových hrobd v moravských
Dolních Dunajovicích a Velaticích (J.Poulík, Jižní
Morava, země dávných Slovan~ , Brno 1950, obr.31:f;
95:c). Dosti hojné jsou podobné ocílky i na pohře - .
bišti v Devínské Nové Vsi, kde ocílky starobylého
tvaru se širokou střední částí a málo vyvinutými závity na koncích uvádí J.Eisner (Devínska Nová Ves,
Bratislava 1952, 299 , obr.46!1).
Popsané nálezy slovanského charakteru z příkopu
na Závisti není možno uvádět ve spojení se sídelními
objekty. Spíše se zdá, že souvisejí s využitím plochého
a okolo 10 m širokého dna příkopu pro pole. Ne.
daleko na jihozápad od místa uvedených nález~ je totiž
v příkopu zřetelně viditelná plochá terénní vlna, která by mohla být starou polní mezí . Podobné p.oché
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stupňovité

Úpravy, které uvádí již F.Prošek (PA
XLIII 1950, obr.4), probíhají naptíč širokou terasou mezi korunou valu č.III u brány D. Také některé dlouhé terasy ve vnitfním areálu Hradiště nad
Závistí, ptípadně i terasy na jižním podhradí by
mohly souviset s Úpravami pro pole , tím spíše, !e
slova nské osídlení Hradiště je doloženo již v období pražského typu (L . Jansová, PA LXII 1971, 135-178~
Tuto domněnku podporují i dva pravděpodobně staro hradištní střípky, nalezené při sondážních pracích
v hlavní části oppida v r.1967 . Jedním z nich je
zlomek hrnce s výrazně rytým ornamentem z vodorovného svazku rýh a strmé trojnásobné vlnovky, nalezený v sondě B 3 pod jz. svahem akropole, blízko terasy, označené F.Proškem jako terasa TJ. Druhý byl
získán v sondě C 2, položené v rovinaté poloze "U
altánu", severně od Proškovy terasy T 9. Má slabě
znatelnou výzdobu z vícenásobné, vpravo přaklopené
vlnovky a vodorovných svazk~ rýh . Kontinuita polního využívání ploch Hradiště, poskytujících kulturními vrstvami Úrodnou pódu, se mohla udrže t po celý
středověk až do 16 . stol, kdy se v purkrechtních registrech dolnobřežanského panství r.1596 zaznamenává směna pozemk~ mezi vrchnosti a něk olika poddanými
ze Lhoty. Část uvedených polních pozemk6 podle těchto
regis ter le žela přímo na Hradišti (J . Žemlička., D~jiny
osídleni Zbraslavska od 10. do počátku 15.století,
Praha 1970, diplomová práce, 39n.). Je ovšem zatím
nemožné říci, kde ležela osada, ke které náležely.
Je málo pravděpodobné , že by patřily ke vsi Vidim,
která je doložena listinným falsem kladrubského kláě
tera z konce 12.atol . pro r.1115, a kterou J.Žemliě
ka (o.c., 35nn.) lokalizuje přibližně v místa dnešní
trati Zálepy, tj. na JZ od Lhoty, za Údolím na Úpatí
Hradiště, přibližně ve vzdálenosti 2 km od. Hradiště.
L.Jansová

- 80 -

97. LIBEČ, o. Trutnov
KULT: Středověk - hrad (13.-14.stol.). LOK: Severovýchodní výběžek Zámeckého vrchu (635 m n.m.), poloha
Rechenburk (Rechberg), též Schlosaberg. OKOL: Povrchový pr~zkum v rámci systematického sběru povrcho vých pr~zkum~ dalších lokalit Trutnovska. NÁLEZ:
Hrad opevněn v prostoru přístupu třemi valy a třemi
příkopy. Vnitřní hrad kruhovitého tvaru o pr~měru cca
.,
.
JO m oddělen od zadního hradu troJuhelníkového tvaru
valem a příkopem. Dovedně využíváno přírodních skalisek z permského pískovce. Na jedné skále v bezprost~ední blízkosti vnitřního hradu zřejmě objekt strážní
funkce. Celková délka lokality cca 120 m, ší-~ka 3040 m. Jde zřejmě o souč~st fortifikačního systému švábenické državy z 2.pol. 13.stol. což dokládá i zpdsob
fortifikace. Název sám dokládá souvislost se Švábenici a s nimi spřízněnými Hrabišici.
Keramika, okraje široce rozevřené, · šikmo nahoru
vytažené, na vnější straně prožlabené. Na zlomku jednoho dna pl.9stická hrnčíř-ská značka. Keramika zdobena
vodorovnými rýhami, většinou žlábkovitého charakteru,
v jednom pf-ípadě kombi.nované s několikanásobnou vlnicí. ULOŽ: M Hradec Králové př.č. 73/74. ill,: A.Se4láček, Hrady a zámky V, 166-167. KOMENTÁ~: Celková
situace dokládá, že jde o vzácný stav embryonální fáze hradu. Nutné ověřit starší nálezy a provést dalěí
historicko-topografický výzkum,
Vl. Wolf-J .Sigl

98. LIBICE nad Cidlinou , o. Nymburk
~ : Předhradí slovanského hradiska; střední a mladší doba hradištní. LOK: Pole ppč.49 (býv. Volkovo
pole), tj. cca 3980- 41)0 '.m od záp. a 4250-4410 .m od
sev.okraje mapy M-33-67-C-b. OKOL : Pr~zkum a sběr,
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J ,Jue t ová , 5.4.1971. NÁLEZ: Sběrem získána keramika st~ední a mladěí doby hradištní (zejm. 9. a 10.
stol.; zastoupena té! keramika slavníkovsk4 r,ze 2.
pOle 10.věku). ULOŽ: A6 ČSAV v Praze.
J.Justová
99. LIBICHOV , o, Mělník
KULT: Vypíchaná, LOK: pole "Nad sklepem", okolí
bodu 60,625:86,900 km na mapě M-33-53-D-d (Milník).
OKOL: Povrchový sběr - K,Sklenáf (NM Prah~) 6.5.1971.
NÁLEZ: Keram,s t~epy, ULOŽ: M Mělník, inv.č . Pr
14744-14750,
K, Sklenáf

100. LIBKOVICE, o. Teplice
~ : Mladá a! pozdní doba hradiětni, s tfedovlk . i&K:
Pole nad cihelnou, v okolí bodu 06,750: 05,150 km na
mapě M-33-52-A-d (Most) . ~ : Sbir na obdilávan4
ploěe, kde loňského r oku (BZO 1970, 63) nalezli amatérětí pracovníci Sobota a Pávek z Lomu u Mostu
kostrový hrob pod kamennou deskou; místa s koncentrací nálezd zaměfena. ~ÁLEZ: Sběr hradištní a stfedověké keramiky na zoraném a zasetém poli, nalezena t41
velká obdélná kamenná deska, zbytek náhrobníku (?) a
lidská kosti. ULOŽ: Expositura Most, č.p~. 33/71.
g!: Z čj. 1729, 1912/71. KOMENT~: Patrně místo zaniklé vsi Nespeěic či Nesvětic (srov . 1107/72).
J.Bubeník
101. LIBU~ÍN, o. Kladno
~ : Slovanské
biště .

hradiště,

LOK: Poloha u

osada a poh~e~ : Výzkum dr. z.

středověká

sv.Jiří .

-
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Váni v době od 21.6. do 19.7. & od 2.8. do 2).8.1971.
NÁLEZ: Cílem první etapy výzkumu bylo ověřit sídlištní situaci na dosud neprozkoumané ploše v jižní části
vnitřního areálu. V prostoru jižně od hřbitovní zdi a
zvonice byly položeny 4 sondy, ve kterých byly zachyceny hradištní nálezy v sekundární poloze. V podloží
zapuštěné hroby byly bez milodarO, s kamenným obložením, někdy i se zbytky rakv.í (patrně z konce středo věku až počátku novověku). Zjištěny základy opukové
zdi na sucho stavěné - jde zřejmě o pozdně středově
kou ohradní ze3 kolem parcely či usedlosti. Druhá etapa výzkumu byla zaměřena na výzkum severozápadní čás
ti vnitřního areálu hrndi š tě. Sondáž i se podařilo odkrýt členěnou, původně hospodář skou stavbu ze 12. l) . stol. (datováno podle střep~ nal. ve výplni kOl.
jamek) a hruškovitou jámu s pozdně hradištní keramikou, železnou ostruhou, šipkou, Úš.kem z vědérka, šídly, přesleny, struskou, mazanicí ad. Jde tu zřejm~ o
součást výrobního objektu . Jáma byla překryta nahromadělinou kamenO, do níž byla zapuštěna řada kOl.jamek (nálezy z kOl.jamek i z nahromaděliny kamenll mají
pozdně hradištní charakter). ULOŽ: AÚ ČSAV Praha .
fil: z čj . 3004, 3684, 4230/71; z . váňa-J.Kabát; PA
LXII 1972, 179-313.

102. LÍPA, o . Hradec Králové
k., pozdní d. hradištní. ,!&K:
Poloha nu sv.Jana" - mapa M- 33-68- A-b (Stračov), 51
mm od V okraje a 131 mm od J okraje. ~ : Sběr 27.
9.1971 (V.Vokolek, J.Sigl). NÁLEZ: Slezskoplatěnic
ké střepy (většinou III.stupeň) a střepy z pozdní doby hradiětní. ULOŽ : M Hradec Králové, č.př. 65/71.
l!ll: L.Domečka, PA XXVI 1914, 104-106; J.Filip, Popelnicová pole, 161. KOMENT~: Jde o známou lokali-

a) KULT:Slezskoplatěnická
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tu, která je sledov ána.
V.Vokolek
b) ~ : Neolit, mladší doba hradištní.

~ : Poloha
"V močidlech" - mapa M-33-68-A-B (Stračov ), 42 mm od
V okraje a 138 mm od J okraje. ~ : Sběr 27.9 . 1971
(V . Vokolek, J . Sigl) , NÁLEZ : Drobná kamenná sekerka
a mladohradištní střepy. ULOŽ: M Hradec Králové, ě~
př. 64/71 .
ill,: L.Domečka, PA XXVI 1914, 104-106.
V. Vokolek

103. LI~NICE, o. Most

KULT: Negat . zjištění. b.QK: Katastr obce. OKOL: Prdzkum trasy transitního plynovodu CD.Koutecký). ~ :
Z čj. 4355/71 AÚ, 1087/71 exp. Most.
104, LITORADLICE, o . České Budějovice
a) · ~ : Pravěké mohylové poh~ebiště. ,!&!: Trat "Janoch~v vech" - "Janoch" - "Hroby"; ppč. 1595/1; asi 2
km Jod Litoradlic, 900 m JV od kÓty 487.4 a 1.5 km
SZZ od Jeznice; na ma pě M-33-101-D-b (Purkarec) 45 ·
mm od S a 153 mm od Z okraje listu. OKOL: Pr~zkum ·
10.8. a 28 . 9.1971 (A.Beneš-~.Michálek); zamě~ení ing.
M~~imanou 18.5.1972 (č . plánu 441/4 AÚ); návrh na zařazení do Stát . se znamu nemovitých kult.památek 5808/
71 AÚ. NÁLEZ: Pohřebi ště sestává ze 3 mohyl (2 neporušen~, 1 porušená) . LIT: Z čj . 4101, 5403/71 (A.
Beneš-J.Michálek). KOMENTÁŘ : NZ 727/42 AÚ (J.Mádl)
uvádí zde 4 mohyly.
A. Beneš

-

b) ~ : Pravěké moeylové pobřebišt~.

!!QK: Trat "Na
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hrobech .. - "Hrádecký špic" - "Ovčácká pláň" - "Dlouhé záhony" - "Šibrachů vrch"• 96 Boubín"; ppč.pareely
1599/1 - les; asi 450 m JZZ od kÓty 487.4, 870 m SVV
od dvora Býšov; na mapě M-33-lOl~D-b (Purkarec) 111
mm od Z a 23 mm od S okraje listu. Qfil&: Pr~zkum
28.9.1971 (A.Beneš-J.Michálek); zaměřen! 22.5.1972
(ing. M. Šimana - č.plánu 441/5 AÚ); návrh do Stát.
seznamu nemovitých kult.památek - čj. 5807/71 Ad.
NÁLEZ: Zjištěna skupiny 24 mohyl (12 neporušených,
10 porušených, 2 nejisté). LIT: J.N.Wold~ich, MAGW
XIV, 1884, sep. str.19; J.L.Píč, Star. I.2, 1900,
154;
tj. 5406/71. KOMENT~: V NZ J.Mádla (čj.726/
42 AÚ) se chyoně uvádí 54 mohyl.
A.Beneě

LOMEC - středověký hrádek: viz ČÍMICE, o. Klatovy
105. LOU~EŇ, o. Nymburk

KllbI: Eneolitický keramický sklad(?). LOK: Přivý
kopu jímky pro vodárnu nač.kat. 214/3 pod domkem čp .
43 (majitel J.Lukeš). OKOL: B.Mánek (Loučeň II, čp.
85) zjistil, že na jaře r.1969 J.Lukeš (čp.43) p~i
hloubení vodárenské jímky nalezl v hl. asi 120 cm,
rozbil a vyhodil 3 nezdobené nádoby (z toho 2 torza)
s kuželovitým hrdlem, na výduti 4 vertikální ucha.
ULOŽ: NM č.inv. 105995-997. !d'!'..: NZ v NM. KOMENTÁll:
Dle nálezce nádoby byly nalezeny pohromadě a nebyly
rozpoznány příznaky charakteristické pro existenci
hrobu (kosti, hrobová jáma).
M.Lička

1060 LUŽANY, o. Jičín

KULT:

Středověk

(14.stol.).

bQK: Po pravé

straně

- 85 ('

silnice z Úlibic do Konecohlum! v inundaci potoka;
127 mm od východniho okraje a ll mm od ji!niho okr •
je mapy M•33•55•D• b. ~ i Sběr ing, J,Heli ngera v
roce 1970 p~i regulaci potoka; ab!r Sigl, Vokolek
15.7.1970 na poli u potok~. liÁLEZ: Soubor Úlomkd
keramiky pocházejicích pteválni z vltěích nádob, Jeden et~ep zdoben$ ~idee rozmiet~nými vodor ovnfmi rfhami a jednoduchou nízkou vlni c!. Nalezen té! zlomek
pokliěq. KeramikQ z vitě! ěáet i dob~o vypálená, Po•
vrch keramiky jo zbarven ěedohnidl a ěpinavl okrovl.
Y.!&!: M Hradec Králová,pf.a. 36/71, 37/'71,
1

J.Sigl
107, MALÍKOVICE, o, Kladno

m,a

St~edověk

- ZSO Hl~na , LOKJ Pole ~pě. 452/l
a 452/2 na levém b~ehu ~ťsutekáho potoka, O~Q~• Lokalisace a povrchový prdzkum 7,•12.9,1970 (T .Durd~kP.Kindl) . NÁLEZ: 1521 keramických fragmentd, 38 !e+ezných ptedmětd, l kus strusky a 10 uhlíkd. Nalezená teramika se rozpadá do několika skupin: l) P~e vážná část produkce byla s největší pravděpodobnosti

je makroskopické, barva se pohybuje na basi tzv. mladohradištní keramiky. V okrajícb
p~edstavuje tuto skupinu okraj zduřelý, okraj vzhdru protažený a okraj ovalený rdzně protažený v hranu; dekor rytý v podobě šroubovic a linek. 2) Červe
ně malovaná keramika je zastoupena zvonivějším stře
pem, materiál barvy světle béžové je jemněji, leč
ještě makroskopicky !) Střen. 3) Keramika vytáčená,
s mikroskopickým ostfivem a jemně plaTenou hlínou 9
povětšině polévaná či engobovaná, v okrajích ovalené f'orQ. 4) Vy táčená keramika redukčně pálená (67
ks). ·5) Kamenina (4 střepy), patrně :becentní. Tvarová
náplň celáho souboru je tvořena hrncem, poklicí, taobtáčena ,

ostřivo
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lířem,

trojnožkou, miskou, rendlíkem, kahancem, kachlem s pravoúhlým Ústím a kachlem komorovým (z dekoru
těchto kachl~ lze identifikovat rváče nad kostkami a
lva či gryfa). Z železeych předmětO nutno uvést alespoň dvě poloviny podkov se kovaným ozubem.
Materiál získaný povrchovým prfizkumem je mo!no
klást do druhé poloviny 13.-16.století. ULOŽ: AÚ
ČSAV Praha. !41: NZ čj. _
6 859/71; T.Durdík, Povrchový prOzkum ZSO Hlína, obec Malíkovice, okr. Kladno,
AR XXV 1973, 224-226. KOMENTÁ~: Nejmladší nálezy je
patrně nutno klást do souvislosti s poplužním dvorem
uváděným k r.1589.
T.Durdík

108. MALOVICE, o. Tachov
KULT: Mohyly blíže nedatované. LOK: Na vrchu ostrolny mezi Mží a potokem tekoucím od Únehle mezi kÓtou
422,0 a 420,5. OKOL: Povrchový prdzkum V.Štefanová
a E.Čujanová-Jílková. NÁLEZ: Skupina asi 25 velkých
mohyl. hl.I.:. Z čj. 1854/71.

109. MARTINOV, o.

Mělník

KULT: Eneolit, knovízská kultura, pozdní halštat.
LOK: Poloha "U drnovky", vých. od kÓty 182 po lev,
straně silnice Kostelec n.L.-St.Boleslav, vých. okolí bodu 72,550: 64,575 km na mapě M-33-66-A-d (Brandýs n.L.-St.Boleslav). ~ : Sběr 1968 - J.Vaněk,
Praha; p~edáno 1970. NÁLEZ: Keram.st~epy. ULOŽ: M
Mělník, inv.č. Pr 14713-14732.
K.Sklenál
110. MECLOV, o. Doma!1ice
KULT: Mohylové

poh~ebiště

s nálezy ze stledn1 doby

- 87 bronzové. LOK: Trat ZVo nAm Hubel" - ~Na Palouku~,
pole JZ od Meclova ěpp.685 p~i polni cestl do B~ez!.
OK~: Pokračování z.áchranného výzkumu mohyl s let
1965 a 1970, dále narušovaných hlubokou orbou. NÁ•
LEZ: Mohyly s a 10 byly amatérsky.kopány v min.atol.
Pfi ploěném odkryvu zjiětěny star~ sondy a tzv. stfedová trychtf~e, kter$mi patrn~ byly vybráey i pobfeb•
ní nálezy.
,
v
Neporušená z6stala mohyla 9. Za pdvodni uroven
použito pfirodní vyv!ěeniny, takle v3ška hlinit,ho
násypu činila cca 0,30 mu at~eduo V SZ aáati polo•
len velký kus zuhelnatěláho d~eva a u nlj po&taveny
pdvodni 2 nádoby, zdobená mísa a nejspile větět hrnec ve zlomcích, které nebylo mo!no slepit. Ve vit•
ěi vzdálenosti lelel br.mečík e lichobě!níkovittm
ttlem, silně poškozený, zdobená br.jehlice s otvorem na krčku. br.lipka a část pazourkov4 čepele. Po•
;Ostatky pohi'-benáho těla nezjiětijny. Mohyla nále!t
atarom~hylovámu období.
,
Pod urovní mohyly 8 byly nalezeny spodky zahloubeeych jam, patrně až sem zasahujícího nedalek4ho
sídliětě Meclov-Bfezi z období A2B1 • ULO!: ZM Plzeň (tě. v exposici Historick,ho muzea v Horěovsk,a
Týně), LITs E.aujanová-J!lkováa AR XXI 1969, 149 sq.g
t,i, PA LVIII 1967, 381 aq.; tál, AR XXIII 1971,.
683 sq. Z ěj. 3352, 3745, 3983, 4248, 4341, 4607/ 71.
NZ čj. 5708/72. KOMENT.Áff: V BZO 1970 uveden, mohyla
5 = moyhla a.
E.Čujanová-Jilková

111.

ĎLN:fK, o. Mělník

a ) ~ : šňdrová (hrob?).

~ : Mělník-Blata, Máchova
ul. 2062, asi v bodě 64,375:80,375 km na mapě M-3353-D-d (Mělník). ~ : Kopání základd rodinného
domku, léto 1968. Daroval J.Havel, maj.domku, 19.5.

- 88 -

1970. NÁLEZ: Dvojuchá amfora zdobená. v. 204 mm.
ULOŽ: M Mělník, inv.č . Pr 14521 .
K. Sklenáit

-

b) KULT: Střední doba hr adiš t ní . LOK: Česká ul. mesi
presbyt. kostela a pr oboš t s tvím., 62,675 : 80„100 km. na
mapě M-33-53-D-d (Mělník) • OKOL: Výkopy pf'-i Úpravl
vozovky - sběr V. Rafael , Mělník , léto 1970. ·~ :
Keram.střepy. ULOŽ : M Mělník , inv.č . Pr 15150-15151.
K.Sklenáit
112. METLIČANY, o. Hradec Králové

KULT: Novověk. ~ : Okolí kostela. ~ : Sběr. liÁ::.
~ Při hloubení geologických sond„ které zjiětova
ly stav zdiva kostela, bylo narušeno několik koster,
patřících k zaniklémuhřbi t ovu . Jiné nálezy nebyly
zjištěny.

J . Sigl

113. MEZIROLÍ , obec Nová Role, o . Karlovy Vary
~ : Pravěké sídl i š t ě(?) , kulturně blí!e neurěi telné. !!.QK: Cca 100 mV od křižovatky silnic St.
Role-Nejdek a Jod odbočky do osady Nivy, tj. 98 mm
od Z a 130 mm od S okraje listu M-33-62-B mapy
1:·50. 000 (Karlovy Vary) . ~ : Sběr J .Michálka p~i
vojenském cvičení 29 . 6 . 1971 na skrývce zeminy. NÁLEZ: T~i nevýrazné keramické zlomky - zbytek jámy o
0 asi 50 cm, v h1. 40 cm pod dnešním povrchem. Jáma
měla tmavočernou a červenavou výplň. ULOŽ: Exposi tura AÚ ČSAV v P1zni , př . č . P 5/71. 11!: NZ čj.
1749/73 (J.Michá1 ek); A . Beneě , i n: Minulosti Západočeského kraje X, 1973 , 177.
J . Michálek

.... 89 ..

114. MIKULOVICE, o. Chomutov

rn:

Knov!zské a i títarská výšinné sídli š t ě . LOK:
Vrch ~pičák (kÓta 403,4), pťi STS ~pi čák • .QKQ.&:
Záchra nný výzkum pr ovedený r ef er entem ve dnech 1 .
10,, 27. 10.a 3.ll.1971 na vrcholu kopce z pol ovi ny
již zničeného tě žb ou čed iče . NÁLE~: V terénu patr•
né nejasné terénní vlny po obvodu vr chol ové pl oěiny
kopce , pod nimi vrstvy p~epálené hlíny se s t řepy.
V těchto místech provedena kons t rolní sonda . Mno!ství střepO a kostí pfevza t o od zamijstnancd lomu.
ULOŽ: Expositura Mos t, č.př . 19- 20/71 . LIT: Z čj .
5376, 5848, 5933/71; NZ č j . 100/72 (Most) .

z .smr!
115. MILEVSKO, o.· Físek

~:

Středověká

kulturní vrstva. LOK: Prostor východně od hřbitova při kostele sv. Jilj í (severně od
hosp . traktu kláš t era a záp . od s i lnice do Týnice).
QKQb: Výkop ohradní zdi , prOzkum r eferenta 17. 7.
1971. NÁLEZ: Zlomky šes tibokých neglazovaných dla!dic, zlomky čtyfbokýc h dlaždi c se stopami polevy ,
střepy. ULOŽ : Sběr předán dr . M. Ri chtrovi , středo
věké odd . AÚ ČSAV . Z čj.3 644, 3928- 71 .
A. Beneš
116. MILOVICE, o.

J ičín

~ : St~edověk, 13 .-14.stol. !!.QK: Fpč. 14 5, 151 ,
117; 20 mm od západního okr aje a 18 mm od severního okraje mapy M-33-68- A- b-. OKOL: Sběr 22 . 3 , 1971
(J.Sigl, V. Vokolek) . NÁLEZ: Soubor keramiky tvo~í
okraje nádob, které j s ou šir oce r ozevf eny , na vnějěí
straně oble zesí~eny a na vnitřní s traně ma jí odsa -
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zení. Povrch keramiky je zdobený Širokými fídkými
rýhami. Výjimečně je zastoupen další výzdobný motiv
- dvojnásobná vlnovka. Povrch keramiky je setfeey,
špinavě bílý, šedý a hnědý. ULOŽ: M Hradec Králová,
p~.č. 41/71. KOMENTÁŘ: V prostoru koupaliště a na
sousedních pozemcích se nacházelo sídliště, kter~
bylo stavbou koupaliště č 6. stečně zničeno.
J.Sigl

117. MNĚTICE, obec Černá

'.;,a

Bory, o. Pardubice

KULT: Hradištní, středověk. ~ : SV cíp pole ppč.
266 na levém břehu Chrudimky, 200 m od samoty Ště tín, jihovýchodně od vypuštěného rybníka, VJV od Mnitic. ~ : Povrchový sběr 10.10.1969. NÁLEZ: Hradištní a středov ěké střepy z 15.stol. ULOŽ: M Pardubice. KOMENTÁŘ: Tento cíp pole tvoří mírnou vyytšeninu nad okolním terénem. Podrobnějším - prOzkumem
by sem snad mohla být lokalitována zaniklá tvrz Štl~
tín.
P.~ebesta

118. MODLEŠOVICE, o. Strakonice
~ : Rýžovnické sejpy s keramikou pravěkou, mlado- ·
hradištní a středověkou. LOK: Asi 200 m SV od !elezniční zastávky Modlešovice.
~ : Povrchový sběr· na
sejpech porušených místním JZD dobýváním ětěrkopísku
provedl dne 6.11.1971 autor zprávy. NALEZ: Stfepy
st~edověké (10 ks), mladohradištni (2 ks) a hradištní až pravěké (4 ks). ULOŽ: M Písek, i.ě. 1717. !!!!:
K lokalitě s.Dubský, Pravěk ji!ních Čech, 1949, 367372. KOMENTÁň: Dubský uvádí ze sejpd u Modleěovic
nálezy z jámy keltského rýžovník& a nálezy keramiky
z 12.-13.stolětí .
J.Frohl ich
I
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MODLI~KOVICE - tvrz: viz SKÁLY, o. Písek

119. MOCHOV, o. Praha-východ
~ : ·Hroby kul tury se zvone. poháry. LOK: Ppě. 368
na záp. okraji obce. OKOL: Pfi kopání základd ro,
dinných domkd. NALEZ: V listopadu 1971 byly. narušeny kostrové hroby pfi kopání základdi:ro stavbu
dom~ pro n.p. Mrazírny Mochov. Pouze · jaen hrob bylo
možné částečně zdokumentovat. V jámě dlouhé asi 100
cm ležela na levém boku v p~!sně skrčené poloze
kostra dospělého jedince orientovaná hlavou k VSV.
Vlevo od chodidel byla uložena miska a v ní kotlík.
Dno hrobové jámy bylo v hloubce 50 cm od Úrovně, ze
které byla odstraněna humusová vrstva asi '25 cm mocná. ULOŽ: Keramika MM Čelákovice, inv.č. 2570,
2571; část kostry v NM ~raha, antrop.odd. fil: Z ěj.
6759/71 (Moucha). KOMEtITÁŘ: Na poškozené hroby upozornil B.Fereě, kronikář z Moéhova.
.

120. MOST, o. Most
a ) ~ : Hrob eneolitický (?). LOK: Při stavbě bloku
514. ~ : V základech bloku 514 narušena kostra,
nález olµásil p. F.Randák 29.1.1971, záchr.akce 2.
,
2.1971 a zaměfení 22.4.1971. NALEZ: Rozrušený hrob
se skládá z horní poloviny kostry, lebka a kost_i
hrudního koše nám byly předány. Spodní polovina
kostry od pánve dol~ se zachovala na místě, orientace S (hlava) - J. Výplň v okolí kostry (hrobu)
tvo~ila rozpadlá skála s kameny a kusy křemencO.
Jediným nálezem b1l střep a odlomeným uchem, patrně
eneolitický, a kusy kfemencové suroviny. ULOŽ: Expositura Most, č.př.7S/71. fil: Z čj. 548/71.
D.Koutec)cy
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b) KULT: Mohylovo-knovízský horizont, doba časně slovanská a hradištní, středověké hroby. ~ : Opletalova
ul.-Zahražany, u domu čp.1632. OKOL: Ma základě hl,ěení s.Vlčka provedena v dubnu 1971 záchranná akce.
NÁLEZ: Prozkoumány 3, dřívějšími zásahy (v místech
stával klášter magdalenitek) již silně narušené
pravěké objekty s nálezy keramiky přechodného mohylovo-knovízského horizontu; dokumentován jeden sídlištní objekt patrný ve stěně výkopu a překrytý
vrstvou rumu s nálezy časně slovanské (''pra žský typ")
a hradištní ke ramiky a dále · st ř edově k é kostrové hroby. ULOŽ: Expositura Most, č. pf>. 34/ 71-38/71. ~ :
Z čj. 1429/71, NZ čj.1375/7); J. Bubeník , AR XXV 1973,
678-680.
J.Bubeník

c) KULT: Středověk. bQK: Ždanov.Óva ulice , bývi:ilý minoritský klášter. OKOL: Záchranný zjištovací výzkum
prováděný v souvislosti s likvidací starého Mostu,
výzkum převzatý autorem po A.Hejnovi probíhal od 3.
9. do 31.10.1971. NÁLEZ: Sondáží ve dvoře bývalého
barokního kláštera zjištěny zbytky gotické architektury vybudované na vrstvách s nálezy keramiky z konce 13. či počátku 14.století a překryté pozdně stře
dověkými troskami a navážkami (patrně zbytky star ších klášterních budov). ULOŽ: Expositura Most, ě.
př. 40/71-46/71-3. fil: Z čj. 5157, 5635, 5932/71.
KOMENTÁŘ: Jak výzkum v r.1972 ukázal, byl náš náhled správný a šlo o zbytky křížové chodby gotickáho kláštera.
J.Bubeník

d) KULT: Středověk.

LOK: Kostel P . Marie. ~ : Zá chranný výzkum staršího kostela ze 13.stol. prove-

- 93 souvislosti s pfipravovaným přesunem nynijjšího kostela P.Marie, zal. 1517 po požáru starší
stavby (1515) . NÁLEZ: Byl proveden plošný výzkum
uvnitř stojícího kostela. V próměrné hloubce 80-90
cm pod povrchem bylo zachyceno podlaží sta!ŠÍ stavby
s obvodovými zdmi, se zbytky kamenné a cihlové dla!by, s hroby pod náhrobními deskami. Část . hrobó byla
uložena pod dlaibu nového kostela , některé z nich
měly rovněž náhrobní desky, které byly překryty novou dlažbou, jeden hrob z doby b~roku . byl zjištěn
ve zděné hrobce. Celkem nalezeno 44 hrobó z obou
stavebních fází.
Výzkumem bylo zjištěno, že starý kostel z posledw
ní třetiny 13.století (1273) byl trojlodní bazilikou
s vysunutým polygonálním závěrem se sut~rénní kryptou, která se zachovala pod kněžištěm nového kostela. N~ západní straně navazovala na trojlodí v ose
hranolová věž • . Nejstarší část kostela představuje
východní závěr, jehož obvodové zdivo z'llstalo pod povrchem dob~e zachováno až k Úrovni podlaží p'llv. kně
žiště včetně tří oken prolomených do prostoru krypty a obou p~vodních bočních vchod~ se schodištěm,
vedoucích z kněžiště do krypty . Závěry bočních lodí
,
.
by!y pravouhlé , mírně zkosená. Vých. závěr severní
lodi byl později prodloužen k východu přístaybou
kaple s četnými hroby. Trojlodí ~ opěrným systémem
a! po závěry bočních lodí _pfedstavuje další - mladěí
fázi staršího kostela. ~ozměr pddorys~ staré~o kostela: 47 x 23,5 m, vě! 10 x 10 m. YI,: H.Mannlová,
Děkanský kostel P.Marie v Mostě, Most 1970. Z čj.
dený v

'

'

537, 1517, 1850, 3146, 3325 , 3672 , 4019, 4491, 5173;
5926, 6932/71. Zápis o komisi konané . dne 31.8.1971;
bes

ěj.
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121. MOSTEK, o. Trutnov

-

-

-

KULT: St~edověk? LOK: Les pod Bílým kopcem. OKOL:
Pfi pochózkách lesem nalezl J.Drahoš ze Souvratě č.
59 v jednom místě zbytky smoly a d~evěného uhlí.
NÁLEZ: Dřevěné uhlí 1 dehet. Nálezy keramiky zatím
nejsou • .
Vl • .Wolf

122. MŠENO. o. Mělník
a)

KULT: Vypíchané sídliště. LOK: Poloha "Na mostku~,
ppč. 1091. ~ : Pokračování výzkumu v r.1971. NÁLEZ: Byla zkoumána malá ploch~ SV od SV rohu kólov4
stavby I, kde se nalézal zbytek obj. č .J, který byl
prokopán. Na odkryté ploše bylo prozkoumáno několik
kólových jamek, které patří ke stavbě II. ULOŽ: NM.
LIT: NZ v NM.
M.Lička

b) ~ : Vypíchané sídliště, neurčený hrob. LOK: Poloha "Za humny", 60 až 300 m JV od křižovatky MšenoSedlec. QfQ1:Upozornění J.Němce, Mšeno 402. NÁLEZ:
Pfi hloubení prtlkopu pro vodovodní potrubí byly poru•
i2 eny 3 o:.)~etty . Autor zprávy prokopal 3.11.1970 zbytek mělce zahloubeného kostrového hrobu (obj. č.3)
bez milodar~ (patrně recentní hrob) a pokusil se
odebrat vzorky z obou porušených jam (v obj. č.2 se
naěly sporadické zlomky mazanicea jeden patrně neolitický sttípek, v obj. č.l pazourkový Úštěp). ULOŽ:
NM. LIT: NZ v NM. KOMENT~: Obj. č.2 a snad i č.l
jsou zfejmě neolitického stá~!. F~edstavovaly by východní okraj větěi sídliětní plochy vypích.k. stanovené již dfíve výzkumem a sběrem. U kostrového hrobu (obj. č.3) je vyloučeno neolitické stáfí
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(kosti v objektech a vypíchanou ke~amikou, neb7qli . ě,steěně karbonizovány, se ·nezachovaly)·M\Lička

123.

NÁCHOD, o. Náchod .
.

'

KULT: Stfedověk (konec 13.stol.) • . LOK: Východn~
svah . zámeckého vrchu asi ve vzdálenosti 50 m od .h radního zdiva. ~ : Povrchový sběr L. Jiráska • Trutnov,
dne 4.4.1971. NÁLEZ: Keramika z vl'tši části redu1dfnl
dně zlomek plastiéké hrnčif-ská _
vy~lova.ntl •
značky. Okraje ěiroce rozevf-ené; šikmo nahoru vyta!ené. ULO~: M Hradec Králové. hl1_: A.Sedláček,
Hrady a z ~ V, 1-32.
Vl .Wolf', c,1.Sigl

Na

·

124. NEDOMICE, . o.

Mělník

.

~ : Pozdní halětat. ~ : Poloha "V Páně vrbech•,
okolí bodu 73,500:69,750 km na mapě M~)J-66- A-b .
(Dfíey). OKOL: P~i kopání krechtd na poli zachránil
K.Macháček, Nedomice; p,edáno 7.4.i970. NÁLEZ: · Keram.st.i'-epy. ULOŽ: M M~ln:!k. č.inv. Pr 14068-14073.
K.Sk.lená~
125. NEHVIZDY, o. Praha-východ

~ : dnět.ická (hrob ?) • .bQK: V , trati "Na h.ávírně•,
p,i tzv. "staré f-ímské „ cestě" ._ OKOL: · Nalezéno p,i
orbě pole asi' kolea .r. l ,905. Do své . sbírky · získal Josef' Junek z Nehvizd (+1937). NÁLEZ: D!báneěek a p,skovým uchem posazeným spodním kof-enem T místě · p~e -

chodu těla v }µ'~lo a horním kofenem posazeným na
hrdle pod mírně rozev!eným okrajem. Vyšší hrdlo od
tě.la mírně odsazeno. Odsazen:! zvýrazněno !lábkem„
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V místě největsí výdutě je ostrý lom. Dno rovné, hrubé. Povrch červenohnědé barvy, ·m ísty stopy po hlaze ní. Část hrdla s okrajem chybí. V 100 - 105 mm;~ Ú
cca 75 mm; 0 d 48 mm. Tab. 21:3. ULOŽ: M Čelákovi ce, inv.č. 2647. KOMENTÁŘ: Daroval p.Jaroslav Junek
.
,
z Nehvizd čp. 41 v uncru 1974.
J .Špa ček

126. NELAHOZEVES, o.
a)

Mělník

!illb1.: Knovízská, mladší halštat, d. / imská. LOK: lice od továrny PTZ k Nelahozevsi, před domen čp.167,
asi 50,750:71,600 km na mapě M-33-65-B-a (Veltrusy).
~ : Výkop pro vodovod - sběry V.Fencl, .·ralupy n.
Vlt., duben 1970. NÁLEZ: Keram.střepy. ULQ,~: M Měl
ník, inv.č. Pr 14078-14082.
K.Sklenéř

b)

m.I: Knovízská.

!:!.QK: Pozemky továrny Povltav.tuko179/180 sev. od budov, asi 50,800-

vých závodó, ppč.
875:71.925-975 km na mapě M-33-65-B-a (Veltrusy).
~ : Sídlištní objekty porušené při výkopech pro
základy a pro potrubí - záchranné akce V.Fencl, Kralupy n.Vlt., 1970 a 1971. NÁLEZ: Zbytky sídlištních
jam; keram. nádoby a stfepy, lidské a zví~.kosti, mazanice. ULOŽ: M Mělník, inv.č. Pr 14027-14067, 1410114193, 14491, 14546-14587 , 14633-14677, 14733-14738,
14768-14845, 15378-15456. !4!: M Mělník - NZ 156/70,
182/70, 198/70, 233/71, 236/71, 237/71, 244/71, 261/
71, 263/71.
K.Sklená!'
ĎMECKÁ LHOTA - ZSO: viz KAMENNt ŽEHROVICE, o. Kladno
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127. NERATOVICE , o.

-

Mělník

a) KULT: Eneolit. LOK:· Lesík mezi sídl.istěm a !el.tr11,t:í do Lobkovic, tj. bod 65,"950:·69,975 km na mapl
M-33-66-A-a.. (Neratovice). OKOL: P~vrchovt sběr - V o
Sokol, Neratovice; předáno 1970. NÁLEZ: Pfelomená
pazourková čepelká a bilaterální retuší. ULOf: K
Mělnil< , inv .č. ·Pr 14004.
K.Sklenáf

· -

b) KULT: Řivnáč ská, 1uiická ?, knovízská, ětítarská,

halštat, doba římská • . LOK: Ponejvíce katastr obce,
pfedevší~ Území závodu Spolana, eneolitické věci asi
z Lobkovic (p~esná lokalisace většinou chybí) • .QKQy
Doneseno žáky do dějepisnáho kabinetu 1. ZOO v Neratovicích v 50. a 60.letech; p~edáno školou 1a.5.1970.
NÁLEZ: Keram .nácloby a st~epy. ULOŽ: M Mělník, inv.·
č. Pr 14678-14695.
LIT: M Mělník - Z čj.163/70,
178/70.
K.Sklenáf

NESPEŠICE či NESVtTICE - ZSO: viz LIBKOVICE, o. Teplice

NESfflICE či NESPEŠICE - ZSO: viz LIBKOVICE, o. Teplice
128. ·NEZNAŠOV , obec_ Všemyslice, o. České Budějovice

KULT: Výšinné sídliště - eneolit (?),pravěk bez
bli!šího určení, pozdní stfedověk a doba raně recentní . ~ : Prózkum 22 . 9. a 19.10.1971 (A.Beneě,
ěást. Sl.Vencl).
!:&!: Asi J . 5 km SZ od st~edu Ttna
n.Vlt. a 1.5 km SSZ od ~outoku Vltavy a Lu!nice,
nad pravým b~ehem VJJavy v místě, kde se k S směfu...
jící tok ostf-e lomí k JJZ. Tz-at označována jako
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"Skála proti Kořensku (zaniklý mlýn na lev4m břehu),
•Kořenský vrch" a pod . Sk~lní stěna zde dosahuje
nadm.v. 450 m a relat . převýěení cca 110 m nad pdv.
hladinou. Na vrcholu tohoto Útvaru (v okolí bodu 55,
165:57,000 mapy M-33-101-B-d, Týn nad Vltavou) se
rozkládá kupa s delší osou SZ-JV 42 m x 25 m. NÁLEZ:
Na J straně je kupa chrán~na prudkým srázemk řece,
ze zvýšeniny sbíhají dva pozvolnější jazykovité výbě!ky, které se vidlicovitě větví a jsou ukončeny
skalními balkony, zavěšenými nad kaňonem Údolí a umo!ňující daleké prdhledy. Na Z straně je kupa chr,něna roklí na rozhraní hosteckého (pašovického} a neznašovského katastru. S směrem, kde se terén pod kupou jen mírně svažuje, je na SZ Úpatí Útvaru vyhlou•
~en mělký obloukovitý příkop, který se V směrem ponikud vytrácí. Terén nad příkopem dovnitř •hradiště"
,
nese známky upravy v podobě náznaku terasovitého
stupně.

Malé zjištovací sondy (I,II,III,IV,IVa o celk.ploše 20m 2 ) ukázaly, !e kupa je tvořena skalním výchozea
místních rul, pokrytých zvětralinovým pláštěm bez vytvo~ené kulturní vrstvy . Popelovité plošky s uhlíky
v hl. 30-45 cm lze interpretovat jako vydestilovaná
recentní kořeny stromd, shora uzavřené suchou flutošedou zeminou; lokální červenavé a černé _ probarveni
vzniklo vysrážením manganu. Z vrstvy těsn~ pod humusem pochází několik neurčitelných pravěkých keramických zlomkd (1 eneolitický?) a stfepy . ěedé keramiky
pozdně středověkého až raně recentního rázu (nevýrazné). Nálezy doplňuje obitý křemenný valoun a čepel
z pestfe pruhovaného ětěpného kamene (ne&,ltovatelná
- určení Sl.Vencla). V sondě I byla zachycena kO.lová
jamka s ěedou výplní, zasahující do hl. 45 cm. V sondě II bylo na S okraji terénní prohlubni nalezeno ni~
kolik velk;ých kame.ml.. .ul.D!ených tam uměle. ULO~:

- 99 Expositura AÚ ČSAV Plzeň, č.pt„ P 18/71 la! 5. LIT:
Z čj„ 5623, 5778/71 .. . KOMENTÁŘ: Lokalita s dobrým
výhledem zvl. JV směrem ovládá pre>st9r eídllě.ti ze
. starěí doby bronzoyé na soutoku (v'z dálenost asi l
km - BZO 6 1968, 41) a leží nedaleko od rozsáhl4ho
mohylového pohřebiště Hosty - ~opcová (cca 600 m
SSZ). · s •.Karásek (Průvodce Týnem nad Vltavou a okolilll,
· 1936, 61 )·, sem klade hrad pánil Ko~enských z _iereiova
a pravěké hradiště; rovněž podle tradovaného názoru
+ Fr.Proška má jít o práv~kou fortifikaci. Teprve
větší výzkum milže vyjasnit otázku dat.ování této polohy, ktéré byla prevent.ivně navr!ena k zápisu do
Státního seznamu nemovitých kulturních památek (ěj.
6134/71 AÚ).
A.Beneě

129. NOVÁ VES~ o. Mělník
~ : Aivná.čská.

LOK: Vrch ~karechov, 125 m SSZ od
k. 269,2; asi 50,575:77,8?0 km na mapě M-33-65-B-a
(Veltrusy). ~
OKOL: Povrchový sběr - K.Žebera
(lfiJG
·-~
PJ-ah4), 11.5.1966, pl'edéno 1971. NÁLEZ: Keram.
st~epr, kamenná štípaná industrie. ULOŽ: M Milnik,
tnv.č. Pr 9509-9514.
K.Sklená!'
130. NOW OUHOLICE, o. Mělnik
a ) ~ : Eneolit. I&K: "Na horách". ~ : Povrchový
sběr - K.Žebera (ÚÚG Praha), 1965, pfedáno 1971.
NÁLEZ: Kamenný broušený nástroj (klín) planJconYexní,
d .148. ULOŽ: M Mělník, inv.č. Pr 9503.

K.Sklená!'
b) ml:,: Doba fímská ( žárový hrob ? ) •

-

LOK: Pole JZD
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mezi Starými a Novými Ouholicemi, mapa M-33-65-B-a
(Veltrusy), blíže neurčeno. OKOL: Ve stěně výkopu
pro krechty nalezl J.Sajbic, Staré Ouholice, v 60.
letech. NÁLEZ: Mísovitá nádoba (patrně urna). ULOŽ:
ZDŠ Veltrusy. LIT: M Mělník, čj. 197/70.

-

K.Sklená~

1)1. OBRNICE, o. Most

~ : šň~rový hrob. LOK: Štěrkový- lom asi 100 m
vpravo od silnice Most - Bílina. OKOL: Dobrovolní
spolupracovníci Sobota a Pávek zjistili při pochdzkách počátkem roku 1971, místo nálezu zaměřeno 19.4.
1971. NÁLEZ: Zbytek šňůrového hrobu. fil: Z čj.
1569/71. KOMENTÁŘ: Nálezy dosud nebyly expositurou
Most od Soboty a Pávka převzaty.
D.Koutecký

132. OLŠANY, obec Brandýsek, o. Kladno

KULT: Volutová jáma. LOK: Na jihovýchodním okraji
obce, severně od silnice Švermov - Olšany. OKOL:
Výkopem vodovodní rýhy protato volutové sídliště nevelkého rozsahu . NÁLEZ : Bombovitá nádobka s válcovitými pupky . Jde zřejmě o starovolutový sídl.nález.
ULOŽ: AÚ ČSAV Praha . LIT: Z čj. 6758/71.
V.Mmucha

133. OPOLÁNKY, obec Opolany , o . Nymburk
a)

KULT: Sídli~tě kultury s volutovou keramikou, 2 doby
halštatsko- laténské , časně slovanské (pražský typ),
starší a mladší doby hradištní . !&!S,: Poloha "Stará
Badry", ppč. 853/2 , tj . cca 26 mm od vých. a 171 mm
od sev . okraje mapy M- 33- 67- C- b . ~ : Systematický výzkum , J . Justová, 19 . 7 . -13 . 10.1971. NÁLEZ: Z ob-
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dobí kultury s volutovou ker. odkryto několik sta vebních jam (v sousedství jedné z nich část kdlové
stavby, z větší části znlčené mladšími objekty).
Dob~ halštatsko-laténské náleží několik rozlehlých
i menších kulturních jam (z nálezň.: parohový sekeromlat, bronzová udička, bronzová jehla na šití). Byl
dokončen odkryv čtvercovité polozemnice pražského
typu. Ze starší doby hradištní prozkoumáno 15 lahvovitých a vál~ovitých zásobních jam (z jedné z nich
vyzvednuty rybí kosti a šupiny). Výzkumem v r.1971
bylo potvrzeno, že opevněná mladohradištní osada
byla dvoudílná (západní areál chráněn mohutnou pali-.
sádou, východní příkopem a palisádou zasazenou do
jeho dna). Mladohradištní objekty: část čtvercovité
zahloubené chaty s píckou ve výklenku a velkým oh ništěm na podlaze, několik jam, 2 kamenné kry. ULOŽ:
AÚ ČSAV v Praze, č.přír. 25/71. LIT: Z čj. 3673,

3801, 4043, 4501, 4747, 5092, 5179, 5534, 5846/71;
J.Justová, Pravěké a slovanské sídliště v poloze
"Staré Badry" u Opolánek (okr.Nymburk), Vlastiv~dnt
zpravodaj "Polabí", Poděbrady 1972, 45-49.
J.Justová

b} KULT: Laténská jáma.

~OK: Pískovna mezi Sány a Opolánkami. ~ : Porušena při těžbě písku. Výzkum provedla dr.H.Sedláčková a dr. J.Muška ve dnech 24.-25.
7.1971. NÁLEZ: Keramika. ULOŽ: M ' Poděbrady. m,:
Z čj.

3756/71.
M.Beranová

134. OVČÁRY, o. Mělník
a ) ~ : Knovízská (štítarská fáze) - žárové hroby.
·LOK: Ppč.111/1 v obci~ zhruba bod 72,500:69,175 km
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M-33-66-A-a (Neratovice)~ QKQ.k: Výkop zá klad~ dvou rodinných domk~ - zachránil M.Macháček,
Nedomice, ).6.1970. NÁLEZ! Žárové pohřby, ker~ika.
ULOŽ: M Mělník, inv.č. Pr 14494 - 14499; Národní museum Praha, antropol.odd. LIT: M Mělník - NZ čj.
192/70.
na

mapě

K.Sklenář

b) KULT: Doba římská. LOK: Pole ppč. 217, JV od obce,
okolí bodu 72,150~68,5JO km na map : M-33-66-A-c Kos-

telec n.L.). OKOL: Sběr po výkopu krechtu - M.Ma r
cháček, Nedorr..ice, duben 1970.
]i_~,Lb.Z: Kern rr1.střepy,
zvířecí kostí..
ULOŽ: M M ělník, inv. č • .Pr 14500 14519. LIT: M Mělník -- NZ éj. 177/70.

PALČICE - ZSO

viz ÚDRAZ, obec

Albrůc htic e , o~ Pís e k

135. PARDUBI CE, o. Pardubice

KULT:

Středověk.

LOK: Pardubický zánek, pros tor pod
Z ná.ožírn jádra. 9KOL: Zdivo objeveno při par:i. .. Úpravéch, čá stečně okopf1no vlas ti vědným kroužkem, částeč
nÁ dokumentace pořízena prom.hist. P.Šebeatou. Návštěva referenta 28.10. na základě žádosti SÚPPOP.
,
NALb~: Zdivo kruhové věže v nároží parkánové zdi se
vstupem do parkánu. Kamenné zdivo zvenčí zpevněno
cihelnjm opěrákem, uvnitř i v okolí věže zachyceny
žlaby. Z ásyp vnitřního prostoru hlinitého charakteru vybrán až na základovou spáru. Ve spodních par tiích vnitřního prostoru zdivo rozšířeno. Z archeologického materiálu získán pouze žeton, numismatikem
Pardubického muzea datovaný do konce 16. či na za čátek 17.stol., dnes nezvěstný . Svrchní část odkry-

- 1.03 -

táho zdiva byla destruována buldozerem p~i památko~
,
vých upravách zámku.
Zacl)3cené zdivo je pozdst~tkem flankovací vě!e
pozdně gotického opevnění zámku. Dvi vě!e v analogické poloze se na zámku v podstatě zachovaly do dn~s. Nově zjištěná vě! je zakreslena ještě na pddoryau z r.1726 (J.Pavel: Pardubice, státní zámek
a městská reservace ·památkové správy, Praha 1954,
str.48) . Vznik tohoto opevnění je možno klásti pfed
rok 1511 , kdy byl zámek opevněn sypaným valovým opevněním s rondelY.•
fil: Z čj. 5941/71.
ToDurdík
136. PASEKY, o . Písek

~ : Pravěká osamělá mohyla(?) • .&QK: V lese těs
ně vpravo od silnice z Mlacké na Pase ckou k~ižovatku, tj. 22 mm od záp. a 178 mm od sev. okraje mapy
M-33-101-B-a-). OK~L: Mohylu objevil 23.5.1971 autor zprávy .
J.Frohlich

137. PECKA, o.

Jičín

KULT: Středověk. LOK: Pecka hrad, studna, brána
jádra, sklepy Harantovského k~ídla a stráň pod ním.
OKOL: Výkopy vlastivědnáho kroužku, revise stavu lokali ty dne 3 .11.1971 . NÁLEZ:_ Hradní studna vy t ě!e
na do hloubky 56 m, kde práce_ zastaveny pro špatný
stav . Výplň Údajně t vo~en~ rdznobareveymi vrstvami
písku bez nálezd , jen jedna z nich pr! byla " plná
at~epO", kter~ byly Údajně ulo!eny v hradním depositáfi. Ve spodní části studny mezi kamen.}' mělo bft
Údajně nalezeno něco železných pfedmětO, dnes neidentifikovatelných.
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Ve sklepích tzv. Harantovského k~ídla v místech
"kde to duní• provedeno několik vrtó a vkop Údajni
bez nálezó..
V prostoru brán.v pó.vodního jádra byla neodborným
zpósobem provedena sonda, resp. díra do zadívky a
odhalen tak hlinitý zásyp za ní.
Kopáním vně hradu na stráni pod tzv. Harantovským
k~ídlem získán menší keramický soubor, časově velmi
ró.znorodý. Z tvaró., pokud jsou identifikovatelné, je
zastoupen hrnec, poklice a kachle. Nejzajímavější je
fragment čelní vyhřívací stěny komorového kachle s vyobrazením hrnčíře u kruhu šprusláku. Materiál není inventa~isován, ani uložen pohromadě (zmín~ný zlomek
kachle je bez jakéhokoliv označení v e~:posici ve vitrině, zbytek pak rovněž bez určení naleziště v kanceláři ředitelky objektu). yL9J: Státní hrad Pe cka.
LIT: Z čj. 6184/71, BZO 8 1970, 103.
T.Durdík
138. PÍSECKÁ S1JOLEČ, o. Písek

KU!,,I: Slovanské hr ad i š t ě. b.Qf: Ost.rožna Ii;t?- Zi dvěma
potoky a Vltavou, 1,5 km JZ od obce. OKQL ! Povrchový sběr autora zprávy 9.10.1971 ve vodou vyiíllet.ém
břehu Orlické přehrady pod hradištěm. ,lliÍ~E~: St~ePY převážně ~tředohradištní, dále střepy mladohra dištní a středověY.é. Nálezy vesměs JV od akropole
(dříve sráz k potoku) a pf-i čele hradiště pod ta·b ulí 190 km. Na špici mezi potokem z Kamenice a potokem z Podílnice nalezen svisle kanelovaný st~ep ze
zásobnice - knovízský(?). ULOŽ: M Písek, i.č.
1735-1737. LIT: K lokalitě B.Dubský, Pravěk j i ! ních Čech, 1949, 640-642.

139. PÍSEK, o. Písek
a) KULT: Mladohradištni keramika z hradu.

-

LOK: Písec-
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ký hrad, v bývalé kapli u sloupu.

~ : Nalezl
Jaroslav Michl z Písku 1 řed.ikoly v.v. asi v r.
v 111.cca 2 m. V r.1971 daroval autorovi zprávy. který nález předal muzeu. NÁLEZ: Střep z podhrdlí nádoby, zdobenj vodorovnJmi čarami, mezi nimiž je vlnice (tab.18:3); střep z podhrdlí nádoby zdobený dvě
ma řadami čtyřnásobné vlnice (tab.18:2); dno nádoby.
ULOŽ: M Písek, i.č. 1722. KOMENTÁŘ: Nálezy jsou
starší než je dosud předpokládaný vznik hradu ve l3o
století. Střepy byly nalezeny snad ve druhotné poloze.
J.Frohlich

-ci · "U

LOK: Proti
Nalezl J.Michl v

b) KULT: Zlomek st~edověké nádoby.

hostinměsta Prahy".
OKOL:
r.1953,
daroval autorovi zprávy v r.1971, který nález pře dal muzeu. NÁLEZ: Střep z okraje nádoby zdobený gotickým písmem. ULOŽ: M Písek, i.č. 1715. KOMENT.ÁA:
Nález typický pro jižní Čechy v husitském období.

J.Frohlich
c) ~ : Středověké . předměstí Písku. LOK: Bývalá~~
báfaká ulice na pravém břehu Otavy, mezi starým a
novým mostem. OKOL: Povrchový sběr autora zprávy
v r.1971 během zemních prací při Úpravě nábře!í. NÁ•
LEZ: Středověká keramika (mj. též kahan s odlomeným
uchem). ULOŽ:· M Písek, i.č. 1718-1719.
J.Frohlich
d) Iq11'~JS1ovanský kostěný předmět ze sídliště. LQK:
Poloha •pazderna", sz. část parcely 1854/1 (okraj
pole nad Otavou). OKOL: Povrchový sběr autora
zprávy v r.1971 na již známé lokalitě. NÁLEZ: Kos-
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těné šídlo, d. 74 mm (tab.21:2).

K

lokalitě

J.Frohlich 1

ULOŽ: M Písek.~:
BZO 6 1968, 97.
J.Frohlich

140. PLAV, o. České Budějovice
a)

KULT: Mohylové pohřebiště - střední d.bronzová, d.
halstatská a laténská. LOK: Obecní les;
pp~. 142,
143, 165, 175, 176, 185, 187, 1314 (k.Ú. Plav) a p~.
(k.Ú. Kamenný Újezd); asi 1.25 km SSZ od po-

2101

-

v ~lavu a 1. 25 km SSV od dvora Plevnice. OKOL:
Průzkum 20. a 28.4.~~71 (A.Benes); z a~ěfení 20.4.1971

mníčku

( ing. M.Šimana - J .. }1orávek - č. plánu 405/3 AÚ); návrh
zápisu do Stát.sezn~mu nemovitých kult.památek - čj.
2984/72. ~ÁLEf: Skupina sestává z 35 mohyl (1 neporušená, 30 porušenych, 4 nejisté). ULOŽ: Sběr z molzyly č.15 v expositut"e AÚ ČSAV Plzeň, č.př. P 28/71.
LIT: Např. J.K.Hraše-F.Stulík, PA VII 1868, 301-306
a mnoho dalších zpráv.

A.Beneš
b) !ill1I: Sídliště z pozdní d.halštatské a z d.laténskl.
LOK: Býv. Erhartova pískovna; cca 800 m Z od pomníku
v Plavu, při jižní straně silnice silnice do Č.Bud~
jov:i.c; na mapě M-33-113-B-d (Kamenný Újezd) 61 mm od
Z a 63 mm od S okraje listu. OK~: Drobný sběr na·
louce u pískovny: nevýrazné stfepy a zlomek záva!i
(?). NÁLEZ: Starší nálezy v M Č.Bud~jovice, p~ír.č.
2030/58. ULOŽ: Expositura AÚ ČSAV Plzeň, p~.č. P 29/
71.
A.Beneš

.J,

•.••

l i du

0

vy

pic h anou kera-
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mikou, sídliětě a pohřebiště lengyelské, sídliětA
nálevkovitých poháró, sídliště a pohřebiště kultu•
ryse zvoncovitými poháry, ~nětické sídliště a pohřebiště, sídliště slezskoplatěnické a halštatskolaténské, sídlišt ě ze starší doby římské, pohře biště z mladší doby římské.
~ : U předměřické cihelny . OKOL: Sondážní výzkum provedený v souvis losti s ukončeným systemati ckým výzkumem, který
vedli dr . · A.~bová (AÚ ČSAV ) a Vít Vokolek (M Hradec Králové). NÁLEZ: Úkolem sondáže bylo zjistit
zbýva jící průběh vnějsího ohrazení hřbitova, které
bylo část. zjištěno v předchoz ích dvou letech. Sondami bylo vyst opováno JZ ohraničení areálu hřbitova.
Z terénní disposice je nejvýše pravděpod obné, že O•
hražení bylo původně připo jeno k labské terase, která_ tak představovala JV přírod ní hranici celého prostoru. Tuto hranici podél terasy sleduje dnešní silnice Ploti ště-Předměři ce n.L. Touto poslední akci je
sy stematický výzkum celé poi°ohy definitivně ukoněen.
hl!_: Z č j . 4510, 4748/ 71.

b) ~ : Vypíchaná keramika, mladší doba hradištní.

-

LOK: Na

mapě

M-33-68-B-c 178 mm od Z a 29 mm od S
okraje. QKQ1: Sběr 24.8. 1971 (V.Vokolek, J.Sigl)".
NÁLEZ: Střepy a štípaná industrie . ULOŽ: M Hradec
Králové, př.č. 66/71 . KOMENTÁŘ: Tato poloha byla
dosud neznámá .
V.Vokolek
r
c) KULT: Únětická, laténská, starší hradištní, st~e dověk (13.stol.). LOK: Poloha "U kostela". NÁLEZ:
Sondáží zjištěna osada Únětické kultury, dále o·p evněná osada laténská s příkopem 10 m širokým a 5 m
hlubokým, obilnice starohradištní a stfedověká osa-
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da ze lJ.stol. Celkem prozkoumáno 17 objektd a pfíkop.
ULOŽ: M Hradec Králové. LIT: Z čj. 4330, 4386, 4749,
5309/71. KOMENTÁ,Ř: Ve výzkumu se bude pokračovat.

-

-

J.Sigl, V.Vokolek

1~2. PŇOVANY, o. Plzeň-sever
KULT:

Neurčeno.

LOK: Blahoutský les nad Blahoutskou
přehradou (sev. od kÓty 387,3). OKOL: Pr~zkum provedený dr. V.Štefanovou a dr. V.Čujanovou-Jílkovou 27.
a 28.4.1971. NÁLE~! Sk~pin& e-10 obdélníkovitých
Útvarů nasypaných z hlíny e kamením, J0-50 cm vysokých s propadlým stfe dem a s přikopkem okolo, r~zně
orientovaných, délka 10 metr~, šiřka 3-4 m. ill:
Z čj. 1854/ 71.

143. PODĚBRADY, o. Nymburk
a) KULT: Hradistní a stfedověká osada.

k.QK: U radio -

stanice, ochranné pásmo radiostanice, poloha "V zátišíu. OKOL: Systematický výzkum (druhá výzk.sezÓ,
na) dr. M.Beranové od 5.7.-7.9.1971.
NALEZ: Pokračování ve výzkumu kamenných a cihlových objektd. Na
zkoumané ploše se podařilo rozlišit ti"i hlavní vývojová stadia. V sondě III byl prozkoumán pozoruhodný
cihlový objekt, zatím bez obdob. Jde o zbytky velké
cihlové pece s podélnými rovnoběžnými cihlovými zdmi,
mezi nimiž byly jasně zřetelné klenuté prdduchy. Ve
výplni objektu, kromě běžných zlomků cihel a tašek,
se našly i cihly a tašky se "sklovitou polevou", která byla někdy i na poškozených cihlách na lomové ploše. Datovat tento objekt je zatím velmi obtížné a je
proto nutno nechat otázku vzniku a trvání pece otevřenou až do doby, kóy bude odkryto i "topeniště" a
jižní část objektu. ULOŽ: AÚ ČSAV Praha. LIT: Z

-

-
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čj.

3307, 3541, 3884 , 3986, 5339/71, protokol komise ze dne 5.8.1971 (dr. R.Turek DrSc .', bez čj.

b) ~ : Hradištní sídli š tě.

~ : Nedaleko radiostanice v poloze "U rasovny", "Mršine c" při těžbě písku porušeny sídl.objekt y. Záchranný výzkum provedlo
M v Poděbradech (dr . H . Sedláčková) a AÚ ČSAV Praha
(dr. M.Beranová). NÁLEZ : Sondáží bylo zachy ceno 9
objektO, které byly vy zna čeny opukovou destr ukcí a
výrazným množstvím st řepů. Všechny objektyP které
byly zjištěny, měly výrobní charakter a jednotnou
keramickou náplň pozdní doby hradištníe Místně i
časově toto naleziště nepochybně souvisí se a ídliě
těm u radiostanice (s její nejstarší ťází). Přivý
zkumu zjištěno několik pícek (vyhřivače k) a dláždě
ných ploch vedle obou dobře zach.pecí. ULOŽ: M Poděbrady.
LIT: NZ DPA 55; Z čj . 3755, 3987, 5331,
5332/71.

c) ~ : Neurčeno.

!:Q_K: Blíže havířského kostelíka na

levém labském břehu. OKOL: Při výkopu rýhy pro potrubí porušeny lidské kostry, bez inventá~e. ~ :
Z čj. 3754/71.
PODHOŘÍ - hradiětě:

viz Praha 7 - Troja

144. FODOLf II, o. Písek
KULT: Laténské(?} sídliště. ~ : Bývalé polep.
Chlandy z Podolí II, čp . 23 , jižně od lesíka v poloze "Na Hrbošovci", tj . 63 mm od již. a 50 mm od
vých. okraje mapy M- 33·89-C-c-l. OKOL: Asi před 25
lety nalezl majitel při orání tuhové střepy a přeslen. Tyto nálezy s kamením vyházel na meze. Lokalitu

-
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v té době prohlédl S.Dubský. řrúzkum 20.7.1971 autor
zprávy. NÁLEZ: Nevýrazné střepy v kameni vyházeném
z pole. ULOŽ: M Písek, i.č.1716. KOMENTÁŘ: Pozemek
se již několik let neobdělává.
J.Frohlich

145. PODRAŽNICE, o. Domažlice
ze střední ó.oby bronzové
(mladší obciobi k.mohylové). LOK: Státní obor~ v trat i "tertáno•• v JJOloze ••u červeného kr1T.s2 lc-e". ~ :
Při povrchovém pr ůz kumu obj evila dr. E . Č ujano,6 -Jíl
ková dosud neznámou a neregistrovanc,u {~:i(upinu 11 mohyl označenou nyní jako Podražnice II. J 8dr:..9 :; ::obyl
byla porué ena a dr. E.Čujanová-Jílková pro to :_)r0ved-

KULT: Mohylové

pohřebistě

la zéchr,: lnný výzkum, jímž bylo
velkého osamoc.eného kamene byl

zji š t ě no,

ť. : ·

p~.~ bl íže
část. poruse ný 1::íronádobami ( jed:ia z n.9dob

vý pohřeb doprovázený třemi
je nejspíš~ am:forka se svislým jemným kanelováním).
ULOŽ: AÚ ČSAV Praha. LIT: Z čj. 4248, 4341, 4607/71.

146. POŘÍČANY, o. Nymburk

KULT: Knovízské sídli š tě. LOK: Pískovna v poloze
"Černá obora". ~ : Profil obnažený těžbou písku.
Pr~zkum dr. J.Kudrnáč 1971. NÁLEZ: V západní a jižní stěně pískovny se jeví kromě vrstvy ještě jámy se
zlomky keramiky knovízské kultury. LIT: Z čj.1870/
71.

147. POŘÍČÍ nad Sázavou, o. Benešov
KULT: Sídliště raně středověké. LOK: Plocha proti
kostelu sv.Petr•a na západní straně silnice Praha-Beneěov, ppč. 7Y.5/l, 735/2.
OKOL: Staveniště prodejny, záchranný ·výzkum náJcladem AÚ ČSAV v Praze pro -
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vedla dr. D.Špačková v době od 22.6.-13.7.1971
(odpov.ved. dr. z.smetánka). NÁLEZ: Do podlo!í zahloubená objekty obsahující keramiku z 12.-lJ.stol.,
nal. !elezný klíě. ill_: Z čj. 2857, 6270/71.

148. POSTOLOPRTY, o. Louny

KULT: Doba halštatská, římská, hradištní. LOK: Hradiětě "DrahÚš" při jihozápadním okraji obce, v prostoru bodů 06,925 až 07,150:80,850 až 81,250 km na
mapě M-33-52-C-d (Postoloprty).
OKOL: Zjištovací
sondáž v měsíci srpnu na severním obvodovém valu
_hradiště v souvislosti s jeho zaměřováním. Sběry na
obou plochách hradiště. NÁLEZ: Odkryty pozůstatky
opevnění s čelní kamennou zdi a dřevito-hlinitou
konstrukcí ochozu (zbytky trámů); konstrukce nasedala na "vrstvu" (uměle vytvořenou planýrkou?) s nálezy zlomků pravěké keramiky a keramiky doby ~imak,.
Zachycena z části horní ~roveň příkopu na vnějěí
straně opevnění. Z tělesa valu získáno nevelká mno!ství hradištní a pravěké keramiky a málo výrazn4
zlomky !elezných předmětů.
Zaměřovanými sběry na různých místech uvnit~ hradiště získána především hradištní keramika, ale i .
zlomky středověké a pravěké a z vnitřní plochy hradiště i lidské kosti. ULOŽ: Expositura Most, č.př~
21/71-25/71, 66/71-67/71. LIT: NZ čj. 1180/72
(Most); z čj. 4356, 4691/71 .
J.Bubeník
""
149. PRAHA 1 - HRADCANY

a ) ~ : Pohřebiště z doby hradištní. LOK: Zahrada za
Jízdárnou Pražského hradu. QKQ,&: Zjiětovací výzkum
provedený dr. Z.Smetánkou a dr. L.Hrdličkou v sou-
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visI.os,ti s Úpravc!J:u hradnieh zahrad.. ~ÁLEZ: Kostrové
poh!-eb-išt.ě z. doby- hradišt.n :f„ b~hst ě ~bevené. ULOŽ:
AÚ ČSA.W Praha.. Liť:: Z'.Smetá,n ka t L,.HrdJLičlb9. , .M .Bla jerová\JI AR XXV 19,7 3 • 265-270; ti.tf!,., AR XXVJI: l.974,
386-40?:; Z č.j" ... 4628:/71 ...

ul..,

b) ~ : : Středověk. LOK: Pra-ž;ský hrad . Vikářska
dOJn čp ... 40, místnost. vlevo od vst.upu. OKOL:: Záchranný výzkum vyžádaný KPR v souvislosti s e stavebními

Úpravami objektu, obzvláš t ě pak s hl oubením. nových
sklepň.
NÁLEZ:: Pod mlc.dými navážkami. odkryt.a nika
se souborem keramiky přelomu 16.-17 .stolet í. Dále
zjištěna část půdorysu stavby, stratigraficky, datovatelné- do 13.století, zbudované z opukového zdiva..
Stavba má dvě fáze; mladší zřejmě k obj ektu připo
jovala prostor mezi ním a románskou hradbou • v t .OJllto prostoru nezachycenou . Pod navážkou, na ni! byla
založena zmíněná stavba, zachycena tmavá bahnitá
mazlavá vrstva s hojností organických zbytkd a keramikou 12.století (kalichovitý okraj) . Z techniclqch
ddvodň nemohl záchranný výzkum pokračovat dále v plném rozsahu, zdá se však, že tato vrstva nasedala
již na zvětralý povrch skály. ULOŽ: AÚ ČSAV Praha.
T. Durdik, Z.Smetánka
,

150. PRAHA 1 - MALA STRANA
na zaniklém ostrově. ~ :
Areál školního hřiště na Klárově (pp č . 710). OKOL:
Čtvrtá (poslední) výzkumná etapa vedená dr. L.Hrdličkou na budoucím staveništi trasy A Metra. NÁLEZ:
Keramika , zviř.kosti aj . Stratigrafická pozorování.
ULOŽ: AÚ ČSAV Praha . LIT: Z čj. 2079/71 ; L.Hrdlič ka, AR XXIV 1972 , 644 - 663 , 693-696 .

a)~:

StředověKá osada
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b) KULT: Středověk, 14 .stol. LOK: Ulice Všehrdova a Na Újezdě čp. 430 , 438 a 427 . ~ : Výkop pro vodovod. Sběr: St. Pekař 30 . 4 . 1971. NÁLEZ: Výkop do
hloubky 2 m odkryl novodobou s ut a pod ní tmav~ šedou hlinitou vrstvu s nál ezy kerami ky. ULOŽ: MMP
př.č. 8/71.
LIT: V.Huml, Pražský sborník historický VIII 1973, 228.
V.Huml
151. PRAHA 1 - STARÉ ř.1ĚS1'0
a) KULT: S t řed ověk: ..

LOK : Areál Anežstého kláš tera.
~ : Pok r ačov án i vý zkumu dr. K„Reicher tová v pr\lb ěhu roku 1971 „ Ht~LEZ: Odkryv s tudn;;.: na vel kém dvoře

od rene ~~~. nč ního domku,
k e kterému z ře jm ě patř i l a0 Dal~í ~ý zkum se soustře
dil na p říz emí r ománského konventu » kde byly prováv Ane žském

kl.ášte ř-e

jižně

stavební s ondy. St ratigraficky zachy cena vrstva předkláštern ího osídleni (10.-12 . st ol . ) . Výzkum
odhaleného románského zdiva. ULOŽ: AÚ ČSAV Praha.
d ě ny

hl!_: Z čj. 22,1592, 4838, 5773/71.

b) KULT: St ře d ověk (14.stol.) .. LOK : Uprostře d Kaprovy
ulice pod dlažbou chodníku . OKC~: Kl a dení el ektrických kabelů . Sběr: St . P eka ř v lopol ov i ně r.1971.
NÁLEZ: Ke r amika, kte rá zře jm e pochází z nejspodněj 
ší vrstvy, kterou průkop naruš il v hl. cca 1 m.
ULOŽ: MMP př. č. J/710 LIT: V.Huml , Pražský sborník
historický VIII 1973, 227.
V.Huml

c)

(1 5.-16.stol .. ) lillK: Na Dvořákově nábřeží podél Právnické ~akulty,
.Qfil&: Ods traňování
stromk~. Sběr: St .Pekař. ULOŽ : MMP př . č. 2/ 71. LIT:
V.Huml, Pražský sborník historický VIII 1973, 227.

!illb!:

Novov ěk

-

-
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152·. PRAHA 2 - NOVÉ. MĚSTO
a) KULT: Středověk.

~ .: Ve, výkopu 8 „6.5 až, 9.40 m ad
domu čp·.5/294 podél parČ;fku v ul. Na Hro,bc:i. OK'.OL:
Kladeni vodo·v odnfeh rour - ohl.á.š ení dr. a.Nechvátala. Výzkum; MMP dr.Hum1 1.970/1971. - prosinec a.i l.eden„ IÚLEZ : Čelní stěna domu - tři okenní ot.v oey
(l..okno šířka - 2m, druhé a t:i'-et:í. okno ší!-ka. - 170
cm). Zdivo· je sestaveno z. přisekávaní ch opukových
kvádříkll a lomového kamene
spojovaných vápnit.o u 11altou. Keramický mat.eriál. se nenalezl. ULOŽ: Fotografie a plánek v MMF. LIT: NZ v MMP (V.Huml); V.Huml 1

„

Pražský sborník historický VIII 1973, 228.
V.Huml

b} KULT: Novověk 18-19.stol. LOK: V parku jižně od budovy býv.Solnice Na Výtoni (Pobočka Muzea hlav. mlata Frahy) v hloubce 3 m. OKOL: Kladení vodovodni
,
linky. NALEZ: Zlomky kameninových nádob 18.-19.stol.
Sběr: MMP - leden 1971 dr.Huml. ULOŽ: MMP č.pf.
5/71. LIT: V.Huml., Pražský sbornik historický VIII

1973, 228.
V.Huml
153. PRAHA 2 - VYŠEHRAD
Řivnáčská (sídliště), hradištní a středověk.
LOK: Vyšehradský areál. ~ : Pokračování systema-

m!:

tického výzkumu vedeného dr. B.Nechvátalem. NÁLEZ:
Výzkum se soustředil na tyto polohy: 1. sondáž v kanovnické zahradě u basiliky av.Vav~ince vedená kolmo na hlavní apsidu zjistila základy a předzáklad
hlavní apsidy s řádkovým románským zdivem a několik
hrobd, které.jsou součástí pohřebiětě u basiliky.
Sondáží získány střepy k.řivnáěské. 2. Sondáž terénu

- l )'.> -

na východ od hlavní apsidy. J . Pokračování ve vý zkumu na severní straně od Wiehlových arkád. 4. Výzkum terénů z 10.-12.stol. v Karlachových sadech.
ULOŽ: AÚ ČSAV Praha - expedice Vyšehrad. !41: Z čj.
1571 , 1989, 2716, 3180, 6746/71; B.Nechvátal, Pražský sborník historický VIII 1973, 5-28.

154. PRAHA 4 - CHODOV
a) KULT: Halštatské sídlišt ě.

LOK: Severní okraj obce,
800 m severně od chodovské tvrze, ppč~ 283 • .QKf&:
Průzkum na ploše, z niž byla buldoze r em odstraněna
vrstva humusu, prove dl dr. N.Maš eko NÁLEZ: Sběrem
získána kolekce zlomků keramiky a zv í ře cích kostí.
ULOŽ: Archeologická pobočka M.u z ea hl .m„Pr a hy, Hanspaulka. LIT: N.Mašek , Pražský sborník his torický
VIII 1973, 216.
N.Maš ek, M~?ridrichová

b) KULT: 13.-17.stol .

LOK: V jihovýchodním konci hospodářského dvora čpol v a r eálu dnešního zámečku,
původní tvrze .
QfQk: Vý zkum v r ámci proje k čního
Úkolu Pražsk ého proj e ktového Ús tavu , inv es'tor Výstavba hlav„m ě sta Prahy- VIS. Výzkum r.mP (dr.Hmnl)
od 10.5úl971 do 31.llol971 - pokr ačování výzkumu
z r.1970 . Vodní příkop s pilíři pro mostp dvě vě že
se zbytkem středověké oby tné budovyo V nádvoří dokončen pr~zkum a ž na rostl é vrs t vy ~ Nál ezy s tř ed o
věké keramiky, železných předm ě t~ {ostruhi hře bla,
nože aj.), kůží, dřevěných fragme ntů, semen a kostí . ULOŽ : MMP přír . č . 1/71. fil: V.Huml, Chodovská tvrz (předběžné výsledky archeologického výzkumu chodovské tvrze) v tisku ; týž, Pražský sborník
historický VIII 1973 , 225-227; týž , BZO 1970, 41.

V.Huml
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155• PRAHA 5 - HLUBOČEPY
KULT: Eneolit (7) , ojedinělý nále~~ ,!&K: Pole za
rilmovými ateliéry, blíž e neurč. QKOL:: Povrchovjsběr N.Mašek. NÁLEZ : Čepelov.itý Úštěp šedožl.utého
křemence se strmou retuší . Škrabadlo (?}. _!JLQ:~ Archeologická pobo čka Muzea hl.m.Pra hy, Hanspaulka.
N.Maše k, M.Fridrichová

156. PRAHA 6 - BUBENEČ

KULT: Sídl. jámy s keramikou volutovou, vypíchanou .
zbytek římské pece . LOK: V místech spojení ulic Podbabské a Ve Struhách , v sousedství železniční trati
Praha - Kralupy, bez č.kat . QKQb: Výkop základové
jámy pro obytný dwn (SBD Keramoprojekt), prOzkum dr.
N.Mašek, záchranný výzkum dr . N.Mašek a M.Fridrichová. NÁLZZ: Ve stěnách výkopu zjiš těno porušení celkem 10 objektů, z nichž byl získán datovací materiál
a zakresleny profily. Kromě sídliš t ních jam z obdobt
neolitu byl prozkoumán nepatrný zbytek pece a před
pecní jámou(?) patřící do období římského císafství. ULOŽ : Archeologická pobočka Muzea hl.m.Prahy, Hanspaulka . fil: N.Mašek, Pražský sborník historický VIII 1973 , 216 .
M. Fridrichová

157• PRAHA 6 - DEJVICE
LOK: Ul . Na ostrohu, čp . 1796,
ppč.2631, poloha Baba •
.Qfillli: Blíže neurčeným výkopem
,
porušena jáma. Záchranný výzkum dr. N.Mašek. NALEZ:
Z porušené jámy získána menší kolekce zlomkd keramiky a značné množství zvířecích kostí. ULOŽ: Arche ologická pobočka Muzea hl.m.Prahy, Hanspaulka. ill:
N.Mašek , Pražský sborník historický VIII 1973, 216.
N.Mašek , M.Fridrichová

a ) ~ : Eneolit , KNP?
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b)

LOK: Nám. A.V.Suvorova, v prostoru chodníku pted domem č.J/326. OKOL: Výkop pro inženýr ské sítě„ V době návštěvy referenta byl zahazován,
takr;e ne bylo možno prohlédnout jeho profily, ani
vysbírat věechnj· střepy na hromadách vyházené hlíny. NÁLEZ : J keramické :fragmenty. Zbarvení všech
se pohybuje na basi zbarvení tzv. mladohradištní keramiky, všechny jsou oxydačně vypáleny, makros 1:opicky ostřeny a nesou stopy lepeni a obtáčení. Frag ment svrchní čá sti hrnce s kalichovitě upraveným
okrajem je zdoben vlnicí mezi linkami, provedení
dekoru je hřebenové (tab.13:1). Střep z těla nádoby
je zdoben jednoduchou rytou vlnicí (tab.13:2). Zlomek dna nese stopy podsýpky a obvodovou lištu (tab~
13:3).
Za současného stavu vědomostí o středověké keramice je možno soubor datovat do 12.století. ULOŽ:
AÚ ČSAV Praha. LIT: NZ čj. 2691/74. KOMENTÁŘ: Lokalita se nachází na sever od Pražského hradu v
prostoru, ze kter,~ho až dosud rn~b:yly
m-Hezy z výše ·
Středověk„

uvedeného období zrdrny.

T„Durdík

158. PRAHA 6 - SEDLEC

KULT: Paleolitická stanice. 1QK: Prostor cihelny.
QKQ!!: Průzkum provedený dr * Sl.Venclem a dr. K.Že,
berou dne 3.11.1971. NALEZ: V nové části cihelny
ojedinělé valounové artefakty.
ULOŽ; AÚ ČSAV Praha . LIT: Z čj. 5886/7l e
,

,

159. PRAHA 7 - KRALOVSKA OBORA
~ : 15.stole !.&!f: Mezi býv e Místodržitelským palácem, Chotkovou silnicí . ulicí Nad Královskou obo-
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rou a dětským hříštěm. OKOL: Výstavba vodovodního
potrubí pro bytové jednotky sovětského velvyslanecv
,
tví. Sber: MMP - dr. N.Mašek . 20.8.1971 . NALEZ: Keramika v hlinité navážce od 15 do 45 cm. Stratigrafie - 0-15 cm asfalt, 15-45 cm navážka se st ře py,
hnědá, šedohnědá a písek. ULOŽ: MMP č.př. 6/ 71. ill:
V.Huml, Pražský sborník his tori cký VIII 1973, 228.
V.Huml

160. PRAHA 8 - BOHNICE

KULT: 12.-13.stol. LOK: Západní strana Bohnického
nám., ppč. 850, před budovou školy čp.). OKOL: Výkopem pro vodovod narušena vrstva a jáma(?), obsahující zlomky keramiky. Sběr z profilu výkopu a z
hromad vyházené zeminy dr. N.Mašek. NÁLEZ: Získána
kolekce keramiky, v níž jsou zastoupen,y zlomky s okrajem kalichovitým a vytaženým. ULOŽ: Archeologická pobočka Muzea hl.m.Prahy, Hanspaulka.
N.Mašek, M.Fridrichová
161. PRAHA 8 - ČIMICE
a ) ~ : Eneolit, řivnáčská kult . ? ,!&K: Žalovská ul.,
čp . 88, st.p.č. 156.
OKOL: Vlastník domku, p.Převrá,
til vykopal "před několika lety 0 při upravách sklepa soubor zlom.k~ keramiky amazanice, polotovar ka menné sekerky, které předal v r . 1971 Muzeu hl.m.Pra,
hy. NALEZ: Zlomky nádob vesměs silnostěnných, okrově a! hnědě zbarvených, které pocházejí z několika
nádob, několik hrudek mazanice a polotovar sekerky
ze zelené břidlice, nahrubo opracovaný do obdálníkovitého tvaru . ULOŽ: Archeologická poboěka Muzea hl.
m. Prahy, Hanspaulka .
M.Fridrichová
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b) KULT~ Únětická, · ojediněle zvone.poháry. LOK: V severní části obce, těsně po pravé straně Čimické ul.,
ppč.1016, v prostoru vymezeném ulicí Žalovskou na
severu a Libčickou na jihu. ~ : V:} kop pro vodovod narušil celkem 5 sídlištních obj ek tů Úně tické
kultury. Pró zkum dr. N•.Me ě ek , zá chr.výzkun dr„ H„
Fridrichová . N.hLEZ: Ve st ě n ·~ch v ýkopu zac :i: iy ceno celk e m 5 ~. í dliš tn i ch ob je k t o. , které byly prozk cu:::rHh-1,y
Č h~teč:1ým vy bírénim a zakr ~sl~nim profilů a zbytk~
púdory~u . Zúc hranný výzk um se s o ust f €dil n-~ l:omplex
j a~ , o sn~če~ý j ako ob j. č . 3. Ooj e~t w;l n~ profílu
ve n.tč·:1:': vý:.:op'J délku 11, 3 tl i ;J\šn~i~,.: 1lní hl oub}::·~
p ř¼súh~·. :l lu d~o výk opu, 1-: t eré bylo ·i nl oub~ c 160 cm
pod po 11·-:~h rLJ. . Had ob,j ek.tci:l byla položi:::n,_~ r:.::ond-~ o rozm ěre ch 12,5 x 5 m, k t e:-:.:. odkryla j-:;ho vel!:cu č é,,3t .
Sonda byl a rqzd ě l ena na dva sektory - sever·ni so!: tor
I a ji~ní sekt or II. Z čas ových důvodů mohl 'úýt pr ozkoumán v Úplnosti pouze s e ktor J o r o zm ěrfl ch 5 x
0

7 ,4 m. V jeho severní č á sti byl odkryt členit,t komplex mělkých zahloube ní, navzá j en e.e poruou.jí cich.
Smě rem k jihu s e dno komplexu s tupňovitě snižoval o
,
do hloubky 100 cm pod uroven podloži tvo řeného spr ašovou návě jí. V jižn í čá sti sektoru pře chézela soustava zahloubení do hluboké, poměrně pravideln é prohlubně, kte rá p okra čova la dále na jih do sekt oru II
(maximál ní zj i stěné ro zm ěry tohoto ce ntrálního zahloubení měří 390 x 240 cm, hloubka 266 cm pod avrch•
,
.
ní urovní sprašového podloží ; oDno bylo vy tvořeno dvěma mísovitými zahloubeníffii, s everozápadní roh vybíhal
v jámu s podhloubenými s t ěnami.
Celý komplex jam byl překryt dvaceti- až tři c e ti
centimetrovou vrstvou š edočerné zeminy, která přesa
hovala jeho hranice, ale ve vzdálenosti cca 2 m od
hranic objektu zachycených na profilu mizela. V této
vrstvě byly v sektoru I odkryty dva kostrové pohřby.
~
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Kostra dospělého jedince č.l ležela v jihozápadním
rohu sektoru, v přísně skrčené poloze, v orientaci
J-S, hlavou k J, obličejem k V. Obrys případné hrobové já.my nebyl patrný. Před obličejovou částí lebky
byly zjištěny fragmenty lebky dítěte a v blízkosti
paží přitažených k hlavě několik dalsích fragmentd
dětské kostřičky. Milodary nalezeny nebyly. Ve vzdálenosti cca 100 cm na SZ ležel v téže vrstvě dalěí
kostrový pohřeb - č.2. Kostra byla opět uložena v
přísně skrčené poloze, hlavou k J, obličejem k v.
Pod rukama skrčenýma k hlavě byly rověž nalezeny
fragmenty kostřičky dítěte. Ani pohřeb č.2 neměl milodary, ale v nejbližším okolí kostry a dílem i na
kostře leželo několik velkých kamenů.
Pod šedočernou vrstvou pokračovala sypká šedohně
dá výplň, dosahující maximální hloubky 220 cm pod
dnešním povrchem. Centrální zahloubení mělo bohatě
zvrstvenou výplň tvořenou vrstvami čisté spraše a šedohnědou hlínou se sprašovou příměsí.
Sektor II byl prozkoumán jen do hloubky 162 cm pod
dnešní Úrovní povrchu. Do této hloubky byla situace
analogická poměr~m v sektoru I. V horní partii ěedo
hnědé výplně byl odkryt další kostrový pohřeb - č.3.
Kostra uložená hlavou k jihu, obličejem k V měla ruce přitažené k ramenům, nohy byly pokrčeny. Obryay
případné hrobové jámy nebyly zjištěny. V nohách kostry
ležely zlomky, z nichž byla rekonstruována zásobnicovitá nádoba náležející Únětické kultuře.
Početné nálezy pocházejí z obou horních vrstev.
Bylo nalezeno velké množstv í keramiky, několik kamenných nástrojů a pozoruhodná kolekce kostěných
předmětů, z nichž vedle kostěných hladítek a špachtli vyniká zejména jehlice s vroubkovanou hlavicí. Ker a mické nálezy p4t ř i kultuře Únětické, stejně jako
s ue ,jv é tS i pr ~trdě po ctob n o s t í i nalezené kostrové po-
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V keramice obou horních vrstev byly ojediněle
rozpoznány zlomky keramiky zvoncovitých pohár~.
ULOŽ: Archeologická pobočka Muzea hl.m. Prahy, Hanspaulka. LIT: M.Fridrichová, Pražský sborník historický VIII 1973, 211 ad. KOMENTÁŘ: Lokalita je vhodná k dalšímu výzkumu, který bude aktuální zejména
v souvislosti s pfestavbou Čimic a výstavbou Severního města.
hřby.

162. PRAHA 8 - KARLÍN
(15 .-listol.). bQ!: Mezi zadním vchodem v jižní frontě Muzea hlav.města Prahy v Křižíko
vě ul. a východním koncem parčíku.
~ : Kladení el.
kabel~. Sběr: MMP dr.Huml, květen až srpen 1971. NÁLEZ: V severní stěně výkopu podél obrubníku parčíku
se objevila čelní zea z opuky kladené na maltu. Základové zdi pocházejí ze starší zástavby. V zavážkových vrstvách je keramika 15.-17.stol. LIT: v.
HUML, Pražský sborník historický VIII 1973, 227-228.

a)~:

Novověk

V.Huml

.

b) ~ : Středověk .

LOK: Uprostřed křižovatky Flore~c.
OKOL: Stavba stanice Metra-hl. 3 m. Sběr: St.Peka~,
,
květen 1971.
NALEZ: Keramika 14. - 15.stol. ULOŽ:
MMP pi"ír .č. 4/71. ·

-

V.Huml

163 •. PRAHA 8 - KOBYLISY

..

PohřP.biětě

kultury zvoncovitých pohárO, sídliětě z doby halštatské .
LOK: Stfelničná ul. OKOL:
Záchranný výzkum na staveništi Prwnstavu provedl dr •
,
J.Fridrich ve dnech 11. a 16.6.1971. NALEZ: 3 znač-

a)~:

-

-
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porušené kostrové hroby z období kultury zvoncovitých pohárů . Nedaleko od hrobu malá jáma s halštat skou keramikou. ULOŽ : Archeologická pobočka Muzea ·
hl.m. Prahy, Hanspaulka. LIT·: Z čj. 2997 /71; J .Fridrich, Pražský sborník historický VIII 1973, 211.
ně

b)

KULT: Paleolit. LOK: Lom při vrcholu kopce Ládví.
~
: Průzkum sedimentů z nichž vypadávaly křemenné
artefakty (dle zjištění dr. K.Žebery), provedl dr.Sl.
,
Vencl 28.10 .1971. NALEZ: Ze suti na nerovném výchozu buližníku vybrána křemenná pseudoindustrie. Výskyt
mesolitu se nepodařilo ověřit in situ. LIT: Z čj.
5788/71 .

164. PRAHA. 8 - PODHOŘf

~ : Eneolit , Únětická, věteřovská, halštat. ,!&K:
Tzv. hradiště "Nad Podhořím", trat r Na Fárkách", ppč.
1366, 1355, 1361. ~
: Pokračování v;ýzkumu na ploše vlastní os trožny, záchranná výzkum na sousední parcele ppč. 1361, ojediněle na parc. 1355. NÁLEZ: Na
ploše vlastní ostrožny, ppč . 1366 prozkoumán komplex
eídliětní objek tů navzájem se porušujících. Byly zachyceny nejmén ě tři půdorysy chat a sídlištní jáma,
náležejíc í halš tatskému osídlení lokality. Na sousední parcele ppč. 1361, přiléhají cí k ostrožně na východní straně proveden záchranný výzkum na ploše určené k výkopu nadsidlištniho sběrače pro sídliště
Bohnice . Zjištěny pozůstatky ohrazeni patřící Úně ticko -věteřovskému osídleni lokality . Několika sondami byly zachyceny Úseky širokého žlabu s rovným
dnem (šířka 300 cm, hloubka 40-50 cm ód Úrovně podloží) , jehož středem procházel pruh kamend, které v
některých místech prozrazovaly hnízdovité uspořádání
a ojedin ěle byly mezi nimi rozpoznány i kůl ové jamky.
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žlabu napovídá, fe obklopoval nej- ·
výše položenou partii lokality z východní strany a
obloukovitě přetínal široký přechod ostrožny z okolního terénu. Stejnému období patfí i jáma s podhloubenými stěnami odkrytá vně výše zmíněného žlabu. Z
halštatského období byle prozkoumáno několik pódorysó chat. Pozoruhodný půdorys měla zejména chata
č.8. Měla elipsovitý obrys o rozměrech 400 x 620 cm
s šadou kóló na podélné os e orientované západovýchodním směrem. Po dařilo se zjistit, že chata byla pře
stavována, při čemž byla póvodní šíře 320 cm zvět šena, zároveň došlo ke zvýšení dusané podlahy a k posunutí středové řady kól~.
Na parcele ppč. 1355, která sousedi s popsaným
prostorem na jižní straně, byla odkryta kumulace keramiky, ležící tě s ně pod ornicí a obnažená skrývkou
pro pomocnou komunikaci ke stavbě nadsídlištního
sběrače. Jedná se o zlomky pocházející z větší části
z jedné nádoby. Střepy jsou dobře vypáleny, s oranžově červeným povrchem. S největší pravděpodobností
patří řivnáčské kultuře. Záchranný výzkum bude pokračovat v návaznosti na stavební práce, které v tomto prostoru začnou v r.1973. ULOŽ: Archaeologická
pobočka Muzea hl . m. Prahy, Hanspaulka.
LIT: M.Fridrichová, Pražský sborník historický VIII 213-216;
Zjiětěný proběh

táž, BZO 1969, 129-130.

M.Fridrichová

165.

PRAHA

10 - STRAŠNICE

LOK: Ulice Pr~běžná. OKOL:
Dr. J.Hrala provedl prózkum (16.10.1971) v prostoru
zeleného pásu v ulici Pr~běžné, kde byl před tím
prováděn výkop pro potrubí a zemina potom rozhozena
po větší ploěe . Naleziště položené v blízkosti že-

lli!: Laténské

sídliště .
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lezniční

zastávky Praha-Strašnice je na terénu mírně
k severu skloněném. NÁLEZ: Keramika. ULOŽ: AÚ ČSAV
Praha. g!: Z čj. 5546/71. KOMENTÁŘ: Laténské os~dlení z této části Prahy nebylo zatím zaregistrováno;
z blízké polohy (ul. Pod Altánem) jsou z dřívější doby známy slovanské kostrové hroby.

166. PRASEK, o. Hradec Králové
~ : Lužické hradiště. LOK: Vrch "Ghlumtt, na levé
straně silnice Hradec Kr.-Nový Bydžov, mapa M-33-68A-c, 120 mm od Z a 58 mm od S okraje. OKOL: PrO.zkum
22.3.1971 (V.Vokolek, J.Sigl}. NÁLEZ: Hradiště z vět
ší části zničeno pískovnou, dnes již zarostlou mladým
lesem. Valy ještě zachovány. V profilu pískovny na
jednom místě narušen objekt, z kterého získány typické lužické střepy. ULOŽ: M Hradec Králové, č.př.]4/
,..,
71. KOMENTAR: Jde o zcela nové hradiště.
V.Vokolek

167. PfiiSOVICE, o. Liberec
KULT: Sídliště s keramikou vypíchanou. !:!QK: V prostoru mezi státní silnicí Turnov-Praha a závodem Severočeských mlékáren v Příšovicích.
~ : Objekty
zjištěny ve vjkopech pro stavbu sídliště.
NÁLEZ:
Několik zničených objektó, dva prozkoumány celé.
Sběr na ploše zástavby. Získána keramika, pazourková
industrie a broušené nástroje (tab.6). ULOŽ: M Liberec, č.i. P 7933-7954• ~ : Archeologický výzkum
v severních Čechách III, v tisku. KOMENTÁŘ: Zjiětě
né objekty patfí k sídlišti na jz. okraji obce, které je známo ze starších nálezd.
V.Weber

•
•
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168. P~OV, o. Louny
~ : Neurčená. ~ : Hradiště Rubín - horní plocha.
OKOL: PrOzkum na hradiěti 18.5. 1971. NÁLEZ: Sběr na
horní části hradiště a z vyházené hlíny ze sond. prozkoumaných v roce 1970: střepy, zl. bronzu a vzorek
opuky. ULOŽ: Expositura Most, č . př . 68- 70/71. ID,:
Z čj. 954/71 (Most), 1314, 2933/71 .
D.Koutecký
169. RADĚTICE, o. Tábor

..

~ : Mohyly z doby hradiš tní . LOK: Les Poušt; ppč.
1512/1; asi 1650 m JV od kaple na návsi v Raděticích
a 500 m SZ od poutní kaple v lese Poušt; na mapě M33-101-B-b (Bechyně) 105 mm od S a 119-123 mm od V
okraje listu. OKOL : Pr~zkum 1 . 9 . 1971 (společně s
geologem J.Machartem) . NÁLEZ: Zjištěna skupina 14
mohyl, seskupených ve dvou rovnoběžkových řadách
(6 zachovaných, 8 porušených) . Jde o zbytek většího
pohřebi š tě, asi z 1/ 2 zničeného pískovnou. Proveden
sběr (keramika ze starší doby hradištní a 1 pravěký
střep). Lokalita navržena do Stát . seznamu nemovitých
kult.památek - čj . 4250/71 AÚ . ULOŽ : M Bech,yně, i.č.
4677 a+b; 5131-5136 . fil: A. Beneš , Muzeum keramiky
v Becbyni, Zprávy ČSSA - Suppl . l , 1966, 7, tab.XVI:
6; hlášení čj. 4474/71 .
A. Beneš
170. RAČICE, o. Rakovník

~ : Středověk . LOK: Pozemky ppč . 3/1 , 5, 6, 9,
4/2; patrně část 125 . ~ : Povrchový prdzkum lokality dne 23 . 4 . 1970 (T . Durdík , Z. Smetánka). NÁLEZ:
154 keramických fragmentd a l hřeb . Většina zlomkd
pfísluší druhé polovině 13 . století (v okrajích plo-
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ché okruží s hranami, okraj zduřelý, malý vzhilru prota!ený ap., rytý dekor v podobě rýh či šroubovic, o-xydační vypálení, obtáčení, podsýpky). Všechny nalezené
zlomky pfísluší hrncwn, s vyjímkou dvou zlomkd komorových kachl~, jejichž vnitřní stěny komor nejsou oěaze
ny, což by mohlo svědčit o tom, že se jedná o kachle
nepoužité. Kromě kachld přísluší mladším nálezdm n~kolik vytáčených střepd, vyskytuje se hnědá a žlutohnědá olovnatá glazura; jeden z glazovaných zlomkd je
červeně malován.
Račice byly manskou hrnčířskou osadou příslušnou
ku hradu Křivoklátu. Na základě nálezd lze předpoklá
dat výrobu od druhé poloviny 13.stol., . s největší intensitou v této době, nejméně do 15.stol. ULOŽ: AÚ
ČSAV Praha. LIT: N~ čj. 223/71; T.Durdík: Středověké
osídlení obce Račice, okr. Rakovník, AR XXV 1973, 8687. KOMENTÁŘ: Staré jádro vesnice se na základě koncentrace keramiky kryje pouze částečně s obcí dnešní,
jejíž okrouhlé návesní jádro lze s největší pravděpo
dobností považovati za druhotné.
T.Durdík

171. RADIM., . o. Kolín

KULT: Sídliště ze starší doby římské. !&K: Při okraji obce směrem k Pičhoře. OKOL: Sběr provedený dr.
Sl. Venclem 20. 4.1971. N'ÁLEZ: Keramika. ULOŽ: AÚ
ČSAV Praha. LIT: Z čj. 1611/71.

172. RADOTÍN, o. Praha- západ

a) KULT: Stfední p~leolit, mesolit, ~eolit. LOK: Lesní
školka. OKOL: Povrchový sběr provedený 8.4.1971 dr.
Sl.Venclem, dr. J.Fridrichem a dr. Z.Sedláěkem. NÁLEZ: V lesní školce sebrány neolitické st~epy, meso-

..
J
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'
b)

litické artefakty a středopaleolitický křememzy ústěp. ULOŽ: AÚ ČSAV Praha. LIT: Z čj. 1395/71.
KULT: Pravěk - neurčeno, mesolit. LOK: Pískovna,
ležící na te·meni t erénní vlny nad hranou terciérní
terasy v nadm.výšce pfes 340 m (tj. asi 145 m nad
hladinou Berounky) , asi 1 km od řeky Berounky. Fři
bližně okolí bodu 52,200:38,560 km na mapě M-33-77B-a {Radotín). OKOL: Sběr dr. Sl.Vencla na ploše
odkryté buldozerem. NÁLEZ: Valounová industrie nejistého stáří a mesolitická industrie. ULOŽ: AÚ
ČSAV Praha. LIT: Z čj. 1395, 6171/71. KOMENTÁff:
Není vyloučeno, že lokalita se rozkládá na území ·
obc e

Kosoř.

173. RAŠOVICE, o. Rychnov nad

Kněžnou

KULT: Středověk. LOK: Poloha "Na hrádku"; 54 km od
západního okraje a 38 mm od severního okraje mapy
M-33-69-C-b. QKQ1: Terenní pr~zkum 10.10.1971 (J.
Sigl, V.Vokolek). NÁLEZ: 3 nezdobené střepy hněde
až špinavě okrové barvy. Dále byly nalezeny drobné
bročky mazanice. Stopy po fortifikaci nezjištěny.
ULOŽ: M Hradec Králové, př.č . 59/71.
J.Sigl
174. RATENICE, o. Nymburk

~ : 1. Starší doba římská, 2. !árové hroby lužick4
kult., 3. kostrové hroby z mladší doby hradištní.
LOK: Pole č.kat. 400/1 - meliorace. OKOL: 1. Žáro- .
vý nrob porušený meliorační rýhou, hloubka 30-70 cm.
2. Žárové h oby rozrušené melioračními rýhami a čás
tečně i orbou - dno hrobových jam v hl. 50-60 cm. 3.
2 kostrové hroby rozrušené meliorační rýhou, dna hrobových jam v hl. 80 cm. NÁLEZ: 1. Popis a okolnosti

-

-
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viz AR XXIV 1972, 437-439. 2. Zachyceno 7 !árových
hrobd, z nichž 4 vyzdviženy. Hrob č.1 obsahoval: dvojkÓnickou popelnici, spodní část zdobena prstováním.
Část okřínku. Okrajový zlomek velké hrncovité nádoby.
Hrob 2: dvojkÓnická popelnice, spodní část zdobena
prstováním, u dna otvor.~ okraje 34 cm. Kónická mísa - poklop, s uchem. Uvnitř tuhování. ~ okraje 40
cm. Zlomky okřínkil. Zlomky drobného hrnku. Torzo amforky se 2 uchy. Zlomek drobné bronzové spirálky.
Hrob 3: menší dvojkÓnická popelnice, spodní část nepravidelně rýhována~ Mísa - poklop s uchem, svisle
rýhovaná. Hrob 4: zachycena pouze hrobová jáma a z
ní vybráno několik drobných střepů . 3. Zachycena
hrobová jáma v hl. 80 cm, šířka 55 cm. Hrob zničen,
zachovala se pouze lebka, ležící na levém spánku, pod
nímž ležela dřevěná podložka a na ní 3 bronzové esovité záušnice. Orientace hrobu JZ-SV. ULOŽ: M Podě
brady, DPA 56, č.i. P 18219-18223. J:!!: H.Sedláčko
vá, Žárový hrob . ze starší doby římské, AR XXIV 1972,

437-439.
H.Sedláčková

RECl-IENBURG - hrad: viz LIBEČ, o. Trutnov

175. ROKLE, o. Chomutov
KULT: Starší fáze středního paleolitu. ~ : Malý vý~
choz plochých blokd křemene~ bečovského typu na basi
čedičd, částečně překrytý pleistocénní terasou.
QKQ&:
Sběr dr. J.Fridricha na základě upozornění dr.Domase
z ÚÚG v Praze. NÁLEZ: Ojedinělý nález sekundárně
uprávovaného jádra, které bylo vyrobeno z křemence
bečovského typu. V okolí výchozu nal. několik jader
a opracovaných valounO. ULOŽ: AÚ ČSAV Praha. 1!!:
Z čj. 1622/71.
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RONOV'EC - hrad. viz BŘEVNICE, o„ HavlíčkO,v· Brod

RUBfN - hradišt~: •; iz l'ŠOV, o„ Louny

176. RUSEK, o „ Hradec Kr li:..ové

-KULT:
QKQb:

-

Středověk

(13 .. -14.stol.,),, LOK: U domu čp.80„
Sběr R.Šimonové, pfi hloubení drenáže. NÁLEZ~
Menší soubor k eramiky , zlomku kachle a zví~ecích
kostí „ Okťaje jsou šikmo nahoru vytažené. Výzdobu
tvoří převážně široké vodor ovné rýhy kombinované
s jednoduchou obdobně provedenou vlnovkou. Na dně je
pozitivní hrn čířská značka - kruh s křížem uprost~ed~.Povrch keramiky je rezavě hnědý a šedohnědý. Keramika
je dobře vypálená „ ULOŽ: M Hradec Králové, př.č.
38/71 .
J .Sigl

RYCl·NALD -

tvrziš tě

(?) :

viz KOZOJEDY, o . Tiakovník

SADSKÁ, o„ Nymburk - řím.sídliště: viz TŘEBESTOVICE
o. Nj>r.,bur~

177. SÁNY.

o ~ Nymburk

KULT: Mladší doba laténská , s tarší doba ~ímská. !!QK:
Pískovna , ppč . 760/2 0 OKOL : Pan F.Velebný z Kolaji
upozornil na nálezy keramiky a strusky , které pocházely z rozrušens: ch s ídloobjektll bagrem o NÁLEZ: V létě 1971 byl vybrán zbytek sídlištního objektu z mladěi doby laténskét který nebyl shrnut bagr em. Zachovaná
část byls 11aničkovitě zahloubena 20-30 cm do pískového pudl·už:L, Při okraji bylo pa t :r: no nahroma dění uhlík~ , vrstva přepáleného písku a jílup zř e jmě ohlniště.
Nález~~ objektu; j~mThá ke ~amika zh~tovená na kruhu,
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vhlazovaná vlnice a horizontální pásy, zlomky
hrubší keramiky se struhadlov~tě seříznutou výduti.
zlomek železné jehlice s kulovitou hlavicí, zlomek
železné strusky, -mazanice, zlomek přepáleného kamenného drt{dka a zvířecí kosti. ULOŽ! M Poděbrady,
P 18102-18216. LIT: NZ DPA 58.
uvnitř

H.Sedláčková

178. SÁZAVA, o . Kutná Hora

mI.:

LOK: Bjvalý klášter sv.Prokopa.
OKOL: Systematický výzkum pod vedením dr. K.Re~chertové. NÁLEZ: Výzkumné práce se soustředily· na propracování některých detailů na rajském dvoře. kde
pod odvooňovac:ím zařízením vybíhají středověké klenby a zdi .
Výzkum ukázal, že v prostoru rajského dvora byla
románská zástavba. Na podkladě výsledků geomagnetického výzkumu v areálu parku byla vytýčena sít sondť
jimiž byly zachyceny různě směřující zdi z lomového
kamene . ULOŽ: AÚ ČSAV Praha. LIT: Z čj. 532, 1404,
1817~ 1983, 2389 , 2455, 2648, 3522, 3811, 4060, 4502,
4839/71.
Středověk .

179. SEDLEC, o .

Mělník

~ : Laténská jáma, hradištní hroby. LOK: Pískovna
po pravé straně silnice Sedlec-Hradsko. OKOL: Prů
zkum autora zprávy v srpnu 1970. NÁLEZ:Prokopán okrajový zbytek blíže neurčitelného zahloubeného objektu (č .2). Výplň obsahovala několik laténských
střepů~ mazanici a paz.čepelo Obj.; č .l nebyl zkoumán. ULOŽ: Památ~ík J.L.Píče ve . Mšeně. LIT: NZ v
.
NM. KOMENTÁŘ: O nalezišti se např. zmiňuje·k r.1940
E.~torch (rukopisné poznámky uložené v ·památníku J.
L.Píče v~ ·Mšen~) kdy zaregistroval laténskou kultur-

-

-

•

- 131 ní vrstvu. K r.1944 popisuje nález 2 hradištních
hrobO (dětský hrob s 2 malými s-záušnicemi).
M.Lička

180. SEDLEC, obec TemelÍI!> o. České Budějovice

a ) ~ : Eneolitická sekerka, ojediněle. LOK: Patrně
v trati Na hrobech", asi 500 m již. od osady na polích, tj. přibližně 131 mm od vých. a 19 mm od ji!.
okraje mapy M-33-101-B-c (Temelín, 1:25. 000). OKOL:
Náhodný nález žáka Pavla Veverky, bez bli!ších ÚdajO. NÁLEZ: Lichoběžníková sekerka s oblým týlem a
boky, povrch hlazený, ze šedozelené horniny, d. 76
mm (tab.9:3). ULOŽ: Soukromá sbírka Vl.Bartušky,
Sedlec čp.9. LIT: Hlášení autorů čj. 4102/71.
11

A.Beneš- J.Michálek
b) ~ : Doba laténská, ojediněle. LOK: Bud v trati
"Na hrobech" - cf. sub a) nebo v poloze "Ve strouze",
asi 1 km jihozáp. od osady Sedlec a vých. od rybníka
"Pustý. OKOL: Nález při sběru vltavíml. NÁLEZ: Zlomek esovitě prohnutého okraje misky na kruhu točená
se třemi horizontálními žlábky na výduti (tab.9:2).ULOŽ: Soukromá sbírka Vl.Bartušky, Sedlec čp.9. Y,t:
Hlášení podepsaných autorO čj. 4102/71 .
A.Beneš-J.Michálek

.

c) KULT: Raný středověk?, ojediněle . LOK: V okolí osady. .OKOL: Sběr žáka Pavla Veverky . NÁLEZ: Plochý
tuhový pfeslen, vyrobený ze střepu , prOměr 33 mm (tab.
9:4). ULOŽ: Soukromá sbírka Vl.Bartušky, Sedlec čp •
9. ~ : Hlášení podepsaných autord čj.4102/71.
A.Beneš-J~Michálek

- 132 sídlištní vrstvy. ~ : V osadě proti
čp.9, tj. 134 mm od vých. a 31 mm od již. okraje mapy
M-33-101-B-c (Temelín). OKOL: Při zemních pracích •
•
NÁLEZ a ULOŽ: Materiál se nedochoval, sdělení p. Vl.
Bartušky z čp. 9. 14!: Hlášení autorů čj.4102/71.

d) KULT:

Středověké

A.Beneš-J.Michálek

181. SEZIMOVO ÚSTÍ, o. Tábor

zaniklé předměstí Nové Město. !&!:
Pokračování v systematickém výzkumu na levém břehu
Lužnice u Sezimova Ústí v době od 1.6. 1971 do 13.8.
,
· 1971 pod vedením Dr. M.Richtra. NALEZ: Z horizontu
zániku předměstí (r.1420) byl vybrán sklep a na dvorku druhého hrnčířského pracoviš t.ě s e podařil.o pro zkoumat odpadové jámy hrnčířů. Stopy po objektech
zjištěny v Úrovni podloží z 13. a počátku 14.stol.
ULOŽ: AÚ ČSAV Praha.
Z čj. 2676, 3110, 3931,
4329, 6837/71.

!illk!=

Středověk -,

.

.

m:

,
182. SKALY, o. Písek
a) KULT: Pravěká mohyla.

~ : V lese na vrcholu mírného návrší, 250 m jižně od dvora Dvorce, tj. 82 mm od
záp. a 52 mm od sev. okraje mapy M-33-101-A-d-3 (1:
10.000). OKOL: Zjištovací průzkum autor zprávy v r.
1964 a 1971. NÁLEZ: Osamělá mohyla, uprostřed mírn~
propadlá, směrem ke Dvorci porušená. V rozrušeném
místě jsem v r.1964 zpozoroval uhlíky.

J . Frohlich

b)

KULT: Středověké tvrzi~tě. J:,&K: JOO m JV od Dvorce,
za seníkem, tj . 110 mm od záp. a 50 mm od sevo okraje mapy M-33-101- A-d-3 (na mapě vyzna č eno). OKOL:
Zjištovací pr~zkum v r .1964 a 1971 autor zprávy .

-

.. .
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NÁLEZ: Kruhové tvrziště a příkopem a valem; uvnit,
tvrziště zbytky zapuštěné stavby (2,9 m X cca 4 m).
KOMENT~: Podle A.Sedláčka (Hrady, zámky a tvrze
král.českého VII 1890, 258) se tvrz nazýv~la Modlilkovice.
J.Frohlich
183. SKUPEČ, o. Plzeň - sever

~ : Eneolitické výšinné sídliště. I&K: Na vrchu
Vinice. ~ : Průzkum dr. V.Šaldová a dr. E.Ču.jano
vá dne 27.-28.4.1971. Sídliště je z větší části zničeno lomem, dnes uzavřeným. Východní část sídliště
zůstává nepoškozena, kromě míst, kde byly základy
dvou staveb. LIT: Z čj. 1854/7~ •

..
184. SLANÝ, o. Kladno
•

~ : Středověk, novověk. LOK: JZ okraj města Slaného v místech ZSO Všehlušice. ~ : Oblast výstavby nových věžových domů. Záchranný výzkum prováděl
autor zprávy v nepravidelných intervalech průběhem
roku. NÁLEZ: Většinou šlo o střepoviště _a odpadní
jímky hrnčířských dílen, které pracovaly od konce
15. až dol.pol. 19.stol. Zajímavý je st~epovf ma teriál ze 17.stol., který až dosud byl označován jako ~berounské zboží". Toto "berounské zboží" bylo vyráběno přímo na místě, jak o tom svědčí defektní
kusy odhozené do jímek. V některých jímkách nalezeny roztrouěená mince. ULOŽ: AÚ ČSAV Praha. LIT:
Z čj. 2109, 2110, 2111, 4498/7i.
V.Moucha

-

-

,.

185. SLOVEČ, o. Nymburk
KULT: Mladší doba hradištní.

-

-OKOL:
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Při přestavbě

domu. NÁLEZ: Rozrušené kostrové hroby
(zřejmě 4); hrobové jámy se rýšova'ly v hloubce 160
cm (dno) ve stěnách výkopu pro sklep. Z vyházeného
materiálu vybral p. Plachý ze Slověe střepy a několik
dlouhých kostí. Popis nález~: tprzo vyšší nádoby s vysoko položenou výdutí z drobnozrnného šedého, vně
světleji hnědého materiálu dobře vypáleného. Na horní části nádoby vně i uvnitř stopy obtáčení na kruhu.
Okraj široce rozevřený, kÓnicky seříznutý, krátké hrdlo výrazně odsazeno od výdutě. Na výduti, těsně pod
okrajem,probíhá )násobná nepravidelná vlnice, pod ní
8 horizontálních rýh. Na dně je pozitivní otisk kolku: v kružnici (0 52 mm) je vepsán kříž, který má ramena na koncích větévkovitě rozšířena. 0 Ú 200 mm, 0
max.výdutě 210 mm, 0 86 mm, 216 mm. Dále byly předát\)'
zlomky dalších dvou nádob. ULOŽ: M Poděbrady, č.l. P
19633-19634. !!!!: NZ DPA 59.
H.Sedláěková

...

•

186. S~OLEČ, o. Písek

~ : Slovanské hradiště. ~ : Ostrožna mezi dvěma potoky, nad řekou Vltavou, 1.5 km JZ od obce, nad ř:íč ním km 190. ~ : Povrchový sběr autora zprávy ve vodou vymletém břehu Orlické přehrady pod akropolí hradiště dne 9.10.1971. NÁLEZ: Střepy převá!ně středo hradištní (tab.18:1), dále střepy mladohradiětní a střé
dověké. Všechny tyto nálezy převá!ně JV od akropole
(d~íve sráz k potoku) a p~i ěele hradiště (nad Vl:t.avou)
pod tabuli 190 km. Na špici mezi potokem z Kamenice a
potokem z Podílnice nalezen svisle kanelovaný st~ep ze
zásobnice - knovízský(?). ULOŽ: M Písek, č.i.1735-37.
ill: B.Dubský, Pravěk jižních Čech, 1949, 640-642.
J.Frohlich

..

- 135 187. SRBY, obec
a)

'11

Vrčen,

...,

••

o. Plzen- Jih

KULT: Stopa at~edověkého zlatorudného mlýna. ~ :
Mlýnský kámen sekundárně pfed budovou čp.75 (býv.
MNV) v Drbech; pOvodně nalezen na levém břehu Úslavy S od obce a Jod polohy Vilémov na louce P• An tona. QKS&: Pr~zkum 504.1971 (A.Beneš), další prdzkum provedl J.Kudrnáč z AÚ ČSAV Praha. NÁLEZ: Fragment žulového mlýnského kamene od 90 cm, provrtacy.
Na aversu má rotační rýhy, na reversu a na bocích
7-8 miskovitých jamek pro amalgamaci zlata. ULOŽ:
Ponechán na místě. LIT: Z čj. 1402/71; A.Beneš, in:
Minulostí Západočeského kraje X, 1973 179 a poslední
nečísl.tab.

A.Beneš

b) KULT: Eneolitické výšinné sídlišt~ · (chamaká skupina).
LOK: Lom u Úslavy. OKOL: Poloha zničena kamenolomem.
NÁLEZ: Keramika v o_d valech, kamenolomu. ULOŽ: Expositura AÚ ČSAV Plzeň . LIT: N.Mašek, AR XIV 1962,
684 ad.; Z čj. 1402/71.
STARÉ BADRY, viz: OPOLÁNKY, obec Opolany, o. Nymb'urk
188. STARÉ PRACHATICE, obec Pra~hatice, o. Prachatice
KULT: St~edověk. LOK: Kostel sv. Petra a Pavla.
OKOL: Sondáž pod vedením dr. K.Reichertové. NÁLEZ:
Výzkum prokázal, že dnešní kostel ze 1).stol. by1
postaven na místě s taršího, románského,objektu, jehož disposici se podařilo vysledovat. ill_: Z čj~
1593, 4059, 4237, 4619, 5775/71 .

-

189. STEHELČEVES, o. Kladno
KULT: Recentní.

LOK:

Přístavba

domu p.Charouse,

ppč.
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40, cca 75 m JZ od eneolitického výšinného sídliště
"Homolka•. NÁLEZ: V profilu výkopu dva objekty s hl.inito-kamenitým zásypem promíšeným uhlíky, uhlím a ojedinělými zví~.kOstkami.
fil: Z čj. 2822/71.
JTŘEKOV - hrad: viz ÚSTÍ nad Labem, o. Ústí nad Labem

190. S VIJAin'. 1 o. Liberec

fil:!!ir:

Sídli š tě

s le zské k., stledověké dehtařské jámy.
LOK: Sever :1ě při silnici do Loukova. OKOL: Objekty
zjištěny ;;c sejmutí ornic e pf-i stqvbě silážní jámy.
NÁLEZ: Čtyř· í dehtařské j ámy (obj. I,II,X a XI). Pouze v obj. ): I nalezena kera mika, obdobná nál c z\lm ze eou-

sední pol 0ri,y Pivovarská zar1rada.
Obje kty III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,XII a kůlové jam,
ky 1 až 1 3 obsahovaly kera miku slezské kultury. SvYJD
obsahem a složením rovn ěž odpovídaly sou8ední poloze
(tab.?). ULOŽ: M Libere c , č.př. 16/71 a J l/71. LIT:
V. We ber , Dehta:ř ské jámy ve Svijanech, ČMřt: II 1972,
231-236 .- K OMENTÁŘ: Záchra nným výzkumem byl pravdě
podobn ě ~achycen severní okraj osídlené plochy, která byla z jištěna v Pivov arské zahradě v letech 1969 a
1970.
V.Weber

191. ŠTÉ?ÁNOV,

Oe

Chrudim

KUI.T_: J t ř·edověk.
zal e'3 něné
.

LOK: 2 km západně od Štěpánova na
ostrožně, ppč . 3 08/5.
~ : Revize v čer ,

ven c1 1971. NALEZ: Hrád e k Hanusovy zámky. Dobře pa.i r r. ,; valy a příkopy , na okraji pl:íkopil zbytky kamen-

ného zdiva, recentní sklepy.

LIT:

Sedláček,

Hrady a

zámky I, stro93 a 89 a

:P .Šebesta

- 137 t:

~TtTÍN - tvrz: viz MA!IBTICE,obec, Černá za Bory, o.
Pardubice
., .. ,
192. TÁBOR, o. Tábor

~ : Středověk, kult.laténská. LOK: izv. "Velká
šance" ve východním Úseku hradeb • .QKQ,&: Výzkum vyvolaný asanačními pracemi provedl dr. M.Richter. NÁ~ : Nad zvětralým skalním podlo!:ím kulturni vrstva
laténská. Výzkum zjistil v hradbě .rdzné stavební
Úpravy a v jejím okolf ·destrukce a planýrky. ULO~:
AÚ ČSAV Praha. LIT:· Z čj. 6778/71 •
.

.

.

.. .

193. TISOVÁ, o. Ústí nad Orlicí , ·

· KULT:

...

12.-1).stol. Zaniklé sidliitě pfedměstského charakteru. _!iQ!: Poloha "Na Starém !4ttě",
145 mm od východního okraje a 100 mm od ji!ního okraje mapy M-33-81-A•b. QKQ,&: Sběr květen 1971 (d~.
Richter, J.Sigl, V.Vokolek) a 29.10.1971 (Pravcová,
J.Sigl). NÁLEZ: Z prvního sběru pochází soubor keramiky: okraje vzhOru vytalené, na vnější straně
prožlabené. Keramika je zdobená vodorovnými ěirolcy
mi rýhami, které jsou většinou na povrchu atfepu
hustě rozmístěné. Ostatní výzdobné motivy jako jednoduché ~lábkovité vlnovq, -oválné vtisky ěi vcypy.
jsou podstatně méně zastoupeny. Ve větě:! části k~ramiky je p~!měs tuhy. Mimo stfepd z nádob byl nalezen
zlomek kachle a železná struska. Z druháho sblru ztakán větš! soubor keramiky, _která z velká části pochází ze zásobnicovitých nádob. V materiálu je pfimia
tuhy. Tělo bývá od hrdla dosti často odsazeno. Podobně jako u p~edchozího souboru jsou ěirok4vodo-~~!né rýhy nejobvyklejším výzdobným motivem. Ostatní
výzdobné motivy jsou zastoupeny málo (ovál'né ·a podélné vtisky~ jednoduchá-·•lnice). P~i terénním proStředověk,
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zkumu zjištěno větsí množství železné strusky. ULO~:
M Hradec Králové, i.č. 24130-24182, 24183-24311. IQMENTÁŘ: Při prňzkumu 13.5 . 1971
s velkou pravděpo
dobností podařilo určit místo zaniklého kostela sv.
Mikuláše (M.Richter, z čj.2677/71).
J.Sigl

se

194. TOUŠEŇ, o . Praha-východ
a) KULT: Vypíchaná.

1.QK: V poloze zvané "V

Čelákově".

~ : Náhodný nález na povrchu. NÁLEZ: V květnu 1967
nalezena na lukách mezi Čelákovicemi a Toušení na levém břehu Labe plochá kopytovitá sekera. Délka 16 cm,
nějvětší ší řka 6,7 cm, síla cca 1,4 cm. Tab. 21:5.
ULOŽ : MM Čelákovice, inv.č. 2489. KOMENTÁŘ: O kult.
s vypíchanou keramikou z Toušeně píše K.Buchtela,
Obzor prehistorický III, str.21 .
J.Špaček

b)

KULT : šňůrová - náhodný nález. !&K: Ppč. 199/2, majitel pozemku p. Levinský Vlastimil v ulici "Na
ostrůvku" při domě čp.291.
~ : Nalezena při sázení stromku. NÁLEZ: Při hloubení jámy pro stromek
nalezl majitel pozemku v roce 1969 vrtaný kamenný
sekeromlat z tmavě šedého materiálu. Jedná .·se o sekeromlat českého typu, dlouhý 99 mm s kÓnicky vrtaným otvorem o průměru· 14-18 mm, výška 44 mm, ší~ka
48 mm. ULOŽ: V majetku nálezce. KOMENTÁŘ:Nelze vyloučit, že se sekeromlatem byl nalezen i . keramický
materiál , kterému však nálezce nevěnoval pozornost.
V r.1930 byly na katastru Toušeně nalezeny hroby,
z nichž některé nálezy uloženy v NM v Praze.
J.Špaček

,;
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19,5., TROSKOVICE, o. Semily
KULT; St~ed ov ěk (14,•15.etol.). ~ ; Severn! av b
hradu Trosky v prostoru kolem býval4 orány. Ol(;§t:
Povrchovy sběr Ludka Jiráska. , Trutnov, Jo.,.l970 a
10. 4.1971 "" NÁLEZ: Ker amika, z větší části ox,yd&tinl
vypalovaná, zdobená širokými vodorovnými žlábky.
ULOŽ: M Hradec Králová .
v.Wolf

-

TROSia - hrad: viz TROSKOVICE, o. Semily
196. TRUTNOV, o. Trutnov

a ) ~ : Středov ěk (15. -17.stol). ,!&K: Jihoslovanská
ul. č.19 a ll (býv. BorOvkova vinárna) , prostor dvorkO. OKOL: Hloubení jámy pro základy nového domu po
vybouraných domech. V hloubce 100- 120 cm požárová
vrstva, v níž nálezy. Sběr Vl . Wolfa, L. Jiráaka a v.
Lhotáka na jaře 1971, navazuj!o! na sběr z podzimu
1970. NÁLEZ: Keramika, zlomky kachli pozdn~ got. a
renesančních, zlomky kovových předmět~ a skla.
ULOŽ:
M Hradec Králové. LIT: BZO 1970, 154.
V.Wolf
b) ~ : S:tředov~k

..

(15.-1? .s tol .)o LOK: Dvorek Pró.myslové školy pro pracující, Školní 5 • .QKQ!!: Na dvorku
vyhloubeny dvě šachtice pro pilíře přístavby školy .
Šachtice porušily hradební zdivo. Sběr referenta
31.10.1971. NÁLEZ: Zdivo středověké hradby o síle
90 cm, případně i zdivo některého objektu přiléhají 
cího k hradběo Zdivo zachyceno v obou šachtách. Ve
východní šachtě (blíže k budově muzea) v hloubce
250 cm vrstva s nálezy keramiky a kostí. _ULOŽ: M
Hradec Králové. ~OMENTÁŘ: Místo leží v be zprostřed
ní blízkosti bývalého trutnovského hradu (dnes mu zea). Ve svahu pod tímto prostorem četné vyvá~ky
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středověké

keramiky.
V.Wolf

197. TŘEBESTOVICE ,· o. Nymburk
KULT:

LOK:, OKOL: Zachyceno
při provádění melioračních rýh na ppč.89, 80, 70/1,
66 Třebestovic · a 3208 Sadské . NÁLEZ: V profilech zachycena kulturní vrstva a 3 větší objekty. Keramika,
zvířecí kosti, železářská struska, bronzová jehlice.
LIT: NZ čj.1800/73; AR XXVI 1974, v tisku; Z čj.1661,
5181/71.
K.Motyková
Sídliště

z doby

římské.

198. TŘEBEŠOV, o. Rychnov n.Kn.

KULT: Paleolit (? j, slezskoplatěnická kult. ~ : Vysoký břeh nad potokem Bílým, nad známým pohřebištěm
slezsko platěnické k. JV od obce .
OKOL: Sběr 19 .10 .
1971 (Vokolek , Sigl) . NÁLEZ: Pazourkový patinovaný
artefakt , střepy, mazanice . ULOŽ: M Hradec Králové,
př.č. 60/71. KOMENTÁŘ: Jde patrně o sídliště pa tří
cí ke známénu pohřebišti .
v.Vokolek

199. TUCHORAZ, o. Kol ín
~ : Neolitické osídlení. ~ : Nad Podviňským rybníkem . ~ : Při rozsáhlých Úpravách terénu buldo zerem provedl záchrannou akci . dr. J.Kudrnáč. NÁLEZ:
Ve zprávě blíže neuvedeno . LIT: Z čj . 1870, 2431/711.
200. T1N nad Vltavou , o. České Budějovice
a) ~ :

Mohylové

pohřebiště,

střední

d . br1onzová a d.

..
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.
halštatská. J&K: Trat " Obecní les"; ppč. 1755; cca
1800 m - 1900 m JJZ od středu města a Z od odboěky
okr.silnice do Záluží ze s t át ~silnice Týn - Č.Bud~
jovice; na mapě M-33-101-B-d (Týn n.Vlt.) 100 mm od
Z a 18] mm od S okraje listu. ~ : Záchranný a
zjištovací výzkum mohyly č.16, 5.7.-27.10.1971 (A.
Beneě - J.Michálek). Situace byla překryta přístřeě
kem, aby při pokračování výzkumu v dalším roce byla
celá k disposici. NÁLEZ: V souvislá sond~ 22 x 6 m
byla prozkoumána vých.polovina mohyly ě.16 o v 1.6
m. Konstrukce: kamenný věnec, v sev.ěáeti se rozšiřující v kamenný plášt, hlinitý násyp. P~i vých.straně středobronzový pohřeb s plechovým pásem, souborem
dvojitých a jednoduchých tyčinkových náramk~ a s tfemi fragmentárně zachovanými nádobkami. Uprostřed nad
úrovní z poloviny odkrytá pravoúhlá komora z kamene
na sucho kladeného a s propadlým kamenným krytem.
V její prozkoumané části nalezeno kolem 20 nádob ve ·
zlomcích (mladší d.halštatská). ULOŽ:Expositura AÚ
ČSAV Plzeň, č.př . P 30/71 - 1 až 186. LIT: Z čj.
3645, 3990, 4377 , 6336/71 .
A.Beneě

b) m.I,: Hradiště s nálezy z rané střední doby bronzov~
a z pozdního středověku. !,&K: Trat "U sv.Anny";
ppč. 1453/1 (svahy na parcele č.1438); nad levým
bfehem Vltavy proti jejímu soutoku s Lužnicí - 2.2
km JJZ od kostela v Týně n.Vlt. OKOL: Zjištovací
sondáž referenta 21 .901971. R. 1972 lokalita zam~ řena měřickou skupinou ing. MaŠimany (č .plánu 377/
23 a+ b AÚ). NÁLEZ: Položeno 6 sond (střepy, uhlíky). ULOŽ: Expositura AÚ ČSAV Plzeň, č.př. P 17/71
- ,1 až 7. KOMENTÁŘ : NZ čj. 1289/53 . AÚ (F.Proěek E.Jílková) určuje.hradiště jako halštatské, což náě

-

..
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prOzkum nepotvrdil.
A.Beneš

·C)

-

]{OLT: Sti'-edověk. LOK: Kolodějská silnice·. OKOL:
Pf-i kopán! jámy na· hašení vápna pro novostavbu J.Novotného. Sběr F.Tesaře, ~editele Městského muzea v
Týně n·. Vlt. v květnu 1971. NÁLEZ: 1-. ~ásti nádoby
s m~rně vyhnutým hrdlem, ods~zeným od klenuté výdutě. Okraj nahoi'-é zaoblený a naspodu podebraný. Střep
šedobílý, . tvrdě vypálený, vně šedočerný; podstava
uvnitř - odsazená, zach.v. 144 mm, i.č. 7022, tab.9:6.
2. Tři zlomky rOzných šedých tenkostěnných výdutí a
2 zlomky od podstavy, šedohnědý se slídou a kaménky,
uvnitř šedobílý, v. 58 mm, i .č. 7028, tab. 9: 7-8.
ULOŽ: Expositl.lra -AÚ ČSAV Plzeň, př.č. P 2/71 (předá
no muzeu Týn nad Vlt.).
A.Beneš

•

~-

-

-

d) KULT: Sídliště z raného středov~ku • . LOK: Pole v trati "Velký depot"; SV od Týna a J od si,lnice do Veselí n.Lu!.; na mapě M~))-101-B-d (Týn nad Vlt,) 93 mm od
vých. a 46 mm od severního okraje listu. OKOL: Sběr
pracovníkO expositury 17.9.1971 (ji!ně od výěk~bodu
455.4). NÁLEZ: Keramické zlomky. ULOŽ: E~positura
AÚ ČSAV Plzeň, př.č. P 7/71. hl!: NZ čj. 3075/73
AÚ (J .Michálek).
.

A.Beneě

201. TÝNEC nad Sázavou,

-

KULT: Sti'-edověk a JJ'lladší doba hradištní. LOK:Poloha
"Hrad". OKOL: Systematický výzkum opevn~ného s-:ídla
z doby románské. Fáze 1971 je pokračováním výzkumu,
který byl zahájen v r.l969 zkušebními sondami. NÁLEZ:

- 14 5 r

KOMENTÁ~: Jde o zcela nové naleziště.
,.

V.Vokolek

204. ÚNEHLE, obec Kšice, o. Tachov
~ : Mohyly, kult. neurčené. LOK: Na pravé straně
silnice z Únehlě do Stříbra hned na začátku lesa,
po obou stranách první lesní cesty odbočující na západ. OKOL: Povrchový průzkum dr. v.šte~anová a dr.
E.Čujanová-Jílková dne 27. - 28.4.1971. NÁLEZ: Sku pina asi 45 mohyl. LIT: Z čj. 1854/71.

205.

ÚSTÍ nad Labem, o. Ústí nad Labem
a ) ~ : Lužická,

LOK: Jižní svah pod hradem Stfekovem - bývalá vinice. OKOL: Výkopem základů pro septik byl v roce 1970 zničen lužický objekt .
NÁLEZ: Zlomky keramiky, mazanice a kostí zvířecích.
Svrchní vrstva navážky obsahovala několik středově
kých střepů. ULOŽ: M Ústí n.L., KP 260/71 .
středov ěk.

M.Cvrková

b) KULT: Středověk. LOK: Hrad Střekov . ~ : Oprava
hradu a Úprava hradního areálu. NÁLEZ: Mno!ství
střepd ze 14.-16.stol., zlomky železných předmětů
v 1.1967-1970. ULOŽ : M ústí n.L. KP 261/7Í.

M.Cvrková

206. ÚVAL~, o. Praha-východ
~ : Neurčeno. ~ : Kostra nal . na zahradě čp.
245 na rohu ulice Wolkerovy a Rudé armády. OKOL:
Záchranný výzkum, podnícený hlášením kriminální policie v Praze, provedený 15.6.1971. NÁLEZ: Kostro-
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vý pohřeb, z něhož zachráněna lebka přisouzená antropologicky plně dospělému muži maturus II. Srv. posudek M.Blajerové (čj.999/72). ULOŽ: AÚ ČSAV Praha,
antropologické oddělení. LIT: Z čj. 5535/71, 999/72.
M.Šolle~M.Blajerová

207. VELEMYŠLEVES, o. Louny

KULT: Knovízské sídliště. LOK: Pískovna severně od
vsi, při silnici Most-Žatec. ~ : Záchranný výzkum
dne 14.9.1971. NÁLEZ: Narušená sídlištní jáma v profilu pískovny. Zaměřena na objekty prokopané v roce
1970. ULOŽ: Expositura Most, č.př.17/71. LIT: Z čj.
4813/71; NZ čj. 147/72 (exp.Most).

z.smrž
208. VELIKÁ VES, o. Louny
a ) ~ : Neolit, knovízská, laténská; sídliště.

!:QK:
Pískovna západně od vsi. OKOL: Na základě hlášení
žateckého muzea proveden průzkum narušenl pískovny.
NÁLEZ: Sběry na skryté ploěe o roz. 50 x 100 m, část
materiálu převzata od muzea v Žatci. ULOŽ: Exposi tura Most. k!I,: Z čj. 1313, 1982/71. KOMENTÁŘ: Další nálezy v pískovně v roce 1971 prováděl J.Bubeník
a D.Koutecký.
V.Kruta

b) ~ : Vypíchaná keramika. LOK: Pískovna MNV jihozápadně od obce, v okol~ bodu 83,750:72,000 km na mapě
M-33-63-B-a (Radonice). OKOL: Pr~zkumem zjištěn pfi
okraji pískovny objekt z větě! části překrytý nahrnutou hlínou, prozkoumána jeho část. NÁLEZ: Jáma
s keramickými nálezy. ULOŽ: Expositura Most, ě.pf.

-

14.7 -

...
•

29/71.

LIT: Z

čj.

3488/71, NZ

čj.

1458/73 (Most) •

J.Bubeník
c) KULT: Laténské sídliště a šňůrové pohfoebiště. I&K:
Pískovna západně od vsi. ~ : Při pravidelném prdzkumu pískovny zjištěno její rozšíření, záchranná
akce 30.4.-30.5.1971. NÁLEZ: Laténské sídliště se
rozkládá na nově skryté ploše, prozkoumáno 8 zásobních jam s keramikou, zvířecími kostmi a mazanicí.
šň~rové poh~ebiště: dětský hrob se) nádobkami (objekt 6), čtvercový hrob se 2 pohřby, horní pohleb
na hromádce v rohu (poloha v sedě), spodní uložen na
levém boku. Milodary: džbánek, pohár, vejčitá nádoba a blíže neurčená nádoba. ULOŽ: Expositura Most,
č.př. 54-65/71. LIT: Z čj. 1938/71. KCMENT.Áit: Další nálezy v pískovně V.Kruta a J.Bubeník.

.

D.Koutecký

209. VELICHOV, o. Karlqvy Vary

"'

KULT: Hradiště chebské skupiny kultury popelnicovfch
polí(?) a z doby hradištní. LOK: Trat Liščí vrch
nad levým břehem Ohře (tab. 8:11). OKOL: Sběr P• P.
Degla a Fr.Vinklera z Plzně, předaný expositule AÚ
ČSAV v Plzni v prosinci 1971. NÁLEZ: 1. Úštěp z drobného jádra světlehnědého pazourku s otřelou k'llrou, d
30 mm,, nedatovatelné (určení dr.Sl.Vencla), tab.8:1.
- 2. Zlomek výdutě~ nepravidelným svislým rýhováním,
šedohnědý, v 42 mm, pozdní d. bronzová, tab.8:2. - 3.
Zlomek profilovaného zdobeného okraje, vně . světle
okrový, uvnitř tmavohnědý, slídnatý, d 108, d.hradištní, tab. 8:3. - 4. Zlomek široce vodorovně vytaženého okraje, materiál jako č.), d 37 mm, tab.8:4.
- 5. Podobný zlomek, d 35 mm. - 6. Zlomek miskovitě
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zvednutého okraje, d 30 mm, tab.8:5. - 7. Šikmo vytažený a selíznutý přesekávaný okraj, hnědobílý, d 30,
tab. 8:6. - 8. Zlomek výdutě se 4-násobnou mě1kou
vlnicí, šedohnědý, slídnatý, d 36 mm, tab. 8:7. - .9.
Světle okrový zlomek s 2 vlnicovými pásy, v 30 mm,
tab. 8:8. - 10. Zlomek podhrdlí se šikmými radélko vými vzory, naspodu omezenými vodorovnou rýhou, d
29 mm, okrový, korodovaný, tab. 8:9. - 11. Zlomek výdutě s drobnou vlnicovou zubatkou, hnědobílý, d 31 mm,
tab. 8:10. - č. 4 - 11 středohradištní až pozdl).~ b:radíštní. ULOŽ: Expositura AÚ ČSAV v Plzni, přír.č. P
27/71. fil: A.Beneš, in: Minulostí Západočeského
kraje X, 1974, 180. KOMENTÁŘ: E.Šimek, Chebsko dnešní nejzápadnější slovanské Území - v staré době,
1955, 198 řadí hradiětě do pozdního středověku; E.
Plesl, Lužická kultura v sz. Čechách, 1961, 92 je
klasifikuje jako slovanské hradiště; týž, in Karlovarsko, 1958, obr. 4:9 však hradiště řadí k chebská
skupině popelnicových polí.
A.Beneš

210.

VEPŘEK, o. Mělník

LOK: Pole za hřbitovem u kostela,
51,350:75,225 km na mapě M-33-65-B-a (Veltrusy).
~ : Povrchový sběr - V.Fencl, Kralupy, 16.4.1970.
NÁLEZ: Keram.stlepy. ULOŽ: M Mělník, inv.č. Pr 1400514007. LIT: M Mělník - NZ 164/704

a ) ~ : Knovízská.

K.Sklenář

b) ~:Volutová{?), vypíchaná, knovízská. LOK: Pole
ppč. 29/1, 58/1 "Na Sochornici" mezi kostelem a obcí
a zahrady přilehlé na sev.straně, zhruba na ploše
51,925~975:75,325-400 km na mapě M-33-65-B-a (Vel•
trusy). ~ : Povrchový sběr - V.Fencl, Kralupy n.

• >

- 149 Vlt., a K.Sklenář (NM Praha), duben-květen 1971.
NÁLEZ: Keram.střepy. ULOŽ: M Mělník, inv.č. Pr
14857-15073. LIT: M Mělník - NZ 244/71.
K.Sklenář

c) ~ : Vypíchaná. LOK: Pole v Úhlu silnice KralupyMělník a silnice do Vepřku,~k.bodu 51,475:75,750 km
na mapě M-33-65-B-a (Veltrusy). OKOL: Povrchový
,
sběr - V.Fencl, Kralupy n.Vlt., 29.4.1971.
NALEZ:
Zdobený střep. ULOŽ: M Mělník, inv.č. Pr 15500.
X.Sklenář

211. VESTEC, obec Chrudim, o. Chrudim

KULT: Lužická. ~ : 1 km severovýchodně od obce
Vestec, vpravo od silnice Chrudim-Tuněchody na nízkém návrěí, asi 500 m od levého břehu Chrudimky.
Okolí bodu 58,000:37,750 km na mapě M-33-80-B (Chrudim) . Qfil&: Povrchový sběr referenta 11.10.1971 na
čerstvě zoraném poli. Nálezy byly na malém návrší•
ohraničeném asi 1 m vysokou rozoranou mezí. NÁLEZ:
170 střep~ lužické sídlištní keramiky. ULOŽ: M Pardubice.

212. VINARY, o. Hradec Králové

•

·-

KULT: Mladší doba kamenná. ~ : Bližší naleziště
neznámo. OKOL: V r.1971 . předal muzeu kam.sekerku
J.Nezkusilt Vinary 10. NÁLEZ: Sekerka s mírně trojÚhelnikovitě zúženým týlem a slabě kopytovitě vyklenutým hřbetem. D 72 mm , š . 48 mm. ULOŽ: M Hradec
Králové, inv.č. 24080 .
V.Vokolek ·
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213. VITČICE, o. Chomutov

KULT: Knovízská, středověk (13.-14.století). LOK:
Stavba silážních jam při východním okraji obce u
silnice na Velikou Ves. ~ : Záchranná akce na základě hlášení V.Pelce z OSP v Kadani ve dnech 26.4 ••
10.-12.5.1971, převzato po V.Krutovi. NÁLEZ: Pro zkoumány dva sídlištní objekty, jeden náleží kultuře knovízské, druhý, patrně zbytek hrnčířské (7) pece,středověku. Objekty zapuštěny do kulturní vrstvy
s pravěkými nálezy. Z druhého objektu pochází krom
keramiky ještě kostěnný hřebenovitý nástroj. Sběrem
na ploše nalezišt ě získána navíc ještě červeně malovaná keramika. ULOŽ~ Expositura Mo$t , č.př. 26/7128/71.

J.Bubeník

214. VLKOV, o. Tábor

~ : Náhodné nálezy z ml. až pozdní d. halštatské a
ze středověku až z doby recentní. LOK: Pískovna Vlkov I; 3 km JJV od kostela ve Veselí n.L. a 1 km SZ
od kaple ve Vlkově, asi 200 m od pravého břehu Lužnice; na mapě M-33-102-C-b (Horusice) 37 mm od S a
109 mm od V okraje listu. OKOL: Fr~zkum 13.10.1971
(A.Rybová-A.Beneš) na základě upozornění Fr·.Saláka
z Veselí n.L. NÁLEZ: Při těžbě vodním bagrem na lezli pracovníci Západočeských kamenolomó a štěrko
pískó, n.p. ploché obdélníkové destičky z dubového
dřev~ s otvory na koneích, patrně zbytky mlýnského
kola (nedat.). Zároveň byl zachycen koflík z a . halštatské. Popis: koflík s páskovým převýšeným uchem,
uprostřed prožlábnutým. Uvnitř je zdoben tuhovými pásy, sestavenými do hvězdice kolem dna. Vyroben z jemnější černé hlíny, uvnitř s hnědým povlakem. Vnější
povrch šedý, polohlazený, v 5.4 cm, i Ústí 11.3 cm,
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0 dna 5 cm, tab. 9 : 1). ULOŽ: Nádobka v držení Jo
Kunráta, Veselí n.L. I, čp.4. LIT: Z čj. 5508/71;
NZ 6591/71.
A.Beneš - A.Rybová
215. VRÁBČE, o. České Budějovice

KULT:

mohyly. LOK : Les Hrubice - Vrubice;
kat.č. 1141 a 3304/3; 1200 m JVV od křižovatky na Z
okraji obce; na mapě M-33-113-B-d (Kamenný Újezd)
48 mm od Z a 3 mm od S okraje listu. OKOL: Prfizkum
a zaměření mohylového pohřebiště 21.4.1971 (A.BenešM.Šimana). NÁLEZ: Skupina sestává ze 2 mohyl: č.l 0 11,0 m, neporušená; č.2 - 0 cca 6 m, nejistá, v .
cestě .
LIT: Cf. BZO 4 1966, 27.
A.Beneš
Pravěké

216. VRÁBÍ, obec Brandýs n.L.-Stará Boleslav, o.Praha-východ
blíže neurčený. J&K: Zahrada před starou vodárnou. ~ : Při výkopu rýhy pro vodovodní
,
potrubí porušen kostrový hrob. NALEZ: Narušený
kostrový pohřeb ve skrčené poloze~ orient. S-J (na
kterém boku kostra ležela, autor neuvádí), bez nález~. Hrob byl uložen v hl. 50 cm. ULOŽ: M Brandýs
n.L., pf.č. 49/71. LIT: Náčrtek v NZ 1/71 - M Brandýs n.L.
Vl.Malý

a) KULT:

Pravěk

b) KULT: Mohylová. LOK: Ulice "U Vodárny". OKOL: Při
výkopu rýhy pro vodovod, který vede středem ulice.
Nalezeno ve vybagrované zemině. Výkop dosáhl hloubky
150 cm. NÁLEZ: 2 střepy - jeden ode dna, druhý z
výdutě - vypnulina$mělkými žlábky. ULOŽ:M Brandýs
n.L. , p~. ě. 28/71. 11!: Náčrtek v NZ 1/71 - M
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Brandýs n.L.
VI.Malý
c) KULT: Hradištní hrob. LOK: Hon JZD A4C, poloha u vodárr>y.'. ~ : Při hloubení rýhy pro vodovodní pf-ípojku k nové vodárn~ narušen v hloubce 150 cm kostrovt
hrob {hroby?). NÁLEZ: Kromě lidských kostí se poda~ilo získat několik keramických zlomlro.. ULOŽ: M Brandýs n.L., př.ě. 27/71. 14!: Náěrtek v NZ ?/71 - M
Brandýs n.L.
Vl.Malý
217. VRBICE, o.

Litoměřice

~ : Pravěk neurčený, k. Únětická(?) - hrob . I&K:
Pískovna při V straně silnice z Roudnice n.L. do Litoměřic. Pískovna je situována v prostoru na Z ohraničeném uvedenou silnicí, na S cestou do Vrbice a
sleduje koryto potoka Obrtky. Asi 400-500 m východni
• je Záhorecký mlýn. OKOL: Objekty patrné na obna!en,m
profilu, záchr.akce autord 15.4.1971 za pomoci posluchačd prehistorie. NÁLEZ: Dva objekty obsahovaly
zlomky pravěké a blíže nedatovatelné keramiky, v objektu 2 ae kromě atypických střípkd podařilo odkrýt
kostru ve skrěen~ poloze na pravém boku s orientací
J (hlava) - s. Kostra byla nejspíše činností hrabošd
dislokována. ULOŽ: AÚ ČSAV Praha. l!ll= z čj. 1292,
1853/1.
J.Hrala-V. Moucha
218. VRBICE u

Stříbra,

západně

'

o. Tachov

KULT: Mohyly časově neurčené.
obce,

·.

!!QK: V lese

jižně od

od polní cesty z Vrbice do Lázu skupi-

.A

- 15) na 8 malých mohyl; dále na západ severně od kÓty 500,l
JZ od obce v lese zv. "Klukách'• skupina .asi 30 · velkých
mohyl. OKOL: Povrchový prózkum dr. E.Čujanové a dr.
v.~te~anová dne 27. a 28~4.1971 . LIT: Z čj. 1854/71.

219. VRBNO, o.

Mělník

KULT: Únětická (kostr.hrob ?). ~ : Pole sev. od obce.
~ : Porušeno výkopem pro zavlažovací potrubí - sběr
dr. K.Žebera (ÚÚG Praha) 1963. NÁLEZ : Keram.střepy.
ULOŽ: M Mělník, inv.č. Pr 14492-1449).
K.Sklenář

220. VRCOVICE, o. Písek

studna. LOK: Přestavba stodoly~
rodinný domek, patřící k domu čp.24, majitel Jifi .
Muller (dříve Anna Hesounová), na návrší ve Vrcovicích, tj. 66,5 IIlI!l od vých. a 135 mm od již.okraje
mapy M-33-89-C-d-3. OKOL: Při přestavbě stodoly v
r.1970 byla snížena buldozerem podlaha asi o lm a
středem stodoly byl dělán betonový překlad. Při tom
se přišlo na Ústí kruhové zasypané studny. Majitel
začal studnu čistit k novému používání, přitom nalezl středověkou keramiku, nález hlásil autorovi
zprávy, který ·zde provedl záchrannou akci. NÁLEZ:
Středověká keramika, převážně džbány (část se podaři
lo sestavit), zlomek pokličky, miskovitý kachel, dýhy
jednoho nebo dvou dřevěných věder, část svršku ko!ené boty, železný srp s ulomenou špiěkou (p~i ~apu
značka - domeček s křížkem uvnitř)., několik opracovaných a neopracovaných dřev (trámky a kulatina).
Zachovalá hloubka studny je 480 cm, při ·Ústí má prdměr 110-130 cm, u dna 100 cm. Studna je obložena kameny, posledních 160 cm je tesáno ve skále. ULOŽ:

}glg:

..-..
....

Středověká

- 154 M Písek.

LIT: J.Frohlich,

Výběr

člend

HK pfi
JčM, 1970, č.3, 47-48. KOMENTÁŘ: Několik stfepd t,!e
nádoby bylo v hlinitém zásypu v hloubce asi 1,5 m,
ostatní nálezy při dně konzerv~vané bahnem. Pfi stavbě stodoly v r.1926 se o existenci studny nevědělo.
Podle keramických nálezd lze studnu předběžně datovat do konce 15.století, případně na počátek 16.století.
J.Frohlich

VŠEHlu!ICE-ZSO:

z prací

viz SLANÝ, o. Kladno

221. vSECHLAPY, o. Teplice

~ : Hrob z doby hradištnej. l&K: Záhrada za domom
č.69.
~ : Záchranný výskum rozrušeného kostrového ·
hrobu I/71. NÁLEZ: Zvyšky kostry pravdepod. !eny,
nádobka a 4 skienené perly. ULOŽ: Archeologický odbor teplického muzea v Bílin~, fond Teplice, pfír.č.
2291/71.
P.Budinsk:ý
222. V~EMYSLICE, o •. Če~ké Budějovice

KULT: . Středově}{ ? , ojediněle. bQK: Obec a okolí.
OKOL: Sběr P• Vl.Bártušky. NÁLEZ: Oblý přeslen z
okrové hlíny, jádro světlehnědé, prfuněr 28 mm; viz
tab. 9·: 5. ULOŽ: Sbírka p. Vl.Bartušky, Sedlec čp.9,
obec Temelín·, o. České Budějovice. hlI,: Hlášení podepsaných čj. 4102/71.
A.Beneě-J.Michálek

223. V~ESTUDY, o. Mělník
KULT: Únětická.

1QK: ''Na kostelíku", pole 175 m sev.

. ..

- l:55 od vsi , 50-100 od silnice do Dušník, tj . a si 53 , 175200:74,100 km na mapě M- 33- 65- B- a (Veltrusy ) . OKOL:
Fovrchové sběry - V.Fe ncl , Kral upy n.Vl t. ~ 30 . 5 . 1971 .
NÁLEZ: ICeram.strepy .
ULOŽ : M Mě lník , inv „ č . Pr

15320-15333.
K o Skle ná ř

l 224.

VŠETEČ, obec Všemyslice , o . České Budě j ovice

KULT: Stopa středověkého zl ator udného mlýna . ~ :
Les Selská; na mapě M-33- 101- B- c (Temelín ) 142 . 5 mm .
od S a 206 mm od Z okraje listu . OKOL: Prů z kum 16.
9.1971 (A.Beneš-J . Michál ek-J • .Machar t-L .Křivánek ) na
upozornění V.Bla ž íčka , vedoucího polesí Všet eč. Další výzkum převzal J . Kudrnáč z AÚ Prahu . NÁLEZ: Podél potůčku, pramenícího sv . od vrchu Kometa (kóta
576 .8 s doly na zlato) , zj istili jsme souvislé pásmo rýžovnických sejpů v šíř ce 100- 150 m. Toto pásmo
se táhne v d. asi l km ZV směrem, další s topy r ý žovnických prací jsou patrné -·i na pří to cích tohoto potůčku , který Ústí do rybníka J Z pod os a dou Vš e teč .
Asi uprostřed pásma sejpů na l ev ém b řehu jsme na lezli částečně opracovaný mlýnský kámen , obou s tranne
navrtaný. ULOŽ: Ponechán na míst ě . hl,!: Z č j . 406/
71 exp.Plzeň, 4489/71 .
A. Beneš

.

225. VYSOKÉ }~TO, o. Ústín . Or l .
a) KULT: Slezskoplatěnická .

..

,

1.QK: Mapa M-33- 81- A-b (Vysoké Mýto), 142 mm od V okraje a 136 mm od J okra je.
,
OKOL: Sběr 29.10. 1971 (J . Sigl , V. Pravcová) . NALEZ:
Střepy slezskoplatěnick é kul t ury I I I. stupně. · uLOŽ:
M Hradec Králové , př .č. 47/71 . KOMENTÁŘ : Jde o zcela nové sídliště , v té t o krajině zvláště dftle žité .
V.Vokolek:
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b) Pozdní doba hradištní až středověk. LOK: Pole po
pravé straně silnice vedoucí k mlýnu Šárovci; 174 mm
od východního okraje a 129 mm od jižního okraje mapy
M-33-81-A-b. OKOL: Sběr 29.10.1971 (Sigl, Pravcová).
NÁLEZ: Dva keramické zlomky. Střep ze stěny nádoby.
Povrch setřený světle hnědé barvy.• Na vnitřní straně
je střep černý. V materiálu střepu je ,bohatá příměs
slídy a jako ostřiva je užito i větších křemínk~.
Střep ze spodní části nádoby s malým zlomkem dna. Povrch je setřený šedý. V materiálu střepu je menší
příměs slídy. ULOŽ: M Hradec Králové, př.č. 48/71.
J.Sigl
226. ZADNÍ T~EBÁŇ, o. Beroun

KULT:

paleolit. LOK: Viz BZO 1970 172. OKOL:
Sběr na lokalitě provedený dr. Sl.Venclem a dr. J.
Fridrichem dne 8.4.1971. NÁLEZ: Křemenná a křemenco
vá industrie, částečně eolisovaná. Výjimečným nálezem je pazourkový hrot. ULOŽ: AÚ ČSAV Praha. ~ :
BZO 1970, 172; Z čj. 1395, 1619/71.

227.

Střední

ZAHRÁDKY, o. Česká Lípa
~ : Novověk (17.-18.stol). ,!&K: 3 km SZ od obce
v
,
v kanonu Robečského potoka, udolí "Peklo". ~ :
Sběr v sesypovém kuželu při Úpatí skalního bloku.
NÁLEZ: Keramické zlomky a sklo (duté i okenní terčí
ky)ze 17.-18.stol. ULOŽ: M Liberec, př.č . 14/71 a
15/71. KOMENTÁŘ: Materiál byl pravděpodobně pod
Skalní blok vyvezen.
V.Weber
ZÁVIST: viz LHOTA, obec Dolní Břežany, o.Praha-západ
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228. ZBĚŠICE, o. Písek

a ) ~ : Mohyly z doby bronzové. _!&K: V lese v poloze
"Na drahách", též "U obrázku", vpravo od silnice z
Bernartic do Zběšic, proti velké lesní školce, tj.
v okolí bodu 178 mm od záp. a 116 mm od sev.okraje
mapy M-33-89-D-d-3. OKOL: Revizní průzkum autora
zprávy 19.7.1971. fil: L.Hájek, PA XLV 1954, 140.

J.Frohlich

b)

m!: Mohyly z doby bronzové a hradištní (?). !&!~
V lese Lipovec, místní název "na Skalce" (na mapě
Skalice") . Mohyly se rozkládají v okolí kÓty 484, 5
(na mapě M-33-89-D-d-3) a táhnou se od ní asi 250 •
JJZ směrem. ~ : Revizní pr~zkum autora zprávy·
19.7.1971. NÁLEZ: Větší skupina mohyl : větší jsou
větsinou proko~JnJ, menší zachované.
LIT: J.L.Piě,
Star.I 1, 160; J.Michálek, Městské muzeum v Mile•sku, Zprávy ČSSA 1969, 24. KOMENTÁŘ: Slovanalcl hrnec (M Milevsko, č.přír. 59/68) byl podle sdělení
dr. K.Dolisty z milevského muzea nalezen v jedné z
n1enších mohyl. Nálezce J .Beneě již nežije . Je otázkou, zda některé mohyly jsou slovanské, či zda jde
o dodatečně vložený pohřeb do starší mohyly, jak
bylo zjištěno např. u Údraže.
J.Frohlich

11

229. ZD!TiN, o. Mladá Boleslav

• ...

KULT: Kostrové hroby z ml. doby hradištní. !&K,:
Ppč. 355/3.
OKOL: Porušeny pfi výkopu základd pro
,
obytné domy. NALEZ: 3 kostrové hroby z doby hradištní datované S-záušnicí o~ 16 mm. ULOŽ: AÚ ČSAV
Praha.
LIT: Z čj . 5180, 5340/71, NZ čj. 7710/

- 158 72; K.Motyková, AR XXV 1973, 451-452.
K.Motyková

230. ZLATNfKY, o . Praha-západ

u obce.
KULT: KNP, štítarské sídliště. LOK: Na poli
,
OKOL: Povrchový sběr P.Drdy 17.2.1971. NALEZ: Keramika. ULOŽ: AÚ ČSAV - expedice Závist. LIT: Z čj.
829/71.
231. ZLIVICE, obec Čižová , o. Písek

mohyly. ~ : V lese u cesty, 200 m SV
od Nové Vsi, tj. 99 mm od sev. a 206 od vých.okraje
mapy M-33-89-C-c-4 . OKOL: Průzkum 24.9.1971 autor
,
,
zprávy . NALEZ: Mohyla uprostřed mirně propadlá, kolem ní patrně několik menších. 35 m SV od mohyly v
prilseku lesa na ploše shrnuté buldozerem pro dálkov~
potrubí zjištěna kumulace nevýraznýdlpravěkých stře
pó na ploěe asi 0,5 m2 • ULOŽ: M Písek, i.č. 1720.
KOMENTÁŘ: Dosud neznámé mohyly. Souvislo~mezi nálezem keramiky a mohylami pravděpodobná, ale neprokázaná.
J.Frohlich

a)~:

Pravěké

b) KULT: Nedatovaná železná ostruha. LOK: Střelnice v
lese u Nové Vsi, cca 200 ~ JV od kÓty 527,2 (Kostelík) . ~ : Nalezeno v letech 1960 až 1962 při kopání střeleckého stanoviště . Autorovi zprávy ohlásil lesník Václav Duda,. Zlivice čp.25, nález potvrdil Vlad.Procházka z Čížové . V okolí nebyly Údajně
žádné jiné nálezy . Prózkum autora zprávy na místě
nálezu v r.1971 negativní. ULOŽ: Neznámé.
J.Frohlich

....

·1

-::.o
' ,,

t

232.

ZLONČICE, o. Mělník
;

.

;

KULT: Vypíchaná, uněticka. ~ : Asi 500 m JV od obce, 110 m záp. od silnice Zlončice -Máslovice na terénní vlně; asi okolo bodu 54 , 900 :66,275 km na mapě
M-33-65-B-c (Kralupy n.Vlt.). OKOL: Sběry na trase
ropovodu po skrývce. - V.Fencl, Kralupy n.Vlt ., ří
jen a prosinec 1971. NÁLEZ: Keram . střepy , kamenná
štípaná industrie . ULOŽ: M Mělník, inv o č . Pr 1556415578.
K.Sklenář

233. ŽÁRAVICE, o. Pardubice
KULT : Středověk. OKOL: Revize 18. 6 . 1970. ~ : 400
m východně od obce na stráni jižně od rybníka. NÁ ~ : Na prudké, asi 30 m vysoké stráni , porostlé
habrovým a bukovým hájem , jsou zby tky opevnění stře 
dověkého hrádku. Od polí jižně od stráně je mělkým
příkopem oddělen velký podkovovi tý val , otev~ený na
sever do stráně nad rybník „ Vntt;řním příkopem je ·oddělen centrální pahorek rovněž podkovovitého tvaru,
ale obráceně orientovaný , jehož rozměr je 28x36 m.
Na povrchu se nachází velké množství opuky . KOMEN~
TÁŘ: Podle Údaj~ v obecní kronice zanikl hrádek v
16.-17.stol~ Jediným porušením je přírodní divadlo
na severovýchodním Úpatí vnějšího valu.
P . Šebesta

234.

žňÁR nad Sázavou , o. Žctár nad Sázavou

~

•

:

zaniklé městečko kláštera, 13.sto1.
!!QK: Poloha "Na Starém Městě". Zjištovací výzkum (započaty 1970) vedl dr. M.Richter ve dnech 4 . 8 .-9.9.
1971. NÁLEZ: Při výzkumu v r.1971 se podařilo odkryt p~dorysy tří domO , z nichž střední byl zaehy Středověk,

- 160 cen Úplně a dva krajní zatím jen částečně. Nejspíše
jde o průčelí staveb obrácených do nezastavěné plo chy (náměstí?). Půdorysy domů vytvářejí sítě k1lo vých jam různé hloubky a š ířky. Některé z jam byly
osazeny kameny. Uvnitř prostoru byla různá měnší zahloubení a mělké jámy, v jednom p~ípadě v podobné jámě byly zbytky mazanicového výmazu ohniš tě. Šířka
středního domu byla asi 16 m, délka kolem 20 m, k zadní straně domu přiléhal patrně jednoduchý přístavek.
Z nálezů byla nejčetněji zastoupen.9. keramika ze 13.
stol., několik zlomků železných předmětů a kamenných
brousků. ULOŽ: AÚ ČSAV Praha. LIT: Z čj. 3929, 4328,
4846, 6838/71. KOMENTÁŘ: Lokalita slibuje poznat půdo
rys nově lokovaného městečka s poměrně přesnými chronologickými daty (1253 - asi 1270). Př ekvapující je
typ velkých staveb se složit ějš í osnovou kůlových
jam, které jednak naznačují dělení prostorů uvnit~,
jednak komplikovaně jší vazbu krovů a střech. Keramika z tohoto naleziště vzhledem k uvedeným datům je závažným p~ínosem pro datování jiných objektů a lokalit.

235. ŽELEZNÁ RUDA, o. Klatovy
KULT: Novověk. ~ : Železná Ruda čp.27. NÁLEZ: Kanalisačním výkopem narušeny recentní sklářské objekty.
LIT: Z čj. 6857/71. (J.Klápště). KOMENTÁŘ: Podle informací místních občan~ je velmi pravděpodobné, že
sklárna byla opušt ě na ve 20.století.

236. ŽERCICE, o. Mladá Boleslav
KULT: Lužické sídliště. !:!.QK: Východně od obce na
jižním svahu. OKOL: Nálezy F .Svárovského ze Žerčic
č.117 po hluboké orbě v letech 1969-1971.
NÁLEZ:
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sídlištní objekty. Lužické střepy a kousek
mazanice z různých hloubek. ULOŽ: AÚ ČSAV Praha.
LIT: Z čj. 6713/71. KOMENTÁň: Jde o · první nálezy
k. lužických popelnicových polí z katastru Žerčic,
odkud je v NM v Praze uložen inventá~ laté_n ského
kostrového hrobu. Severozápadně od obce je skupina
mohyl.
E. Plesl
Patrně

2)7. ŽIMUTICE, o. České Budějovice
a)

..
.,."

kultury
-liště .Sídliště
pozdní HA. LOK:

KULT:

s keramikou lineární; síd Ppč. 2175/11 (SZ část); 2179/
57; 2179/65; 2191/1 (J část) . Tab. 16. OKOL: Sy atematické sledování meliorací, povrchový průzkum a
sběr. NÁLEZ: V roce 1969 byly zachyceny náhodná nálezy při Úpravě silnice Žimutice-Dolní Kněžeklady,
částečně prozkoumány 2 neolitické objekty (LnK), z
nichž jeden byl dokončen v roce 1970. Povrchový
sběr. Srov. A.Beneš, AR XXII 1970, 658 n.
V roce 1970 byl proveden zjištovací výzkum a povrchový průzkum na parcele ppč . 2191/1 . Byl odkryt táměř celý půdorys neolitické chaty a prozkoumáno 15
sídlištních objektů LnK. Srov . I.Pavlů, AR XXIV 1972,
260 n.
V roce 1971 se uskutečnilo systematické sledování
melioračních rýh na ploše cca 25 ha. Sít drenážních
rýh o hustotě v prwněru 10 m hloubených zhruba do 1
m tvořila vlastně hustou sít sond, v nichž mohly být
sledovány narušené pravěké objekty a stanoven pom~rně přesně rozsah osídlení i jeho hustota. Objekty
vesměs . neolitické se soustředoval.y na ploše cca 4 ha,
zatím.co na další ploše asi 5 ha byly rozloženy jen
~idee. Malými sondami v místě objektů bylo prozkou~ dalších 9 sídlištních objekt~ LnK datovatelných
dle keramického materiálu vesměs do mladšího stupně
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(III) této kultury. V jihozápadní části parce:i,y, ppě.
2179/57 byl zachycen a prozkoumán ojedinělý menší
objekt dle keramiky z pozdních období HA. ULOŽ:
M Týn nad Vltavou. I4I: A.Beneš, Žimutice, první
neolitická sidliště v jižních Čechách, AR XXII 1970,
658-677; I.Pavl~, Problém neolitického osídlení jiiních Čech (Předběžná zpráva o výzkumu v Žimuticích
1970), AR XXIV 1972, 260-268. Z čj. 1657, 2000, 2662,
2654, 2709, 3989, 4092/71.
I.Pavl~
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REJSTŘÍK LOKALIT PODLE KULTUR

(Kulturní

zařa~ettí

nutno přejímat kriticky vzhledem ke skutečnosti, že část nálezd nebyla klasifikována profesionáln!mi odborníky. Rdzné je také pojímání pozdní doby hradištní
a časného středověku; v mnoha případech jsou oba termíny
užívány jako synonyma.)

PALEOLIT

•• •• •• •• •• •••• ••• •• •

MESOLIT
NEOLIT

••• ••• • ••••••••••••••

.

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

Kult. s volutovou (lineární)
keramikou •••••••••••••••••••
Kult. s vypíchanou Meramikou.
Lengyelský kult.okruh

ENEOLIT

•••••••

•• • • • • • • •• • •• • • •• • • ••

3a,57?90,158,163b,172a,175,
198(?J ,22 6

48,172a,b
3a,71,102b,172a,199,208a,
212

15,19,44, 70 7 87.l32,133a,
156,2100C?),2a1a
19,48,70,72,99 , 122a,b,14la,
b,1 56,167, 194a,208b,210b,c,
232
19 ,67,14la

3a,48,85j(?),9la,105,109,
12oa ,127a,128 , 130a,155, 16',

l80a,l83,18Tb,209

Kult.nálevkovitých pohárd
Kult.řivnáčská

•••
••••• •• ••• • •••

Kult. se šň~rovou keramikou •
Kult. se zvoncovitými poháry.

DOBA BRONZOVÁ • • • • • • • • • • • • • • •
Starší doba bronzová • • • • • • • •
Kultura Únětická • • • • • • • • • • • •
Kultura

věteřovská

••• ••• • • ••
Střední doba bronzová
• • •• •••
Kultura mohylová • • • • • • • • • • • •
Mohylovo-knovízský horizont ••

31,85d,14la,157a,230
18a,21t78,127b,129,15l,
16la(?J
50 , llla,131,194b,20Bc
119,14la,16lb,163a
58b,62c,65,228a,b
3a,9la
14a,15,17,31,41,43c,49a,52,
69,8la,85e,125(?),14la,c,
16lb,164 , 217,219,223,232
164
3a,14c,68,79,110,140a,200a,b
31,4)c,145,216b
120b
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Kultura lužická

•••••••••••••

Kultura knovízská

•• ••••• •• ••

Kultura milavečská ••••••••••
Štítarský typ •••••••••••••••

DOBA HA~TATSKÁ

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

Kultura slezská •••••••••••••
Kultura slezskoplatěnická •••
Kultura bylanská ••••••••••••
Mladší a pozdní halštat •••••
Doba

halětatsko-laténská

••••

••••••••••••••••••••••••

DOBA itfMSKÁ

............. ·• ...

20,54a,64,127b(?),166,174l
205a,209,211,236
12,18b,)3,34,37,40a,b,41,
49b,57,78,80,8lb,84a,85a,b,
c,j,94,95,109,114,126a,b,
127b,146,207,208a,210a,b,
213
53

51,96b,114,127b,134,230
4,14c,16b(?),23,24,59,62a,
b,c,68,73,79,89,127b,140a 1 b,

148,154a,163a,164,200a,202a,214
190
44,67,102a,14la,198,225a
31
25,34,45,48, 55, 56, 74 ,85d,f, g,
h,i,j,96c,109,124,126a,237a
4,37,133a,14la

16a,b(?),25 ,40a,41,49b,50,
55,64,96a,133b,140a,b,14lc,
144,165,177,179,lBOb,192,
203,208a,c
4,...16a, 22a ,40b, 85c ( ?) , 92, 96
d,e,f,126a,127b,l)Ob,134,

14la,148,156,171,174,171,
197

DOBA SLOVANSKÁ

••••••••••••••

la,b,4,6,15,l6b,22a,b,c,d,
. 23,29a,J0,32,34,37,40a,
49a,b,54a,b,57,67,68,76,77,
80,82 , 84b,96g,98,100,101,
102a,b;lllb,ll7,118,120b,
13Ja,138, 139a,d,14lb,c,143
a,b,148,149a,153,169,174,
179,185,186,20l , 203,209,216c,
220,221,225a,228b,229

STŘEDOVlK ••••••••
lb.5b,c ,8, 9 ,10,ll,13,20,22a, d,
(a novověk asi do pol.17.stol.} 23,25 ,26,28,29a,33. , J5,36,37,
$

....

••••••

•

'
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3B,39,40a,42.46a,b,47a,b,
54b,c,60,63,66,68,70,72,75,
83,84c,d t 86,88, 9lb,93,97,
100,106,107,115,116,117,118,
120b,c,d,121(?),123,l28,134i
137,139b,c,14lc,143a,147,l5 a,b
149b,150a,b,152a,153,154b,
157b,159,160,162b,170,173,
176,178,180c,d,181,182b,184,
187a,188,190,191,192,193,
195,196a,b,200b,c,d,201,205a.
213,214,222(?),224,225a,233,
234,237b

NOVOV!lc

• • • • • • • • • ••• • • • • • • • • •

PRAvk, kultura neurěena

NEDATOVÁNO

••••

••••••••••••••••••

NEGATIVNÍ ZJIŠTINÍ

••••••••••

7,66,70,112 , l28,l5lc,152b,
162a,189,214,227,235
la,2,5a,14b,27 , 29b,43a,b,d,
58a,59,80,85b,104a,b,108,
113,118,128,136,168,172b.
182a,204,215,216a,217,218•
23la,237b
61,142,143c,206,23lb
3b, 103
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REJSTftfK NEMOVITÝCH PAMÁTEK
MOHYLY A MOHYLNÍKY

OPEVNINf

• • •• ••• • • •

2,5a,14b,c,24,32,43a,b,c,d,
45,58a,62a,b,c,73,76,79,89,
104a,b,108,110,136,140a,145,
169,182a,200a,202a,215,218,
228a,b,23la

••••••••••••••••••••••5b,c,B,9,13,17(?),20,25,26,

(Výšinná sídliště,hradiště,
tvrzišt~,hrady,některé ZSO)

28,37,38,39 , 42,47a,54a,57,
6J,66,68,75,82,84b,c,85j,
88,93,96a,b,c,97,98,101,107,
114,117,123,128,135,137,1381
148,153,164,166,168,182b,18J,
186,191,195,200b,201,202b,
209,233
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ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Z P1lliŠTICKA (OKRES PLZEŇ-JIH)
VE SBÍRCE VÁCLAVA ČERNÉHO V PLZNI
Antonín Beneš

Konservátor Státní památkové péče a ochrany přírody pro
okres Plzeň-jih a ředitel škol v.v. Václav Černý (Plzeň-Zá
tiěi, N~ průhonu 34) shromáždil během své celoživotní pedagogické práce na Přešticku neve lkou, avšak většinou dobře
lokalisovanou kolekci archeologických nález~ . Využívá jich
především jako ukázek- ve školách a při další osvětové čin
nosti. Po prvních, ještě nepře sný ch, zmínkách o tomto souboru1 registroval v rámci soupisu nových nálezů v oblasti
pdsobnosti Okresního muzea v Blovicích část Černého sbírky
K.Škrábek~ Materiál však zůstal nevyobrazen a při spolu p~áci , která se rozvinula me zi V.Černým a expositurou AÚ
asAV v Plzni od r.1971; bylo mo žno některé Údaje doplnit
a dohledat další předměty • .ie.iichž Úplný seznam zde podáváme„

Popis nálezů4
I. DOLCE, obec Horšice, o. Plzeň-jih
•Nalezeno při vysazování stromků v lese , Dolcku' r.
1961.~ Železná sekera (tesla) se spuštěným protaženým
b~item, hřbet rovný, list opatřen otvorem ve tvaru
trojlístku s protáhlým výfezem směrem k týlu, násadní
tulej odlomena. Siln~ korodovaná. Zach.d. 154, d.ostř1
145, síla při týlu 15 mm. Tab. 23:4. Středověk •
•4

]I.

....

..

KNIHY, obec Vodokrty, o . Plzen-Jih
"Nalezeno v -katastru obce Knihy na poli v hloubce 40 cm
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r.1930."
Kamenná motyka lehce trapezovitého tvaru, zhruba obdélníkového pr~řezu se zaoblenými rohy, zužující se k téměř
symetrickému ostří • . Jeden bok je patrně tvořen přiroze
nou plochou valounu (nebo zlomku zvětraliny?). Ostatní
plochy pečlivě ohlazeny, nyní korodované. Týl tvořen dílem šikmou přirozenou plochou, dílem plochou odraženou
Úderem. Vrtání kónické se stopami rotačních rýžek. Materiál: modrošedozelená hornina. D.148, š.při týlu 62,
v. 42, ~ vrtání 27-24.5 mm. Tab. 22:1. Neolit - mladší
polovina . vývoje kultury s vypíchanou keramikou.
Lit.: Škrábek 1970a, 8 (č.12, dat. do eneolitu); Beneš
1973, 175 (č.21).

m.

LIŠICE, obec Dolní Lukavice, o. Plzeň-jih
•Nalezeno při výkopu na místě, kde stojí mostní váha . "
Hliněné závaží jehlancovité, s plochou odřenou základnou
a otupeným vrcholem. Povrch šedohnědý, místy cihlový.
V.123, próměr otvoru 12 mm. Tab. 23!2. Pravěk - kulturně neurčitelné.

Lit.: Beneš 1973, 176

IV.

(č.28).

PŘÍCHOVICE, o. Plzeň-jih

"Nalezla paní Přibáňová z Příchovic čp.19 na poli ,Na
Březníku' při sbírání kamene r.1950 (?); přinesl syn
Václav Přibáň r.1959. 11
Kamenný otloukač - třík (?) s oběma konci lehce obrouše. nými až bráněnými t n·a bocích stopy drobného otloukání .
Materiál: valoun křemence s hnědošedým povrchem. Na horní straně nedokončený vrt dutým vrtákem .se zachovaným
čípkem (technika neolitická i eneolitická?). Předmět
typu bulavy. D,92.5, š.76, v.62, 0 vrtu 21 mm. Tab. 22:2.
Eneolit?
Lit.: Škrábek 1968, 132 (č.206); Škrábek 1970a, 12 (č .
23); Beneš 1973, 178 (č.80).
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.

..
V. RADKOVICE I, obec Příchovice, oQPlzeň-jih (tab Q22:8
označeni poloh římskými čísly na plánku odpovídá oč ís
lování arabskými čísly v textu).
l."Nalezeno žákyní Evou Heřmanovou před jejich domkem čpo
38 v Radkovicích při hloubení strouhy r.1963."
Kamenná kopytovitá sekerka protáhle trapezovitého tvaru,
plankonvexního průřezu, s oble až slabě hráněnými boky
a s pleše sbroušeným týlem. Bezvadně zachována, povrch
vybroušen až vyleštěn - mís ty, zvl . na pravém boku, jsou .
znatelné šikmé rýžky po jemném dobrušování povrchu. Místy stopy pův.tvarování ~tloukáním. Druhotně poškozený
nožovitě ostrý břit nese po obou lících krátké paralelní rýžky (orientované v podélné ose nástroje) ja sně dokládající užití nástroje jako tesly k opracování dř~vao
Na podstavě asi v 1/3 výšky od břitu jsou nepravidelnéi
zhruba kolmo k ose jdoucí rýžky a vrypy, související snad
s upevněním nástroje na násadu Q Materiál: šedozelená
bo šedočerná hornina (pův.vzhled), vyhlazená na povrchu
do černého lesku. D.139 ,. š. přední části 58, v. až 23 mm.
Tab. 22:4. Neolit.
Lit.: ~krábek 1970a, 13 (č .27, datování dó eneolitu);
Skrábek 1970b, 130 (č .206) ; Beneš 1973 , 179 (č.5la)o

ne-

•

2."Nalezeno r.1923 otcem sběratele Vojt.Černým na hromádce kamení, které přivezl Jar . Beneš z Radkovic Čo20 . Kámen byl sebrán na jeteliš ti na poli •Na Jindřínět , č.par
cely 497."
Kamenný sekeromlat , otřelý , zhruba trojúhelníkového tvaru a kosodélníkového pr~řezu , břit nevytvořen (nebo druhotně zcela zničen?), týl nedobroušen, resp. se stopami
obit!. Materiál:- špinavě- šedozelená hornina (amfibolitic. ká břidlice?). Kónické vrtání . Zach.d. 80p max . š~při
týlu 53.5, max .v. 38, f6 23-21 mm„ Tab. 22:5. Mladší neo- .
lit.
Lit.: Škrábek 1968, 136 (č. 212a); Škrábek 1970a,
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13

(ě.

25);

Beneš 1973, 179

(č.

51a).

). "Okolí ,Jindřina' , nález v.černého."
Malá kamenná .sekerka zhruba obdélníkového nárysu, v po•
· délném řezu plankonvexního pr~~ezu (lehce asymetrická),
v příčném řezu nepravidelná. Podstava plochá, prav$ bok
zaoblený, hřbet lehce vypouklý, levý bok tvořen šikmou
lehce přebroušenou lomovou plochou (přirozenou_?) . Povrch
jemně pečlivě vyhlazený, místy -hrubé recentní poškozeni.
D.68, max.š . )6, max.síla 14.5 mm. Tab.22:7. Neolit.
Lit.: Beneš 1973, 179 (č.51a).
4."Nalezeno v materiálu při regulaci potoka v ka t.Radkovic ,
pod ,Jindřínem' Vojtěchem Černým r.1907 ."
Zlomek břitní části kamenné kopytovité sekery trapezoidního tvaru a plankonvexního pr~řezu s oblými boky. Povrch
pečlivě vybroušen, stopy formování polotovaru otloukáním.
Ostří druhotně otupeno, na hřbetní straně šikmé žlábkované rýžky (pracovní stopy neznámého Účelu a stáří). Materiál: tmavozelenošedá hornina (amfibolitická břidlice) .
Zach.d.71.6, š.při ostří 66, ě.při týlu 56, v.18 mm. Tab.
22:6. Neolit.
Lit.: ~krábek 1968, 136 (č . 212b); ~krábek 1970a, 13 (č.
26); Beneš 1973, 179 (č.5la) .

5. "Nalezeno žákem V.Kuželíkem z

Příchovic čp . 54

ve skalní

pod hradem Skála r.1966."
Kovaná železná šipka s tulejkou, hrot ko.s odélníkového prO.řezu, špička otupena nárazem. D. 77, 0 tulejky 15xl2, hrot
17xl3 mm. Tab. 23:5. Středověk .
rozsedlině

6."Nalezeno žákem V.Přibáněm z Příchovic (os.Vytaň, ěp.19)
ve skalní rozsedlině pod hradem Skála r.1967 ...
Kovaná železná šipka s tulejkou , hrot čtverhranného prd~ezu, ěpiaka zachována , v tulejce otvor. D. 71, 0 tulejk:y
14xl2, hrot 12xl2 mm. Tab.23 :6. Stledověk.

•
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7."Nal.ezeno žákem Václ.Janečkem z Horšic (os.Vyt1lň , ěp.49)
při okopávání řepy na poli ;U Vytllně" pod hradem Skálou
r.1965 ."
Kovaná železná šipka s tulejkou, hrot hráněný, špička
korodovaná, v týlu stopy po otvoru. D. 71 , 0 tulejky 12x
11, hrot 13x 12.5 mm. Tab.23:7. Středověko
8. "Hrad Skála."
Železný hřeb s hráněnYm trnem a dvojramennou hlavici.
D. 90, š. hla\rice 31, síla 9 mm. Tab.23:90. Středověko

9. "Hrad Skála • "
Železná šipka s tulejkou a kovanou kosodélníkovou hlavicí, při zadním okraji hrotu šikmý otvor z tulejk:y.., D. 71,
~ tulejk:y 12, hrot 17xl4 mm. Tab. 23 :8. Středověk.
Lit.: K č.5-9 A.Beneš, 1973 , 179 (č.5lb) .
])."Vyhrabáno ve skalní rozsedlině pod hradem Skála při vyproštování pasti na tchoře Vojtěchem Černým z Radkovic ,
čp.26 r . 19)6."
Masívní železný klič, na konci s oválně okrouhlým páskovým okem, odděleným vývalkem od stvolu zploštěle kuželovitého tvaru, prolamovaná brada čtvercového obrysu.
D.259~ brada 70x68, oko max. 0 74 mm 9 váha 475 go Tab.
23:10.
VI.

•

ZELENlf, obec Lužany, o . Plzeň-jih
L, "Nalezeno v katastru osady r.1932 na povrchu pole 'V
kopcích' - 'U sv oVoj těcha' v areálu mohylového pohře biště ze střední doby bronzové o tt
Kamenná motyčka zhruba čtyřÚhelníkového tvaru, ploše oválného. prO~ezu, vyrobená druhotně z břitní části ploché
sekerky. nebo . motyčky. Povrch otřelý 9 pdvo částečně hlazený. Část povrchu a týl vytvořen;y otloukáním~ ostří zaobleno · a poškozen.ó otlučením drobnými Údery. Otvor kÓnic-

- l.72 ký, pdvodně užší, okraj výrazně zaobl.en výstružníkem.
Materiál.: modrošedozel.ená hornina- (amfibol.i tická břid~
1ice?). n.77, š.při ostří 68.5, v.1.7.5, ~ vývrtu 23 (18)
- l.7 mm. Tab.22:3. Neolit - ml.adš:í polovina vývoje kultury s vypíchanou keramikou.
Lit.: Skrábek 1.970a, 18 (č.38, řazeno do eneol.itu); Be~
neš 1973, 181.-182 (č.76a,b).

2."Nalezeno v kat.a stru obce r.1931 na poli' V kopcích'.
Bylo tam asi 40 mohyl, přes jejichž povrch byla pole
obdělávána. "
Bronzová sekerka s výraznými postranními l.ištnami, olámaným p~lkruhovým ostřím a porušeným týlem. Uprostřed
dráhy mezi nejvyšším obl~ukem lišten je stopa nasazení
topúrka. Hladká světlezelená patina, předmět otl.očený ,
s korozními otv~rky. D.156, max.š. 40. 5, v. lišten 8.5,
váha 87 g. Tab . 23:1. Střední doba bronzová.
Lit.: Skrábek 1970a, 19 (č.39); Beneš 1973, 181- 182 (č.
76a,b)~

· V.DI. NEZNÁMt NALEZIŠT~
Hl.iněné

jehlancovité závaží s otupeným vrcholem , k ploché základně zúžené. V horní plošce hluboký ddlek . Otvor
bez stopy po užívání. Povrch cihlový, místy načervena
lý. V.165 mm. Tab.23:3. Pravěk - kulturně neúrčitelné.

Komentář

Kamennou motyku z Knih (tab.22:1) lze podle Sl.Vencl.a
datovat do mladší poloviny vývoje kultury s keramikou vypíchanou.5 Výskyt motyk mimo hlavní sídelní oikumenu - v západních Čechách je to vlastní plzeňská pánev - je příznač
ný, pro nedostatek přesnějších Údajd o místě nálezu nel ze
knižského exempláře využít. Otlouka č z Příchovic (tab.22:2)
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je pozoruhodný tvaroslovně i snahou o provrtání tvrdé horniny. Vrch Březník (428m n.m. ), u něhož byl nalezen , je
situován asi 800 m JJV od Příchovic . Výskyt reutilisované
motyčky. z okruhu vypíchané keramiky v prostředí mohylového
pohřebiště u Zeleného (tab . 22:3) není na této lokalitě prvním svého druhu: rovněž v mohyle č . 10 byl nalezen zlomek
břitní části kopytovitého klínu. 6 Spíše než o neolitické
sídliště , překryté mohylníkem , zde půjde o sekundární uložení kamenného nástroje, přineseného odjinud ve střední době bronzové . Podle data nálezu může pocházet z některé z
mohyl, rozvlečených orbou před zahájením soustavného výzkumu plzeňským muzeem (V.Čtrnáct 1935- 1939) . Výrazná koncentrace broušených kame nných nástrojů (tab.22:4-7) u Radko vic I západně od osady při obou březích Příchovického po ,
toka až k upatí vrchu 'Jindřin ' - viz tab.22:8) indikuje
přítomnost neolitického sídliště , ležícího v nadm. výšce
380-410 m. U nápadně dobře zachované kopytovité sekerky
{tab.22:4) by se vzhledem k neporušenému vyleštění povrchu
a dochovaným stopám vázání i pracovních rýh bylo možno dorcnce domnívat , že jde o předmě t uložený záhy po době užívání (hrob 7
Bronzová sekerka s lištnami ze Zeleného (tabo23:l) pa~
tfí k nejstarším tvarrnn na tomto známém mohylovém pohře bíšti, kde se výrazně promítají vlivy středodunajské mo hylové kultury. Její analogie z depotu v Dunajské Stredě
se sv$-m průvodním inventářem hlásí ke kosziderskému horizontu~ V souhlasu s tím je její typologicky pokročilejší
varianta - s méně obloukovitým ostřím - provázena v mohyle
č.16 v Zeleném bronzy středního až mladšího · stupně mohylové kultury.9
Místo nál.ezu železné tesly v lese 'Dolcku' u Dolcfi je
situováno asi 2 km JJV od křížku v osadě a 900 m ~Z od trigonometrick~ho bodu 585 m (Hájek ) . Podle sdě lení VoČerného
le!í lokalita v blízkosti zaniklé osady Dolce-Ódolec, podle
F.Roubíka rol568 pusté10 a později obnovené v místě dnešních DolcO (tabo23:4)~

).7

- 174 Kilitaria, klíč a hřeb z Radkovic I (tab.23:5-iO) pocházejí bua p~ímo z hradu Skála nebo z jeho bezprostřední blíz kosti. S historií tohoto . skalního hradu, který ostatn~ patr1
ni byl i pravěkým hradištěm nebo výšinným sídlištěm;
jsou
spojeny válečné události v letech 13.9 9, 1402, 1413, 1427 a
1441~2

Poznámky
1 E.Jílk~vá, Západní Čechy na počátku doby bronzové, PA .
XLVIII 1957, 18: kamenná sekerka z vrchu Jind~ína u Horěic je identická s naší lokalitou Radkovice 2.
2 K.~krábek, Muzejní práce - 10 rokd činnosti pracovníkd
okresního muzea v Blovicích, 1970 (cit.1970a). - Týž,
hesla v BZO 6 1968 a BZO 8 1970 (cit.1970b).

3 A.Beneš, Výzkumy expozitury Archeologického Ústavu ČSAV
v Plzni v Západočeském kraji v letech 1963-1972, Minu lostí Západočeského kraje X, 1973, 170-184.

4 Za laskavé

určení

a popis nástroj~

děkuji

dr. Sl.Venclo-

vi.

5 Sl.Vencl, Kamenné nástroje prvních
Evropě, SbNM: XIV - A, 1960, 30.

zemědělcd

ve stfední

6 E.Čujanová-Jílková, Mittelbronzezeitliche Hugelgraber~elder in Westbohmen, ASM· 8 1970, 119, Abb.97:11.

..
.;.
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7 Házor dr. Sl.Vencla. - Podle upozornění v.černého se na
ncl)u Jindfoín · vyskytují amfibolity, vhodné pro výrobu
brouěených kamenných nástrojd (vzorky hornin ulo!eny v
expositu~e AÚ ČSAV v Plzni, př.č. P 14/72).
8 K.NovotM, Die Lete und Beile in der Slowakei, Prah.

Bronzefunde IX. 3, 1970, 36-37,

Tať.

X:195.

9 E.Čuja~ová-Jílková, o.c. ,· 121, Abb. 94:2.

10 F.Roub:Ck, Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách, 1959,
70.
11 A.Šllgl, Politický okres Pfeštický, 1926 1 95 (podle J.L.
Píče).

12 A.Sedláček, Hrady, zámky a tvrze královstv{ Českého , IX ,
Praha 1893, 170-175; D.Menclová, Česká hrady 2 1972, 9899; 536 - chybn~ uvádí poslední obléh'1ú_k r.1436.
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Archaologische Funde auf dem Gebiet von Přeštice (Bez.Plzeň
Sud) in der Sam.mlung von Václav Černý aus Plzeň. Taf. 22-23.
A. Beneš

Zusammenfassung
Sammlung des Schuldirektors i.R. V.Černý - Beschreibung:
I.

DOLCE. Eisenaxt (Taf.23:4), Spur einer untergegangenen,
im J. 1568 bereits verwusteten Ortschaft.

II.

KNIHY. Steinerne Hacke (Taf.22:1), Einzelfund, jungere
Phase der Kultur mit Stichbandkeramik.
'

III. LIŠICE. Pyramidenformiges Tongewicht (Taf.23:2), ohne
Zeitangabe, Einzelfund.

IV.

PáfCHOVICE.Schlagstein aus Quarzit, mit teilweiser
Bohrung (Taf.22:2), Einzelfund. Aneolithikum?

V.

RADKOVICE I. Geschliffene Steingerate (Taf.22:4-7),
aus einer bisher unbekHnnten neolithischen Siedlungsstatte; Schuhleiste~beil (Taf.22:4) mit Spuren von
Holzbearbeitung. - Eiserne Gegenstande von der Burg
"Skála" im denselben Kataster - Nagel~ Schliissel u.
Pfeile (Taf.23:5-10) stehen im Zusammenha_n g mit f'un:ffacher Belagerung der Burg in den J. 1399-1441.

VI.

ZELENÉ. Auf dem mittelbronzezeitlichen Hiigelgraberfeld
fanden sich beim Pflugen eine reutilisierte Steinaxt
(Taf.22:3) aus der jungeren Phase der Kultur mit Stichbandkeramik u. ein bronzenes Randleistenbeil (Taf.
23:1) - Koszider Horizont.

..
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VII. UNBEKANNTER FUNDORT.
(Taf. 23: 3).
ffbersetzt von H.Tichá

Pyramidenformiges Tongewicht
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MOHYLOVÉ POHŘEBIŠTĚ NAD NOVOU HUTÍ U DÝŠINY (OKRES
PLZEŇ-SEVER) A JEHO · VZTAHY K STŘEDODUNAJf

A K MOHYLOVÉMU ÚZEMÍ BAVORSKA

...

,

Václav Ctrnact

Mohylové pohřebiště nad Novou Hutí je význačnym kulturním objektem Plzeňska. Je situováno nad Údolím řeky Klabavky na zalesněném hřbetu, který se táhne od vsi Ejpovic
ke vsi Chrástu, okr. Plzeň-sever.
Do osmdesátých let minulého století byla tu tři velká mohylová pohřebiště: v jižní části , v lese zvaném Kokotsko, bylo pohřebiště pod Velkou skalou asi o 123 mohylách;- dále k
severu proti osadě Horomyslice pohřebiště asi o 103 mohylách
a nad zákrutem Klabavky v Háji nad Novou Hutí pohřebiště tře
tí. Kromě toho známe skupinu mor~yl u Bušovic a u Sedlecka~
V Háji nad Novou Hutí napočetl Fridolin Macháček v roce 1908
124 mohyly, při zaměřování pohřebiště plzeňským muzeem v r.
1958 zjištěno ještě 113 mohyl ze tří čtvrtin prokopanych
Pohřebiště na Kckotsku pod Velkou skalou a u Horomyslic obsahovala většinou pohřby z mladší doby bronzovéf
...
novohutské pohřebiště je převážně z doby středobronzové .
V létech 1907-1911 konal na mohylovém pohřebišti nad Novou Hutí výzkum dr . Fridolín Macháček, žák profesora L.Niederla, jinak historik, který nastoupil do plzeňského muzea
za těžce nemocného tajemníka F.X.France v květnu 1907. S Francem se seznámil osobně. Jeho výzkumy poznal také z Francových
tabuli a z německého popisu pohřebišt na Štáhlavsku, který
Franc převezl v makulatuře ze zámku Kozlu . Kromě toho pro studoval české popisy dalších Francových výzkumó na Plzeňsku.
Podle Francova příkladu ujal se Fridolín Macháček hned po
\

0

...
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.,

nastoupení do muzea dalšího prdzkumu kraje, Ještě v roce
1907 prokopal v H4ji nad Novou Hutí 15 středobronzových
mohyl, v roce 1908 19 mohyl, z nichž jedna byla s druhotným
pohřbem milavečským, r. 1909 15 mohyl se středobron zovým
materiálem, 3 mohyly milavečské a jednu laténskou. V roce
1911 prozkoumal 16 mohyl, z toho bylo 12 mohyl stř edobron
zových a 4 milavečské (jedna s druhotným pohřbem laténským) .
Metodu Francovu Macháček vcelku ak ceptoval . Sbíral pilně
také střepy rozhozené v zásypu mohyl. Z celk ového poč tu 71
prokopaných mohyl je zjistil ve 30 mohylá ch. Spolu s inventářem p·ohřbů se vyskytly v 16 mohyl á ch, bez dokladů o po hřbu byly ve 1)-14 mohylách~ V milavečských mohylách č.12
a 13 z r. 1909 byl v jedné střep z velké nádoby s nalepe ným Úškem (tab.49:4), v druhé zlomek jehlice s hluboce rytou válcovitou hlavicí. K nim možno přiřadit také mohylku
č.) z r. 1911, kde byly stopy žárov ého pohř bu v jámě. V mohylce č.14 z r. 1908 by l nárame k z opálené dřev ěn é ty činky,
patrně laténský (tab.44:10). St řed obronzový inven tář byl v
56 mohylách, z toho ve 44 s pohřebními milodary, ve 12 jen
se zásypovými stř epy. V 15 mohy lách nálezy nezjištěey .
Keramické milodary byly ve 32 mohylá ch, z toho v 18-20
sp?lečně s bronzy, ve 14 mohyl á ch pouze nád oby. Bronzové
předměty obsahovalo 30 mohyl: kromě jednotlivých nýtků,
zlomků prstenů a drobných závě sků bylo v nich 95 rů ~nýc h
bronzových výrobků a čtyři skupiny falérek rozložených ve
tvaru náhrdelníku nebo širokého pásu. Většina těchto bronz~ je shodná s nálezy z ostatních západočeských , stř edočes 
kých a jihočeských pohřebišt. Osm jehlic má pečetítkovou
hlavici (tab.39:11; 40:3,6), osm klobouč.kovitou (tab . 39 :9,
10), šest je s hlavicí stočenou v očko (tab.39 : 7 , 8) a jedna
s hlavicí kolečkovitou (tab.39:1); dvě jehlice mají hlavici kuželovitou s otvorem na krčku (tab.38 : 6; 41:3) . Výz nač
nějším tvarem je jehlice s protáhlou hlavicí o třech po dlouhlých vývalcích, dělených prsténcovými vývalky (tab .
38:1). Podobná s dvěma podlouhlými dělenými vývalky je z
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skupině z mohyl u Kronsdorfu? Dvě jehlice jsou dvojdílné,
jedna s hlavicí terčovitou (tab. 38:3), druhá, u nás neobvyklý exemplář, s hlavicí kuželovitě profilovanou (tab.38:4).
Ze 44 náramků je 10 žebrovaných (tab. 38:8-12; 42:4) ary tých (tab. 38:13,14), 6 plochých se spirálkovým zakončením
(tab. 39:14,15, 40:7,8), jeden plochý dětský a 17 tyčinko
vých. Dýk je osm. Jedna malá s týlem širokým (tab. 38:2),
která tvarově upomíná na některé dýky Únětické? a dýčku z vě
teřovského nálezu~ Z osmi sekerek je šest se srd~ovitým
schůdkem (tab.39:12; 40:10), jedna lištová (tab.J8:7) a jedna s malými laloky (tab.42:1), podobná sekerce ze Smo.derova,9
která datuje soudkovitou amforu.
Keramických výrobků je celkem 44 exemplářú. Z toho 18-20
nádob je tvarově příbuzných s výrobky středodunajskýmio Jsou
to především nízké džbánky s obloučky kolem vypnulin (tab.
41:8,9), mističky s oblým dnem (tab. 42:8,9) a se dnem důl
kovaným (tab. 42:7). Dále kuželovité koflíky a misky nezdobené (tab. 39:2,J,5) nebo zdobené (tab. 42:6), amforka na
vysoké nožce zevnitř duté (tab. 41:7), soudkovité amfory
(tab. 39:6, 41:5; 46:12,14).
Soudkovitá amfora je pro novohutské pohřebiště typiceym
tvarem, opakuje se tu pětkrát. Z mohyly č.8 z r . 1909 je s
pásy šrafovaných trojÚhelníků o styčných vrcholech a s oblíbenou novohutskou výzdobou, závěsy myrtových větévek (tab.
39:6), malá z mohyly č.9 z r.1909, z mohyly č,.7 'z r.1911
(tab. 46:14), nezdobená z mohyly č.l z r.1925 (tab. 41:5),
jiná nezdobená z neurčené mohyly (tab. 46:12). Zlomek široké soudkovité amfory (tab. 46:1) má obdobu v Třebnici na Domažlicku~O
Ke genesi a datování soudkovitých amfor
V konečné ťázi Únětické kultury, kdy se rozšířil na Mo ravě věteřovský typ11 a ve své expanzi zasáhl jak do severozápadních, tak do středních Čech, · objevují se v okolí Prahy
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nálezy, u nichž se projevuji tendence dalšího vývoje do
střední doby bron.~ ové. Význ 3č né jsou zejména z Prahy- Bubenče a Prahy-Vinoře: 2 . Z Bubenče je v Národním muzeu amfora
soudkovitého tvaru, ~sekovit ě zdobená, tj. v širokých vertikálních páskách, které se střídají s prázdnými nezdobe nými plochami, inv.č. 47278. I . Hnízdová ji srovnává s ná dobou z Boheimkirchen! 3 Podobnou publikuje J.Reitinger
z Lince-Reisetbauer~ 4 Od soudkovitých amfor mohylových se
liší jen nasazením uch, kter ~~ se pnou z hrd.la na rozhraní
podhrdlí. Rýhovaná pouze při dnu je s oudkovitá amfora z
Hostouně~ 5 . širší tvar rýhované amfory je z mohylového pohřebiště v Třebnici na Domažlicku} 6 zlomek podobné z mo hyly č.3 ve Vrhavči , okres Tachov a z Háje nad Novou Huti
na Plzeňsku (tab. 46:1). Souvisl e rýhovanou amforu soudkovitého tvaru s uchy ve doucími z hrdla na rozhraní těla uvádí M..Zápotocká-Steklá z Vinoře~ 7 Amforovi,té nádoby odtud
publikuje též I.Hnízdová~8 Na mohylovém sídliš ti ve Vochově v jámě č.11 v druhém obj ektu byla soudkovitá amfora se
spodkem souvisle rýhovaným spolu s jinou keramikou a s válcovitými závažími z rané doby mohylové! 9 . Podobná s dvojřád
kem okrouhlých vpichů na podhrdlí pochází z Brna-Černých
polí 20 a další měkce rýhovaná ze sídliště v Pfítluká~h na
Moravě, okr.Břeclav (tab. 42:14).
Dvojřádek okrouhlých vpichů upomíná na výzdobný motiv
nádob věteřovských, na Moravě zvláště na velice podobné
amforovité nádobě z Rymic-Količína, Rymic aj., 21 ve střed
ních Čechách nádobě z Prahy-Bubenče a z Vinoře~ 2
Soudkovitou amforu charakterizuje J.Eisner jako význač
ný tvar české mohylové keramiky, který se vyskytuje v obou
okrscích, ale "soudečky zdobené protilehlými šrafovanými
trojÚhelníky jen v plzeňské skupině a v severočeském kulturním kraji". 23
Nejvíce je rozšířena soudkovitá amfora v mohylové oblasti plzeňské a středočeské. Na Plzeňsku je ze 45 pohřebišt
známo 12 soudkovitých amfor zdoberzych a 12 nezdobených~4
ve středních Čechách pět zdobených a čtyři nezdobené~5 z
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ji~ních Čech je v Národním muzeu v Praze zdobená soudkovitá
amfora z Řepče (NM inv.č. 48310). Jiná z Jižních Čech je ze
Zběšic a nezdobená z Křtěnova uložená v Jihočeském muzeu v
Č.Budějovicích~ 6 Ze severozápadních Čech jsou známy dvě
soudkovité amfory: nezdobená z Dobříčan, okroLouny (muzeum
v Žatci, i . č.2498) a zdobená sbíhavě rýhovanými trojúhelníky
se vstřícnými vrcholy a polokulovitými výčnělky z Chotějovic
u Biliny. I.Pleinerová ji srovnává se širokou amforou s horizontálníroi uchy z Brna-Černých polí a s Únětickými nádo bami z Křemyže u Biliny a z Prahy-Libně~ 7
Kromě uvedené široké amfory z Brna-Černých poli je odtud
,
.
·menší amforka neuplná, zdobená dvěma řádky vpichů na pod hrdlí a krátkými závěsy ze vp ichů pod nimi a protáhlá amfora s hrdlem k okraji zúženým. Podobné protáhlé amfory se
zúženým hrdlem jsou v prehistorickém odd. MM v Brně z Ondratic, okr. Vyškov (i.č. 76059,15997) a jiné blízké z BrnaMaloměřic (i.č.56575), z Ponětovic a s nižším hrdlem z Bučo
vic, okr. Vyškov (i.č. 4413 38)? 8
Protáhlé, soudkovitě vyduté amfory se vyskytují také na
Slovensku; mají však ucha vyvedená z hrdla až na rozhraní
jeho spodní části jako je tomu u amfor věteřovských~ 9
Soudkovitá amfora mohylové kultury se v základě vyvíjela
na Moravě, odkud se šířila s věteřovským zásahem do střed
ních Čech, na Plzeňsko a dále na sever.
,
Přes rakouské uzemí a přes štraubinský okruh se dostala
do Horní Falce. Zde je však zastoupena poměrně řídce. V rámci 426 lokalit se vyskytuje nezdobená amfora na lokalitě
Brunn a vertikálně rýhovaná v Eilsbrunnu; k nim možno při
číst jedině neúplné nádoby z Hohenbergu, Brunnu a Gotzen odu~O Ve ětraubinském okruhu je soudkovitá amfora s horizontálními uchy zdobená vertikálními lištičkami z Mucken winklingu a nevýrazná neúplná amfora ze Straubingu~ 1
Soudkovi'tou amforu datuji dva nálezy z mohylového pohře
biětě nad Novou Hutí u Dýšiny . V mohyle č.8, kopané v r.
1909, byly dvě kamenné konstrukce: na severu okrouhlá, na
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jihu slabě obloukovitá a protáhlá k východu. V jižní konstrukci byla soudkovitá amfora, zdobená pásy šrafovaných
trojúhelník~ se vstřícnými vrcholy a závěsy m,yrtových vět é
vek (tab. 39:6), velký zlatý svitek, čtyři prsteny, jehlice
a šest šipek (tab. 42:)a-f). Jihovýchodně od amfory ležela sekerka a malými laloky, posunutými poněkud k týlu (tab.
42:1). ·Je tvarově shodná s raně mohylovou sekerkou z depotu
u Smederova v B1ovicku32 a datuje amforu Reineckovým stupněm A -B • Druhá datovaná soudkovitá amfora byla v mohyle
2 1
č.l z r.1925. Mohyla měla kamennou konstrukci v podobě klenby. V zásypovém materiálu přibližně uprostře d mohyly spočí
vala neúplná jehlice s kuželovitou hlavicí a očkem na krč
ku (tab. 41:3). Severně od jehlice mezi kameny byly střepy
hluboké mísovité nádoby na vysoké nožce a zlomky nezdobené
soudkovité amfory {tab. 41:1,5). Níže pod nádobami ležela
dýka o dvou nýtech a dva tyčinkové náramky (tab. 41:2a-b).
Jehlice datuje opět amforu do stu pně A2-B1 •
S problematikou vzniku a rozvoje soudkovitých amfor souvisí Úzce otázka vzniku a rozvoje ostatní keramiky, zejména
.keramiky zásypové, která je namnoze charakteristickým ukazatelem po stránce chronologické~) Z novohutských mohyl
jsou to zvláště typy misek s okrajem plošně rozšířeným ne bo seříznutým kolmo k vertikální ose nádoby a misky s okrajem zaobleným {tab. 43:1-11,14). Střep jedné misky má okrouhlé otvory v rozšířeném okraji, jiný je s pásem zrnovitých
vpichO na vnější straně pod okrajem (tab. 43:4,6) a vedle
toho je zlomek misky se zbytkem podélného výřezu v okraji
(tab. 4319).
Krom~ pohřebiště nad Novou Hutí jsou střepy takto zdobených misek z pohřebiště na Nové Hosppdě a ve Vrhavči ů Stfí bra, ze sídlištního mohylového objektu č.l ve Vochově aj •
Na Moravě ze sídliště v Pfítlukách, okr. Břeclav jsou st~epy zdobených misek s otvory v rozěifeném kraji, s vý~ezem
pod okrajem a jeden e rytou klikatkou na okrajové plošce
(tabo 42:13), která upomíná na bíle malovanou klikatku na

.
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střepu z objektu č.l ve Vochově 34 a na rytou klikatku na vfteřovské nádobě z B1učiny} 5 Význačným výzdobným prvkem novohutské zásypové keramiky

jsou také plastická žebra na zlomcích baňaté nádoby, jež
jsou v podhrdlí obloukovitě spojena a zasahují pod výdut
(tab. 47:1). Vyskytují se u nás hojně také v Plzni-Nové Hospodě, ve Vrhavči a na sídlištní keramice ve Vochově} 6 na Moravě na keramice z Přítluk, kde je také na několika střepech
d~lkovaná lišta (tab. 42:15,16)} 7 .
Na části baňaté nádoby z novohutsk4ho pohřebiště přerušu
je krátké žebírko pás čočkovitých důlků vedený po obvodu podhrdlí (tab. 47:8). Ve Stodůlk á ch u Prahy na střepech ani:ťoro
vité nádoby jsou tyto důlky v pásech vertikálních~ 8 na velké amforovité nádobě z ~řítluk jsou pod obvodovým řádkem z
menších d~lků čtyřúhelníkové závěsy (tab. 45:26), na jiné z
téže lokality uzavírají vrcholy trojúhelník~.
Ze tří baňatých nádob novohutských s mírně prohnutým hrdlem, výrazně až žlábkovitě odsazeným, jsou tři střepy, jeden
s horizontálním uchem a dva s jazykovitými výčnelky na podhrdlí (tab. 47:5) a jiné střepy mělce a široce žlábkované
(tabo 47:3), všechny s analogiemi . ke keramice věteřovského
typu a maaarovské kultury: 9 Chronologicky se k této skupině
řadí výzdoba na části novohutské amťorky z mohyl kopaných v
roce 1911, která má přes výdut vertikální pá&lcy vyplněné
okrouhlými vpichy (tab. 46:3), a na koťlíkovité nádobě na
nožce z pohřebiště v K0kotsku (tab. 39:13). Na dvou drobných
střepech novohutských je výzdoba okrouhlými důlečky s oblou
základnou. Na jed~om z nich se střídají trojice důlečkó s
trojicemi velkých zrnovitých vpichů (tab. 47:9). Na rýhované amfoře z Brna-Černých polí 40 je dvojřádek okrouhlých vpichó po obvodu podhrdlí jako běžný prvek v keramice madarovské a věteřovské.
Mimořádně zastoupený v zásypové keramice novohutských mohyl je jeden ze základních prvků žebříčkového motivu, který
vytváří Úzký zrnovitý vpich, rozvedený v klikatkových nebo
lomenicovitých páskách souběžně s jejich rameny (tab . 45:1,

J
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2,4). Opakuje se tu dvaadvacetkrát. V šikmé poloze se tu· je~
ví jako druhá varianta, v poloze příčné jako pravý žebříček.
Prvá varianta s vpichem souběžným s rameny pásek se .vyskytuje v jednoduchých páskách šestkrát, ve dvojitých dvanáctkrát, v trojitých čtyřikrát (inv.č. 6167/1,2, 6114, 9220 ,
1220, 9178/1-3 , 9226, 10104/1-2, 10107 /1-3, 10114/1- 3 , 10095).
Na jednom střepu (i . č. 10101) je tato varianta v kombinaci
klikatkové pásky s páskou polokruhovou (tab. 42:2) . Tento
způsob výzdoby je v mohylové keramice neobyyklý. Stejně neobvyklé je podání prvé varianty v dvojitých páskách a v
páskách trojitých.
Prvou variantu žebříčkového motivu vyjadřuje také závě
sový ornament z vert ikálních rýh, mezi nimiž probíhá zrnovitý vpich souběžný s rýhami. Známe jej na zásypových stře
pech z mohyly č.95 a 98 z Plzně-Nové Hospody (tab . 45:21 ,
23), ze sídliště v Pcherách-Humnech, okr. Kladno (tab. 45 !
16); na Moravě na nádobě z Morkůvek, okr. Brno (tab . 45:17)
a na střepech z :Přítluk (tab. 42:10,12). Pokr.očilejší tvar
tohoto motivu v prvé variantě je v jednoduchých páskách na
džbánku z . mohylyč.46 v Plzni-Nové Hospodě a na amforce ze
Zeleného, v druhé variantě. s vpichy kladenými šikmo na amf orce z Hájku u štáhlav 41 a na džbánku ze Zeleného~ 2
Závěsový ornament mohylové keramiky vznikl ve středním
Podunají a vyvíjel se z věteřovské výzdoby. Na baňatých nádobách z Blučiny a z Rymic-Količína jsou vedle drobných závěsů hvězdicovitých také závěsy obdélnÍkovité z okrouhlých
d01k0~ 3 Jejich pokračováním jsou obdobné závěsy z okrouhlých d~lků na zmíněné nádobě z Přítluk~ 4 Ze zrnovitých
vpichd jsou na rakouské keramice z Leitzersdorfu (tab . 45:25),
v Čechách na deformované nádobě z Blšan na Žateck~ (tab . 45:
28), na džbánečku s jazýčkovými nožkami z Mostu-Hřbitovní 4 5
a na střepech z Hájku u Štáhlav (tab. 45:27). Závěsy z pouhých rýh, podobné závěsu z Blučinyf 6 jsou na keramice z
Wiener- Neustadtu47 (tab. 45:19). Z ·trojic rýh jsou v novohutském materiálu na ~ásti nádoby z mohyly č.4 z r . 1911 a
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na nádobě z mohyly č.10 z r.1907 závěsy z rýh lemované vpichy
( t.ab. 40: 1). Podobné závěsy jsou ve středních Čechách na nádobce z Brozánek48 a v Rakousku na keramice z Weitersfeldu49
(tab. 45:24). Kromě jiných nálezó z Kbelu (i.č. 13761, 13755,
- 48300) je v Národním muzeu pod i.č. 13758 mísovitá nádoba na
nožce v podobě vrchlíku koule (tab. 41:6), zdobená první variantou žebříčkového motivu. Motiv žebříčkového ornamentu
.
....
prvé varianty je na sídlištním střepu z Netunic, okr. Plzenjih?O z Makova na Klatovsku~1 v prvé, druhé a třetí variantě na střepech z Březí na Domažlicku; 2 v druh~ variantě
z Radčic a Vochova, okr. Plzeň-sever: 3
V severozápadních a středních Čechách je žebříčkový motiv na střepech ze Zálužic na Žatecku v druhé varinatě,54
z Libočan v třetí, z Třebovle a Lstiboře na Kolínsku5 5 v
v druhé a třetí variantě, z Teplic a z Pšova na Podbořansku 56
v prvé, druhé a třetí a na střepech z Tuchlovic, okr. Kladno;7
v prvé a třetí variantě. Druhá varianta je také na střepu z
věteřovské osady ve Vinoři u Prahy:8
V keramice z pohřebišt na Plzeňsku se vyskytl motiv žebříčkového ornamentu na 77 nádobách a 26 střepech, v materiálu
ze sídlištních objekt~ ha pěti lokalitách a na jedné lokalit~ s keramickým skladem~ 9

•
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Ke zlatému šperku v mohylové

kultuře

na

Plzeňsku

Zvláště

významnou složkou nálezového materiálu středo bronzových mohyl je zlatý šperk. Vyskytuje se tu velmi vzácně, ve čtyřech mohylách šperk Úplný, sestávající ze zlatého
terče, zlaté folie a svitk~ ze zlatého drátu, ve třech mohylách byly pouze jednotlivé předměty. Nejdříve přehled lokalit, kde se vyskytl:
1. Pohřebiště Javor v štáhlavském polesí, obec Milínov,
.... . .
okres Plzen-Jih. F.X.Franc zjistil v roce 1878 v mohyle
č.5 tři kamenné konstrukce. V severní 'části východní konstrukce blí!e jehlice s pečetítkovou hlavicí a tyčinko -

...
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vých náramků a severně od nich v místech hlavy našel čty
ři neúplné zla_té svitky, Útržky zlaté folie a zlatý terč,
vytepaný do tvaru vrchlíku koule. Terč je zdobený jede- · ·
nácti okrouhlými vypnulinkami v soustředných kružnicích.
Mezi deseti obvodovými vypnulinkaroi se proplétá vlnovka
z perliček (tab.· 50: l). V nohách pohřbu byly 4 trubkovité prsteny, které podlerm.lého pr~měru F .X. Franc určuje
za pohřební výbavu mladé dívky, dále miskovitá nádoba na
nožce, amforka na nožce, mistička s· oblým dnem a kuže lovitý koflík. Pod mističkou spočívaly dva.ploché rýho~ané náramky. V jižní části konstrukce byla ještě amforka bez nožky a jehlice s pečetítkovou hlavici a v západní části soudkovitá amfora, džbánek a dvě mističky.
V západní konstrukci blíže jehlic s pečetitkovou hlavicí, dvou plochých a jednoho tyčinkov ého náramku ~yční 
val z kamenné Úrovně svitek ze zlatého drátu . Vedle by. ly bronzové náhrdelníkové terče. Ji ž ně l ežela soudkovi tá
amfora, dvě mističky a zlomky trubkovitých prstenó.
Pohřeb byl rozložen ve stylizaci kostrového pohřbu,
orientovaný k j i hu.
2. Sedlec,obec St.Plzenec,o.Plzeň-jih. V mohyle č.39 byla velká st~edová kamenná konstrukce, pod níž v západní části
na 1':amenném lůžku ležel uložen pohřeb muže, orientovaný
k jihu. Hrob byl vybaven mečem s jazykovitou rukojetí
se 6 nýty. Na severu v místech hrudníku ležela jehlice
s kloboučkovitou hlavicí a severně od ní v místech hlavy
bylo šest zlatých svitk~. V nohách stála mísovitá nádo- . ·
ba na nožce a džbánek, Útržky zlaté folie a zlatý terč
podobný javorskému. Je zdoben třinácti okrouhlými vypnulinkami v soustředných kružnicích. Kolem větší středové
vypnulinky je vedle toho kružnice z měkce vytepaných
trojÚhelníkO (tab.50:2). Na poh~bu bylo rozhozeno 13
bronzových šipek.
V jižní polovině konstrukce určuje Franc pohřeb ženy, vybavený bronzovými kuželoví tými terčíq a tutuli 1 _
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jehlicí s pečetítkovou hlavicí, pinsetou a dýkou s dvěma
nýty. Z n~dob tu byla mistička a oblým dnem, jiná větší
a mísovitá nádoba na nožce. Vedle toho sem F.X.Franc zařazuje uherskou sekerku, dýku s nákončím o dvou nýtech,
pět šipek a dvoudílnou jehlici s kotoučovitou hlavicí .
K dekoru zlatého terče Franc pfipomíná, že ž ivě upomíná
na Schliemannovy nálezy v Mykénách.
" ..
3. Zelené, obec Lužany, okres ~lzen-Jih.
'

Zlatý šperk byl
v zelenské mohyle č.)O. Byly tu tři pohřby obklopené kameny. Prvý pohřeb byl uložen severně od středu mohyly.
Na jihovýchodě byl baňatý džbánek, pod jehož hrdlem .ležely dva modré korálky. 20 cm k jihozápadu byla amforka na
prsténcové nožce a vedle ní na severu dva tyčinkové náram~
ky a jeden plochý žebrovaný. O 15 cm dále k severu ležela pečetítková jehlice hrotem k severozápsdu a pod jejím
hrotem zlatý svitek. V prostoru mezi nádobami byla hro mádka popelovitého materiálu promíseného dřevěnými uhlíky a v ní a pod ní Útržky zlaté folie a zlatého terče,
roztahané orbou. Východně od hlavice jehlice byly ještě
dva náramky, tyčinkový vroubkovaný a dvojitý obtoče ný
drátem. Od náramků k severozápadu se našly dvě jehlice
zkřížené, jedna s pečetítkovou hl avicí, druhá se zbytkem
svinuté hlavice a pfi povrchu popelov i té vrstvy zlomky
vinuté bronzové šň~ry náhrdelníku . O 20-30 cm dále k severu byla amforka na nožce zevnitř duté, východně od ní
malý džbánek a severně miska na nožce s dýkou o dvou nýtech. Mezi amforkou a miskou vystupovaly z vrstvy 3 zlomky zlatého drátu. Jihovýchodně odtud byl u hromádky popele ještě tyčinkový náramek.
Zlatý terč je vydutý jako terče popsané, se sedmi vypnulinami, které vroubí plastické soustředné kružnice,
střední vypnulinku zdobí kromě .toho dvě kružnice z perliček . Ce1ek uzavírají čtyři plastické kružni ce a mezi
nimi dvě kružnice z protáhlejších perliček (tab . 50 : 3) .
Druhý pohřeb na severu, obklopený rovněž kameny , ob-
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sahoval

náramky a k severozápadu jehlici s
kloboučkovitou_ hlavicí a blíže ni zlomky dvou jiných
jehlic. K východu byl ještě rozpojený dvojitý tyčinkový
náramek. Za jehlicemi na severu se objevil jantarový korálek s otvorem a nad nim zlatá vinútá šňůra. Ve 20-40
· cm k severu od hrotu Úplné jehlice byl baňatý džbánek a
zlomky jiné nádoby. Na východě za bronzy se prostírala
malá popelovitá hromádka a v ní drobné, Úzce. kuželovité
bronzové :falérky a asi 5 kornoutkovi týc_h tu tuli.
Skupina třetího pohřbu sestávala jen z bronzových milodar~, ze dvou žebrovaných náramků, jehlice se _svinutou
hlavicí, vyduté :falérky, drobných jantarových korálků a
zlomk~ vinuté bronzové šňůry.
Východně a jižně od pohřbů byl ještě jantarový korál
a střepy, zlomek jehlice s kolečkovitou hlavicí a klu . bíčko zlatého drátu.

•

.

tyčinkové

4. Nová Hut, obec Dýšina, okres Plzeň-sever. Na pohřebišti
novohutském byl zlatý šperk v západní polovině mohyly č.
3 z r.1909 (tab. 51:4). V jihozápadním sektoru při ose
S-J byl bronzový oštěp na Úrovni, hrotem k východu, u
oštěpu sekerka s oblým srdcovitým schůdkem, ostřím k severu, neúplná jehlice bez hlavičky (tab. 40:5,9,10) a
zlomek tyčinkového náramku (tab. 51:1-3). V 150 cm na
západ od oštěpu byly dva ploché podélně žebrované náramky se spirálovitým zakončením (tab. 40:7,8), Jo cm od
náramků k západu ležela jehlice s pečetítkovou hlavicí,
hrotem obráceným k severozápadu (tab. 40:6). U hrotu jehlice byly Útržky zlaté :folie široké 3 mm, dlouhé 90, 80,
8 a 4 cm. Folie je~ mělkou podélnou rýhou l mm širokou.
Blíže hrotu jehlice byl zlatý terč o próměru 10 cm, zdobený dvanácti vypnulinkami v soustředných kružnicích o
průměru 1 cm, mezi nimiž se proplétá vlnovka z příčných
podélných vpichO. Ve středu terče je pět plastických soustředných kružnic a kolem nich dvě plastické soustředné
kru!nice lemované příčnými vpichy (tab. 50:4). 125 cm se-
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verně

od terče. a folií byla pinseta, prsten (tab. 40:12)
a 2 zlaté svitky a o 100 cm dále k severu 5 zlatých svitků a vedle nich zlomek hráněné jehlice (tab. 40:4). 75 cm
dále na sever bylo hojně st řepů z hluboké mísovité nádoby
,
na nožce s uchem, zdobené šrafov~ný~i trojuhelníky a žeb~íčkovými klikatkami (tab. 40:2). Pohřeb byl orientován
k severu. V severovýchodní části blíže středu, na Úrovni,
byla neúplná břitva s prolamovanou rukojetí (tab . 40:11)
a zlomek jehlice s pečetítkovou hl.svící (tab. 40:3).
Podle pozorováni F.X.France a podle rozmístění zlatého
šperku na pohřebišti nad Novou Hutí a v Zeleném u Lužan
jeví se zlatý terč a folie jako sou část honosného náhr delníku. Na pohřebišti Javoru, v Zeleném i pohřebišti nad
Novou Hutí byly zlaté terče s foliemi při hrotech jehlic
směřujících od boku k rameni (náramky ležely u hrotů) ,
byly tedy terče s foliemi v horní části hrudníku, v Ze leném byl mimo to zlomek zlaté vinuté náhrdelníkové šňů
ry.
Zlaté svitky se vy skytovaly v místech hlavy u pohřbů
žen i muže, byly patrně vplétány do vlasů. Také bronzové
svitky dokumentují toto používání jako přízdoby vlasů.
V mohyle č.91 na poh~ebišti v Plzni-Nové Hospodě byl bronzový svitek přibližně v místech levého ucha , u prvého pohřbu třetí mohyly ve Vrhavči byl nad hrotem jehlice v místech pravého ucha, u třetího pohřbu této mohyly byl veký
bronzový svitek nad klíční kostí levého ramene.
,
Uplný zlatý šperk, sestávající z vydutého terče, zlaté folie a svitk~ ze zlatého drátu se vyskytl dosud jen
v
,
v plzenském okruhu. Na bavorkém uzemí se našly pouze zlaté svitky a Úlomky zlatého plátku ve Falci a svitky v mohyle u Nehren, jižně od. Tubingen~O Obsahově nejbohatší j~
pohřebiště nad Novou Hutí, kde v jedné mohyle vedle terče a folie dlouhé 182 cm bylo sedm zlatých svitků a v pěti
dalších mo~lách byl zlatý šperk po jednotlivých předmě
tech; v mohyle č.8 a 10 z r .1909 po zlatém svitku, v mohyle č.11 a č.22 z r.1909 a č.11 z r.1911 po Útržcích

t·
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zlaté .folie.
Zlatý mohylový šperk je výrobek neobyčejně vyspělý.
Vypnulinky a soustředné kružnice kolem nich jsou naprosto pravidelné a stejně i žlábkování folií. Také zlaté
svitky jsou pečlivě vinuty. Francova poznámky v popise
mohyly č. 39 u Sedlc.e, že výzdoba terče "živě upomíná na
Schliemannovy nálezy v N~kénách", je tu jistě o právněná.
Četné výzdobné prvky na zlatých terčích z mohyl mají analogie na mykénských 6percích, zvláště na čtyřlistých rů
žicích (Kreuze), které Schliemann uvádí ze třetího hrobu61 a na zlatém diadému ze třetího hrobu, který publikuje · klRsický archeolog J.Král~ 2 J .Král přitom poznamenává, že tento dekor byl tepán přes formy s negativními
vzorci, jaké se našly z basaltu, dioritu a granitu ve
dromu pokladny u Lví brány.
l
/
Zlaté šperky, výzdobou podobné mohylovým, se vyskytu- /
jí v Mactarsku a Rumunsku, kde je chronologicky srovnala:. L
a vypublikovala A.Mozsolicsová. Známe odtud malé zlaté
' terče, jako např. terčíky přizdobené plochými spirálkami na bocích, jako jsou na mohylových prstenech a v ukončení plochých náramků~ 3 . jiné s okrouhlými vypnulinkami
v kružnicích z perliček ap. Výzdoba zlatého terčíku z lokality Somogyon64 je např. podobná výzdobě bronzových
terčů z mohyly č.14 z Hájku u Štáhlav, vytepaná výzdoba
na dně zlaté nádoby z bývalého komitátu Bihar 65 je z osmi
vypnulinek v kružnicích, mezi nimiž se proplétá vlnovka
z perliček, jaká je na zlatém terči z mohyly č.3 z r.
1909 z Háje nad Novou Hutí (tab. 50:4) a dvojitá na zlatém terči z mohyly č.5 na pohřebišti Javoru u Milínova,
okr. Plzeň-jih (tab. 50:1) .
Z této shodnosti vyplývá, že výrobce plze;ských zla~
tých šperk~- byi · obeznámen _J::1.__yý~gbou šperkt'i ·roadarskýct:.
Bylo by možno uvažovat o tom, nebyl-l i tentošperk hoto-\
ven v Maaarsku a odtud importován, nebo byl-li podle této
výroby pouze hotoven. Import zlatého mohylového šperku

L

..---·-------------------
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dokumentuje nález z Čehovic na Moravě, okr. Prostějov,
kde se našel depot z Útržků zlatého terče a zlatých svit( ků uložený v dutině oblázku~ 6 Závěr z tohoto nálezu nelze však vyvodit.
O maJarskérn šperku uvádí A.Mozsolicsová, že je výrobkem domácím, hotoveným po vzoru šperk~ mykénských. Zařa
zuje jej podle nálezu na lokalitě Somogyon do 15.stol.
př.n.l. Podle vypnulinek se spirálkami a kružnic z perliček poznamenává, že je výrazným kriteriem pro počátek 15.
stcletí

př.n.1. 67

Zlaté šperky z plzeňských mohyl j s ou data ~epoměrně
pozdějšího, keram:ikalrOr"onzy, které provázeji- ~
-sperky, zasahuji do konce 15. a na počátek 14.stol. př.n.l.
Na pohřebišti nad Novou Hutí se však ~ašly vedle toho
dvě jehlice s kuželovitými hlavicemi a otvorem na krčku,
jedna v mohyle č.10 z r.1908 (tab. 38 :6), druhá v mohyle
č.l z r.1925 (tab. 41:J) ,které spolu se sekerkou s malými
laloky posunutými k týlu /tab.42:1/ datují p o čátek ncvohu{ského pohřebiště Reineckový~ stupněm A2 - B1 •
Sídlištní objekty souvisící s pohřebišt ěm zatím zjiště
ny nebyly. Podle několika hrobových nálezů udrželo se osídlení přes mladší dobu bronzovou až do lat énu. V mohyle č.12 a 13 z roku 1909 byly nalezeny zlomky keramiky a
bronzu milavečského charakteru (tab. 49:1-4), v mohyle č.
3 z r.1911 byl žárový pohřeb v jámě, patrn ě rovněž milavečský; z mohyly č.22 z r.1909 byly zlomky železa (tab.
44:9). Mohyla č.14 z r.1909 obsahovala stopy laténského
pohřbu; byl v ní dřevěný náramek z opálené tyčinky (tab.
44:10). V mohyle č.14 z r.1908 byl vedle nálezu středo bronzového druhotný pohřeb laténský (tab. 44:1,2,6,7,8).
Jiný laténský pohřeb byl v mohyle 9 z r.1911 (tab. 44:3,5);
k tomuto pohřbu patří pravděpodobně maskovitá spona (tab.
44:4a,b), která se našla v materiálu novohutském, Fridolín Macháček se však o sponě nezmiňu j e a ve skicáři pak
uvádí dva železné laténské náramky se ztluštělými konci,
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jaké se v muzejním materiálu vóbec nevyskytují. V mohylách novohuiských byly zjištěny pohřby středobronzové: ·
ve 44 mohylách s pohřebními milodary, ve 12 mohylách
pouze se zásypovými střepy, pohřby v nich byly patrně
Úplně ztráveny. Dalěích 15 mohyl uvádí Fridolín Machá ček bez nálezd. I zde byly póvodně nepochybně pohřby a
nelze uvažovat o kenotafech. V tom pfípadě by se takové
mohyly vyskytly jen ojediněle. Snad jde µouze o rozdílný,
nevyvinutý pohřební ritus staršího stupně .
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Das Hugelgraberfeld von Nová Hut bei Dýšina, Bez. Plzeň Nord, und seine Beziehungen zum Mitteldonaugebiet und zur
bayerischen Hugelgraberzone
Václav Čtrnáct
Zusammenfassung
Das Hugelgraberfeld von Nová Hut, Kat.Gem. Dýšina, Bez.
Plzeň-Kord, s te llt eine ungemein reiche mittelbronzezeitliche Lokalitat dar. Im Jahre 1908 bestanden dort 124 Hiigelgraber. Der Historiker Dr. Fridolín Ma cháč ek untersuchte davon in den Jahren 1907-1911 71 Hugelgraber, darunter 44 mittelbronze ze it:i che Graber mit bronzenen und keramischen Gaben und 1 2 Graber mit vollkommen verzehrten Bestattungen, .
bloss mit Ve rschuttungsmaterial ,in 15 Grabern wurden keime
Funde festgestellt.
Reichlich vertreten ist die fas sformige Amphora (Taf.
39:6), ferner gibt es noch eine kleine Amphora aus dem Hiigelgr.ab Nr.9 vom Jahre 1909 und 'einen Bruchteil einer br.eiten gerillten Amphora (Taf.46:1), die der Amphora aus Třeb
ni ce im Gebiete von Taus ahn~lt 10 • Die ubrigen Keramikfunde
weisen zahlreiche, den Produkten der Hiigelgraberkultur des
..Mitteldo"augebietes nahestehende . Formen auf. Es sind vor
allem Kruge mit von Bogenrillen umkreisten Buckeln (Taf.
41:8,9), kleine Schusseln sowohl mít rundem, (Taf.42:9) als
auch mit gedelltem Beden (Taf.42:8) 1 kegelformige Tassen und
verschiedene Schalen, unverziert (Taf. 39:2,3,5) oder verziert
(Taf. 42:6), und eine kleine Amphora mit Hohlfuss (Taf.41:7).
Im Fundmaterial von Nová Hut tritt haufig die erste Variante
des Leitersformmotivs vor. Sie besteht aus langlichem, mit
den Winkelbandarmen parallellaufendem Kornstich (Taf.45:l,
2,4). Dieses Ornament wiederholt sich zweiundzwanzig~al: in
einfachen Bandern sechsmal, in zweifachen zwolfmal, in dreiťachen viermal. Die Kombination
von Winkel- und Halbkreisband kommt nur einmal vor (Taf. 42:2).
Die erste Variante des Leitersformmotivs wird durch das

..
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Fransenornament gebildet, das aus vertikalen, mit Korneti~
~hen eingefassten Rillen (Taf. 40:l~, 45:21,27) bestehht.
Diese Zierart entwickelte sich im Mitteld~naugebiet und sie
wird am Keramikmaterial von Weitersfeld in ~sterreich festgestellt (Taf. 45:25), ferner sind es einfache Rillen wie
auf dem Fransenornament von Blučina, die die Keramik von
Wiener-Neustadt (Taf. 45:19) gekennzeichnen. Dasselbe Motiv
gibt es ebenfalls auf der Keramikware der Hiigelgraberkultur
im Pilsner Gebiet (Taf. 45:21,27), in Mahren auf dem Gefaas
von Mork~vky _(Taf. 45:17) und in Přítluky, Bez. Břeclav
(Taf. 42:10,12). Die Gefasse des Věteřov-Typus trage~ kleine•
aus rundlichen Einatichen bestehende Fransen. Die Fortsetzung dieser Verzierung bilden die Fransen auf der grossen
Amphora aus Přítluky (Taf. 45:26), auf dem deformierten
amphoraartigen Gefass aus Blšany bei Podbořany (Taf. 45:28)
und auf den Scherben aus Hájek bei Štáhlavy, Bez. PlzeňSud (Taf. 45:27). In der Siedlungskeramik kommt das Leitermotiv der ersten Variante auf den Scherben aus Netunice50,
Bez~ Plzeň-Sud und aus Makov 51 im Bez. Klatov~ vor. Die
erste, zweite und dritte Variante ist auf den Scherben aus
Březí, 52 Bez. Domažlice, die zweite auf den Scherben aus
Vochov und Radčice, Bez. Plzeň-Nora 53 festzustellen. Das
schalenartige Gefass mít Fuss aus Kbely, Bez. Plzeň-Sud, das
im Nationalmuseum aufbewahrt wird, tragt das Leitermotiv
der ersten Variante (Taf.41:6).
Das Leitermotiv verziert 77 Gefas·se una · 26 Scherben,
die den Graberfeldern des Pilsner Gebietes entstammen, im
Siedlungsmaterial fand es sich dagegen auf funf Lokalitaten
und einer weiteren Lokalitat mit Keramikdepot 59 •
Ein bedeutendes Element im Verschuttungsmaterial der Hiigelgraber von Nová Hut bilden u.a. auch plastische Rippen
auf den Bruchstiicken eines bauchigen Gefasses, die unter
dem Halsansatz bogenformig verbunden sind und uber die Bauchung vertikal gefuhrt werden, (Taf.47:1). Diese Verzierungsart geht aus der Keramik des Věte ř ov-Typus aus und ist auch
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auf der keramischen Ware von Přítluky zu beobachten (Taf.
42:15,16). Auf dem Fragment des bauchigen Gefasses von Nová
Hut unterbricht eine kurze Rippe das rund um den Halsansatz
gefuhrte Band von linsenformigen Grubchen, die auch ein hervorstehendea Verzierungselement des Filsner Gebites darstellen (Taf. 47:8). In Stod~lky bei Prag finden wir sie auf den
Scherben einer · Amphora in vertikalen .Bandern, auf der grossen
Amphora von Přítluky sind sie in viereckigen Bandern angebracht
(Taf.45:26). Auf den Scherben von Nová Hut (Taf. 47:9) wechseln Gruppen von drei linsenartigen Grubchen mit rundem Beden mit drei Kornstichgrubchen ab. Zu dieser Gruppe reiht
sich chronologisch die uber die Bauchung in vertikalen Bandern gefuhrte Verzierung des Bruchstiickes von einer kleinen
Amphora (Taf. 46:3) und des tassenartigen Gefasses von Kokotsko (Taf. 39:13). Auf der gerillten Amphora aus Brno-Černá
Pole bildet die Einstich-Doppelreihe rund um den Halsansatz
ein gelaufiges Element in der Keramik des Věteřov-Typus undder
Ma~arovce-Kultur.
Von besonderer Bedeutung ist der goldene Schmuck. Er kommt
auf vier Graberfeldern des Pilsner Gebietés als ein einzigartige; Komplex dieser Art vor: in Javor(Taf.50:1),in Sedlec(Taf'.
50:12), in Zelené, Sez. Plzeň-Sud (Taf. 50:3) und in Nová
Hut (Taf. 50:4). Auf dem Graberfeld von Nová Hut wurden ausser
einer Scheibe auch eine schma~e, 182 cm lange goldene Folie
und sieben goldene Spiralen gefunden.
In der Beschreibung des Hugelgrabes Nr.39 von Sedle·c stellt
F.X.Franc fest, dass der Scheibenschmuck an Schliemanns Funde
in Mykene lebhaft erinnert.
Zahlreiche, an den mykenischen Schmuck ahnliche Erzeugnisse stammen aus Rumanien und Ungarn, WO sie von heimischen
Handwerkern nach dem mykenischen Vorbild gefertigt wurden.
A.Mozsolics veroffentlicht aus der Lokalitat Somogyom kleine
Scheiben63 , die auf eine ahnliche Weise verziert sind, wie die
Bronzescheihen aus dem Hugelgrab 14 in Hájek bei Štáhlavy, Bez.
Plzeň-Sud, ferner ein goldenes Geťass aus dem ehemaligen Komitat Bihar 64. (Taf. 50:15), auf dessen Boden sich zwischen acht

..
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Buckeln ein Perlenwellenband durchwindet, genauso wie auf'
der gol~enen Scheibe von Javor und derjenigen von Nová Hut,
jedoch doppeit.
Nich dem Fund von Somogyom setzt A.Mozsolics die ungariachen goldenen Schmuckstiicke in das 15.•Jahrhundert v.u.z. 67
Unter Berucksichtigung der begleitenden Bronzen und _Tonge- ·
fissen we~dendiP. goldenen Hugelgraberschmuckstucke a~s
dem Pilsner Gebiet in die Neige des 15. und das fruhe 14.
Jahrhundert v.u.z. datiert.
Es gibt bisher kein Siedlungsobjekt, daá den mittelbronzezeitlichen Funden entsprechen wurde. Die Bestattungen
sprechen fur das Bestehen der Besiedlung bis im Lauf'e der
Milavečer
Kultur und bis an die Latenezeit
(Taf. 44 u.49).
.
.
.
Die mittelbronzezeitlichen Funde aber uberw~egen.

,,
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MOHYLOVÁ POHŘEBIŠTĚ NA STŘÍBRSKU
Věra Šaldová

V r. 1967 jsem v "Pravěku Stříbrskatt, vydaném Vlastivědným
muzeem ve Stříbře v roce 1967 jako průvodce jeho archeolo gickými sbírkami, publikovala soupis pravěkých lokalit a nálezů ze Stříbrska. Hranice pravěkého osídlení zde je v se verní a západní části přirozená; osídlení pozvolna řídne a
je odděleno od oblasti cheb9ké a karlovarské zónou bez ná lezů. Směrem na jih a východ - na Plzeňsko a Domažlicko - naproti tomu pravěká naleziště na sebe dosti hustě navazují a
není zde prakticky větších neosídlených pro s torů. Proto jsem
se držela sběrné oblasti muzea ve Stříbře, která se zhruba
kryla s hranicí dfívěJšího okresu Stříbro s částí bývalého
okresu Stod, tj. dnešního okresu Tachov s přilehlou částí
v
.•
okresu Plzen-sever a Plzen-J1h.
Údaje o mohylových pohřebištích v tomto průvodci uváděných
jsem tehdy přebírala ze starších zpráv, zejména z výzkumů O.
Eichhorna, stříbrského rodáka, který většinu těchto lokalit
v třicátých letech objevil a zčásti i zkoumal. V r.1970 a
1971 jsem při příležitosti sledování stavby tranzitního plynovodu v této oblasti měla možnost většinu poh~ebišt navštívit a identifikovat. Účinně mi při tom pomáhali zaměstnanci
Lesního závodu ve Stříbře a v Konstantinových Lázních. Zejména s pomocí pracovníků polesí Liběvice v Záchlumí J.Elznice,
J.Rybenského a K.Tuchoty se mi podařilo najít řadu pohřebišt
dosud neznámých.
Z 21 lokalit uvedených v "Pravěku Stříbrska" (mimo slovanské mohylové pohřebiště u Bezemína a Lhoty u Černošína) se mi
nepodařilo najít pohřebiště u Kladrub v Senětickém lese, u Honezovic, Lisova a u Stráže. Nově zjištěno bylo celkem 8 poh~ebišt (Kšice-Branka, Kšice-Na žalostném 1 Slavice-Záchlumí, Láz,
~

•,
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Záchlumí-Na Romadě - dvě pohřebiště, Víchov-U osiky - druhé pohřebiště, Horní Kozolupy-U Liběvického dvora), tak!e
dnes je v sledované oblasti zjištěno a lokalizováno 25 mohylových pohřebišt. 11 z nich bylo zaměřeno a pořízeny jejich
plány, u zbývajících 14 je podobná dokumentace plánována.
U většiny pohřebiš{ není známa jejich .kulturní příslu~
nost. Výzkumy, které dosud byly na osmi pohřebištích prová- ,
děny, však dokazují, že na nich jsou zastoupeny všechny mohylové kultury západočeské {mohylová střední doby bronzové:
Malovice, Stříbro-Petrský les, Únehle, Vrhaveč; milavečská ·
kultura: Kšice-Stelka, Strahov, Únehle, Vrhaveč; halštatská
mohylová: Kšice-Čertův kámen, Ostrov; časně laténská kultura:
Kšice-Čertův kámen, Plešnice-Pňovany-Svanka). Je to dokladem
toho, že Stříbrsko bylo po celou tuto dobu trvale a plynule
osídleno.
'
Čísla jednotlivých lokalit souhlasí s čísly uvedenými na
mapce, která je zobrazena na tab.53.
l. DOUBRAVA, obec Úlice, o.Plzeň-sever
KULT: Nezjištěna. LOK: V malém trojÚhelníku lesa u kÓty 427,7, vzdáleném 1 km JV od obce, 500 mna východ od
silnice z Doubravy do Pankráce (ppč.592)je po celé ploše
v nepřehledném hustém porostu rozloženo asi 15 velkých
mohyl, některé kopané. OKOL: Průzkum provedla autorka
spolu s dr. E.Čujanovou a zaměstnanci Lesního závodu ve
Stříbře s.Junkem a Cihelkou.
LIT: V.Šaldová, Pravěk
Stříbrska, 17; P.Eichhorn, Ausgrabungen des Museums der
Stadt Mies von 1933 bis 1936. Mies 1937, 16. KOMENTÁ~: ·
Návrh k zápisu do Státního seznamu památek podán 21.1.
1972 pod čj.270/72.

..

2. ERPUŽICE, o.Tachov
KULT: Nezjištěna. LOK: Mohylník sestávající z asi 10 mohyl, se rozkládá po obou stranách železniční trati Pňova
ny-Be združice mezi zastávkami Blahousty a Trpísty na k.
Území obce Erpužice, ppč.1037/1. J e vzdálen 2 km na JVV
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od středu obce Erpužice a 1,6 km na Z od obce Blahousty
a 1,5 km na S od středu obce Malovice y místech, kde se
po obou stranách trati objevuje les a kde polní cesta z
Blahoust do Erpužic křižuje trat a křižuje se s polní
cestou z Malovic (poblíže kÓty 435,0). Protože lesem prochází poblíže této cesty katastrální hranice s obcí Malovice, je pravděpodobné, že některé mohyly leží též na Území této obce . (ppč.240). OKOL: Průzkum provedla autorka
spolu s dr E.Čujanovou a zaměstnanci Lesního závodu ve
Stříbře s.Junkem a Cihelkou.
LIT: O.Eichhorn, Ausgrabungen des Museums des Stadt ~ies von 1933 bis 1936. Mies
1937, 16; BZO 1 1963, č.8, str.9 (Blahousty-Trpísty).
KOMENTÁŘ: Toto pohřebiště je patrně totožné s tím, kter~
uvádí O.Eichhorn v poloze ''Na Houši", ppč.975/2. Tato lesní parcela, dnes sloučená, leží asi 500m na Z při lesní
cestě křižující trat blíže k Erpužicím; není tedy vyloučeno, že O.Eichhorn měl na mysli tuto skupinu viditelnou
dobře z jedoucího vlaku, takže stěží mohla uniknout jeho
pozornosti. Návrh k zápisu do Státního seznamu památek
podán 29.2.1972 pod čj.1154/72.
). HORNÍ KOZOLUPY, o. Tachov
KULT: Nezjištěna. LOK: Trat „U Liběvického dvora", ppč.
1066, v lese mezi obcí Slavice a Černošín 750 mna V od
hájovny Liběvice, 2,2 km na JZ od středu H.Kozolup, 2 km
na SZZ od středu Slavie a 2,5 km na SVV od kraje Černo
šína. 250-JOOm na Z od kÓty 542 jsou tři menší mohyly neporušené, asi 300 m od sebe vzdálené. OKOL: Pr~zkum provedla autorka s vedoucím polesí Liběvice J.Elznicem.
1

4. JIVJANY, obec Velký Malahov, Oo Domažlice
~ : Nezjištěna. LOK: Na západním svahu nad východním
břehem Jivjanského rybníka (ppč.513) se rozkládá mohylové
pohřebiště, sestávající ze 4-6 malých mohyl. Je 1,5 km
,
na V od středu obce, 300 mna S od koty 436,5 u silnice
z Jivjan do Hradištan a na S od potoka, vytékajícího z

..
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rybníka.

OKOL: Průzkum provedla autorka spolu s dr. E.
Čujanovou a zaměstaanci Lesního závodu ve Stříbře s.Junkem a Cihelkou. ±41.: O.Eichhorn, Ausgrabungen des Museums der Stadt Mies von 1933 bis 1936. Mies 1937, 16; .
V.Šaldová, Pravěk Stříbrska. Stříbro 1967, 18 •. KOMENTÁŘ:
Návrh k zápisu do Státního seznamu památek pddán 21.1.
1972 pod čj. 28.3 /72.
5. KOSTELEC, o. Tachov
KULT: Nezjišt ě na. LOK: Pohřebiště, skládající seznejméně 10 velkých mohyl, se rozkládá v lese 750m SV od obce,
na S svahu, na V od silnice z Kostelce do Ostrova, mezi
kÓtou 468,0 a 454,3 (ppč.1417). ~ : Průzkum provedl&
autorka spolu s dr. E.Čujanov.ou a zaměstnanci Lesního
závodu ve Stříbře s.Junkem a Cihelkou. LIT: V.Čtrnáct,
Plzeňsko v pravěku, Minulostí západočeského kraje III
1964, 217; V.Šaldová, Pravěk Stříbrska. Stříbro 1967, 19.
KOMENTÁŘ: Návrh k zápisu do Státního seznamu památek podán 21.1.1972 pod čj.282/72 •

..

..
,

.

6. KŠICE, o. Tachov
~ : Halštatská mohylová až časně laténská, mohylové
pohřebiště. LOK: Poloha "Čertův kámen", ppč.1436 (1445
JEP). Na jižním svahu lesa mezi obcí Záchlumí a Kšice,
jižně od lesní cesty spojující obě obce; 0,75 km na východ od kostela v Záchlumí a 1,5 km na JZZ od kostela .
v Kšicích se rozkládá 63 mohyl. OKOL: Záchranný výzkum
mohyly č.21 vedla autorka v době od 20.7. do 13.8.1971.
NÁLEZ:
Výs1edky výzkumu viz AR XXVI 1974, 120-151. ULOŽ:
,
AU Praha, po zpracování M Stříbro, kde jsou i . ostatní nálezy i.č.137-148, 160. LIT: Z čj. 4551/71. Dřívější nálezy: O.Eichhorn, Ausgrabungen des Museums der Stadt
Mies von 1933 bis 1936. Mies 1937, 22-24; týž: Grabungen
bei Mies, Sudeta XI 1935, 42-47; J.Kabát, Nové mohyly v .
jihozápadních Čechách, AR I 1949, 126-129; A.Rybová, Halštatská mohyla s dodatečným pohřbem u Kšic, AR IX 1957,
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6-11-625; V.Šaldová, Halštatské mohylové pohřebiště u
"Čertova kamene", k.Ú. Kšice, okr.Tachov, AR XXVI 1974,
120-151. KOMENTÁŘ: Pohřebiště u Čertova kamene objevil
a zkoumal O.Eichhorn; v r.1934 prokopal dvě mohyly s halštatským inventářem a pozdně halštatskými a časně laténskými dodatečnými pohřby a dva ploché hroby, podle popisu
halštatské; v r.1948 zkoumal AÚ pod vedením V.Spurného
mohylu č.24, rovněž s halštat s kým inventářem a pozdně halštatským dodatečnS'm pohřbem. Také mohyla 21 patfí svým
inventářem do halštatské mohylové kultury; některé zlomky
ze zásypu mohyly a skleněné korále z obvodu mohyly jsou
pozdně halštatského až časně laténského stáří, dodatečný
pohfeb však zjištěn nebyl. Tento záchranný výzkum poukázal, stejně jako předchozí, na význam pohřebiště u Čer
tova kamene pro sledování vývoje a vztah~ v období mladoa pozdně halštatském až časně laténském.

7. KŠICE, o. Tachov
KULT: Milavečská. LOK: Velké mohylové pohřebiště, skládající se ze 42 mohyl, se rozkládá na J svahu a okolo vrcholu kÓty 540,2, podle něhož byl pojmenován „Na Stelce",
,
.
na k.u. obce Kšice, ppč. 1406-1417 (JEP 1445), 750m na Z
od středu obce (tab.54 ). OKOL: Průzkum provedla autorka
zprávy s dr. E.Čujanovou a zaměstnanci polesí Liběvice
J.Rybenským a K.Tichotou. Výzkum O.Eichhorna r.1935.
ULOŽ: M Stříbro, i.č.60-69. LIT: O.Eichhorn, Ausgrabungen des Museums der Stad t Mies von 1933 l ·is 1936 1937,
10 -20; týž, Ein spatbronzezeitliches und ein hallstattisches Hugelgrab bei .Mies im Egerlande, Iviannus 30 1938,
263-276.
8. KŠICE, o. Tachov
@1!: Nazjištěna. LOK: V trati "Na brance", les.odd.
52 d 1, ppč.1445 (JEP) je skupina 4 neporušených mohyl
v řadě kolmo na skalnatý hřbet, který se táhne na SZ od
skalky vystupující ostře z terénu, na Jod vrcholu Stel-

.

.'
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ky (kÓta 544,8). Od středu obce jsou mohyly vzdáleny 1,25

km na Z, . od středu Záchlumí 1,15 km na SV.
biště zjistila a průzkum provedla autorka.

OKOL: Pohfe-

9. K~ICE, o . Tachov
~ : Nezjiltěna. LOK: Menší skupina 10-14 mohyl leží v
lesích v trati "Na žalostném", ppč.923/4 a 924/2 (JEP
920) mezi obcemi Cebiv, Záchlumí a Kšice, na V od silnice ze Záchlumí do Kšic (tab.55 ). Mohyly beze stop porušení jsou na nejvyšším místě poblíže kÓty 534.,4 vzdálené
1;75 km na SZ od středu Kšic, 2 km na SV od Záchlumí a
2 km JV od středu Cebivi. Q!g&: Pohřebiště zjistil J.
Rybenský z polesí Liběřice, průzkum provedla autorka.
Návrh k zápisu do Státního seznamu památek podán dne
10.2.1972 pod čj.672/7 2.
,

•

10 •. LAZ, obec Kladruby, o. Tachov
KULT: Nezjištěna. LOK: Mohylník o 10-12 menších mohylách
beze stop porušeni se nalézá v lese 600 mna Jod Vrbice,
na k.Ú. obce Láz, ppč.1490, na Z od polní cesty spojující
obce Vrbice a Láz, v cípu lesa na J svahu a na jih od
cesty mezi kÓtou 500,1 a 473,4, od níž je vzdáleno 300 m
na západ a od středu Lázu 1 km na sever . ~ : Průzkum
provedla autorka spolu s dr . E.Čujanovou a zaměstnanci
Lesního závodu ve Stříbře s.Junkem a Cihelkou. · LIT: O.
Eichhorn, Ausgra~ungen des Museums der Stadt Mies von
1933 bis 1936. Mies 1937, 16. KOMENTÁŘ: Návrh na zápis
do Státního seznamu památek podán dne 19.1.1972 pod čj.
251/72.
11. LÍŠŤANY, o . Plzeň- sever
~:Nezj iš těna . LOK: Mohylové pohřebiště, čítající 90
mohyl (některé kopané) v S části lesa "Hůrka" a na při
lehlých polích, 1,5 km JVV od středu obce a l km na Jod
obce Hunčice , ppč. 587 a 588, 641, zčásti snad i na kat.
Území Hunčic (podle stavu v září 1967, kdy bylo pohřebiš-
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,,
- tab. 56 • OKOL: Pró.zkum provedla autorka.
v létě 1967. LIT:V.Šaldová, Pravěk Stříbrska. Stříbro 1967,
20; O.Eichhorn, Ausgrabungen des . Museums der Stadt Mies von
1933 bis 1936. Mies 1937, 16.
tě zaměřeno

12. MALOVICE, obec Erpužice, o. Tachov

KULT: Mohylová střední doby bronzové. LOK: Mohylník, čí
tající 27 velkých mohyl (některé kopané), se rozkládá ve
vysokém lese, 1 km na Jod středu obce Malovic, na Z sva,
hu mezi silnicí z Malovic do Butova (kota 428,0) a polní
cestou, odbočující ze silnice u kÓty 444,1 ke kÓtě 420,5,
ppč.776; tab. 57.
OKOL: Výzkum O.Eichhorna z r.1936; pr~zkum provedla autorka spolu s dr. E.Čujanovou a zaměstnan
ci Lesního závodu ve Stříbře s. Junkem a Cihelkou. ULOŽ:
M Stříbro, inv.č. 28-38. b.f!: O.Eichhorn, Hugelgraber bei
Mies, Sudeta X 1934, 26-28; E.Čujanová, Mittelbronzezeitliche Hugelgraberfelder in Westbohmen. Praha 1970, 48.
KOMENTÁŘ: Návrh na zápis do Státního seznamu památek podán dne 3.3.1972 pod čj. 1235/72.

13. OSTROV u Stříbra, o. Tachov
KULT: Halštatská mohylová. LOK: Mohylník, skládající se
z asi 15 velkých mohyl, se rozkládá na jižním svahu lesa,
750m JZ od obce, SV od silnice z Ostrova do Kostelce, na
,
Jod koty 470,9, na trati "Am brenr.ten Schlag", ppč.1627/1.
OKOL: Výzkum O.Eichhorna r.1935; pró.zkum provedla autorka
spolu s dr. E.Čujanovou a pracovníky Lesního závodu ve
Stříbře s. Junkem a Cihelkou ve dnech 27.-28.4.1971. ULOŽ:
M Stříbro, inv.č. 123-136. LIT:O.Eixhhorn, Ausgrabungen
des Museums der Stadt Mies von 1933 bis 1936. Mies 1937,
21-22; O.Eichhorn, Ein spatbronzezeitliches und ein hallstattisches Hugelgrah bei Mies im Egerlande, Mannus 30
1938, 263-276; V.Šaldová, Pravěk Stříbrska. Stříbro 1967,
,..,
22. KOMENTAR: Návrh na zápis do Státního seznamu památek
podán 21.1.1972 pod čj. 281/72.

,,
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KULT: Nezjištěna. LOK: Mohylník se rozkládá v lese
"Svanka", na jih od státní silnice Plzeň-Cheb . v Úseku
mezi obcemi Bdeněves a Úlice, v rohu lesa u cesty jdoucí
od hájovny „Na Svanku„ mezi kÓtou 394,6 a 414,2, 600 m
na Jod hájovny a 2,5 km na JV od obce Plešnice, 1,75 km
na SZ od Myslinky a 2 km na JZ od Bdeněvsi. Pohřebiště,
čítající nejméně 15 mohyl, pokračuje pravděpodobně ze
"Svanky", ppč.810/1, i na sousední pole směrem ke křížku
na východě. OKOL: průzkum provedla autorka ve dnech
27.-28.4.1971 s dr. E.Čujanovou. LIT: F.X.Franc, Pře hled nalezišt v okolí Úslavy, Mže, Radbuzy, Úhlavy a potoka Klabavky. 1906, 141-142. Rukopis z roku 1906 ulo!en
v Městském archivu v Plzni. (Zmínka
o mohylách v lese
"Švanka" jako o velkém pohřebišti, čítajícím 60 mohyl u
Pňovan, z něhož pochází bronzový meč a 2 časně laténské
náramky); Kniha darů musea v Plzni z r .1855 ( zápis .o dvou
uzavřených náramcích z lok."les Švanka"); O.Eichhorn
(Ausgrabungen des Museums der Stadt Mies. Mies 1937,25)
pí§e o bronzových předmětech nalezených v lese u Pňo
van v r.1885 a 1894, které byly původně v majetku statkáře E.Macenauera z Úlice. KOMENTÁŘ: Ve všech případech
jde podle popisu o tytéž nálezy. V obou Případech se mluví o zničeném pohřebišti. Je pravděpodobné, že zjištěné
mohyly jsou zbytkem této nekropole, mluví pro ·to však
jen stejný název lesa a skutečnost, že oba autoři referují o nálezech z dřívějších dob bez toho, že by lokalitu znali. Návrh na zápis do Státního seznamu památek podán 10.2.1972 pod čj. 674/72.

15. SLAVICE-ZÁCHLUMÍ, o. Tachov
K!:!!4: Nezjištěna. LOK; Skupina
tří menších mohyl v lese
,
"Na Romadě", jedna na k.u. obce Slavice, ppč.1212, dvě
menši na k.Ú. obce Záchlumí, ppč. 60/1. Skupina je vzdálena 40 a 100 mna Z od silnice ze Záchlumí do Cebivi a
80 a 50 mna Jod lesní cesty z Kšic do Slavie, která na
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200 mna SZ. OKOL: Pohřebiště zjistil vedoucí polesí Liběvice J.Elznic a průzkum provedla autorka dne 11.11.1971.
KOMENTÁŘ: Návrh na zápis . do Státního seznamu památek podán 28.2.1972 pod čj. 1168/72.
16. STRAHOV, obec Horní Kozolupy, o. Tachov
KULT: Milavečská. LOK: Na SV od obce, trat "Brand" nad
potokem Hadovkou, ppč. 546/1 ~kupina 30-35 mohyl. OKOL:
Výzkum AÚ v r.1965. NÁLEZ: Keramika a bronzové předměty.
ULOŽ: M Stříbro. LIT: V.Šaldová, Milavečské mohyly u Strahova na 0tříbrsku, AR XX 1968, 164-171.

17. STŘÍBRO, o. Tachov
KULT: Mohylová střední doby bronzové. LOK: Mohylové pohřebiště v Petrském lese u Butovské hájovny, obsahující
12-22 menších mohyl a 2 velké, se rozkládá po obou stranách silnice jdoucí ze Stříbra v místech, kde se v blíz.
,
kosti kot 428,l větví na S do Malovic a na J do Butova
(tab.5a) .. Je na jižním svahu nad Mží, 1,15 km na SZ od
středu Butova a 300 mna sever od Butovské hájovny, ppč.
2172. OKOL: Výzkum O.Eichhorna r.1936; pr~zkum provedla
autorka spolu s dr. E.Čujanovou a zaměstnanci Lesního závodu ve Stříbře s.Junkem a Cihelkou ve dnech 27. a 28.4.
1971. ULOŽ: M Stříbro, inv.č. 9-27. LIT: O.Eichhorn,
Ein mittelbronzezeitliches Hugelgrab bei Mies im Egerlande, WPZ 24 1937, 29-41; E.Čujanová, Mittelbronzezeitliche .
Hugelgraberfelder in Westbohmen, Praha 1970, 88. KOMENTÁ~:
Návrh na zápis do Státního seznamu památek podán 19.1.1972
pod čj. 269/72.
18. ÚNEHLE, obec Kšice, o. Tachov
!illb!: Mohylová střední doby bronzové, milavečtiká. LOK:
Mohylové pohřebiště sestávající ze 44 mohyl, rozkládající
se na kraji lesa, na Z od silnice z Únehle do Stříbr~ (tab.
59 ). Jde po obou stranách první lesní cesty odbočující ze
silnice na západ do lesa "V křídlech", tj. ·mezi kÓtou 460,3
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a 445,8, l km na Jod J okraje obce Únehle, ppč. 489-508
(476 ' a 489 JEP). ~ : Výzkum O.Eichhorna, r.1934; prdzkum provedla autorka spolu s dr. E.Čujanovou a s. Junkem a Cihelkou z Lesního závodu ve Stříbře ve dnech 27 •.
a 28.4.1971. ULOŽ: M Stříbro, inv.č. 40-59~ ill,: .O.
Eichhorn, Grabungen bei Mies, Sudeta XI 1935, 33-41; .o.
Eichhorn, Ausgrabungen des Museums der Stadt Mies von
1933 bis 1936. Mies 1937, 16-17; E.Čujanová, Mittelbronzezeitliches Hugelgraberfelder in Westbohmen. Praha 1970,
106; V.Šaldová, Pravěk Stříbrska. Stříbro 1967, 25. KQ:: ·
MENTÁŘ: Návrh na zápis do Státního seznamu památek podán
pod čj. 586/72. ·
,

19~20. VICHOV, o. Tachov

KULT:

LOK: 3 mohylová pohřebiště. 1) Skupina
čtyř větších mohyl v lese "Velké leče" ppč. 829 (1327
JEP), leží na jižním svahu 1,25 km na S od středu obce,
na Z od cesty spojující Víchov se Slavicemi, mezi kÓtou
520,2 a 527,7 (tab.60). 2)Skupina 5-9 menších mohyl v lese "U osikytt, ppč. 783 (750 JEP), je 1,5 km na SV od obce,
na V od cesty z Víchova do Slavie, na J svahu kÓty 548,4,
400 m JZ od rohu lesa u silnice ze Záchlumí do Slavie
( tab. 61 ) • 3) Skupina 4 mohyl v lese "U osiky", ppč. 750,
,
1,5 km na SV od obce, na J svahu koty 548,4, 250 mna JZ
od silnice ze Záchlumí do Slavie, na S od lesní c·e sty
proti místu, kde končí les na Jod této cesty, tj. 500 m
SZ od kÓty 518, 6 na ro·z ces ti silnic ze Záchlumí do Slavie a do Cebivi. Všechny móhyly v těchto třech skupinách
jsou neporušené. OKOL: Pohřebiště zjistila a pr~zkum
provedla autorka~ KOMENTÁŘ: Návrh na zápis do Státního
seznamu památek podán 21.1.1972 pod čj. 289/72.

ť

Nezjištěna.

21. VRBICE u Stříbra, obec Kladruby, o. Tachov
~ : Nezjištěna. LOK: Mohylník o 30-35 mohylách se rozkládá na Jod obce v · lese "V klukách .. , (ppč.119), na se,
verním svahu pod kotou 500,1; 500 m JZ od středu obce v

-

. ., ,

')

,

prostoru uzavřeném na J lesní cestou jdoucí od koty 500,1
ke kÓtě 473,4, na S na ni navazujícími dalšími lesními
cestami, z nichž jedna jde do Vrbice. Mohyly nenesou stop
porušení. V témže lese Je ještě jedno menší pohřebiště na
katastru obce Láz (viz lok.10). OKOL: Pr~zkum provedla
autorka spolu s dr. E.Čujanovou a zaměstnanci Lesního závodu ve Stříbře s. Junkerna Cihelkou. LIT: O.Eichhorn,
Ausgrabungen des Museurns der Stadt Mies von 1933 bis 1936.
Mies 1937, 16; V.Šaldová, Pravěk Stříbrska. Stříbro 1967,
26. KOMENTÁŘ: Návrh na zápis do .Státního seznami památek
podán dne 17.4.1972 pon čj. 2331/72.
22. VRHAVEČ, obec Ostrov u Stříbra, o. Tachov

KULT: MohylovB střední doby bronzové, milavečská. ~ :
Mohylník v lese "V kopcích" (ppč.75) se rozkládá na JZ
svahu nad potokem, 500 mna západ od středu obce, čítá
nejméně 30 mohyl, velkých i malých, s dobře patrnými stopami po výzkumu. OKOL: Výzkum V.Čtrnácta v 1.1928-1930;
pr~zkum provedla autorka spolu s dr. E.Čujanovou ve dnech
27.-28.4.1971. ULOŽ: M Plzeň. LIT: J.Bohm, Základy hallstattské periody v Čechách. Praha 1937, 153-161; E.Čuja
nová, Mittelbronzezeitliche Hugelgraberfelder in Westbohmen, Praha 1970. KOMENTÁŘ: Návrh na zápis do Státního
seznamu památek podán 10.3.1972 pod čj. 1350/72.
23. ZÁCHLUMÍ, o. Tachov
KULT: Nezjistěna. LOK: V lese "Na Romadě ', ppč. 60/1 jsou
dvě skupiny mohyl: 1) skupina 13 menších mohyl je v lesnim odd. 45 a 6 asi 200 mna V od silnice ze Záchlumí do
Slavie, JV od lesní cesty, protínající ji na obě strany,
asi 500 mna SZ od kÓty 518, 6 na rozcestí silnic ze Záchlumí do Slavie a do Cebivi. 2) skupina 3 mohyl je v lesním odd. 45b3 7 asi 300 m SZ od silnice Záchlumí-Cebiv a
asi 500 mna S od kÓty 518,6 na rozcestí silnic ZáchlumíSlavice a Záchlumí-Cebiv. QKQ!;: Pohřebiště zjistila
pr~zkum provedla autorka v červenci 1972.

•

1

a

..

- 213 -

Hugelgraberfelder im Raum von

.

Věra

Stříbro

Šaldová

Zusammenfassung
Der Beitrag_gibt eina10berblick von Hugelgraberfeldern
aus der Umgebung von Stříbro - Mies seit der Mittelbronzezeit bis an die fruhe Latenezeit. Das Material dazu lieferten die Gelandeuntersuchungen aus den Jahren 1969-1971. Das
Verzeichnis tragt zur Vervollkommnung der Erkenntnisse von
O.Eichhorn bei und bringt eine Reihe von bisher unbekannten
Lokalitaten • .

.

~

•
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ENEOLITICKÁ VÝŠINNÁ SÍDLIŠTt

A

MOHYLOVÁ POHŘEBIŠTf

NA PŘEŠTICKU
Věra Šaldová

Okolí Přeštic v severní části Klatovska (na Území dnešního okresu Plzeň-jih a okresu Klatovy) je bohaté na pravěké
osídlení, které není ničím odděleno od osídlení sousedních
oblastí, ale táhne se jak směrem jižním ke Klatovům,tak na
sever k Plzni. Jsou to zejména rozsáhlá mohyl ová pohřebiště.
Část z nich, ležících na pozemcích býv. císařského allodialního panství červenopoříčského, objevil a v letech 18951909 zkoumal tehdejší kustod Přírodopisně-historického mu sea ve Vídni (Naturhistorisches Museum Wien) Josef Szombathy.
Během 14 let zde prokopal nejméně 103 mohyly s dnes zjistitelnými 117 nálezovými celky. Sedm let předtím, než začal s
vlastním výzkumem, popsal pravěká naleziště, zejména hradiště a mohylová pohřebiště v okolí Červeného Poříčí v článku
"Bericht uber einen Ausflug in die Gegend von Pilsen und
uber die Versuchsgrabungen bei Kron-Poritschen 11 v Annalen
d.k.k. naturhistorischen Hofmuseums Wien III 1888, 89-100,
128-137. Jeho Údaje větsinou převzal J.L.Píč do Starožitností II/1, Pokolení kamenných mohyl (Praha 1900) pod některým
z uvedených názvů obci nebo tratí.
Soubor nálezů, který J.Szombathy výzkumem získal, je uložen v Přírodopisně-historickém museu ve Vídni (Naturhistorisches Museum Wien) ·pod označením "Kronporitschen-Červené Pofičí a čítá 723 inventárních čísel (i.č.15120-15126, 6242662553, 64840-65427). Obsahuje 70 celých nádob, části nejméně
120 dalších nádob, v 380 inv.čislech jednotlivé zlomky keramiky většinou z vice než jedné nádoby pod jedním číslem, 190
bronzových předmětů nebo jejich zlomků, 11 předmětů želez -
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ných, 17 kamenných nástrojů, 4 zlaté šperky, 1 korál skleněný a 2 jantarové, 4 zbytky dřeva a ze 3 pohřbů spálené
kosti. Až na ojedinělý nález bronzové jehlice, která jako
jediný předmět z celého souboru má uvedeno jako naleziště
Červené Poříčí, a na nálezy z eneoliti~kého výšinného sídliště "Teplé skály" u Kaliště, které mají výrazné znaky
charnské kultury, pocházejí ostatní nálezy z devíti mohylových poh:ř<ebišt.
Laskavostí správce pravěkého oddělení muzea ve Vídni dr.
W.Angeliho, jsem v r.1967 měla mo~nost tyto nálezy zběžně
prostudovat a zaregistrovat pro potřeby badatelů v Česko slovensku. V letech 1968-1971 jsem pak provedla terénní
průzkum na Přešticku, při němž jsem s pomocí dr. L.Nezbe dové z Místopisné komise při Ústavu pro český jazyk, odbor~
né pracovnice Okresního muzea · v Klatovech dr. B.Zýkové, zaměstnanců Lesního závodu v Červeném. Poříčí a býv.učitelů
J.Černého z Horšic a K.Červeného z Roupova pátrala po jednotlivých mohylových pohřebištích, z nichž Szombathyho nále~y poch~zejí, i po pohřebištích, o kterých se v uvedeném
článku zmiňuje. V inventár i vídeňského muzea jsou jako místa
nálezů totiž uvedeny tehdejší německé názvy obcí, z nichž
některé se časem změnily (Tirol-Stropčice), nebo zanikly
(Rudice-Radíč), nebo jen pomístně názvy a názvy lesních oddělení (Na Chejlimu, Dubí, Křížk ovice, Blahovka).
Výsledkem tohoto průzkumu byla přesná lokalisace a zjiště
ní stavu čtrnácti mohylových pohřebišt, která byla potom ~svržena k zařazení do Státního seznamu archeologických pa mátek (pohřebiště jsou uvedena na mapce na tab. 62; čísla
· uvedená v textu v závorkách odpovídají číslům na mapce).
Z pohřebišt, která J.Szombathy zkoumal, byly zjištěny mohyly označené jako 1'Roupovský revír" nebo "Kle jský les" na
katastru obce Horušany v poloze "Za díly (3) - BZO 1968,
lok.57, na katastru Roupova jsou mohyly označené jako ~pastvina na Chejlimu" · (13), mohyly označené "Dubí..:i.zahrádka (14)
se nepodařilo přesně zjistit. Les "Zderaz'' s dalším pohře
bištěm je na Území obce Biřkov (1), mohyly ve "Vřeskovském
11
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lese" jsou v poloze "Kamenitá 0 na katastru obce Vřeskovice
(16). Na Území obce Nezdice se rozkládá skupina mohyl označených "Loupensko" (11) a velké pohřebiště označené jako
"Křížkovice„ a "Tirol" (12). Na k.Ú. obce Kaliště jsou mohyly označené •'Rudický les'' nebo "Bezděkov" (6) - BZO 1968,
lok.94 a "Slahovka 0 (5). Z mohylníků, které J.Szombathy nezkoumal, ale o nichž věděl, byly lokalisovány a do Státního
seznamu památek navrženy: druhá menší skupina mohyl v les·e
"Křížkovici" na k.Ú. Nezdice (12) - SZO 1968, lok.159, na
k.Ú. obce Kaliště mohyly v lese "Stropečko" (8) - SZO 1968,
lok. 94 a skupina v lesním oddělení ••v mohylách" ( 7). Z pohře
bišt zkoumaných J.L.Píčem byly identifikovány mohyly u Kbelu (9), Malince (10) a Vlčí (15).
Některá z pohřebišt uvedených J.Szombathym ve zmíněném
článku se zatím nepodařilo najít (Zálesí, ••Skaliště"); mohyly u Zeleného zkoumal v letech 1935-1939 v.čt~náct CE.Čuja
nová-Jílková, Mittelbronzezeitliche Hugelgraberfelder in
Westbohmen. Praha 1970, 116-124, t.91-99, 121 - plánek). Od
V.Čtrnácta pochází zpráva o mohylách na polích u Jína, trat
"Pod chvojí", ppč. 61 (1 mohyla,), "Na průhoně'', ppč. 38, 39
(3 mohyly) a "V kopcích", ppč. 40 a 41 (2 mohyly: archiv AÚ,
NZ čj. 2997/53) ..
Převážná většina nálezů z výzkumů J.Szombathyho patří mohylové kultuře střední doby bronzové, a to jak její českofalc
ké tak středodunajské skupině; byla zjištěna na všech pohře
bištích v 64 zjistitelných celcích, některé jsou z přechod
ního mohylovo-milavečského období (BC/BD). Milavečské kultuře (SD-HA), většinou jejímu staršímu stupni, patřilo 15 celkd · ze sedmi pohřebišt. Ze 16 celků halštatských 7 pochází z
Roupova-Dubí, po jednom bylo v Biřkově-Zderaze, Vřeskovicích,
Nezdicích-Kří~kovici a Roupově-Chejlimu (všechny HC), v Kališti-Bezděkově patřily dva celky stupni HC a tři dodatečným
pohřbwn pozdně halštatským až časně laténským (HD-LA). U 22
celk~ nebylo pro zlomkovitost materiálu možné bezpečné kulturní určení; ve 14 mohylách byly dodatečné pohřby mladší
kultury než původní pohřeb.

..
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V souboru J.Szombathyho z okolí Červeného Poříčí jsou
zastoupeny mohylové kultury všech období od středni doby
bronzové až do počínající doby laténské, a to často nálezy
unikátními nebo rozšiřujícími nálezový fond každé ze zastoupených kultur o nové tvary. Jako celek poskytuje dobrý pře
hled pravěkého vývoje v západních Čechách, zejména však podstatně rozšiřuje mapy osídlení Klatovska v pravěku.

1. BIŘKOV, o. Klatovy
KULT: Mohylová střed.d.bronzové, milavečská a halštatská
mohylová. LOK: Les "Zderaz" (ppč.914/1). NÁLEZ: Bronzové a keramické předměty z 9 mohyl, které zde kopal J.
Szombathy r.1896 (č. a,b,C,D,E,2,5,6,9); 4 celky mohylové kult. střed.d.bronz., 2 milavečské, 1 halštatské mohylové, 3 neurč. LIT: BZO 1968, 14 (lok.č.8). KOMENTÁ~:
Návrh k zápisu do Stát.seznamu památek podán 18.2.1972
pod čj. 842/72.
2. ČERVENÉ POŘÍČÍ, o. Klatovy
KULT: Střední doba bronzová . LOK: Blíže neurčená. OKOL:
,
Neznámé, patrně z nálezů J.Szombathyho. NALEZ: Bronzová
jehlice s hřebíkovitou hlavicí. ULOŽ: Naturhistorisches
Museum Wien, inv.č. 62543. KOMENTÁŘ: Pod označením "Kronporitschen-Červené Poříčí" je v Naturhistorisches Museum
Wien uložen celý soubor nálezů z mohyl, zkoumaných v okolí J.Szombathym (viz Úvod).

3. HORUŠANY, obec

Soběkury, o. Plzeň-jih

KULT: Mohylová střední doby bronzové a milavečská. LOK:
Les "Za díly", ppč. 1264/1 • .QKQb_: Výzkum J.Szombathyho;
,
průzkum provedla autorka.
NALEZ: J.Szombathy označil
nálezy z mohyl v lese mezi Horušany a Roupovem jako Horuschan-Klejský les", "Ruppau-Klejský les" a "Ruppauer
Hevier••. Otázka, zda pocházejí z jednoho pohřebiště ("Za
díly"), či ze dvou, zůstává dosud nerozřešena. Pod ozna-
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čenim

"Horušany-Klejský les" kopal r.1895 celkem 8 mohyl.
(č. III, V, XIV, 24, 61, 62, 72, 74} s keramickým a bronzovým inventářem mohylové kultury střední doby hronzové
(7 celků, 1 neurčit.) a pod označením "Roupov-revír„ a
"Roupov-Klejský lesn v r . 1896 4 mohyly (č. A, a, B, C}
se třemi celky mohylové střední doby bronzové a dvěma milavečské kultury. ULOŽ: Naturhistorisches Museum Wien,
inv.č. 62538, 62553, 64840-64859 (ozn.
Horuschan-Klejský les"); inv.č. 62476-62486 (ozn. "Ruppau-Klejský les"),
inv.č. 62544-62552, 64962-64975 (ozn. "Ruppau-Ruppauer
Revier"). LIT: BZO 1968, lok. č. 57, str. 36. KOMENTÁŘ:
J.Szombathy uvádí v Annalen d.k.k. naturhistorischen Hofmuseums Wíen III 1888, 96, v býv.roupovském revíru dvě
skupiny mohyl: jednu na parcele "Za díly", druhou JV odtud v Klejském lese, ppč. 668. Terénním průzkumem v r.
1968 zjistila autorka zprávy pouze mohylník "Za díly";
při průzkumu 5. a 6.7.1971 znovu pátrala s pomocí ředitele školy a místního -dlouholetého kronikáře v Roupově
K.Červeného po mohylách v Klejském lese; avšak ani jemu,
ani zaměstnancům Lesního závodu v Červeném Poříčí a . pří
slušnému hajnému a ani obyvatelům v Horušanech není známo, že by v Klejském lese byly mohyly. Lesní parcela 668
je velíce rozsáhlá, les nepřehledný pro hustý křovinatý
podrost a s mladými pasekami; mohyly se nepodařilo najít.
Návrh k zápisu do Stát.seznamu památek podán 25.2.1972
pod čj. 997/72.
0

J

4. KALIŠTt, obec Červené Poříčí, okr. Plzeň-jih
KULT: Chamská. LOK: "Teplá skála", ppč. 110 v Teplém lese, SZ od obce a "Koubova skála", ppč. 19 na JZ okraji
obce - eneolitická výši nná sídliště . OKOL: Průzkum a
zjištěni lokalizace nálezů uložených v Naturhistorisches
Museum ve Vídni. NÁLEZ: Zlomky keramiky s přesekávanou
lištou, vo!tinováním, slámovánim, tunelovitýmí · oušky,
přesleny, hliněná závaží, zlomky mazanice, kamenné ná stroje. ULOŽ: Naturhistorisches Museum Wien, inv.č.

•
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65293-65384 (ozn. "Siedlung au:f der Teplá skála im Ferdinandswald bei Kalischt, Kol.Cejka, 1903, 1905, 1907")
a inv.č. 65385-65427 (ozn. "Siedlung au:f den Felsen von
Kalischt, Kol.Cejka, 1902, 1903"). LIT: J.Neustupný,
Výzkum eneolitických sídlišt, AR IV 1952, 217-222.

5. K.ALIŠTĚ, obec Červené Poříčí, o. Klatovy
KULT: Mohylová střední doby bronzové a milavečská. LOK:
Mohylník o nejméně 100 velkých mohylách se rozkládá na
západním svahu lesa zv ... Teplý les" v oddělení "Blahovka",
ppč. 109; 1 km JVV od zámku v Červením Poříčí, mezi lesními cestami rozbíhajícími se od kÓty 410·, 9 nad železniční zastávkou v Červeném Poříčí na SV k silnici z Jína
na Kaliště. Nejzápadnější z těchto cest křižuje silnici
jako první v lese a jde dál na silnici do Stropčic. U
kÓty 410·, 9 na kraji lesa je na ne jižnější mohyle postaven jehlancovitý pomník s nápisem "Česká lesnická jednota 7.8.1911". OKOL: Pohřebiště zjistila a průzkwn provedla autorka spolu s prom.hist. M.Doubovou a kronikářem
J.Pachem z Vlčí na z ák l a d ě2Právy J . Szombathyho, který zde
konal výzkum v r.1907. NÁLEZ: Bronzové a keramické před
měty ze 16 mohyl (č. 1, 2, 16, 19, 22, 49, 50, 51, 62,
67, 86, 91, 92, 100, A,B): 10 celků mohyl.kult. střed.a.
bronzové, 4 celky milavečsk é kult. a 4 neurč. ULOŽ: Naturhistorisches Museum Wien, inv.č. 62535-62437, 6486064942, ozn. "Blahovka". LIT: J . Szombathy, Annalen d.i:.
k. naturhistorischen Ho:fmuseums Wien III 1888, 99; J.L.
Píč, Starožitnosti I/2 (Kaliště, Teplý les). KOMENTÁŘ:
Návrh k zápisu do Státního seznamu památek podán 18.2.
1972 pod čj. 847/72.

.•

6. KALIŠTĚ, obec Červené Poříčí, o. Klatovy
KULT: Mohylová střed.a. bronzové, milavečská, halštatská
mohylová a pozdně halštatská až časně laténská. LOK:
,
"Rudický lee" u hájovny "Bezděkov" ppč. 217/1. NALEZ:
Bronzové, keramické a železné př edm ě ty ze 17 mohyl,

-
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2t 5, 6, 10, 11, 12 , 13i
15, 27, 28, Jl, 53, 60, 76, 79, 80); 11 celků mohylové
kult. střed.d. bronz., 4 milavečské, 2 halštatské mohylové, 3 pozdně halštatské až časně laténské, 3 neurč. LIT:
~v
BZO 1968, lok.č.94, str.54. KOMEHTAR: Návrh k zápisu do
Státnípo seznamu památek podán 18.2.1972 pod čj. 847/ 72.

které zde kopal J.Szom.bathy

7.

(č.l ,

f/

KALIŠTĚ, obec Červené Poříčí, o. Klatovy

~ : Nezjištěna. LOK: Mobylník o nejméně 8 větších mohylách bez porušení se rozkládá v lese označeném jako
"Štěpn_ice" nebo "Rudický les", v poloze "V mohyláchn, ppč.
217; 500 mna seve~ od hájovny v Bezděkově a 350 mna JV
od kÓty 465,5; na SV podél lesní cesty, jdoucí na sever
od posledního domku v Bezděkově na jižním svahu. ~ :
Pohřebiště zjistila a průzkum provedla ve dnech 19. a 20.
5.1971 autorka spolu s prom.hist. M.Doubovou a kronikářem
J.Pachem z Vlčí. KOMENTÁŘ: Asi 500 m JV od pohřebiště je
další skupina mohyl ležící na téže parcele, kterou J.Szombathy kopal jako mohyly u hájovny Bezděkov nebo v~Rudic- ·
kém lese" (Bzo· 6 1968, lok.č. 94b, str.55). Návrh k zápisu
do.Stát.seznamu památek podán 18.2.1972 pod čj.847/72.

8. KALIŠTf, obec Červené Poříčí, o. Klatovy
~ : Nezjištěna. LOK: Mohylové pohřebiště čítající nejméně 9 nízkých mohyl bez stop porušení, ležící 350 mna
JZ od západního okraje obce Stropčice a 250 mna jih od
kÓty 394,6 na silnici ze Stropčic do Jína a 250 mna sever od silnice z Kaliště do Jína, na mírném severním svahu (ppč.108) je totožné s pohřebištěm, které J.Szombathy
uvádí jako "Stropecko". OKOL: Průzkum provedla autorka
zprávy spolu s prom.hist. M.Doubovou a zaměstnanci Lesního, závodu· v Červeném Poříčí. LIT: J. Szombathy, Annalen d.k.k. naturhistorischen Hofmuseums Wien III 1888,
99; BZO 6 1968, lok.č.(94a), str.54 (óprava). KOMENTÁŘ:
Návrh k zápisu d_o Státního seznamu památek podán 18.2.
1972 pod čj. 847/72.

,.

.
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9. KBEL, o. Plzeň-jih
KULT: Mohylová střední doby bronzové. LOK: V lese zv.
"V parezí", ppč. 850; 1,2 km na V od jižn1ho konce obce,
,
na severní straně lesní cesty jdoucí od koty 479,6 na
silnici z Jína do Kbel j e mohylník asi 11 mohyl, větši
nou rozkopaných. Na druhé straně cesty na něj navazují
,
mohyly „V Mečkovsku", k.u. Malinec • .QKOL: Pohřebišti
zjistila a průzkum pr ovedla autorka spolu s prom.hist.
M.Doubovo u a s kronikářem J.Va chem z Vlčí ve dnech 19.
a 20.5.1971. Výzkum J.L.Píče 1 893 ; podle jeho zprávy jde
patrně o s ku µi nu mor.yl v obecním l e se. NÁLEZ: Bronzové
a keramické předměty. ULOŽ: NM Praha:. LIT: J.L.Píč,
St~r. I/2, 140; E.Čujanová, Mittelbronzeze itliche Hugelgraberfelder in Wes tbohme n. Praha 1970, 36. KOMENTÁŘ:
Návrh k zápisu do Státního se znanu památek podán 29.2.
1972 pod čj. 1153/72 .
'

10. MALINEC, obec Kbel, o. řlzeň-jih

KULT: M0 hylová střední doby bronzové. LOK: V lese zv.
"V Mečkovsku, ppč. 618; 1,25 km JJZ od jižního konce obce
Kbel, na Jod lesní cesty jdoucí od kÓty 479,6 na silni- 0.\
ci Jíno-Kbel, na seve~ním svahu lesa je skupina 8 větších
prokopaných mohy l; naproti na druhé straně cesty na ně
navazují mohyly "V parezí" na Území obc e Kbel. OKOL:
Pohře bišt ě zjistila a průzkum provedla autorka spolu s
prom.hist. M.Doubovou a J.Pa chem, kronikářem z Vlčí ve
dnech 19. a 20.5.1971. LIT : J. Szombathy, Ann~len d.k.k.
naturhist. Hofmuseums Wie n 1888, 100; J.L.Píč, Starožitnosti I/2, 140 (Kaliště). KOMENT ÁŘ: Návrh k zápisu do
Státního seznamu památek podán 29.2.1972 pod čj. 1153/72.
11. NEZDICE, obec Borovy, o. Kla tovy
KULT: Mohylová stře d-d.bronzo vé a milavečská. LOK: Les
"Loupensko" ppč. 173 a 175. NÁLEZ: Bronzové a keramické
předmě ty z 11 mohyl, které zde r.1907 a 1909 k opal J.Szombathy (č .l, 2 , 5, 14 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , A; Leger 1890);
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•
mohy lové kul t . st~ed . d. br onz ., 1 milavečské kult .,
v
,v
1 neurči t. LIT: BZO 6 1968, l ok.c . 159, str . 89 . KOMENTAR:
Návrh k zápisu de Státniho seznamu parr.átek podán 18 . 2,197 2
pod čj. 846/72.
9

celků

12. NEZDICE, obec Borovy, o . Klatovy
~
: Mohylová střední doby bronzové a milavečská. LOK:
První skupi na čítající n ej m éně 70 v e lkých mohyl, se roz k ládá na d o s ti_ prudkém jižním svahu v lese °Křížkovici ' 1
1
ppč. 167, kter,ý je součástí "Ve lkého lesa' , od kraje lesa
nad Vlčím potokem, 750 mna východ od Stropčic sm ě~em na
,
SV k le sní ~estě, jdoucí na východ od katy 399,6. Druhá
"
skupina leží o ~ěco sGver~ěj i , na J svahu koty
4 37,6; l
km SV od Stropčic (B20 6 1968 , lok.č. 159b, str . 89). ~ :
Pohřebiště zjistila a průzkum provedla autorka ve dnech
1

1 9 . a 20 . 5 . 1971 spolu s prom . hist . M.Doubovou a kroniká~
ř em

J . :Pachem z Vlč í n_a z áklac.ě zprávy J. Szomba thyho, kti ,..
rý zde r . 1895 konal výzkum. NÁL~Z : Bronzové , zlaté a ke-

r amické p~edměty z 10 mohyl (č.lII, VIII, XI, XII, XV,
XVI , 36, 37, 48, 66); 11 ce lků mohyl.kult. střed„d. bronz.,
l halštat. :rr:ohyl. kult. ULOŽ: Uaturhistorisches Museum
Wien, inv . čo 62426 - ó2459, 65074- 65104, 65188, 65198 ozn.
"Tirol" , Stropčic e , "Křížkovice".. LIT: J •. Szombathy,
Anne.len d.k . k~ naturhistorischen Hofmuseums Wien I II,
1 888, 99; J.L . Píč, Starožitnosti I/2, 142 (Kř ížkovice).
KOMENTÁi1: Návrh k zápi su do Státního seznar:1u památek podá n 18.12. 1 9 72 pod čj. 846/7~,
11

13. ROUPOV , o.

11

Plz eň - jih

KULT: Mohy lová st~0dní doby br onzové , mila v2čská a hal š t a tská mohylová. :..oK: Ná pastvině na trati "Průhon me zi
Mícha l i cí a Chejiimem", ppč. 446, ležící mezi point. ~~s tou
z Roupova do Dl o uhé louky a j ejí odb o čkou do M~t ic; ±1~3
od stř e du Rou pov~ R§ východ , je dnes patrfl~ skup,iňa 5
mohyl, z ni chž jedna jé neporušeriáo OKO~: f ohřeqi §t ~

~m

z j ist i l a

s pr ůzkum

pr ovedlá ve dné cn 19.

a ~8~5 . 1971

au-

'

.

..

-
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torka spolu s prom.hist. M.Doubovou a ředitelem školy
v Roupově K.Červeným na zákiadě zprávy J.Szombathyho,
který zde konal výzkum v r.l896. NÁLEZ: Bronzové, že lezné a keramické předměty z 5 mohyl (A,B,C, 2, les J.
Reispisse); 2 celky mohyl .kultury stfed.d. bronz., 1 milavečské kult., l halštat .moh yl ., 1 neurč.
ULOŽ:Naturliistcrisches Museum Wien , i nv.č. 62539-62541, 6500465035 ozn. "Hutweide na Chejlimu", což vedlo J.L.Píče
ve Starožitnostech I/2 ke spojeni tohoto pohřebiště s
pohřebištěm Chýliny-Hladomři , obec Chocenice •
.!4.1'.: J.
Szombathy, Annalen d.k.k. naturhistorischen Hofmuseums
Wien III 1888, 131; J.L.P í č, Starožitnosti I/2, 139 (Hladoměř-Chýliny u Blovic) ; E.Čujanová, Mit telbronzezeit liche Hugelgraberfelder in Westb ohmen. Praha 1970, )2.
KOMENTÁŘ: Návrh k zápisu do Státního seznamu památek podán 28.3.1927 pod čj. 1732/72 •
•

14. ROUPOV, o. Plzeň-jih
KULT: Mohylová střed.a. bronzové, halštatská mohylová.
LOK: V lese zv. "Dubí-Zahrádka", nesoucím J.Szombathym
uváděné ppč. 1678; 1 km na jih od Roupova; na východě : od
kÓty 481,1, se neporušené mohyly nepodařilo najít. Není
však vyloučeno, že dolíky a hromady nakupené země na severním okraji lesa mohou být zbytky sedmi menších mohyl
bez kamene, umístěných blízko sebe a zcela rozkopaných.
OKOL: Pr~zkum provedla autorka spolu s prom.hist. M.Doubovou a ředitelem školy v Roupově K.Červeným ve dnech
19. a 20.5.1971 na základě zprávy J.Szombathyho, který
zde· kopal. NÁLEZ: Železné a keramické předměty ze 7 mohyl (č. 1-7); 1 celek mohylové kult. střed.d. bronzové,
7 celk~ halštatské mohylové kultury. ULOŽ: Naturhistorisches Museum Wien, inv . č . 62542 , 65105-65187 ozn. "DubiZahrádka••. LIT: J.Szombathy, Annalen d.k.k. naturhistorischen Hofmuseums III 1888, 97 ; J.L . Píč, Starožitnosti
I/2 146 (Roupov-Dubí) .

-

...
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15. VLČÍ, o. Plzeň-jih
KULT: Halštatská mohy l ová a časně laténská. LOK: Mohylník, sestávající asi ze 13 mohyl, se rozkládá na dosti
prudkém západním svahu lesa zv. "Borky", ppč„ 83; l km
JZ od kostela ve vsi, jižně od cesty odboču jí cí z Vlčí na
JZ k silnici ze Stropčic do Kbel podél Vlčího potoka, poblíže kÓty 405 ,3 před ohybem ce sty a před odbočkou přes
Vlčí potok.
~ : Pohřeb i ště zjistila a průzkum prove dla autorka ve dn ech 19& a 20.5el971, spolu s prom.hist.
M.Doubovou a s kronik2fen J.Pachem z Vlčí. ULOŽ : NM Pra,
k1
LT
•h a .
-=1.: 0 • .L. ? l.C
- 0. r-:..;.aV _,.a: 1\sCny y ~užanské, PA XVI
~"' ..,
1893/95 , 521.:.546. .i<Oi·..' 2I.:':2Art; I, ávr h k zápisu do Státního
seznamu památek pocán 29.2.1972 pod čj. 1154/72.
cr,

-

.,-

V

-

T T ,

,

S f

•

16. VŘESKOVICE, obec Borovy, o. Klatovy
KULT: Mohylov á stfed.d . bronzov é , milavečská , halštatská
mohylová. LOK: Iofohylnik, č ít ající nejr.iéně 25 mohyl, z
nichž n ěk ter é nesou stopy kopání , je na západním svahu
Vř esk ovského lesa 1 ne JV od Bi!'-kov3, v poloze "Kamenitá'•,
ppč. 1573/1; 700 m JV od rozcestí u rybníka v Biřkově a
500 mna Jod kÓty 425,1 ~ silnice z Bi~kova do Vřeskovic.
OKOL: Pohřebi ště zjistila a průzkllffi provedla autorka s
učí telem K.Červeným z ř{oupova na z ák ladě zprávy J .Szombathyho, který zde r.1896 a 1909 kopale NÁLEZ: Bronzové,
železné a keramick é předměty Ze 16 mohyl (čel, J, 4, 5,
6, VII-XVII); 6 ce lků rrohylové ~ult. střed.d. bronz., 3
1 ~ .
.
·
' e
, :nony.Lov
•
'
8 neurc..
"
ULOŽ !
mi' 1 ave č s k é k u 1... "C..
, 1. . .h a.L.s:.a:.sx:
e,

•

6503665073 ozn. Wřeskowitzer Wald • KO~!lEN'I'ft.Ř: Návrh k zápisu
do Státního seznamu památek ?Odán ll.2~i972 pod čjo 707/720

Na turhistori sche s Museum 1.V ien: inv „ č. 62531-62534 ,
11

11

..·•

..
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Aneolithische Hohensiedlungen und Hugelgraberfelder
im Raum von Přeštice
Věra

Šaldová

Zusarnmenfassung
Die vorgeschichtlichen Fundplatze im Raum von Přeštice
(ein Teil des Be z. Plzeň-Sud u. Kla tovy) hat als Erster
J.Szombathy, Kustos des Naturhistorischen Museums in Wie n,
in seinem Beitrag "Bericht uber einen Ausflug in die Gegend
von Pilsen und uber die Versuchsgrabungen bei Kron-Poritschen'' in den Annalen des k.k. naturhistorischen Hofmuseums,
Wien III 1888, 89-100, 128-137, beschrieben. I n den J.18951909 untersuchte er auf 9 Hugelgraberfeldern, die sich auf
den Grundstucken des damaligen kaiserlichen alloidalen Gutshofs von Červené Poříčí befanden, mindestens lo3 Grabhugel
mít 117 heute bestimmbaren Fundkomplexen. Das entsprechende Fundmaterial zusammen mit den Befunden aus der Hohensiedlung Teplá ská la" bei Kaliště mit kennzeichnenden .Me rkmalen der Cham Kultur, wird im Naturhistorischen Museum in
Wie n, unter den Inventarnummern 15120-15126, 62426-62553,
64840-65427 mit Bezeichnung "Kron-Poritschen°, aufbewahrt .
Der Fundkomplex enthalt 70 komplette Gefasse, Teile von
mindest ens 120 weiteren Gefassen, 380 Inventarnum.:.~ern entsprechen keramischen Einzelbruchstucken uberwiegend von
mehr als von einem Gefass, 190 ·B ronzen, 11 Eisenge genstande, 17 Steingerate, 4 goldene Schmuckstucke, 1 Gl.BSper1:e u. 2
Bernsteinperlen, 4 Holzuberreste u. verbrannte Knochen von
drei Bes tattungen. Als Fundorte werden die damaligen deutschen Ortsnamen angefuhrt. Einige unter ihnen sind inzwischen umgenannt worden (z.B. Tirol-Stropčice) oder untergegangen (Rudice), in anderen Fallen werden bloss Flurnamen
oder Namen von Waldabschnitten erwahnt (Na Chejlimu , Blahovka, Křížkovice, Zderaz, Loupensko, Dubí) •
Dank dem Herrn Dr. V.Angeli, dem Kustos der prahisto rischen Abteilung im Naturhistorischen Museum in Vlien
11

..
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durfte ich den betreffenden Fundstoff ~m J.1967 fluchtig
studieren und fur den Bedarf der tschechoslowakischen For scher registrieren. In den J. 1968-71 habe ich Gelandeunt~r--suchungen unternommen, die eine genaue Ortsbestimmung von
Hugelgraberfeldern, denen die Funde von J.Szombathy entstammen, ermoglichten, wie auch von manchen anderen, die er in
seinem 3e itrag erwahnt.und
von weiteren Hugelgraberfeldern,
,
die J.L.Píč untersuchte (Karte Kr .62).
Der Grossteil der Funde von J„Szombathy gehort der mittelbronzezeitlichen Hugelgraberkultur an, entweder ihrer Boh misch-Ob erpfalzisch en oder der mitteldanubischen Gruppe.
Die genannte Kulturperiode konnte auf allen Graberfeldern
insgesamt in 64 Komplexen fes't.gestellt werden. Ein Teil der
Funde entspricht der Ubergangsphase der Hugelgraber- in die
Milavečer Kultur (BC/BD). Zu der Kultur von Milavč e (BD-HA~
vor allem zu ihrer fruheren Stufe , reihen sich zeitlich 15
Fundkomplexe; unter 16 hallstattzeitlichen Komp l exen 13 sind
mit der Stufe HC zu bezeichnen, die restlichen drei gehoren
den spathallstatt- bis fruhlatenez eitlichen Nachbestattungen
an (HD-LA). Der schlechte Erhaltungszustand von weiteren 22
Fundkomplexen erlaubte keine genauere Kultureinordnung; in
14 Grabhugeln fanden sich Nachbestattungen einer jungeren
Kultur, als die der ursprunglichen Bestattungen.

..

...
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SÍDLIŠTĚ LUŽICKÉ KULTURY LIDU POPELNICOVÝCH POLÍ

U NEŠTĚMIC (OKRES ÚSTÍ NAD LABEM)
Marta Cvrková Při

Jiří

Waldhauser

těžbě

písku v bývalé pískovně JZD v N eštěmicích na
Ústecku bylo v letech 1955-1957 prozkoumáno sedmdesát ob j ektů, z nichž padesátdva patří severočeské vetvi lužické
kultury lidu popelnicových polí (obr.l). Archeologické objekty podmokelské skupiny z mladého laténu budou publikovány ond ěle ně (J. Waldhauser, Sídliště podmokelské skupiny u
Neštěmic, o. úst í n .L., Pam.a.rch., v tisku). Lokalita se
rozkládá na vých odním okraji katastrá:ního Území obce Ne . št ěm ice (bližší popis a kartografická dokumentace jsou uvedeny u publikace ob je ktů u podmokelské skupiny ve výše zmíněném článku).

Výzkum

neštěmického sídli ště prováděli

archeologové-amatéři~ řejitel Okresn ího muzea v Ustí n . Labem R .Strejček,
pracovnice téhož muzea R.Lencová a řada dobrovolných spolupracovníků. Práce v terénu sledoval a koordinoval N.Mašek
z Expozitury AÚ ČSAV v D/.O$t ě . Jmenovaným d ěkujeme za laskavé poskytnuní nálezů a dokumentace ke zpra~ování a publikaci. R.Lencová vypracovala o výzkumu nálezovou zprávu, která
je uložena v Ústeckém muzeu (čj. 11/66).
Archeologický záchranný výzkum v Neštěm i cích vyhovuje základním požadavkům na metodiku vedení výzkumu a je tudíž použitelný pro odborné zpracování.
Cílem publikace je především zveřejnění materiálu z dosud
nejrozsáhlejšího sídlištního komplexu severočeské větve lu žické kultury lidu popelnicových polí.
,
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Waldhauser, Sídliště podmokelské skupiny •.•• vtisku; tam
též nálezové okolnosti).
Archeologický materiál: objekt obsahoval 31 střep (4160-90).
K jemné keramice je možno přiřadit sedm střepů, které mají
hlazený nebo leštěný povrch a vý :·.d obu z rýh, žlábků a důlků
(tab. 26:21, 24, 2~ ). Pozoruhodná je část hrdla s výčnělkem
na podhrdlí (tab. 26 :2?) a část koflíku (tab. 26:23). Ke
"střední" ke ramice patří 22 s tř epy , povrch byl hladký, hrubý nebo sl ab ě drsněný, ve tř e c h případech byla zachycena výzdoba žlábky, rýhami a důlky (tab . 26:20, 22, 25). Z hrubé
keramiky stoj í za zmínku stř ep se zdrsněnou vnější stranou.
Ostatní nálezy: kost ěné hladí t ko (4191, mazanice (4159), dva
silexy (4157-58) .
Dokumentace : obje kt ned okumentov á ~, archeologické nálezy (tab.
26:20-27).
Obj e kt 4
Nálezové okolnost i nebyly arc he ologickým materiálem zjiště
ny. Objekt byl s i lně p0rušen t ěžb o u 7.8.1956.
Archeologický materiál : objekt obsahoval sedm střepů (41994205). Tři okrajové ze střed ní keramiky, jeden s plastickou páskou. Ostatní stře~y jsou hrubé, na vnitřní straně hlazené, na v n ě jší byl povrch zdrsněn.
11

11

Objekt 6
Nálezové okolnosti ne byly arche ologi ckým výzkumem zjištěny.
Obj ekt byl silně naruše n t ě žbou 11.8 .1956.
Archeologický materiál: ob jekt obsahoval 35 keramických zlomků (4285-4319). K jemné keramice patří osm střepů s hlazeným
a leštěným povrchem, některé zlomky byly zdobeny žlábky a rýhami (tab. 26:30, 36 ). Ze dvou st ř epů okrajových měl jeden
na okraji vytažený lalokovitý výběžek (tab . 26:31). Ze šesti
střepů •• střédní k e rami ky" je vyobrazen okraj ( tab. 26: 29) a
dno (tab. 26 :35). St f ep s hřáně:iý~ ókršjem byl přepálen (tab „
26t ~g ). óstatni stře py pocház ej :! z. hrub é keramiky, j e j :í po-.
,y·
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pod okrajem plastickou páskou.
Dokumentace: archeologické nálezy (tab. 26:28-36).
opatřen

Objekt 7
Půdorys:

pravděpodobně

nepravidelný elipsoidní.
Objekt byl z jedné třetiny porušen 11.8.1956. Ze zachov~ n ého zbytku objektu možno usuzovat, že měl elipsoidní půdo
rys o d. 104 cm, hl. 80 cm. Stěny byly svislé až převislé,
dno mísovité.
,
Archeologi cký materiál: ob jekt obsahoval dvě mísy (konickou
a s vytaž e r.ým okrajem) s leštěným a hlazeným povrchem (tab.
27:1, 2) , dále bázi nádoby ze stř e dní kerami ky (4517-19) a
13 střept (4504 - 16). Dva byly hlazené a tuhované z jemné
keramiky (jeden žlábkovaný , druhý zlomek koflíku s rýhami
a stopami po oušku (tab . 27:J,4). Devět střepů pochází ze
"st řední " keramiky s hlazeným povrchem. Zbylé střepy mají
drsn ěný nebo prstovaný povrch, na vnitřní straně byly pak
hlazené.
Ostatní nálezy: mazanice s otisky prstů, někdy i bíle líče
ná (4339-49, 4520-30). Zlomek drtiče (4531 ), artefakt pískovcov ého brousku (4320), kamenná koule (4338), kosti- tur; humerus, metatarsus, radius, zub; prase : humerus, tibia, ulna,
zub;, ovce nebo koza: ma~dibula; kůň ~ ko st spěnková; medvědt
zub (opracovaný); žebro ( zvíře nelze určit); dva neurči tel- ·
né zlomky; 4321 -37). Přepálená hlína (4350).
Dokumentace: plán a profil (tab.24), archeologické nálezy
(tab.27:1-4).

..

Objekt 9
Půdorys:

..

,

pravděpodobně

oválný.

Objekt byl prozkoumán 23.8.1956. Půdorys porušeného objektu se jeví jako část oválu d. 110 cm, š ~ 82 cm, hl. 16 cm.
Ve zř e,jně pravidelném objektu byly šikmé stěny a poměrně
•
rovné d!10 Archeologický mat eriál : v ob je ktu by lo nalezeno 29 střep~

- 232 (4569-97). K jemné keramice lze přiřadit čtyři st ře py s leštěným povrchem, okra j ový a stř ep z těla s rýhami (tab. 27:5,
6). Ke "stř ední '' keramice patří deset střepů. , j ejichž povrch
byl hlaze n nebo ponechán hrubý. Vyobra zén je tordovaný okraj,
fragment ucha a střep zdobený rýhami (tab. 27:7-9). K hrubé
keramic 8 náleží 15 střepů s hrubýra nebo dr sněným povr chem,
oj ediněle pr s tovaným.
Ostatní nálezy: tři amorfní zl omky mazanice (4598- 4600).
Dokumentace: plán a profil (tab. 24), archeologické nálezy
(tab. 27:5-9).
Ob jek t 10
kruhový a elipsoidní .
Objek t byl prozkoumán 27 .10 .1956 . Superpo zice dvou jam. Jáma
A kruhového půd ory su (byla na r ušena těžb ou písku) o 0 150 cm,
hl. 70 cm. Jáma B m ě la elipsoidní půdorys o rozměrech 88 x
50 cm, hl. 30 cm. Kruhová jáma A s nesouněrně svislými a šikmými stěnami měla rovné dno. Byla narušena menším ob j ektem
B, ~ terý se vy značoval nepravid elným dnem, sklánějí cím s e k
jedné straně.
Archeologický mat er iál: z objektu pochází 27 zlorr.ků keramiky
(4601-4627). Povrc hem čtyři střepy patří k jemné keramice
(výzdoba rýhami a v p ichy , část ucha a okra j ový střep (tab.
27:13-15). Ojediněle bylo zachyceno tuhování povrchu. Ze
"střed ní" keramiky po cházejí 23 střepy s hlazeným nebo mírně
hrubým povrchem .
Ost atní nálezy: kosti (tur ; calcaneus, žebro ;neurčitelné .
zlomky: 4629-4632), přepálená hlína (4 628).
Dokumentace: plán a prof il (tab. 24), archeologické nálezy
(tab. 27:13-15).
Půdorys:

pravděpodobně

Objekt 11
P~dorys: pravděpodobně kruhový.
Objekt prokopán 25.5.1957 . Byl z poloviny zničen. Ze zachovalá části lze předpokáldat kruh ový půd orys o 0 80 cm, hl. 60
cm . ~lo o pravidelný ob jekt Sé šikmými ště hami š rovným dněm.

•

•
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t.

Archeologický materiál: v ob jektu bylo nalezeno 13 střepů
(4633-4645). K jemné keramice je možno zařadit šest stfep~,
z nichž tři byly zdobeny rýhami nebo žlábky ( tab. 24:16 i
17, 19). Ostatní stř e py patří ke u střední" kerami c e s hlazený m n ebo hrubým povrche~ (tab . 27:18).
Dokumentac e : plán a profil ( tab •. 24· ), archeologické nálezy
(tab. 27:16- 19).

Obj ekt 12
Půdorys:

nepravidelný l alokov i tý .
Výzkum o': ~-2:-::1: ·::>y :. p:-ovec.e:: 28 .5.1957 . Ob jekt měl nepra videlný la:okovi t S p1dorys o d . 112 cm: hl. 94 cm, se šikmým:.. s t čna t1 i a s pom ě:-r.ě :::·cnn;ým d!lem„
Archeologi.ckS' m2. t e ri ál : ob :s:-::t ob sahoval 19 stř epů (464664). Dva p2.t :"~ k jemn é ::c ra:11::! e s leště ným povrchem, zdo'•
• (,, ta b • ~.:
7 -1.
-, 2) • ·Z.2 l1 stre
"
d n Í" k eram1• ky
• - ' • rynam::.
b eny sv::.s~yr.n
pocházelo d e vět st ~ epů s :::azeným p ovrchem, v některých pří
padech s rýhcvéním (~ab. 27 : 1 0 ~ 11) . K hrubé keramice s drsněnýn: povrcr:em je možno ::,>f'iřaé:.i t zbylých osm střepů.
Ost atní nál ezy : amorfní zlomky mazanic e (4666-68), kamenná
koule (466 5) , k os ti (prase : me tacarpus; část parohu- zvíře
nel ze urč i t ; neurčit el n é zlomky: 4669-73).
Dokur.!entace : plá n a pr o:ť il ( tab. 24), archeologické nálezy
r

(tab. 27 : 10- 12) .

Obj ekt 13
Nálezové okolnosti nebyly archeologickým výzkumem zjišt ěny.
Objekt byl zcela narušen těžbou 28.5.1957.
Archeologický mate riál: v objektu byly nalezeny čtyři stře
py (4675-78) "střední" ke ramiky, jejichž povrch byl na vněj
ší stran ě hrubý, na vnitřní hlazený.
·ostatní nálezy: neurčitelný zlomek ko sti (4674) •

...

Obj ekt 14
Půdorys:

kruhový.

...
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Objekt byl prozkoumán 29.5.1957. Zřejmý byl kruhový p~dorys
o~ 102 cm, hl. 42 cm. Šlo o pravidelný ob jekt s mírně šikmými stěnami a rovným dnem.
Archeologický materiál: objekt obsahoval 95 střepů (4679 4773). Z jemné keramiky pochází ~4 střepů leštěných nebo
hlazených, zdobeny byly ve většin ě případů žlábky nebo rýhami (tab. 27:20-25, 27, 29, 30). Ze "střední" keramiky pochází 46 střepů s hrubým a hlazeným povrchem (tab. 27:26). Ně
kolik zlomk ů bylo zdobeno r ýhami nebo přes e k ávanou plastickou
páskou. Z hrubé k eramiky bylo 35 st ře pů, jejich povrch je
drsněný nebo prst ovaný (tab. 27:28).
Ostatní nále zy : n ěkolik zlomků mazanice, jeden bíle líčený
(4780-83), silexy a zlomky drtiče (4784-86). Uhlíky (dub,
Quercus sp. (4787 ) , neur čit el né zlomky kostí (4774-79).
Dokumentace: pl án a profil (tab. 24), archeologické nálezy
( tab • 2 7 : 2 O- 3 O) •
Ob jekt 15
Půdorys:

pravd ě po d obně

kruhový.
Objekt byl prozkoumán 29.5.1957 a byl z poloviny zniče n. Lze
předpokládat jeho kruhový půdorys o 0 70 cm, hl. 70 cm. Mě l
svislé stěny a zahrocené dno.
Archeologický materiál: v objektu bylo nalezeno 35 střepů
(8473-8507). K jemné keramice patří dva střepy, část osudí
zdobené rýhami (tab. 28 : 2) a část koflíku (tab. 28:1). Ze
"stř ední" keramiky pochází 28 střepů s hlazeným nebo drsně
ným povrchem, ojediněle s rýhováním (tab. 28:3, 4). Osta~n1
stř epy patří k hrubé keramice s prstovaným povrchem.
Ostatní nálezy: tkalcovské závaží (8516), drtidlo (8517).
Kosti (ovce nebo kozai mandibula; los: paroh; neurčitelný
zlomek ·: -' 8508-8511).
Dokumentace: plán a profil (tab. 24), archeologické nálezy .
(tab. 28:1-4).
Objekt 16
Půdorys:

kruhový.

..
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.

Výzkum proběhl 4.6.1957. Objekt měl pravidelný kruhový pů
dorys o~ 120 cm, hl. 80 cm. Stěny byly svislé, dno rovné.
Archeologický materiál: v objektu se vyskytly dvě téměř celé nádoby (5051, 5052), koflík (tab. 27:33) a spodní část
okřínu, který byl zdoben rýhami, krokvicemi a důlky (tab.
27:32). Objekt dále obsahoval 78 střepů (4944-5020). Sedm
střepů náleží jemné keramice s leštěným, hlazeným nebo tuhovaným povrchem, čtyři z nich byly zdobeny rýhami (tab. 27:
31, 36, 38, 39), výrazná je část hrdla (tab. 27: 34). Ze 'Střed
ní" keramiky lze identifikovat 35 střepů s hlazeným, drsně
ným nebo prstovaným povrchem. Okrajový střep (tab. 27:35)
byl na vnější straně drsněn a horizontálně i vertikálně
prstován. Ostatní střepy lze přičíst k hrubé kerami ce s
drsněným nebo prstovaným povrchem, oje diněle s výzdobou
přesekávané plastické pásky (tab. 27:37)0
Ostatní nálezy: fragment pískovcového brousku (5049), kře
mencový silex (5050), kosti (tur: talus, maxilla, zub; prase; metatarsus, maxilla, mandibula, zub; o~ce nebo koza;
· zub; jelen; mandibula, talus, humerus; srnec: paroh; bez
určení zvířete; část lebky, část pánve, radius; neurčitel
né zlomky! 5021-48).
Dokumentace: plán a profil (tab.24), archeologické nálezy·
(tab. 27 :31-39).
Objekt 19
Půdorys:

..
..

ledvinovitý.
Objekt byl prozkoumán 5.6.1957. Zřejmý byl ledvinovitý pů
dorys o rozměrech 78 x 102 cm, hl. 20 cm, se šikmými stěna
mi. Ploché dno bylo pokryto větším množstvím oblázků.
Archeologický materiál: bylo nal zeno 18 střepů (5053-70).
P~t stfep~ je možno při~adit ke "střední" keramice (povrch
ná vněj~1 straně hrubší, na vnitřní hlazený). Zbylé střepy
byiy z hrubé keram1.ky s drsně:nym pavřohem. v jednom pfípaa3 byia poa ókrajem přeseRávaná páska •
o.statní nálezy: n~kolik amorfních ziomkil mazanice (5ó'1í;.76),

pazour~óv~ nukieus (5677) •

..
- 236 -

Dokumentac e: plán a profil (tab. 24) o
Objekt 20
nepravidelný kruh ový
Výzkum proběhl ve dnech 10. a ll .6 01957. Objekt měl nepravidelný kruhový půd ory s o 0 102 cm, hl. 60 cm, s e šikmými
stěnami a mir ně se svažujícím 1~emo
Archeologický materiál : objekt obsahoval 13 st řepů (5078-90).
K jemné keramic e možno přičís t tři zlomky s hlazaným a leštěným povrchem. Ostatní ch des et s třepů patři k e " střed ní"
keramice, (povrch byl hla zený a drsněný) , miska s pře seká
vaným okra jem měla povrch na •:ni třni s tra ně lešt ěný s na vněj
ší pak drsněný (tab~ 28:25).
Ostatní nálezy: zlome k kosti ( ~eurči t elný 5091 ) ~
f' • 1 ,~ao.
, • ,-,~~ , arcnec~ogic~e
• ' , n ál ezy
1
Do k umen t ac e: pan
1 , a pro_i
(tab. 28;2 5, 26)e
Půdorys!

A

)

•

Objekt . 21
Půdorys:

nepravidelný ov ál~ý l2l okov itýo

Výzkum prob ěhl 11.6.2957 1 Obj e kt .s e vyznačoval nepravi dé lným tvarem. Na jedné straně byly stěP„;y pozorovány jako témě ř
kolmé , za tímco na druhé se pozvol~a s klánělye Vla s tni dno
obj ektu bylo pomě rně r ovné~ Bo zr2ěr-y činily 120-JA O x 88- 100
cm, hl . 34 cm~
A~c heologický materiál : objek~ obsahoval ze dvo~ střepů rekonst ruovanou menší mi sku ( 5160) s tuhovaným povrchem (tabo
28:21) a 22 keramických z l omků (5092-5112 , 5161)~ Tři néct ·
st řepti patří k j emné kera!!!ice ~ Ze " střední " keramiky s hlazeným povrchem na vn ější a leš,:,ěným_ !la vni t:-ní st ran ě lze
uvést zlomek s odsaze ným hrdlem ( tab Q 28:24 )y dva střepy
zdobené rýhami a důlky (t ab „ 28:22 ~ 23) a část dna„ K hrubé
keramice pat ř í osm střepů s hlaze„ným a zdrsněným povrchem .
Osta tní nálezy: mazaP-.ice ( někte ré zlomky byly bíle líčeny
(511 3-23), kosti (jelen: talus , t ibia; srnec f me tat ~rsus,
calcaneus, mandibula, čás t lebky s parohem ; tur : tibia, zuby; prase: zub; neurč it eln é zl omkyi 5124- ~9)~

.. '

••
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Dokumentace: plán a profil (tab.24), archeologické nálezy
(tab. 28; 20-24).
Objekt 22
Půdorys:

pravděpod obn ě

ovál ný.
Výzkum objektu, který byl z poloviny narušen, proběhl 11.
6. 1957 . Lze předpokládat ovál ný půdorys d. 140 cm , hl. 98
cm se šikmými , svislými až ;:,f evislýrni stěnami. Nerovné dno
vytvář e lo malou prohlube ninu mí s ov i téh o tvaru .
Archeologi cký materiál: v obj e kt u bylo nalezeno 20 střepů
( 5162-81), z nichž d e vět pat!,í k e „stř e dní " ke ramice, h laz ený a prstovaný povr·ch , v jedn om p řípadě s plastickou páskou pod okrajem (tab . 28:40 ) . Ostatní střepy byly hrubé s
prst~vaným ne bo drsněným po·,::-chem.
Dokumentace: plán a profil (t2~ . 24 ) , archeologické nálezy
( tab~ 28: 39, 40) .
Objekt 23

.•

ne prav i d e lr.ý eli psovi t ý •
Ob jekt byl prozkoumén 12 . 6 . 1957 . Měl nepravidelný elipsoidní pudorys o 0 96-120 cm, hl. 28 c~, se šikmými stěnami a
plochým rovným dneo .
Arc heologický rr.at eriál : obj e k t obsah oval čtyři střepy (518285). Jeden jemný s lešt ě ným povrchem , dva ze "střední" kerami.ky s povrchem hlazený:r:1 a ;,oslední hrubý , který byl na
vnitřní straně hlazený a na vnější drsněný .
Ostatní nálezy: kosti (5186-5 233) na ur č ení . Viz antropologický posudek (E . Holnerová) .
Dokumentace: plán a pro~il (tab. 24).
Půdorys:

Objekt 24
nepravidelný kruhový.
Objekt byl prozkoumán 12.6.1957. Zřejmý byl nepravidelný
Krµhový půdorys o 0 116 cm, hl . 82 cm, se svislými stěnami
Půdorys:

> ..

a rovným dnem.
ArcheologÍC~ý materiál: objekt obsahoval 40 zlo~ku keramiky

..
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přiřadi t

š est střepů (hlazený a leštěný povrch); z toho dva střepy jsout zdobeny rýhami a jeden šikmými žlábky (tab . 28; 28, 31, 44). Ze ., střednín
keramiky pochází 15 střepů, (hlazený povrch, okra j ový a tři
zdobené rýhami nebo žlábky (tab. 28:27 , 29, 32, 33 ). Z hrubé
keramiky bylo nalezeno 12 střepů s hlazeným povrchem na vnitř
ní straně, dr sněným neb o prs t ovaným na st raně vnější„ Sedm
střepů by l o p~epáleno.
Ostatní nálezy: mazanice (5247 - 71) s otisky prutů, dva kusy
bíle líčené a dva zdobené rýhami. Pazour ková čepelka (tab.
28:30) a silex (5272-73). Kosti (prase : metacarpus, zub; jelen: paroh; ne určitelné zlomky : 5234- 46).
Dokument ace: ·plán a profil ( tab. 24), archeologické nálezy
(tab. 28:27-33, 44).

r.

Objekt 25
neprav idelný kruhový.
Objekt byl prozkoumán 16~7-1957. Měl nepravidelný kruhový
půdorys o i 110 cm , hl. 42 cm, se svislými stěnami a plochým
dnem. U dna bylo v z~sypu několik kamenů a kusy mazanice.
Archeologický materiál : v objektu bylo nalezeno 23 střepů
(5314-32). Tři náleží jemné keramice (povrch hlazen a leštěn) . Ze "střední" keramiky pochází 14 střepů (hla zený, leštěný ne bo hrubší povrc~), mezi nimi byla část dna , okraj ový
střep a jeden zlomek zdobený vrypy (tab. 28:35-37). K hrubé
keramice patří šest střepů s hla zeným a drsněným povrchem.
Ostatní nálezy: mazanice, ojediněle bíle líčená (5337-44),.
kosti (prase: ma~dibula; tur: ma ndibula ; neurčitelný zlomek:
Půdorys :

5333-36).
Dokumentace : plán a profil (tab. 24), archeologické nálezy
(tab. 28:35-37).
Objekt 26
Půdorys:

nepravidelně

kruhový.

Objekt byl prozkoumán 16.7.1957. Zřejmý byl nepravide l ný
kruhový půdorys o i 122 cm, hl. 20 cm, se š ikmými st ěnami.

•'

o
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Archeologický materiál: objekt obsahoval celkem jedenáct
stř epů (5348-58). K jemné keramice patří tři, hlazený a
lešt ě ný povrch, v jednom případě byl střep zdoben rýhami
(tab. 28:34). Ke "st řed ní" keramice patří ostatních osm
zlomků, jejichž povrch byl hlazený a hrubý.
Ostatní nálezy: zlomky mazanice (5361-62), kamenná koule
(5359), spálená kůstka (5360).
Dokumentace: plén a profil (obr.24), archeologické nálezy
(tab. 28:34, 38).
Objekt 28
nepravidelný kruhový.
Výzkum proběhl 17.17.1957. Objekt m ě l nepravidelný -kruhový
půdorys o~ 122 cm , hl. 74 cm s kolmými, šikmými až takřka
převislými stěnami. Dno se pozvolna svažovalo.
Arc heologický materiál: v objektu byla nalezena hluboká
mísa ( 5467) z jemného ·rnate.riálu a s leštěným pov:rchem ( tab.
28:42). Dá l e 29 střepů (5439-66). Ze střepového materiálu
patří šest stfepů jemné keramice s leštěným a hlazeným povrc hem. Ze " střední" keramiky bylo nalezeno 16 střepů s hlazeným povrchem, ve dvou případech byly střepy zdobeny žlábky (tab. 28:41, 43). K hrubé keramice lze přiřadit ·, sedm
stř c ) ?Ů s hlazeným a drsněným povrchem.
Cs ta~ .í nálezy: fragmenty tkalcovského závaží (5416-20),
mazanice s otisky prutů (5403-15), pazourkové a křemencové
silexy (5436-38), uhlíky (dub - Quercus sp. 5435), kosti
( jelen: Pt:::~oh; neurčitelné zlomky: 5421-34). ·
Dokument~ce:. plán a profil (tab. 24), archeologické nálezy
Půdorys:

(tab. 28:41-43).
Objekt 30

.•
,.

Půdorys:

népravidelný oválný •
Vyzk tim objekte byl proveden 17.7.1957.

déiný oválný půdorys o /J 120-132 cm,

Zřejmý

hl.

byl nepravi-

66 cm. se svislými
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Nerovné dno tvoři l o pr~hlubeninu .
Archeologický ma teri ál: obj ek t obs a h oval 24 střepy (5503 26). K j emné ke r ami ce l ze př iřadi t sedm zlomků s hlazeným,
leštěným nebo t uhovaným povr chem; č tyř i byly zdobeny rýhami
se šikmými rýžkami nebo dů l ky ( tab. 29 :1, 2, 4 , 5). Ke
vstřední" kera mice s hlazeným a hr ubým p ovrchem patří devět
st ře pů ( jeden byl opatř en pod okraj em přese k ávan ou plastickou páskou) , z jiš t ěn byl též střep s f r agment em uchru (tab.
29:3). Zbylých osm st řepů patří k hrubé kerami ce s drsněným
povrchem.
Osta t ní nálezy : mazanice, jede n zlome k byl bíle lí č en (552732), kosti (tur : raťius; ovce nebo ko za ; hume r us; prase: zub;
neur~itelné zlomky : 5533 - 53).
Dokumentace : plán a profil ( t ab . 24), archeologi ck é nálezy
(tab . 29 : 1 - 5)0
st ě nami.

Ob jekt 31
Půdorys :

nepravid e lný kruhový .
Obj ekt byl prozkoumán 18 .7 . :957, měl nepravideiný kruhový
půdo rys o D 1 20 cm, hl. 44 cm~ se svislými a ž š i kmými stěna
mi a nerovným dnem, vytvář ejí éím prohlubeninu. Vý plní ob j ektu by la černá hlína s mno žstvím kam e nů .
Ar che ologický mat eriál: ob jekt obsahoval de s et střepů (55546] ). Pět střepů náleží k jemné keramice s hl a z eným a leš t ě 
ným povrchem a pě t pak pochází z hrubě ke ramiky s hlazeným
ne bo dr sněným povrchem .
Osta tní nálezy : ma z anice (5564- 67) , kosti (tur: t ibia , zuby;
neurčit e lný zlomek : 5568- 71).
Dokumenta ce: pl án a profil.
Ob j ekt 32
Půdory s : n eprav i delný oválný .

Objekt by l prozkoumán 18 . 7 . 1957 ~ Z řej mý byl neprav idelný p~dory s oválného t va r u o d . 256 cm, š . 1 50 cm , hl. 62 cm , s e
svislými stěnami a nerovným stupňovitým dnem. V zásy pu byl o
množs tv í mazanice a kameny, které byly pozorovány hlav ně pfi
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povrch u a nad mělkou části ob j ektu . Kulové j amky nebyly zachyceny .
Arche ologi cký ma t eri á l: v ob jek tu byla na lezena takřka celá
amfor ovité nádoba (5 663 ) s t uhovaným povrchem a zdobe na rýhami a žlá bky (tab • . 29: 2) . Pozoruh odný je nález dv ou téměř
ce lý ch mís (5661 , 566 2) s l e št ě ~ýn pov rche m. J e dna má ve
dně otvor a na v n 2 js ~ stran ě dv n r yté žlábky v e tva r u písme~e V (ta b . 29 : 9 , 10 ) . Ze s t ~ep ového mate r i á l u lze pracovat
s 64 zl omky (5 584- 564 7 ). :: j e:;:né ke ~a rni c e l z e př i řad it 19
s třeoů
f,r..le.ze nÝ.
17_, stě .:1-v
::~to
tun ovanv
povrch).I dva okraJ·o...
" ..
"'
.
v
v é s t řepy z mi ss::O: (t.at: . ;:s : 1 5 . 1 7 ): okra jový s t řep s fragment em ucha {ta b. 2S : l 3) 1 ~~~ eL ze cina mísy neb o k ofl íku
zdobe no rýh3m: n ~·bo ~lájky (t~b . 29 ; 1 4 , 1 9, 20 , 21, 23 , 24).
Ze " s t ř edn i. " k e r 2 r:1 i!~.Y p o cháze .j ~ 34 s t~epy , kt e r é se vyznaču j í hla z eným, 1 ~š t i} r:ýrn n ,?. bc zd r sně r:..ýrn p ovrch em; vý zdoba
z rýh (tab . 29 :1 2 , .: 6) , ~eden Oteťaj ový zlome k se z drs něným
povrcheQ na v ně2š í s t:' an ě (tab. 29 : ó) a střep s u chem (tab.
29 :18 ) . Z hr ubé ie r 2mii;v po e:I-:.S.zí l l stř e pů s hlaze ným, drs:..
n ěným ne bo pr st ov a r,ým povrchf:~ .
Os ta t ní nále zy : br onzové s i~lo : ( 5649 ; ~ab ~ 29 : 11 ) , motykoví t ý n á s tro j z jel e n ího parohu ( 56t~8 ) , maz ani ce byla oj edin ěl e bí le lí če n á (557 2- 8 3 ) , pazourkový silex ( 5650) ,
kos ti (t ur : clacaneus , scapul a; pr as e ; ~a ndibula , zub ; scapula- zv í ř e n e l z e ur č i t; neur čit e lné zlomky k ostí: 56 51-60) •.
Dokumentace : plán a profil ( t ab . 24 ), arche ol ogické nálezy
(tab. 29: 6-24) .

Objekt 35
Půdorys:

oválný.
Objekt byl prozkoumán 22 .7.1 957, m ěl ovál·n ý půdorys o rozměrech 100 x 130 cm, hl . 24 cm, s e š ikmými stěnaoi a nerovným dnem, vytvářející malou prohlube ninu.
Archeologický materiál : v objektu bylo nale ze no 15 střepů
(6047-61). K ·jemné keramice lze přiřadit dva zlomky s tu-
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0

keramiky po chází osm střep'1
s hlazeným nebo leštěným povrchem; · jeden byl zdoben žlábky,
dalš í výčnělkem (tab. 29 : 25, 27) . Zbylé střepy lze přičí~t
k hrub é keramice~
Ostatní nálezy: kostěn á š i pka ( 6066; tab. 29 :26), zlomek
mazani ce (6067), uhl ík ( 6065; dub - Quercus sp.), kosti (neur čiteln é zlomky : 6062 - ó4.) .,
Dokumentace : plár! a profil (ta b . 24), a rcheol ogické nálezy ·
(tab. 29:25- 27) ..

hovaným povrchem. Ze

st řední'•

Objekt 37
Pů.dorys:

ne pr avi de lný oválný .

Výzkum objek tu byl p r o veden 2í . 8 .1957. Zřejffi$· by;l neprav.idelný oválný půcorys o r ozmě r e 2h 120 x 140 cm , hl. 28 cm,
se šikmými st ě nami a ne rovným QÍsovitým dnem.
Archeologický mat e riál: objekt obsahoval pouz e tři střepy
0
střed~í" keramiky s hlazený!l! 1 nrubším povrchem (6181-83).
Ostatní nálezy : amo tfní z1 ome k mazani ce ( 6184), neurčitelný
zlomek k osti (6180 ) .
Dokumentace: plán a profil (tab. 25).
Objekt 38
kruhový.
Objekt byl prozkoumán 27 . 8„1957: r.'.lěl 1-:ruhový pů dorys o 0
83 cm, hl. 18 cm : s e š ikmými s·cěne1:1. í a pl ochým , mírně ne rovným dnem „
Archeologický !nateriál: objekt ob s ahov al 1 7 st ře pů (6185- ·
6201 ) ~ Čty ři po cházejí z jemné keramiky s hlazeným, le ště
ným neb o tuhovaným p ovrchem ( dva z nich by l ;y z dobe ny rýhami (tab. 29:30 , 31) $ Ostatních 11 střepu lze přiřadit ke
"stře dní•• keramice ( povrch hlazený nebo hrubý)~
Ostatní nálezy: uhl íky ( dub, Quercus sp. (6202).
Dokumentace: plá n a profil (tab. 25), archeologické nálezy
Půdorys:

(tab . 29:30, 31).

.

.

"

e
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Objekt 39
P~dorys: nepravidelný kruhový.
Výzkum objektu proběhl 19.9.1957. Zře j mý byl nepravidelný
kruhový půdorys o 0 142 cm, ~l. 46 cm, se šikmými stěnami
a x-o, ,ným dnem. U stěny na seve rní straně objektu byly situovány dva větší kameny.
Archeologický materiál: objekt obsahoval 27 střepů (6205 31). K jemné keramice náleží 11 zlomků (povrch t~hovaný,
hlazený nebo lešt ě ný), v jednom případě byl zlomek zdoben
rýhami (tab. 29:29). Ostatních 16 střepů patří ke "střed
ní" keráraice (povrch hlazený a hrub;ý ), o jě diněle výzdoba\
svazky rýh (tab. 29:28 ).
Ostatní nálezy: uhlíky (borovice - Pinus silvestrisa 6203),
kosti (tur: metatarsus, pánev, zub; n eurčitelné zlomky6232-43).
Dokumentace: plán a p~ofil (tab . 25 ), archeologické nálezy
(tab. 29:28, 29).

,.

.

Objekt 41
Půdorys:nepravi de lný.

Objekt byl p~ozkoumén 20.9.1957, měl nepravidelný půdorys ·
d. 140 cm, šo 130 cm, hl. 36 cm, se svislými stěnami a ňe
rovným dnem, pozvolna se sva žu jícím a vytvářejícím prohlubeň. Na západním okraji objektu byla kůl ová j amka o 0 20 cm.
Menší žlábek ledvinovitého tvaru, který probíhal od severozápadního okraje s~ěrem ke středu ob jektu ( d~ 42 qm, š. 10
cm) ..

Archeologický materiál: objekt obsah oval 118 střepu (63406451). K jemné keramice patří 17 střepů s h1&tzéhým, leště
ným nebo tuhovaným povrchem, (pět střepů bylo zdobeno žlábky nebo rýhami (tab. 30:9, 12-15 ) , zmínky zasiouží čtyři okrajové střepy (tab. 30:1, 3, 5). Ze "s t řední" keramiky pochází 54 střepů s leštěným, hlazeným nebo hrubým povrchem,
ojediněle s prstováním, v několika případech byla výzáoba
rýh nebo žlábků (tab . 30:.10, 17)' dva ziomky š uchem a r1-

.
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hami (tab. 30:6, 11), spodní část nádoby zdobené svislým nepravidelným rýhováním (tab. 30:8), část dna (tab . 30:7), dva
okrajové stř ep;y·, jeden měl pod okrajem plas t ický výčnělek
půlměsícovitého tvaru (tab . 30:4 _, 1 6) .. K hrubé keramice náleží 42 stř e py s hlazenýrr: ~ zdrsněným nebo hrubým povrchemc
In~ruzí je slovanský st řep zdobený vlnicín
Ostatní nálezy: zlomky tkalcovského závaží ( 6~52 -55 ), mazanice s otisky prutů (6457-6 5), přep2lená hlína ( 6466-72)~
Dokumentace: plán a p rof ::..l ( tabo 25 ) 7 archeolc,;ické nálezy

"

(tab$ J0:1-17 ).,

Objekt 42
Půdorys:

neprav idelný krt.:r:.ovýo
Výzkum objektu byl proveden 21.9 . , 1957„ Objek t měl nepraví delný kruhový p1dorys o I, 138 c~ 1 hl~ 68 cm se svislými st ě
nami a plochým dnem. Výplň objektu tv ořila t~avohnědá , pís " • t a, pomerne
. ., . ., n ~as tn2,, "t· ze2i~a~
•
ci
Archeologický ~ateriál: oj jek~ obsahoval osudí ( 6494j s leštěným povrchem , zdob e né ot>rvs:1,ými rýhami ( tab „ 29: 32) ~ Stře
pový materiál je zastoupen 19 je~~nci ( 6484- 93; 6495- 6503)0
Čtyř- i střepy pocház ej í z jemné ke :r-amiky s leštěným nebo hla,
h e:: ( cast nrc ... 2. zc.ooener:o
~
t ao
' . 2°:,; : 3'"'.5 ) "
zenym
povrc.•
rynami
Ke stř>ední" kerar:iice je :'.Iložno přiřadi t 13 stře pů s hlaz e ným nebo prstovanýr:1 povrchem , , Z hrubé keramiky byly · nalezeny
'
.
d va O.!".:ra
J. ove, st,rep;y
.: 1... azr- !:y' ne b o z d rs neny povrcn , prese~a.. '
vana, p1 astJ.CKa
paSKa;o
Osta t ní nálezy: ::va amorfní zlomky mazanice ( 6501~-05 ), ·kosti
(prase: tibia, mandibula, zub; tur: mandibula, ulna , pánev ;
ovce nebo koza; metacarpus; neurčitelné zlomky : 64 73 -83 L
Dokumentace: plán a profil {tab. 25), archeologick é nálezy
(tabo 29:32, 33)o
~

v
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Objekt 43

Pfidorys: kruhový.
Objekt byl · prozkoumán 22.9.1957, zřejmý byl kruhový ptidorys
o 0 116 cm, hl. 65 am se svislimi stěnami a plochým dnem. Ve

•
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výplni objektu, kterou tvořila tmavohnědá, písčitá kompaktní zemina, byl v západní části objektu blíže stěny asi 30
cm ode dna větší plochý kámen.
Archeologický materiál: objekt obsahoval 23 střepy (651234). Tři zlomky je možno přiřadit k jemné keramice (tuhovaný nebo leštěný povrch). Ze "střední" keramiky pochází
12 střepů s hlazeným a leštěným povrchem (okrajový střep
z misky zdobený vrypy , na okraji jsou dva malé výběžky,
okraj přesekávaný (tab. 29:34). Z hrubé keramiky je osm
střepů s hlazeným, hrubým nebo prs tovaným povrchem.
Ostatní nálezy: motykovitý nástroj z parohu jelena (6511),
malé množství mazanice (6535-39), několik zlomků drtiče
(6540), kosti (prase: maxilla; jelen, mandibula; žebro,
zvíře nelze určit; neurčitelné zlomky kostí: 6506-10).
Dokumentace: plán a profil (tab. 25), archeologické nálezy (tab. 29:34, 35).
Objekt 44

..

oválný •
Výzkum obje ktu proběhl dne 22.9.1957. Objekt měl oválný p~dorys o průměrech 110 x 150 cm, hl. 30 cm, se šikmými stě
nami a takřka rovným dnem. Výplň tvořila tmavá písčitá zemina.
Archeologický materiál: objekt obsahoval pět střepů "střed
ní" ke ramiky s hlazeným povrchem (6545-49).
Ostatní nálezy: kosti (prase: zub; neurčitelné zlo1!11'Y: 6542Půdorys:

44).

Dokumentace: plán a profil (tab. 25).
Objekt 45
kruhový.
Objekt byl prozkoumán 24.9 .1957. Zře jmý byl kruhový . půdorys
o 0 125 cm, hl. 80 cm, s kÓnickými stěnam i. Ploché dno bylo
pokryto vrstvou drobnějších kámenů o rozměrech cca 7 x 7 cm •
Ve výplni, kterou tvořila tmavá písčitá zemina, byly roz troUšefiY uhlíky •
Půdorys:

.•
...
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Archeologický materiál: objekt obsahoval 91 střep (65506641). K jemné keramice s hlazeným, leštěným nebo tuhovaným
povrchem je možno přiřadit 14 střepů (výzdoba obrvenými rýhami nebo dt'.Uky (tab. 30:18, 19, 21-24). Ke "střední" keramice patří 35 střepů (povrch hlaze ný nebo hrubý, střep s
uchem (tab. 30:20). Zbylé střepy náleží k hrubé keramice
(hlazený nebo drsněný povrch).
Ostatní nálezy: mazanice,. ojediněle bíle líčená (6653-59),
uhlíky (dub - Quercus sp. 6642), kosti (prase~ talus; ptačí; neurčitelné zlcmky : 6643-52). Struska (6660).
Dokumentace : plán a profil ( tab. 25),archeologické nálezy
(tab. 30:18-2 4).
Objekt 46
Půdorys :

neprav idelný kruhový.
Výzkum objektu byl proveden 24.9.1957. Objekt měl nepraví delný kruhový půdorys o 0 122 cm, hl. 64 cm, se šikmými stě
nami a plochým dnem. Výplň tvořila tmavá písčitá zemina.
Archeologický materiál: objekt obsahoval 38 střepů (666198) ze "střední't keramiky s hla zeným, hrubým nebo prstovaným povrchem.
Ostatní nálezy: amorfní zlomky mazanice (6702-04), neurči telné zlomky kostí (6699-6701).
Dokumentace: plán a profil (tab. 25).

..

Objekt 47
Půdorys:

pravděpodobně

oválný.
Objekt byl prozkoumán 24.10.1957. Na severní až východní
straně byl objekt částečně porušen těžbou pí sku. Předpokla
datelný je oválný půdorys, severojižní osa 168 cm, hl. 40
cm. Stěny byly
svislé, dno se pozvolna svažovalo k severni
...,
straně. Výpln tvořila černá kompaktní zemina.
Archeologický materiál: objekt obsahoval 47 stř epů (6705-51).
K jemné keramice patří osm střepů (hlazený, leštěný nebo tuhovaný povrch), okrajový zlomek se stopou po odlomeném oušku
(tab. 30:27), střep s prsovitou vypnulinou ohraničenou žl--áb-

".
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ky (tab. 30:25), zlomek zdobený rýhami a důlky (tab. 30:30),
dva střepy zdobené rýhami (tab._ 30:26, 29). Ze „střední keramiky bylo nalezeno 19 střepů, které mají hlazený a zdrsně
ný povrch. K hrubé keramice náleží 20 střepů s hlazeným a
zdrsněným povrchem. Intruzí je sedm podmokelských střepů.
Ostatní nálezy: mazanice s oti sky prutů (6752-65), kamenný brousek (tab . 30:28), kost (tur: talus-6767).
Dokumentace: plán a profil (tab. 25), archeologické nálezy
(tab. 22:25-30).
Objekt 48
kruhový.
Výzkum objektu proběhl dne 26 . 10.1957. Ob jekt měl kruhový
půdorys o 0 100 cm, hl. 55 cm. Na západní straně byl menší
...
výběžek. Patrné byly svislé stěny a rovné dno. Výpln tvo~ila tmavá písčitá zemina.
Archeologický materiál: ob jekt obsahoval č ást spodku nádoby
(6768) a 17 střepů (6773-89). Z toho jsou tři z jemné keramiky s l eš těným a tuhovaným p ovrchem. Sedm střepů náleží
"střední" keramice (hlazený povrch) a sedm střepů je hrubého charakteru.
Ostatní nálezy: kosti (ptačí; neurčitelné zlomky: 6769-72).
Dokumentace: plán a profil ( t ab. 25).
Půdorys:

'

Objekt 49
nepravidelný kruhový.
Objekt byl prozkoumán 26.10.1957, zřejmý byl nepravidelný
kruhový půdorys o~ 95 cm, hl. 50 cm, se šikmými stěnami e
plochým dnem. Výplri tvořila tmavá písčitá zemina.
Archeologický materiál: objekt obsahoval 22 . střepy (6792 6813). Tři" z jemné keramiky (leštěný povrch), sedm ze "střed
ní" keramiky (hlazený povrch) a 12 střepů z hrubé keramiky
(povrch hlazený, hrubý a prstovaný).
Ostatní nálezy: zlomky mazanice ( 6790-9.1).
Dokumentace: plán a profil ( tab. 25) •
Půdorys:

••

•
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Objekt 50
Pódorys: nepravidelný kruhový.
Objekt byl prozkoumán 26.10.1957, měl nepravidelný kruhový
p~dorys o 0 102 cm, hl. JO cm. Stěny byly šikmé, dno se pozvolna svažovalo k severní straně. Výplň tvořila tmavá, písčitá zemina.
Archeologický materiál: objekt obsahoval osm střepó (681421) "s tře dni" keramiky (hlazený a hrubý povrch).
Dokumentace: plán a profil (tab. 25).
Objekt 51
(Bližší popis objektu uveden ve stati o podmokelské skupině v tisku).
Archeologický materiál: objekt obsahoval malou amforku (6839)
s leštěným povrchem, na lomu těla čtyři neohraničené vypnulíny (tab. 29:36) a spodní část laténské nádoby (6838) ·s firnisovým povrchem. Dále tu bylo 17 střep~ (6822-37, 6840) a
to tři z jemné keramiky s leštěným a hlazeným povrchem; jeden laténský a jeden se žlábkovanou výzdobou (tab. 29:39).
Ze "střední" keramiky je šest střep~ s hlazeným, hrubším nebo
prstovaným povrchem, mezi nimi je jeden okraj misky a prstovaný střep z květináče (tab. 29:37, 38). Ostatní střepy jsou
z hrubé keramiky (hlazený a hrubý povrch).
Dokumentace: plán a profil (tab.25), archeologické nálezy
(tab. 29:36-39).
Objekt 52
Pódorys: kruhový.
Objekt byl prozkoumán 26.10.1957, měl kruhový pódorya a 0
92 cm, hl. 36 . cm, se svislými stěnami. Dno se pozvolna svažovalo k jižní straně. Výplň tvořila tmavá a písčitá zemina.
Archeologický materiál: objekt obsahoval 17 střep~ (6841-57)
ze "střední" keramiky s hlazeným nebo hrubým povrchem.
Ostatní nálezy: neurčitelné zlomky kostí (6858-63).
Dokwnentace: plán a profil (tab. 25).

.•

.
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nepravidelný kruhový.
Výzkum objektu proběhl 26.10.1957, zřejmý byl nepravidelný
kruhový půdorys o 0 173 cm, hl. 64 cm. Stěny byly šikmé s
..,
.
takřka plochým dnem. Výpln tvořila tmavá písčitá zemina.
Archeologický materiál: objekt obsahoval 36 střepů (68646900). Pět střepů patři k jemné keramice (leštěný nebo tuhovaný povrch), střep s vypnulinou ohraničenoq rýhami (tab.
31:3), střep zdobe ný rýhami a část hrdla se žlábky (tab.
31:2,4). Ze "střední" keramiky pochází osm střepů s hlazeným a zdrsněným povrchem (střep s uchem (tab. 31:1). Z hrubé keramiky bylo nalezeno 23 střepů, (povrch byl hlazený,
hrubý nebo zdrsněný).
Ostatní nálezy: mazanice, převážně bíle líčená (6902-11).
Dokumentace: plán a profil (tab. 25), archeologické nálezy
(tab.31:1-4).
Půdorys:

Objekt 54
Půdorys:

.

kruhový.
Výzkum objektu proběhl 26.10.1957. Objek t měl kruhový půdorys o 0 110 cm, hl. 46 cm, se svislými stěnami a plochým
dnem. Výplň tvořila tmavá písčitá zemina.
Archeologický materiál: objekt obsahoval 47 střepů (6912 58). K jemné keramice patří 21 střep s leštěným a hlazeným
povrchem (tab. 31:5-8). Ze "střední" keramiky bylo nalezeno
14 střepů s hlazeným povrchem a 12 střepů z hrubé ~eramiky
(povrch hlazený, zdrsněný nebo prstovaný).
Ostatní nálezy: zlomek mazanice (6960), silex (6959), uhlíky (dub - Quercus sp.: S967), kosti (tur: žebro; neurčitel
né zlomky: 6961-66).
Dokumentace_: plán a profil ( tab. 25), archeologick.é nálezy

( tab;· 31: 5-8).
Objekt 55
,.

Pódorys: oválný .
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Objekt byl prozkoumán 28.10.1957, zřejmý byl oválný půdorys
o 0 102 x 90 cm, hl. 32 cm, se svislými st ěnami a mírně nerovným dnem. Výplň tvořila tmavá písčitá zemina.
Archeologický materiál: objekt obsahoval 21 střep (6968-88),
z toho 15 ze "střední" keramiky (l eštěný, hlazený a hrubý
p~vrch); tři střepy okrajové, z nichž byl jeden zdoben vrypy a měl přesekávaný okraj (tab~ 30:31-33). Z hrubé keramiky
pochází šest střepů (hla zený a zdrsněný povrch).
Ostatní nálezy: zlomky bíle líče né mazanice (6990-7003),
uhlík (dub - Quercus sp. 6989).
Dokumentace: ~rcheologické nálezy (tab. 30:31-33) .
Objekt 56
kruhový.
Výzkum proběhl 28.10. 1957. Objekt měl kruhový půdorys o i
118 cm, hl. 70 cm . Na severní straně byl malý výběžek. Stě
ny byly svislé, takřka rovné dno se pozvolna svažovalo k severní straně. Výplň tvořila tmavá, písčitá zemina. Ve svrchní vrstvě byly roztroušeny uhl íky a mazanice.
Archeologický materiál~ objekt obsahoval 44 střepy (700447). K jemné keramice je možno přiřadit šest střepů s leštěným a tuhovaným povrchem. Ke "střední" keramice patří 20
zlomků s hlazeným povrchem. Z hrubé keramiky pochází 18 stře
pů s hlazeným a zdrsněným povrchem.
Ostatní nálezy: maza~ice s otisky prutů (7057-7070), zlomek
žernovu (7071-72), siJ.ex (7048), uhlíky (na určení 7056),
kosti (prase: Letatarsus, zub; neurčitelný zlomek: 7049 7055).
Dokumentace: plán a profil.
Půdorys:

.

-

Objekt 57
Půdorys:

nepravidelný.
Objekt byl prozkoumán 28.10.1957, zřejmý byl nepravidelný
půdorys o 0 208 cm ve směru S-J, d. 248 cm , š. 184 cm, hl.
36 cm. Stěny byly šikmé a dno nerovné. Výplň tvořila tmavá
písčitá zemina. Dle nálezů lze ·usuzovat, že situace zde by-

.,
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..

la složitější. Nelze vyloučit možnost, že objekt nebyl za-.
chycen celý.
Arc heol ogický materiál: objekt obsahoval 17 střepů (707490) hradištního charakteru (tab~ 31:12-16). Několik stře 
pů za s t upuje lužickou intruzi.
Ostatní nále zy; zlomky mazanice o j ediněle bile líč ené
{7091-93 ) , kosti ( tur: radius, pazneht; prase; zuby; zle mek lebky, zvíř e nelze určit; ne určiteln é zlomky ::Costí:
709~· - 7110).

Dokt.ll!lentace : archeologické ~álezy ( tab~ 31 :l2-16) e
.
. _,.
Ob Je!'CT, ? ';i

.::epravi deln;ý oválný~
Vý zkum objektu proběhl ve i nech 28ó - 30.l0ol957 . Objekt měl
ne pravidelúý oválný půdorys o 0 1 60 x 1 80 cmo Stěny byly
svisl é a ie dnu s e stupňovitě svaž ovaly~ Dno bylo takřka
rovné a skláně lo se k j ihu ~ Výplň tvořila tmavá písčitá zemina. Na povrchu byla vrstva orni ce asi 10 cm mocná. Hloubka dosahovala 84 cm. Na dn ě byl velou.nový kámen a 30 cm
nade dnem plochý kámen .
Arche olog ický materiál: ob jekt ob$ahoval 2ó střepů ( 7152 77). Ke "středn í " keramic e l ze zařadit 15 střenů s lešt ě ným, hlazeným nebo hrubším povrchem (tab„ 31 : 9-11). K hrubé
keramice pat ří 11 z lomků s hla zeným, hrubým nebo zdrsn ěným
povrchem„
Osta tní nálezy: zlomky mazanice (7178-80).
Dokumentace: plán a profil (tab. 25), archeologick~ nálezy
(tab„ 31:9-11) ..
Půdo ry s~

.. .

Objekt 61
nepravidelný kruhový.
Výzkum objektu byl proveden 4.11.1957, zřejmě byl nepravidelný kruhový půdorys o ť 142 cm; hl. 82 cm, se šikmými stě
nami a nerovným dnem. Výplň tvořila tmavá písčitá zemi na .
Archeologický materiál: objekt obsahoval misku (7450) s lešPůdorys:

't

,.
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těným

povrchem a omfalem (tab. 31:19) a 101 střep (7451 7549). K jemné keramice patří sedm zlomků (leštěný povrch,
výzdoba ze žlábků a rýh (tab. 31:17, 21). Ze "střední" keramiky pochází 61 střep (leštěný, hlazený a hrubý povrch, výzdoba z rýh (tab. 31:18, 20, 22). K hrubé keramice pati'-í 31
střep s hlazeným nebo zdrsněným povrchem. Intruzí jsou dva
slovanské střeJ~, jeden zdobený vlnicí.
Ostatní nálezy: zlomky mazanice, ojediněle bíle líčená (755457). Uhlíky (javor mléč - Acer platanoides 7550). Kosti
·(prase: mandibula; tur: phalanx; neurčitelný zlomek: 755153).
•
Dokumentace: archeologické nálezy (tab. 31:17-22).
Objekt 62
Půdorys:

nepravidelný oválný.
Objekt byl prozkoumán 4.11.1957, měl nepravidelný oválný pů
dorys o~ 110-120 cm, hl. 70 cm. St0.n,y byly šikmé. Na severní straně dna vystupoval schodovitý výstupek. Dno bylo takfka
ploché. Výplň tvořila tmavá písčitá zemina.
Archeologický materiál: objekt .obsahoval 62 střepy (7558 7618). K jemné keramice patří sedm střepů s leštěným, tuhovaným nebo hlazeným povrchem; mezi nimi je hráněný okraj,
okrajový střep zdobený žlábky na vnitřní straně (tab. 31:31,
32, 36). ''Střední" keramiku zastupuje 43 střepy s hlazeným,
leštěným nebo hrubším povrchem; okrajový střep s uchem, část
misky s přesek,ivaným okrajem a zdobenou vrypy (tab. 31: 33,
35). K hrubé keramice patří 12 střepů (hlazený a zdrsněný
povrch).
Ostatní nálezy: zlomky mazanice (7621-23), pazourková čepel
ka (7619) tab. 31:34 • Neurčitelný zlomek kosti (7620).
Dokumentace: plán a profil (tab. 25), archeologické nálezy
(tab. 31:~1-36).

..

Objekt 64
Půdorys:

kruhový.

..
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..

..

Výzkum objektu proběhl 6.11.1957, zřejmý byl kruhový p~dorys o~ 132 cm, hl. 84 cm. Stěny byly svislé. Ploché dno
bylo téměř celé vyloženo plochými kameny, někdy kladenými
i na sebe. Mezi kameny byly roztroušeny uhlíky. Nepatrné
množství uhlíků bylo i ve svrchní vrstvě do hloubky asi
30 cm spolu s množstvím mazanice. Výplň tvořila tmavá písčitá zemina.
Archeologický materiál: objekt obsahoval amforku (7680)
s leštěným povrchem a zdobenou rýhami (tab. 31:24) a 87
střep1 (7681-77 52, 7797). Ze střepového materiálu · patří
devět zlomků k jemné keramice s tuhovaným a leštěným povrchem; hráněný okraj (tab. 31:23). Ke "střední" keramice
náleží sedm střepů s hlazeným povrchem. Ostatních 70 stře
pů bylo více nebo méně přepálených. Intruzí je zlomek slo•
vansk ého střepu zdobený rytými liniemi.
Ostatní nálezy: mazanice s otisky (7753-89), kosti (ovce
nebo koza: phalanx, mandibula; prase : mandibula; neurčitel
né zlomky: 7790-96) •
Dokumentace: plán a profil (tab. 25), archeologické nálezy
{tab. 31:23, 24).
Objekt 66
nepravidelný kruhový.
Výzkum proběhl 19.11.1957. Objekt měl nepravidelný kruhový
půdorys o 0 152 cm, hl. 80 cm. Stěny byly svislé. Na plo chém dně byly dva menši valouny. Výplň tvořila černá kom paktní zemina, ve které bylo stejnoměrně rozptýleno množ ~
ství mazanice a drobných uhlíků.
Archeologický materiál: objekt obsahoval 139 střepů (7~)28070). K jemné keramice je možno zařadit 15 zlomků s leš _
těným, tuhovaným nebo hlazeným p_ovrchem; dva zlomky Qjly
zdobeny rýhami (tab. 31:26, 30), okrajový nezdobený (tab.
31:29), část dna s proraženým otvorem. Ze "střední" keramiky pochází 57 střepů s hlazeným, hrubým nebo l~ětěným povrchem; střep se svislým nepravidelným rýhováním (tab. 31:
Půdorys:
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28),

..

střep

s uchem (tab. 31:27). K hrubé keramice náleží 67
střepů s hlazeným, hrubým nebo zdrsněným povrchem; okrajový
střep s plastickou přesekávanou páskou pod okrajem (tab. 31:
25).
Ostatní nálezy: mazanice s otisky (8072-8104), uhlíky (borovice - Pinus silvestris 8071). Kos ti (ovce nebo koza: humerus; tur: tarsálni kost; že~ro , zvíře nelze určit, neurči telné zlomky kostí :8106-12 ) .
Dokumentace: archeologické nálezy (tab. 31:25-30).
Ob jekt 67
nepravidelný kruhový.
Objekt byl prozkoumán 19.11.1957, zřejmý byl nepravidelný
kruhový půdorys o 0 116 cm , hl. 40 cm, se svislými stěnami
a nerovným dnem. Výplň tvořila tmavá písčitá zemina.
Archeologický materiál : objekt obsahoval šest střepů (811419)z hrubé keramiky s hlaze ným, hrubým a prstovaným povrchem.
Ostatní nálezy: dva amorfní zlooky mazanice (8120-21).
Dokumentace : plán a profil (ta b •. 25).
Půdorys:

...

Objekt 68
nepravidelný.
Vý zkum proběhl 19.11.1957. Cb j ekt m ě l nepravidelný tvar od.
172 cm v e směru S-J, hloubce 74 cm. Šikmé stěny, na severní
straně schodovitý stu r eň, mírně nerovné dno. Výplň tvořila
černá kompaktní zemina promíšená množstvím mazanice. Uhlík:y
byly spíše u dna,
Arche'ologický materiál: objekt obsahoval 94 střepy (8122 8215). K jemné keramice náleží šest zlomků s hlazeným a leštěným· povrchem; dva byly zdobeny rýhami a jeden zachycující
odsaze ní hrdla (tab. 31:39, 4o, 37). Ze "střední st keramiky
pochází 50 střepů s hlazeným, leštěným nebo hrubším povr chem; okrajový střep s částí ucha (tab. 31:42), část spodku
miniaturní nádobky (tab. 31:38), střep zdobený rýhami, žlábky a důlky (tab. 31:41). Z hrubé keramiky bylo nalezeno 38
zlomků s povrchem hlazeným, hrubým nebo zdrsněným.
P ů dorys :

..

•
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Ostatní nálezy: mazanice, ojediněle bíle líčená (8220-33),
kosti (tur; ra~ius, calcaneus; neurčitelné zlomky : 8216 19).

Dokumentace: archeologick é nálezy (tab. 31:37-42).

Závěr

•

.

.
I

..

Z výz kumu neštěmického sídli š tě v letech 1955-1957 po cház í 52 obj ektů severočeské v ětve lužické kultury lidu popelnicových polí. Zřejmé je, že sídliště nebylo prozkoumáno
v ,~plnosti, protože lužické obj ekty byly zji š těny i bez prostředně při okrajích zkoumané plochy. Určit nelze, jak
velká část síd liště byla prokopána , nebot vzhledem k zastav ěn osti okolní plochy industriál:1ími stavbami a demolicí
ter énu nelze provést sběry, na jejichž základě by bylo možno
identifikovat celkovou rozlohu sídliště. Z lokality je známo žárové pohřebiště severočeské větve lužické kultury,
zji š těné již v roce 1845, kdy byla řada žárových hrob~ odkry t a povodní. Rovněž roku 1897 byl nalezen lužický okřín
a amfora s vypnulinami (Plesl 1961, 128; tam starší litera tura). Lokalizovat tyto žárové hroby lužické kultury v rámci neštěmického katastrálníh o Úz emí bohužel nelze a proto
není blíž e objasnite lný vzáj emný topografický vztah žárovéh o p ohřebi ště lužick é kultury, známého z minulého století, a síli ště lužické kultury, 'kte ré bylo prozkoumáno v letech 1955-1957. Velmi pravděpodobné je, že sídliště i po hře b iště bylo situováno v bezprostřední blizkosti,pohřebiš
tě od sídliště snad severovýchodním směrem. K mikroareálu
lokality by mohlo náležet i výšinné sídliště v poloze ''Krebsberg" v nešt ěmickém katastru, ležící zhruba 1500 m jihozá padně cj něšt ěmického sídliš tě lužické kultury. Při stavbě
vodárny (1902) zde byly zjištěny jám,y se zásobnicovými stře
py a zvířecími kostmi (Kirschn~r 1903, 4).
Archeologické objekty lužické kultury, rozptýlené pře
devším v jižní polovině prozkoumané plochy, byly zahloube-
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ny do

písčitého

podloži. Typologicky lze rozlišovat tyto sku' piny objektů: 1) kruhový půdorys, válcovitý tvar s rovným nebo mísovitě oblým dnem (obj. 17, obj. 11); 2) oválný půdorys,
mísovitý tvar (obj. 35); 3) oválný půdorys, kotlovitý tvar
(obj. 7); 4) obdélnikovitý půdorys, rovné dno (obj. 32); 5)
nepravidelné objekty (ob j. 41). Knmeny v objektech tvořily
v naprosté vět šině výraznou vrstvu na dně ob jektu (obj. 64)
nebo by ly ojedin ěle roz p týle ny ve výplni (obj. 39 ). Téměř ve
všech ob j e ktech byla nal e zena mazanice.
Chara kteristické jscu tedy malé objekty kruhový ch půdo rysů, jeji chž funkce je zatím bl íže neurčitelná (zásobni ce
pro obilí; cf . Vokolek 1961 ). Z~hloubené chaty čtyřÚhelni
kovitých půdorys~, o jediněle známé z neštěmickéh o síd liš tě
· (obj. 3 2), j s ou v lužickém a pozdním knovízském (štítarském)
prostředí dolož eny nejdříve př' e-:i evsím ze stupn ě H B (Voko lek 1961; Bouz ek- Kou tecký - Neustupný 1966, Fig. 26-28, l okalita Vikletice). Po typologické stránce nejsou na neštěmic
kém sídliš ti lidu popelnicový ch polí zastoupeny typické hlubok é knovízské zásobnice (Bouz ek- Koutecký - Neustupný 1966,
Fig . 5, Vikletic e , obj. 8/58) .
Ke ramický inventář z objekt ů lužické kultury v Neštěmi
cích obsahoval 1961 ker~mickýcl: zlomků a 16 nádob nebo jejich
podstatn~·ch částí. r; ejpočetněji
jsou zas t oupeny mísy
,
.
konického nebe polokulov i tého tvaru, případně hluboké mí sy
s vn ě vyta ženým okrajem . Vět sin ou nebyly zdobeny~ povrch je
hrubší, hlaze ný nebo let;těný. l~a n ě kterých exemplářích se
objevuje nepravidelné sv i slé rýhování. V ně k terých objektech
(obj. 20, 43, 55, 62) byly zj iš t ěny mísy s přesekávaným o krajem, které byly na vnější straně opat řeny nehtovými vrypy
a někdy rovněž lal~čkovitými vodorovnými výběžky na okraji.
V jednom případě (obj.9) byl okraj tordován. Dalším keramickým tvarem je amfora často zdobená na těle nebo v podhrdlí ·
horizontálními žlábky nebo rýhami. Na těle se ča~těji objevuje kombinace žlábků a rýh v nej různěj š ím provedení~ Žlábky byly tvarovány do oblouků (obj. 47); v tomto případě jimi byla ohraničena vypnulina. Někdy byla vypnulina lemována

."

..

,
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..
rýhami (obj. 53). V objektu 51 byla nalezena malá am.forka
se čtyřmi malými neohraničenými vypnulinami na výduti. Poměrně časté jsou svazky svislých střechovitě umístěných
žlábků a kombinace žlábků a rýh s obrvenými nebo malými
důlky. Ojedinělým druhem vý z doby am.forovitý ch nádob je svazek horizontálních žlábků, drobné rýžky obrvení a šrafovaný trojÚhe lník 1 na jehož ramenech je po třech malých rýž kách (obj. 45). u koflíků je ča stý kulcvitý tvar s mírně
převýšeným uchem ~ebo pro:filov.r!:mý kcflík s uchem m írně vtlačeným dovnitř. Objevují se i zlomky misov itých koflíků s
ost ře odsszeným 1-:rdlt=:r.:· }·1ér.é Ga at é jsou r,rnco-;ti té tvary s
měkkou prc:i~ací, zdobe~é na cblé v ýdu ti s v azky ho rizon "
, - ,.,
t a1n1c~ ry~~ mez ~ nireiz byly 'lmístěny stře ch ovitě lomené
rýhy přerušované důlky (obj. 1 7). Zl o~ek me~šího hrncovitého tvaru (ojj . 41) s e vyz~aču je e sovit ou profilací a odsazenou podstavou s ne prav id eln ě svi sle rýhova nou dolní
partií. r-:epravi j e l n é svi s lé rýh ové.r:.í (rýhy)~ prst ov ání a
drsn ění je v elmi časté. Mezi c~2.l ší tvar;y patří zlomky soudkovitých nádcb , šasto v ejči téhc tva~u s prohnutým hrdlem a
přesekáv3no u plastick ou páskou. Těla těchto nádob byla té, h
mer vz,.y opa ~:·e ~a svisiyra pr s~ ovan1m ~ r.~ 1 omKy zasoonicoy i t yc
nádob se vyz n ač ,ij í v:1ě vyhnu týr:-:i až vodorovn ě vytaženými okraj i . · Okraj byl .1ě~d;y i hráněn . Povrch této iceramické skupiny byl bud drs~ěn nebo svisl e nebo vodorovně prstován.
Nekeramic ké p~edm: ty jsou zastoupen,y zcela oje dině le
bronzovými předměty (šídl o), početněji však kos těnými nástroji (ší <' l o, parohové kladivo), š i pka). Běžně se vysk.-y tly zvířecí kosti. NeÚplná dětská kostra byla nalezena v
obj. 23.
Zcela orientačně jsme se pokusili o zjištění vývo j e osídlení na lokalitě. Podkladem bylo korelační vyhodnocení
znaků keramiky z bohatších nálezových celků (tab. 32). Velmi rezervovaně, pokud zde ovšem nevystupují funkční odlišnosti, lze na tab. 32 sledovat t ř i vývojové "fáze 11 ( .. starší fáze" : sled objektů 15 až 66 na tab. 32 shora; střed •
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ní fáze" : sled objektů 62 až 54; "mladší fáze~: sled ob jekt~ 2-21). Při aplikaci těchto výsledků v kartografickém
zpracování (tab .33 ) je možno velmi opatrně sledovat prostorový vývoj na lokalitě. Osídlení by se mohlo ve svém těžiš
ti přesunovat od jihu k severu . Mimo to lze v zásadě spatřo
vat dvě koncentrace archeologických objektů, severní a jižní
(sídlištní jednotky?).
Při výzkumu neštěmického sídliště byl rovněž zachycen jeden objekt ze střední doby hradištní (obj. 57; M.Zápotockému děkujeme za pomoc při datování). Z dalších čtyř
objekt~ pochází středohradištní keramika (obj. 2, 41, 61, 64). V
literatuře je z Neštěmic uváděn ojedinělý nález slovanské
esovité záušnice (Niederle 1894, 198).

Klasifikace a datování archeologického materiálu lužické
kultury severočeské větve.lidu popelnicových polí je výrazně ztíženo tím, že dosavadní metodika datování byla založena výlučně na archeologickém materiálu z pohřebišt a depo t~, který je na rozdíl od sídlištního materiálu funkčně a
tím i typologicky odlišný. Poměrně široká tvarová variabilita lužické keramiky jak je známa z pohřebišt a jednotlivých žárových hrobů je jen velmi obtížně identifikovatelná
ve zlomkovitém sídlištním materiálu.
Na základě keramiky je možno př~dběžně datovat neštěmické sídliště severočeské větve lužické kultury do jejího středního a mladšího stupně, jak byly vyděleny na ~ákladě archeologického materiálu ze žárových hrobů (Plesl 19?1). Pravdě- .
podobně jde o Reineckovy stupně HA, a HB. Některé zlomky keramiky (např. tab~ 30:22) jsou výzdobnými motivy a i tvary ·
(tab. 27:32) podobné východočeské slezské fázi kultury popelnicových ~oli (Filip 1936-1937, obr . 35:3, 49-87), spíše
však mladšímu II. stupni.
Nejstarší keramika z neštěmického sídliště severočeské
větve kultury popelnicových polí je snad datovatelná do stupne HA.
\

·
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. ...
- 259 l

P~vodni prsovité vypnuliny se již v tomto stupni ztrácejí
a na jejích místo nastupuje polokruhovité žlábkování. V tomto období se rovněž objevuje tuhování (J.Hralovi děkujeme
za pomoc při klasifikaci keramiky). Detailnější analýzu nelze provést vzhledem k nedostatku chronologicky citlivých
bronzových předmět~.
Cílem předložen é publikace Je doplnění poznatku o síd lištích severočeské větve lužické kultury lidu popelnice vých polí, zvláště pak, když nebyl dosud publikován jediný
plán sídlištního objektu lužické kultury z oblasti labské
pr~rvy.

Poznámky
Bouzek J. - Koutecký D. - Neustupný J., 1966: The Knovíz
Settlement of Nor th-West Bohemia, Pragae (Fontes
Ar·chaeologici Pragenses).
Filip J., 1936-1937: Popelnicová pole a počátky železné
doby v Čechách, Praha!.
Kirschner A., 1903: Unsere Heimat in vorgeschichtlicher
Zeit, Verlag von Stephan Tietze, Aussig an der E.
Niederle L., 1894:
Bemerkungen zu einigen Charakteristiken
der altslawischen Gr-aber~MAGW XXIV, 194 - 209.
·Plesl E., 1961: Lužická kultura v severozápadních Čechách,
Praha.
Vokolek, V., 1961; Sídliště lužické kult~ry ve východních
Čechách, nepublik. diplomová práce, PÚ Praha.
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Die Siedlung der Lausitzer Kultur des Urnenfeldervolkes
bei Neštěmice (Bez . Ústí nad Labem)
Marta Cvrková -

Jiří

Waldhauser

Zusammenfa s sung
Bei der Sandgewinnung in der ehemaligen Sandgrube der
landwirtschaftlichen Einheitsgenossenschaft in Neštěmice im
Bez. von Ústí nad Labem sind in den Jahren 1955-1957 70
Objekte untersucht worden. 52 davon gehoren dem nordbohmischen Zweig der Lausitzer Kultur des Urnerďelderiolkes an
(Abb.l). Die archaologischen junglatenezeitlichen Objekte
· der Bodenbacher Gruppe gelangen getrennt zur Veroffentli chung (J.Waldhauser, Sídli š tě podmokelské skupiny u Neště
mic, o. Ústí n.L., Pam.arch. , im Druck) . Die Lokalitat erstreckt sich am Ostrand des Katastralgebietes der Gemeinde
Neštěmice. (Eine nahere Beschreibung und kartographische
Dokum~ntation bilden einen Teil der Veroffentlich~ng uber
die Objekte der Bodenbacher Gruppe im obigem Beitrag.) ,
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Veroffentlichung
des Fundmaterials aus dem bis her umfangreichsten Siedlungskomplex des nordbohmischen Zweiges der Lausitzer .Kultur des
Urnenfeldervolkes.

.
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ANTROPOLOGICKÝ ROZBOR LIDSKÝCH POZUSTATKU Z OBJEK~U 23
V

NEŠTIDdICÍCH (OKRES ÚSTt NAD LABEM)
Eva Holnerová

Skelet je silně defektní a neúplný. Zachovaly se pouze
části lebky a horních končetin.
Zlomky neurocrania ·pocházejí z parietální oblasti. Jsou
tenké až středně tlusté se zřetelně vytvořenou diploe. Lebeční švy jsou otevřené a ostře zoubkované. Z obličejov~
části lebky je zachován zlomek pravé maxilly a mandibula,
resp. jen corpu~ mandibulae a zlomek pravého an~lus mandibulae. V obou čelistech je téměř kompletní mléčný chrup,
střední řezáky jsou nahrazen.v plně prořezanými · trvalými.
Rov~ěž zcela prořezané jsou první trvalé moláry.
Horní končetin.v jsou reprezentován,y diafysami obou humer~, neepifysovaným caput humeri a zlomekin diafysy blí!e
neurčitelné kosti antebrachia.
Kostrové ·poz~statky jsou infantilního charakteru s velmi
slabě vytvořeným svalovým reliefem. Patří velmi pravděpodob
ně 6-7 letému dítěti neurčitelného pohlaví. Na kostech nebyly shledány patologické změn,y.
Mezi lidským .kostmi je přimísena distální část humeru
drobného savc~.

,

'

Anthttpologischa Analyse von menschlichen Knochenuberresten
aue dem ObJekt 23 in NeAt~mioe (Bez, Ústí nad Labem) •

•
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NfKOLIK POZDNĚ HALŠTATSKÝCH AŽ ČASNĚ LATtNSKÝCH NÁLEZÚ
ZE SEDLČANSKA
Libuše Jansová
Nedaleké okolí Sedlčan (o. Příbram) je známo především
plochý~i-halštatsko-laténskými žárovými hroby 1 a pak dvěma
rozlehlejšími sídlišti, z nichž jedno bylo částečně prozkoumáno v Krašovicích2 a druhé v Křepenicích, v poloze "V sedlích." 3 Z dalšího sídliště u Třebnice- západně od Sedlčan je
v sedlčanském muzeu dosti bohatý, dosud nepublikovaný materiáli který si vyžádá zvláštního zpracování. Zde uvedu jen
několik skromných, vesměs neodborně získaných nálezó., kter,
však dobře doplňují obraz tehdejšího osídlení.
,

,

1. KRASNA HORA nad Vltavou, ·o. Příbram . • Již r.1937 zaznamenal odborný pracovník Ústavu A.Knor (archiv AÚ ČSAV,
čj. 121/1937) keramiku a jiné před~ěty, Údajně pocháze~ící ze žárových hrobů, získané ing. J.Švagrem a zapsan,
v přír.katalogu AÚ pod přír.č. 71/34. Byly nalezeny v trati "Voleško" (na mapě 1:25 000 "Voleská"), u někdejšího
sokolského cvičiště, těsně na sever od Krásné Hory, v
Úhlu rrezi siln_i'cí do Kamýka n. Vl t. a cestou do Vletic.
Místo leží v rovinaté polez~, v nadmoř.výšce 410-420 m,
kterou od Z na V protéká malý potó.ček. Je obklopeno nevysokými, částečně zalesněnými kopci s nadmoř.výškou 450470 m. Nález obsahuje kromě střepcvého materiálu také kamenné brousky i přesleny a podle uvedené zprávy v něm byla rovněž mazanice, takže o jeho sídlištním charakteru
není pochyb. Je uložen v museu v Sedlčanech. Na mapce
(tab.)7:3) je místo nálezu označeno číslem 11.
Popis ná.l ezei: Světlešedý zaobleně dvojkÓni cký přeslen,
zdobený hlubokými d~lky, v. 2,3 cm,~ 4 cm, inv.č. 425
(tab. 34:)). --- Světle šedý zploštěle hruškovitý pfes-
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len, na obvodu svisle kanelovaný, v. 2 cm, 0 3,2 cm,
inv.č. 426 (tab. 34:1). --- Ploše válcovitý oranžově šedý přeslen, na obvodu s hlubokými okrouhlými d~lky, v.
1,8 cm,~ 4 cm, ínv.č. 428 (tab. 34:2). --- Oranžově
žlutý asymetricky dvojkÓnícký přeslen, zdobený mělkými
paprskovitými rýhami, v. 3,3 cm, 0 3,7 cm, inv.č. 427
(tab. 34:4). --- Zlomek okrouhlého , cihlově červeného
keramického předmětu, uprostřed s okrouhlým otvorem o 0
2,3 , cm, inv.č. 429 (tab.34:6). --- Část cihlově červe
ného ploše hranolovitého předmětu, vyrobeného z ostré
písčité hlíny a velmi dobře vvpáleného; obě kratší strany jsou uraženy, zachov.d. 7,5 cm, š. 2,3 x 4,1. cm, inv.
č. 430. --- Hranolovitý brousek z jemnozrnného šedožlutého pískovce, na podélných stranách používáním konkávně obroušený, na plochách obou konců otlučený, d. 11 cm,
š. při koncích 5 x 4 cm; uprostřed 3,6 x 3;3 cm, inv.č.
431. --- Část zaobleně hranolovitého plochého brousku ze
zelenošedé, silně slídnaté krystalické horniny (rula?),
používáním silně vybroušený; zachov.d. 8,5 cm, š. na zachov. konci 3,8 cm, na uražené straně 3 x 1,8 cm, inv.č.
432. --- Zlomek stě~v tmavošedého hrnce z ostré hlín,y s
hrubě drcenou tuhou, zdobeného vstřícně řazenými nehtovými vrypy, inv.č. 435. --- Zlomek tmavošedého hrnce z ·
ostré hlín,y s hrubě drcenou tuhou; pod hrdlem je krokvicovitě modelované nalepené žebro, stěnu zdobi. různě velké
nehtové vrypy, inv.č. 444 (tab. 34:7). --- Zlomek šedohnědého situlovitého hrnce z ostré hlín,y s hrubě drcenou
tuhou (lom tmavošedý), povrch hladký, na lomu mezi prohnutým hrdlem a téměř svislou stěnou a na horní části
stěny řady hlubokých vryp~, inv.č. 446 (tab. 34:8). --Zlomek stěny tmavošedého hrnce z ostré hlíny s hrubě drcenou tuhou, s plošnou výzdobou z nehtových vrypů, inv.
č. 598. --- Obdélníkovitý zlomek nezdobené stěny nádoby z tuhovité hlíny, s okraji hladce obroušenými, uprostřed provrtaný; rozměry 3 x 2,3 cm, inv.č. 599. --- Zlo-
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mek hnědošedého soudkovi tého hrnce, strmé tuhované hrdlo
má rozšířený, rovně upravený okraj a je od hrb olaté stěny
odděleno schodovitým lomem se vstřicnými vrypy, inv.č.
441 (tab . 34:9). --- Zlomek červenohnědého soudkovitého
hrnce s rozšířeným, šikmo dovn ít ř seříznutým okrajem a
tuhovaným hrdlem, které je od stěny s hlubokými vrypy od. děleno žébrem se vstřícně řazenými vrypy, inv.č. 44 2 (tab.
34 : 10) . --- Malý zlomek šedohnědého soudkovitého hrnce
s vodorovným, šikmo přesekávaným žebrem, inv.č. 443 . --Zl omek oranžově žlutého nečleněného soudkovitého hrnce . se
slabě zataženým okrajem, zdobený řadou mělkých okroÚhlých
důlkó., inv.č . 440 (tab. 34:11). --- Zlomek podobného soudkovitého hrnce s řad ou okrouhlých důlků pod okrajem, inv.
č . 445. --- Zlomek vrchní části žlutošedé zásobnice s vodorovným nalepeným důlkovaným žebrem pod kÓnicky sevřeným
hrdlem, inv.č. 447 (tab . 34:13). --- Zl omek podobné zá sobnice s hladkým hrdlem a drsnou stěnou pod na lepeným,
obdobně důlk ova ným žebrem, inv.č. 455. --- Zlomek silnostěnn ého ·zásobnicového tmavošedého hrnce; strmá stěna,
silná 1,4 cm,. oble přechází ve stejně silné dno, inv.č.
433. --- 3 zlomky drsných stěn různých hrnců, inv . č. 434,
437, 438. ---Kus baňaté šedohnědé, navrch tuhované nádoby esovitého profilu z ostré, dobře vypálené hliny; na
plecích je Úzký svislý výčnělek, inv .č. 454 (tab . 34:15). ·
--- Zlomek červenohnědé š iroce lahvovi té nádoby s ven vyhnutým nezesíleným okrajem; povrch a pruh při vnitřní straně okra jě j sou tuhovány, inv.č . 453 (tab . 34:12). --- Zlomek silnos těnné velké oranžově přepálené nádoby z hlíny
s většími bilými kamínky, zdobené navrch nepravidelným
vleštěnym obloukovitým ornamentém, inv.č. 436. --- Zlomek
,,
konicky rozevřené ora n~bvě hnědé misky z ostré písči té
hlíny, vi 4,5 cm, 0 okraje cca. 11 cm , inv.č. 436 . --Zlomek vrchní části šedohnědé nádoby, pracované v ruce z
jemné hl:1'.ey; silrt~ sevřené h~dlo je odsazeno od baňatých

..

.

stěn,

452. --- Zlomek na vnitřn:1'.
strani tuhovan4 epodn:l ~ásti misky z Jětnnijši hrt~doč~l' ....

povrch tuhován,

inv.č.

..
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vené hlíny, míst o dna s omfalem o 0 cca 3,5 cm, inv.č.
451. --- Tři zlomky stěn dvou oboustranně tuhovaných
v ruce pracovaných misek z jemnější hlíny, inv.č. 449,
451. --- Zlomek klenuté st ěny černé mísy, pracované na
kruhu z j emné hlíny , inv.č . 450. --- Od řený zlomek pl oché šedohnědé, oboustranně tuhované pokličky- z jemné
hlín.y, max. 0 cca 13,6 cm, inv . č. 448 (ta b. 34 :5). --Kus jel eního (? ) parohu, . inv.č. 456 . --- Kromě toho na
začátku uv edená zpráva pod stejným přír.čís lem uvádí
ješt ě vej čitý zv ě tralý žulový valoun, dlouhý 9 cm , který nebyl autorkou při inventarizaci sedlčanského muzea
v r.1954 nalez e n.
2 •. KŘEPENICE, o. Př íbram. V r.1950 našel J.Ešner na dvoře
svého domku, parc . č . 490, v jedné z j am pro stromký pár
keramických zlomků, k t eré prý byly zloženy spolu s větší
mi lomovými kameny v t mavší mastné hlíně. Naleziš t ě l eží v rovinaté poloze s nadmoř .vý škou cca 400 m, západně
,
od křepe nické tvrze . Přír.č . AU 91/51. Na mapce ( tab.
37:3) je mí s to nálezu označeno čísl em J.
Popis nálezů: Zlomek ora nžově červené ho soudkovitého
hrnce se slab ě sevřeným hr dlem a v o d or ovně upraveným
okrajem, pod hrdlem je šikmo přesekávané . nalepené žebro
(tab. 35 :1). --- Zlomek široce rozevřené mís y slab ě zalomených stěn , povr ch hladký , červenohnědý (.tab. 35:J).
--- Tři zlomky stěn nádob pracovaných stejně jako dva
předeš l é střepy z hrubší š ed o černé nebo oranžově č e rve
n é hlíny. --- Zlomek šedoče rné tuhované misky zalomeného profilu, s mírně prohnutým tenkým rozevřeným okr ajem;
na vnitřní stran ě je zachována část hvězdicového orna ~
mentu z jemn ě rytých rovnobě žný c h čar (ta b. 35:2).
Dva zlomky jemných červenavých nádob, jeden z nich na
povrchu tuhovaný •
•...

3 • .OŘÍKQV, obec. Hrab ří , o, Přibram. Na jaře r .1958 odk o ,
pávali občan é z Oříkova pro své zahrádky hlínu v uvózo-
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vé cestě mezi Oříkovem a Oříkovcem a našli přitom několik
keramických zlomků, přeslínek a mazanici. Nálezy svěřili
archiváři MěNV v Sedlčanech, K.Klenovcovi, který je odevzdal autorce. Obhlídka, provedená autorkou téhož roku,
zjistila, že místo nálezu le ží ve vzdálenosti 150-200 m
na JJZ od Oříkova, kde byla tehdy v severní stěně dosti
. hlubokého Úvozu v délce 15-20 m dobře viditelná tmavá kulturní vrstva, silná 20-30 cm, překrytá ve výšce 40-50 cm ·
ornicí a žlutou svahovou hlinou, z níž byly vybrány dal,
ší dva střepy. Jižní svah uvezu byl zarostlý křovím a
plošný rozsah sídlištní vrstvy po obou stranách cesty nebylo možno zjistit pro hustý polní porost. Místo leží v
široké kotlině, v nadmoř.výšce cca 420 m, pod jižním. svahem návrší s kÓtou 436 m. Na JZ okraji kotiiny je vyšší
pahorkatina. kopec Pikřice (533 ~), vrch nad osadou
Hradce (542 m) a vrch Altán (544 m). Východní stranu kot-·
liny ohraničuje vrch Jonáš (492 m) a Pečická hora (504 m)
s nedokončeným kruhovitým opevněním kolem vrcholku1 Zásobování sídliště vodou zabezpečoval potůček západně od
naleziště, který se severně od Oříkova spojuje s vydatnějším horním tokem potoka Musiku, směřujícím k sz. Přír.
č. AÚ 36/58. Na mapce (tab. 37:3) je místo nálezu označena' číslem

9.

Popis nálezů: Zlomek většího hrnce s hladkým, kdysi tuhovaným hrdlem, které od drsných stěn dělí nalepené žebro se vstřícně uspořádanými vrypy (tab. 35:4). --- Zlo- .
mek spodní části nehlazeného světle hnědého . hrnce strmých
stěn (tab. 3 5: 5). --- Zlomek od dna větší nádoby (mísy?:),
'-navrch světle hnědé, na vnitřní straně hladké 81 tmavo šedé (tab. 35:6). --- Zlomek z výdutě větší světle hně
dé baňaté nádoby hladkého, silně tuhovaného povrchu (tab.
35:7). --- Malý zlomek stěny větší nádoby ., pracované v
ruce z hrubé hlíny se silnou příměsí tuhy. --- Kus stěny
velké, světle če~v e nohnědé ná~oby, vnit ř ní strana tmavoŠědá, lom če~ny . --- arubě praéovaný pře sl1 ne k bochnič

kovit~no

tvěru;

v. i,4 em,

~

2,5 ~m (tab~ 35!8). - - -

Pět
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malých hrudek mazanice bez otisků dřev nebo prutů á tři
větší kusy mazanice, z nichž dva bylo mož n? spojit; po?házejí z jakéhosi většího předmětu, pravděpodobně z pece.
Slepené zlomky mají na sebe kolmé, hrubě vyhlazené vněj
ší ploc~y a vytvářejí tu p ou,"mírně obloukovitou hranu.

4. SEDLČANY, o. Příbram. Při stavbě rodinných domků na jižním okraji města v r.1959 byla nalezena na parc.č . 1024
keramika, kterou archivář MěNV K.Klenovec, odevzdal au,
torce . Ze střepů, zapsaných v přír.katalogu AU pod čísl em 49/61, bylo možno sestavit větší kusy nádob, takže
se zdá,' že výkopem byl porušen jakýsi sídelní objekt.
Místo nálezu leží v nadmoř. výšce 360 m, na mírném svahu, který se sklání na východ, k levému břehu potoka
Mastníku. Široká, k severu stoupající kotlina, kterou
nyní zaujímá město Sedlčany, chrání od západu kopce Cihelný (469 m) a Šiberný (477 m), kdežto k jihu a východu
je otevřenější. Na mapce (tab. 37:3), je místo nálezu
označeno

•

.

číslem

7.

Popi s nálezů: Část střepů slepeného soudkovitého žlutohnědého hrnce, pracovaného v ruce z poměrně jemné hlíny .
Sevřené hladké hrdlo má oble zesílený okraj a je od slab ě hrbolatých stěn odděleno nezdobeným nalepeným žebrem
(tab. 36:4). Ke stejné nádobě náleží ještě několik zlom~
ků ze spodní ~ásti strmých stěn. --- Větší počet zlomků
částečně slepeného situlovitého hrnce popelavě hnědé barvy; pod hladkým hrdlem a oblým okrajem je ploché, znádoby vymodelované žebro s větvičkovitě řezanými vrypy,
(tab. 36:5). --- Dva zlomky žlutohnědého soudkovitého
hrnce se slabě sevřeným, šikmo dovnitř seříznutým okrajem; ploché žebro se vstřícně řa z e nými vrypy dělí hladké
hrdlo od mírně drsných stěn (tab. 36:3). --- Zlomek svět
le hnědé baňaté nádobky esovitého profilu s oble zesíleným okrajem a Úzkým svislým výčnělkem na výduti (tab.
36: 2). --- Část tmavohnědé, oboustranně vyhl,9 zené misky
klenutých stěn, s mírně zataženýru, šikmo dovni tř seříz-

,.
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nutým okrajem; ploché žebro se vstřícně řazenými vrypy
dělí hladké hrdlo od mírně drsných stěn (tab. 36:3). --Zlomek světle hnědé baňaté nádobky esovitého profilu s
oble zesíleným okrajem a Úzkým svislým výčnělkem na výduti (tab. 36:2). --- Část tmav ohnědé, oboustranně vyhlazené misky klenutých stěn, s mírně zataženým, šikmo dovnitř seříznutým okrajem, pracované v ruce z poměrně jemné hlíny (tab. 36:1).
Žádný z popsaných sídlištních nálezů nebyl získán odborným výzkumem a jde také o soubory značně torzovité, které
nemusejí podávat Úplný obraz sidlišt, ze kterých pocházejí.
Přesto se zdá, že je možno postihnout mezi nimi některé
chronologické rozdíly.
Nejstarším je patrně nález z Křepenic (tab. 35:1), jak o
tom svědčí šikmo přesekávané žebro, pro které můžeme najít
analogie v nejstarším horizontu sídliště u Krašovic? právě
tak jako pro zalomený profil mísy (tab. 35:3)~ V podstatě
mladohalštatský jak tvarem, tak i vnitřní výzdobou je také
zlomek menši misky (tab. 35:2). Tyto tvary mis, které vycházejí z halštatského prostředí, jsou běžné rovněž v halštatsko-laténských plochých žárových hrobech jiných oblasti 7 a
vyskytnou se v nich v různých modifikacích i na Sedlčansku,
kde k nim náleží miska ze Sedlčan - Lhotky„8 Nejstarší sídelní horizont v Krašovicích, který svými tvary nádob navazuje na nejmladší bylanskou kulturu, je zcela prost laténských prvkťl a chybí v něm i tuhov·á keramika, příznačná pro
časný latén, 9 takže jej patrně - právě tak jako náš nález
z Křepenic - můžeme datovat nejspíše k začátku 5.stol •. před
n.l. Je proto třeba považovat nález z křepenické . obce za
starší než ~idliště z trati 0 V sedlích 11 , položené rovněž na
katastru Křepenicf 0 asi o 800 m dále na záp~d a označené
na naší mapce (tab. 37:3) číslem 2.
Hrncovité nádoby z nálezu v Sedlčanech (.t ab. 36) v jednóm
pfípadě maji mfrně zatažený okraj, u druhýéh dvou jsou jejiéh

..

..
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kÓnická hrdla těměř rovná. Tím se liši od mladších sídlištních nálezů ze Sedlčanska• v nichž se u hrnců s vodorovnými žebry na rozhraní hrdla a stěn - již v doprovodu tuhové
keramiky a mis vytáčených na ~ruhu - objevují hrdla poněkud
prohnutá, se zesílenými okraji vodorovně nebo šikmo dovnitř
seříznutými. 1fajdeme je jak na sídlišti "V sedlích" u Křepenic, tak i v nepublikovaném mate riál~ ze sídliště v Třeb
nici - Podlipí 1 označeném na naší mapce (tab. 37:3) číslem
5. Ve střední m krašovickém horizontu, pravděpodobně pod vli·
vem na kruhu vytáčen é ~2 ramiicy, je prohnutí h rdel těchto
• , h naco~
, - h Jes
'
,11 a svevdč 1, o t om, ze je
h rncovityc.
ve vyrazneJSl
s tře dní krašov i_cký horizont !nladší než právě uvedená sídlíš tě ••v sedlích'! a Tř eb nic i - Podlipí. Pozornosti si za~
slouží rovněž baňatá nádob~a se svislým výčnělkem ze Sedlčan (tab~ 36;2), vel~i bl ízká poněkud větší esovitě prohnuté nádobě z Krásné Hory ( ta·o. 34:15). Také tento tvar a jeho plastická výzdoba pramení prsvděpodobně ještě v halštatském prostředí. Na Sedlčansku s e podobný svislý výčnělek
udržu je ještě déle, jak o tem svědčí nepublikovaný zlomek
ze sídliště "V sedlí ch DC Sedlčany , inv. č. 186). Tam je
ovšem tato plastici.á výzdoja aplikována na rozevřenější pohárcvi tou nádobku s vodorovr„ě rozšířeným okrajem, která je
pravděpodobně mladší Eež es ovítě prohnuté tvary ze Sedlčan
a . Krásné Hory. Z6e j e třeba podo~knout , že nález ze Sedlčan
je vzdálen jen asi 700 m ~a zápac od místa nálezu plochých
žárových hrobů v Sec lča nec h - Lh ot ce ( na naší mapce tab.
37:3 bod č„8), bezp ečně datovaných do č asného laténu kruh ovitým tyčinkovým jemně vroubkov aným bronzovým nárámkěm~ 2
Není vyloučeno, že tyto hrobové n2lezy představu.j í č á st pohřeb iš t ě k sídlišti v Se dlč anech.
Keramický materiál z Krásné Hor;y ml vysl o veně sběrový
charakt er $ snad i vět š í časové ro zp ěti~ Mů ž eme tak soudi t
i z př{tomnosti tuhové k~ r arr.iky ( tab„ 311-:7 ,8) a ze zlomku
š if•oce lahvov :i té tuhovYzlné nó doby „ Pro ni na jděme nejbližší
analogi i v nadobě z e ž&rovýcY ~robú 7 ?oče picích~J ozna-

~
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čenyt?h na mapce (tab. 37:3) číslem 15. Tento tv·a r, navazu-

jí~! na mladoh&i§tatské amfo~ovité nádoby, mívá

ještě

hrdlo
i~Oteině odša~@né od baňatých stěn, jako je tomu u nepublik@VAfié čášti nÁfloby z 1řebnice - Podlipí (M Sedlčany, inv.
g_ 4~3) nebo v mohyle v lese Babín u Horaždo~ic~ 4 Jedna z
néjpěkhěJšíéh Ukázek tohoto tvaru byla nalezena v mohyle u .
Ďřažiček na Tabórsku;' kde je datována zdobenou bronzovou
pochvou meče do 4.století~ 6 . Z mladohalštatských tradic vychází také kónicky rozevřená miska z Krásné Hory (tab. 34t
i4); podobné mísy se však jako prostý Účelový tvar udrluj:(
na sídlištích dosti dlouho a v jižních Čechách přesahují
někdy snad i do posledního stol, před · n.1. 17 Neobvyklá je
v soudobých nálezech plochá tuhovaná poklička (tab. 34:~).
, žiómek t~měř stejné, ale patrně již na kruhu pracované pt;;=:
•
kličky, je obsažen i v m~tériálu ze sídli~tě u Křepenic "V
Seá.iích" (M Sedlčany, inv.č. 458). Není bez zajímavosti, že
velmi podobné pokličky bez knoflík~ na uchopen!,-~teré
od
.
ůveá.entch exemplář~ dělí doba snad dvou set let, nebo i více,
byiy poůžívány ještě v pozdně laténském období na oppidu
v Hrazanech.
K sídlišti v Krásné Hoře zřejmě náléžely ploché žát0vé
hřóby, narušené při ~tavbě s ilnice do Kamýka n.Vlt. V po1ózé "Kohoutek" severně od sídlišt~ a označené na naš:L -niapce
(táb. 37:3) číslem 16. Podle zprávy v archivu AU ČSAV, uvedené na začátku tohoto článku, byly z ni.c h získány n~tlflby a
póěkózený železný oštěp. Jednu z nádob spolu s ošt,lfHM1 pubiikováÍa E.Soudská~8 Druhá, ulóžená v sedlčanském mu~~u (iriv.
č. 724), má odořáný okrsg a je zachována ve výšce iB,5 cm.
Její široká tuhóvaná ~ýáuť soadá šikmo k poměrně malému dnu
a zdobi ji visutý trojJhelníkóvý ornament z jemně rastrovanýéh pásků, vroubených ostře řytými liniemi. Výzdobu doplňu
j í hluboko vtisknuté kolky ze soustředriych kroužků, umístě
né v rozích troJuhěiníků a nad riimi (tab. 37~1). Výzdoba
této nádoby se svým séhématem visutych trojúhelníků a tuhovanym povrchem hlásí ještě k miadohalštatským tradicím; ai~
kruhovité kol.kW 3sou již laténské . Nevíme ovšem , jaký měla

..
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okraj, ale tvarem těla i schématem výzdoby se velmi blíží
některým nádobám z pohřebiště u Rybovy Lhoty na Táborsku} 9 ,
kde najdeme i poněkud podobné velké kruhové kolky. 20 Ovšem
. proti orname.n tu nádoby z Krásné Hory, je výzdoba nádob z Rybovy Lhoty značně zhrublá, co ž by mohlo souviset s tím, že
podle zlomku modrého skleněného náramku zasahuje pohřebiště
v Rybově Lhotě určitě nejméně do středolaténského obdobi~1 -,,
Třetí nádoba z hrobů u Krásné Hory (M Sedlčany inv.č. 424)
má tvar hluboké misky s CTÍrně proh nutým hrdlem, odsazeným
měkkým lomem od baňatého spodku s mělkým omfalem místo dna.
Je šedočerná, v horní části tuhovaná, v. 8,5 cm, 0 okraje
10,5 cm, 0 onďalu 3,5 cm (tab. 37:2).
Vnitřní spojitost sídelních nálezů s plochými žárovými
hroby naznačuje i jeden z přeslenů z Krásné Hory (tab. 34:
1), modelovaný v miniaturní podobě stlačené lahvovité nádoby se svislými žlábky, tedy ve tvaru, který je podle V.
22
~aldové
projevem počátku laténského stylu v plochých žárových hrobech. Tvarově stejný přeslen, ale bez žlábků, se
vyskytl i na sídlišti v Třebnici - Podlipí (M Sedlčany, inv •.
č.415). Další přesleny v miniaturní podobě nádob, používaných jako popelnice v plochých žárových hrobech, jsou známy z Krašovického sídliště~ 3 . Dva z nich jsou poněkud vyš šího lahvovitého tvaru, třetí je téměř př esnou miniaturní
replikou nádoby z Týnčan~ 4 Zdá se, že přesleny v podobě
miniaturních nádob jsou charakteristické pro př elom pozdního halštatu a čaského laténu pravděpodobně v širší oblasti,
než je Sedlčansko, jak je možno soudit i podle přeslenu ze
sídliště v Běchovicích, který doprovází časně laténská keramika~5
Ze Sedlčanska je až dosud známo osm bezpečných 26 a dvě
nejistá 27 naleziště plochých žárových hrob~ halštatsko- laténských ·a sedm přibližně současných sídlištních lokalit
(tab~ 37:3). Z hrobó. jsou patrně nejstarší nálezy z Nové
Vsi u Nalžovic, které se bronzovými kruhy i keramikou hlásí ještě k dědictví bylanské kultury, kdežto hrobové nále-
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zy ze Sedlčan - Lhotky je možno datovat do časného laténu.
Další hrobové i sídlištní nálezy zasahuji do 4.stol. před
n.l., i když - alespoň u sídliště v Krašovicích_ je třeba
počítat s delším trváním. Všechny tyto lokality, situované
v povodí tři pravobřežních přítoků střední Vltavy, potok~
Brziny, Musiku a Mastníku vytvářejí ucelenou sídelní oblast,
jejíž krajní body jsou od sebe vzdáleny . 13-14 km, a která
byla osídlena asi jakousi menší etnickou skupinou. Sídliště
této sídelní enklávy, s výjimkou osady v Třebnici ~ Podlipí
položené na ostrohu s příkřejšími svahy, leží v rovinatých
polohách nebo na mírných svazích, v nadmoř.výšce okolo 400
m. Výběr míst pro osídlení určovala jistě potřeba pitné vody a nutnost, aby pole ležela co ne jblíže obydlí. K tomu
právě byly nejvhodbějsí nižší polohy této části středočeské
žulové pahorkatiny, na jejichž výše položených místech skalní podloží namnoze vystupuje až k povrchu. Určitý význam
pro volbu místa mohla mít také okolnost, že tato krajina
patří k oblastem s velmi hustým povrchovým výskytem zlatonosných hornin~ 9 Pole, ležící na větsinou podzolovaných
hlinito-písčitých půdách, na nichž se jen místy vytvořila
Úrodnější hnědozem; 0 byla asi i tehdy málo výnosná. Ale
rýžování zlata mohlo být příčinou určité zámožnosti tehdejších obyvatel, zračící se v poměrně početných bronzových
kruzích v hrobech i na sídlištích.

Poznámky
1 V.Šaldová, Ploché žárové hroby halštatsko-laténské v čes
ké mohylové oblasti, PA XLVI 1955, obr.11; E.Soudská, Pozdně halštatské žárové hroby na Sedlčansku a Táborsku, AR
XXI 1969, 518-524.
2 L.Jansová, Příspěvek k chronologii jihočeského pozdního
halštatu, PA XLVIII 1957, 425-462; E.Soudská, Obydli na
pozdně halštatských sídlištích, PA LVII 1966, 540 nn. _
3.L~Horáková-Jansová, Laténská tuhová keramika v Čechách a
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na Moravě, ~A XLVI 1955, 136, obr. 2.
Ibid. 138.
L.Jansov á 1957, obr. 15:4.
Ibid., obr. 7:21.
V.Šaldová, o.c., 94.
E.Soudská 1969, tab. I:4; IV:10.
I.Kappel, Die Graphittonkeramik von Manching, Wiesbaden
1969, 51.
Viz pozn. 3.
Jansová 1957, 454, obr. 23:B.
Soudská 1969, tab. II:2.
Ibid., tab . II:8.
L. Jans ová , Konec jihočeských mohyl doby laténské, PA
LIII 1962, obr. 1:3.
J.Filip, Kelt ov é ve střední Evropě, Praha 1956, tab. X.
J.Filip, Keltská civilizace a její dědictví, . 3.vydáni,
Praha 1963, 127 •
L.Jansová, Pozdně laténské osídlení jižních Čech. Kandidát. disertace, Praha 1962, 265 n.
Soudská 1969, tab. I:6,7,
Ša l dová, o. c ., obr. 8:4, 7; 9:5, 8.
Ibid., obr. 8:6.
Ibid. , 97.
Ibid., 96 .
Jansov á 1957, obr. 8:1; 15:1,2.
Soudská 1969, tab. II:7.
J.Zadák-Sl.Vencl , Nálezy z běchovické cihelny z let 1960až 1968, BZO 1970, Praha 1973, tab, XLIV:i-6a.
Kromě zmíněných hrobů uvádí L.Hájek, ZZP V 1941 nále~ pozdně halštatského žárového hrobti v Kamýku n.Vlt. Mísu z tohoto hrobu, uloženou prý v sedlčanském muzeu jsem p~i inventarizaci v r.1964 neneašla.
Jde o nález jakýchsi mohylek, porušených při stavbě cesty
z Třebnice na Š tíleček, který zazname·nává Č.Habart, Šédlčansko ~ Sedlecko a Voticko I, Praha 1925, 279. V téže prá-
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ci na str. 280, se uvádějí zbytky "popelnic", které „byly
tuhovšfiě, veiice baňaté, s horním okrajem velmi vypuklým,
jednák hladké ~plně bez ozdob, jednak drsné s rýhami podélnými a vrypy tečkovanými", které byly nalezeny u Vá . pehice, nedaleko Libíně. Při i nventarizaci jsem našla v
sédlčanském muzeu nádobu s lís tkem: "Daroval F.Marát, Vápenice. Nalezena v naplavenině na louce". Tutéž nádobu
však uvádí A.Knor v e zprávě čj. 121/37 jako nález z Krásné Hory, získaný ing. J.Švagrem a stejnou lokalitou ji
publikovala i E.Soudská - viz pozn. 18.
28 Soudská 1969, 519n, tab. I:1-3, III.
29 t.Jansová, Pozdně laténské osídlení jižních Čech, m&pa
povrchového výskytu surovin •
. 30 V. Vojáček, Přehiedná mapa pť'.1.dních poměr~ zem~ aě1:lléý0h.

Prah::i 1960.

Einige spathallstattzeitliche bis fruhlaténezeitliche Funde
im Raum von Sedi&ar:iy (Tať. 34-37)

Libuše Jansová
Zusammenf'assung

D1e Verřasserin veroffentiicht ápathalistáttzeitiiéhe Diá
fruhiáterteze1 tÍj che Siedlútigšfunde, d1ě fleři f ólgerHien vier
Funápiatzen im Raum von Sedlčany entštaifilííéfi (Krásná Hera,

K~epenice, Oříkov, Sedlčany).
Aus der Karte (Taf. 37:)) geht hervór, ijass si ~fl aie betreffenderi Fundpl~tze in ~irlem géschlossenen Si e"'""ďl.ungsraum
befinaen, der von ěiner kleineren ethnischen druppe besíede.l t wář. Die· Si edlungen in dem genannten Ráum una die verhii'l tni.smassig zanlr e i Chen tialls ta t tzei tlichéri bis t'ruhla ;..
t~heže~tlicheri Branct~raber kommen tlberwiegehd auf Eóerren
oder auf míldeh Abhá ngen vor, in einer Seehqňe von rund 400 m.
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Bei der Wahl der Siedlungsstatten waren augenscheinlich
die Suche naph Trinkwasser und die Nahe der Felder von ent'
scheidender Bedeutung. Von Wichtigkeit war vielleicht auch
der Umstana, dass in jener Gegend goldhaltige Erze ober flachlich in ausreichender Menge vorkamen. Die verhaltnismassig dichte 3esiedlung dieses Gebietes ware dann u.a. an
Goldgewinnung zuruckzufuhren.

r
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•

..

- 276 -

SEZNAM ZÚČASTNĚNÓH INSTITUCÍ
Blatná., M (negativní zpráva)
Brandýs n.L. ,. M
Čelákovice, M

Horaž~ovice, M (negativní zpráva)
Hradec Králové, M
Cheb, M
Chotěboř, M (negativní zpráva)
•
Jaroměř, M (negativní zpráva)
Liberec, M
Most, AÚ ČSAV
Nymburk~ M (negativní zpráva)
Plzeň, AÚ ČSAV
"'
.
Plzen,
M
Poděbrady,

M

Praha, AÚ ČSAV .
Praha, MM
Praha, NM
Teplice, M - pracoviště Bílina
Trutnov, M
"'
Vodnany,
M (negativní zpráva)
Ústí n.L., M

- 277 -

SPOLUPRACOVNÍCI

..

Beneš Antonín, PhDr, expositura AÚ ČSAV Plzeň
Blajerová Miroslava, CSc, AÚ ČSAV Praha
Bubeník Josef, PhDr, expositura AÚ ČSAV Most
Budinský Peter, PhDr, M Teplice, pracoviště Bilina
Cvrková Marta, M Ústín. Labem
Čtrnáct Václav, M Plzeň
Čujanová-Jílková Eva, PhDr, CSc, AÚ ČSAV Praha
Doubová Marie,· ťhDr, M Plzeň
Durdík Tomáš, prom.hist., AÚ ČSAV Praha
Fridrichová Marie , PhDr, MM ťraha
Frohlich Jiří, Pís ek
Hejna Antonín, PhDr, CSc, AÚ ČSAV Praha
Holnerová Eva, RNDr, M Liberec
Hrala Jiří, PhDr, CSc, AÚ ČSAV Praha
Huml Václav, PhDr, MM Praha
Chotěbor Petr, SF ČVUT
Jansová Libuše, PhDr, CSc, AÚ ČSAV Praha
Justová Jarmila, ťhDr, CSc, AÚ ČSAV Praha
Kabát Josef, AÚ ČSAV Praha
Kavan Jaroslav, PhDr, M Liberec
Koutecký Drahomír, PhDr, expositura AÚ ČSAV Most
Malý Vladimír, M Brandýs n.L.
Mašek Norbert, PhDr, MM Praha
Michálek Jan, prom.hist., expositura AÚ ČSAV Plzeň
Motyková Karla, PhDr, CSc, AÚ ČSAV Praha
Moucha Václav, PhDr, CSc, AÚ ČSAV Praha
Pavl~ Ivan, ťhDr, AÚ ČSAV Praha
Plesl Evžen, PhDr, CSc, AÚ ČSAV Praha
Princ Milan, JUDr et PhDr, AÚ ČSAV Praha
Rybová Alena, PhDr, CSc, AÚ ČSAV Praha
Sedláčková Hedvika, PhDr, M Poděbrady
Sigl Jaro slav, prom.hist., M Hradec Králové

- 278 -

Karel, PhDr, CSc, NM Praha
Slabina Miroslav, PhDr, NM Prah~
Smetánka Zdeněk, PhDr, CSc, AÚ ČSAV Praha
Smrž Zdeněk, prom.hist., expositura AÚ ČSAV Most
Štefanová Věra, PhDr, CSc, AÚ ČSAV Praha,
Šebesta Pavel, prom ~hist., M Cheb
Šolle Miloš, PhDr, CSc, AÚ ČSAV Praha
~paček Jaroslav, M Čelákovice
Velímský Tomáš, prom.hist., expositura AÚ ČSAV Most ·
Vokolek Vit, Phůr, M Hradec Králové
Waldhauser Jiří, PhDr, M Teplice, pracoviště Bílina
•
Weber Vít, . M.Liberec
Wolf Vladimír, Phůr, M Trutnov
Zadák J., Běchovice
Sklenář

- 279 -

POPIS TABULEK
V závorce za lokalitou je číslo, pod kterým je
v textu (týká se tabulek 1 - 22).
Tab.

..

..

..

zařazena

l. Bylany, o. Kutná Hora (19). Situace sondážního
prózkumu 1971.
Tab. 2o Kutná Hora, o. Kutná Hora (91a). Situace eneolitických a starobronzových nález~ severně od neolitické~o sídliště.
Tab. )o Kutná Hora, o. Kutná Hora (91a). 1. Situace zá chranného výzkumu v roce 1971; 2. Nálezy i objektu N 2/71; 3. Nálezy z objektu N )/71.
Tab. 4. Kutná Hora, o. Kutná Hora (91a). Nálezy z objektu
1601.
Tab. 5. Kutná ·Hora, o. Kutná Hora (91a). Nálezy z objektu
1602.
Tab. 60 Příšovice, o. Liberec (167).
Tab. 7. Svijany, o. Liberec (190) •
Tab •• 8. Velichov, o. Karlovy Vary (209).
Tab. 9. 1 Vlkov, o. Tábor (214); 2-4 Sedlec, obec Temelín, o. České Budějovice; 5 Všemyslice, o. České
Budějovice (222); 6-8 Týn n.Vlt., o. České Budějo
vice (200c); 9 Březí u Týna n.Vlt., o. České Budějovice (14a}o
Tab. 10. Hradec u Stoda, o. Plzeň-jih (53).
Tab.• 11. Bohy, o. Plzeň-sever (8). Hrad Krašov - hrubý terénní náčrt o
Tab. 12. Dneboh, o. Mladá Boleslav (30).
Tab. l)o Praha 6 - Dejvice (157b).
Tab. 14. Lhota, obec Dolní Břežany, o. Praha-západ (96d,f).
Tab. 15. Lhota, obec Dolní Břežany, o. Praha-západ (96g).
Tab. 16. Žimutice, o. České Budějovice (237a) •
Tab, 17. Drhovle, o. Písek (38).
Tab. 18. l Smoleč, o. Písek (186); 2-3 Písek, Oo Piěek
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(139a), 4-5 Bernartice, o. Písek (5c); 6-10 Údra!,
o. Pise k ( 202b).
Tab. 19. Chřeštovice, o. Písek (68).
Tab. 20. Chřeštovice, o. Písek (68).
Tab. 21. 1 Hradiště, o. Písek (56); 2 Písek, o. Písek
(139 d); J Nehvizdy, o. Praha-východ (125); 4
Kublov, o. Beroun (90), 5 Toušeň, o. Praha-východ
(194a).
Tab. 22.-23. patří k článku A.Beneše: Archeologické nálezy
z Přeštick~ (okres Plzeň-jih) ve sbírce Václava
Černého v Plzni.
v
••
Tab. 22. 1 Knihy, obec Vodokrty, o. Plzen-Jih; · 2 Př:ícho vice, o. Plzeň-jih; 3 Zelené, obec Lužany, o. Plzeň-jih; 4-8 Radkovice, obec Příchovice, o. Plzeň
jih.
Tab. 23. 1 Zelené, obec Lužany, o. Plzeň-jih; 2 Lišice,
obec Dolní Lukavice, o. Plzeň-jih; 3 Neznámá na leziště; 4 Dolce, obec Horšice, o. Plzeň-jih; 5-10
Radkovice r., obec Příchovice, o. Plzen-jih.

Tab. 24.-33. patří k článku M.Cvrkové a J.Waldhausera: S:ídliš tě lužické· kul tury lidu popelnicových polí u Neštěmic (okres Ústí nad Labem). Kodifikace: tečka
u profilu: tuhovaný povrch; silnější linie: rytá výzdoba; široké linie: žlábkováni.
Tab. 24. Neštěmice, o . Ústí n.L. Plány a profily objektd lužické kultury.
Tab. 25. -Nešt ěmice, o. Ústí n.L. Plány a profily objektd lužické kultury.
Tab. 26. Neštěmice, o. dstí n.L. Keramika z obj. 2 (1-19),
obj. 3 (20-27) · ~ obj. 6 (28-36).
Tab. 27. Neštěmice, o. Ústí n.L . Keramika z obj. 7 (l-4),
obj. 9 (5-9), obj. 12 (10-12), obj. 10 (13-15), obj.
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Tab. 28.

Tab. 290

Tab. )O.

Tab. 31.

Tab. 32.
Tab. 33.

11 (16-19), obj. 14 (20-30) a obj. 17 (31-39)0
Neštěmice, o. Ústí n.L. Keramika z obj. 15 (1-4),
obj. 16 (5-19); obj. 21 (20-24), obj. 20 (25-26),
obj. 24 (27-29, 30 - silex, 31-33, 44), obj. 26
(34, 38), obj. 22 (39-40),obj. 25 (35-37) a obj.
28 (41-43).
Neštěmice, o. Ústí n.L. Keramika z obj. 30 (1- 5),
obj. 32 (6-10 ~ 11 - šídlo bronzové, 12-24), obj.
35 (26 - šipka kostěná, 25, 27), obj. 39 (28-29),
obj. 38 (30-31), obj. 42 (32-33), ·obj. 43 (34-35)
a obJ. 51 (36-39)0
Neštěmice, o. Ústí n.L. Keramika z obj. 41 (1-17),
obj. 45 (18-24), obj. 47 (25-27, 28 - brousek kamenný, 29-30)a objo 55 (31-33).
Neštěmice, o. Ústí n.L. Keramika z objo 53 (1 - 4),
obj. 54 (5-8),"obj. 59 (9-11), objo 57 (12-16),
obj. 61 (17-22), obj. 64 (23-24), obj. 66 .(25-30),
obj . 62 (34 - silex, 31-33, 35-36) a obj. 68 (3742).
Neštěmice, o. Ústí n.L. Korelace znak~ keramiky.
Neštěmice, o. Ústí n.L. Prostorový vývoj na lokalitě.

Tab. 34.-37 . patří k článku L.Jansové: Několik pozdně halšt~tských až časně laténských nález~ ze Sedlčanska.
Tab. 34. Krásná Hora n.Vlt., o. Příbram. Sídliště.
Tab. 35. 1-3 Křepenice, o. Příbram - sídliště na ppč.490;
4-8 Oříkov, obec Hrabří, o. Příbram - sídliště;
9 Sedlčany, o. Příbram - sídliště, , místo nálezu
jé

označeno+,

tah. 36. Sedlaany, o.

.•

Příbram

-

sídliitěo

Tab. 31, l-2 Krásn, Hóřa n.Vtt., o. Piihram žárevé hřo
by. 3 Mapka haištatsko-láténskyeh žárovy~h hroBfi
v ókoií Sedičan, o. PfíBramo Vyklad zna~ek: a)
piriý kroužék - hroby, b) čtvereček - sidlišt~ ; c) ·

prázdný kroužek - nedokončené opevnění na Pačic
ké hoře u Libíně. Lokality: l Nová Ves u Nal!ovic; 2-3 Křepenice; 4 Dublovice-Zvírotice; 5
Třebnice-Podlipí; 6 Třebnice-Štíleček; 7 Sedlčany; 8
Sedlčany-Lhotka; 9 Oříkov;
10-11 Krásná Hora n.Vlt.; 12 Pořešice; 13 Libíň-Vápeni
ce; 14 Mezihoří; 15 Počepice; 16 Krašovice;
17 Týnčany; 18 Kamýk n.Vlt.
Tab. 38.-52. patří k článku V.Čtrnácta: Mohylové pohřebiště
•
v
nad Novou Hutí u Dýšiny (okres Plzen-sever) a
I
jeho vztahy k Středodunají a k mohylovému uzemí
Bavorska.
...
.
...
Tab. 38.
Nová Hut, obec Dýšina, o. Plzen-sever: 1, 8-12
mohyla č.1 z r.1907; 7, 13-14 mohyla č.3 z r.
1907; 3-4, 15 mohyla č.13 z r.1907; 6 mohyla Čo
10 z r.1908; 5 mohyla č.9 z r.1909; 2 mohyla č • .
11 z r.1909.
Tab. 39.
Nová Hut, obec Dýšina, o. Plzeň-sever: 1, 12 mohyla č.3 z r.1907; 8, 11 mohyla č.4 z r.1907;
2, 5 mohyla č. 5 z r.1907; 7 mohyla č.10 z ro
1907; 3-4 mohyla č.13 z r.1907; 6 mohyla č.8 z
r.1909; 14-15 mohyla č.20 z r.1908; 9-10 mohyla
...
č.2 z r.1908.-Dýšina (les Kokotsko), Oo Plzensever: 13.
Tab. 40.
Nová Hut, obec Dýšina, o. Plzeň-sever: 1 mohyla
č.10 z r.1907; 2-12 mohyla č.3 z r.1909.
Tab. 41.
Nová Hut, obec Dýšina, o. Plzeň-sever: .1 -5 mohyla č.l z r.1925; 8 mohyla č.3 z r.1925; 9-10 mohyla č.10 z r.1911,
7 mohyla č.12 z r.1908...,
Kbel, o. Plzen-jih: 6.
Tab. 42.
Nová Hut, obec Dýšina, o. Plzeň-sever: 1 mohyla
č.8 z r.1909; 2-3 a-f mohyla č.11 a č.8 z r.1909;
4-'1 mohyla č.9 z r.1908; 6 mohyla č.8 z r.1909;
7-9 mohfla č.l, č.10 a č.5 z r.1911; 11 iµohyla č.

.-
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6 z r .1909 . -Přítluky, O o Břeclav: 10, 12-L6 ukázky keramických tvarů a výzdoby z mohylového
sídliště.

·•

.

•

•

...

Tab. 43. ~ová Hut, obec Dýšina, o. Plzeň-sever: 1-4, 6, 9
zlomky misek s okrajem plošně rozšířeným; 5, 8,
15 zlomky misek s okrajem seříznutýijl kolmo k ose
nádoby; 7, 10 zlomky misek s okrajem zaobleným;
11- 14 různé střepy.
Tab. 44. Nová Hut, obec Dýšina, o. Plzeň-sever. Nálezy z
laténských pohřbů: 1-2, 6-8 mohyla Čol4 z r.1908;
3, 5 mohyla č.9 z r.1911; 10 mohyla č.14 z rol909,
9 mohyla č. 22 z r.1909; 4 snad mohyla č„ 9 z. ·r.
1911.
Tab. 45. Nová Hut, obec Dýšina, o. Plzeň-sever: 1, 2, 4;
ffítluky, o . Břeclav: 3, 12 , 15, 26;Tuchlovi ce,
o.Kladno: 5, 6; H ořovice (les Háj), - o. Beroun; 7J
B~ezí, obec Meclov, o . Domažlice: 8, 13, 14; Plov•
o. Louny : 9-11; Pchery-Humny, o.Kladno: l6; Mork~vkY, o. Brno : 17; Hainburg-Braunsberg, Rakouako:
18; Wiener-Neustadt , Rakousko : 19; Pliěň•Nová
.
.
v
Hospoda , obec VeJprnice, o .Plzen-sever: mbhyla č.
95: 20, 21; mohyla č . 98:23; Uherský Brod, o . Uherské H~adiště: 22; Weitersfeld, Rákousko: 24; Le1t•
zerdorf , Rakousko : 25 ; ~!:áhlavy (les Hájék), o.
Plzeň- jih: 27; Blěany u Podbořan, o. touny: 28 0
Tab. 46. Nová Hut, obec Dýš ina; o . Plzeň-sever. z,9ypová
kérároika zdobená na spodku nádob rýhován!m, ěra
fovanými trojÚhélníky: 1, 2, 4, 6, 11; jédnoduohými závěsy z rýh a zrfiovitých vpich~: 5; prvou va~
riantou žebříčkového motivu v jednoduchyéh a dvojitých páskách: š ,lo; okróuhlým vpichem v páskách
a pód zalomením spódku : 3, 9J drobným zrnovitym
vpichém v okraji a na pódhrdi!: íJ; s klikatt0u:
7; zlomky a části soudk~vitých amťor: i2, 14.
Tab. 47. Nová Hut, óbec Dyšína, ó. Plzefi-sever . Zásypová
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Tab. 48.

Tab. 490

Tab. 50.

Tab. 51.
Tab. 520

keramika zdobená plastickými žebry: l; zrnovitými
vpichy v okraji a na podhrdlí: 2; se svislým sbíhavým · rýhováním: 3, 4, 6, 10-13; dvojřádkem zrnovitých vpichů a sbíhavě rýhovaným trojúhelníkem:
7; střep s horizontálním uchem: 5; střípek zdobený
trojicemi zrnovitých vpichů ve svislé a vodorovné
poloze: 9; střep zdobený čočkovitými důlky: 8.
Nová Hut, obec Dýšina, o. Plzeň-sever : Zásypová
keramika se zlomky přizdobenými na hrdle důlkova
nými lištami: 1-4; podélnými vpichy: 6, 8; nebo
řádkou vr~pů: 9-10.
...
.
...
Nová Hut, ob c-' C Di·šina, o . Plzen-sever: 1-6 milavečské stře py z mohyly č.13 z r.1909; 7-9 laténské
střepy z rn ony1y č .9 z r.1911 .
Zlaté ter če : 1 - Milínov (poloha Javor), o. Plzeň
jih; 2 - Sedlec, obec Starý Plzenec, o. Plzeň-jih;
...
3 - Zelené, obe~ Lužany, o. Plzen-jih; 4 - Nová
Hut, obec Dýšina, o. Plzeň-sever; 5 - Kom. Bihar,
Ma~arsko (podle A.Mozsolicsové).
Nová Hut, obec Dýšina, o . Plzeň-s ev er: Mohyla č . 3
prozkoumaná v r.1909.
Nová Hut, obec Dýšina.. ., o . Plzeň- sever . Plán mohylového pohřebiště. Číslování mohyl na plánu neodpo vídá číslování uvedenému v textu .

Tab·. 53.-61. patří k článku V .Šaldové: Mohylová pohřebiště
Tab. 53.
Tab. 54.
Tab. 55.
rab . 560

na Stříbrsku.
Mohylová pohřebiště na StřÍbrsku (čísla u jednotlivých lokalit souhlasí s.čísly uvedenými v článku)o
7. Kšice, o. Tachov. Mohylové pohřebiště v poloze
.. Na Stelce" .
9, Kšice, o. Tachov. Mohylové pohřebiště v poloze
"Na žalostném".
11, Líštany', o. Plze ň-sever . Mohyl ové pohřeb iět ě
v poloze "Hůrka" .

.

•
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Tab. 57. 12. Malovice, obec Erpužice, o. Tachov .
Tab. 580 17. Stříbro, o. Tachov. Mohylové pohřebiště v poloze "Petrský les".
Tab. 590 18. Únehle, o. Tachov. Mohylové pohřebiště v po loze . "V křídlech".
Tab. 600 19. Víchov, o. Tachov. Mohylové pohřebiště v po loze "Velké leče".
Tab. 61. 20. Víchov, o . Tachov. Mohylové pohřebiště v poloze "U osiky".
Tab. 62. patří'k článku V.Šaldové: Eneolitická výšinná sídliště u Kaliště a mohylová pohřebiště na Přeětic
ku. Výklad značek: plná značka ~ mohyly kopané
J.Szombathym, prázdná značks ~ mohyly kopané J.
L.Píčem a mohyly nekopané. Netýká se č.4o

..

- 286 -

DOPLŇKY

U lokality
U lokality
U lokality

A OPRAVY

9. BOROVSKO, o. Benešov, doplňte: Z čj.3105/71.
33. D~BŠICE, o. České Budějovice, doplňte:
z~čj. 3989/71 a 4092/71.
178. SAZAVA, o. Kutná Hora, doplňte: Z čj.3106/

7i.
Lokalita
U lokality

186. SMOLEČ, o. Písek patří k lokalitě 138.
P!SECKÁ SMOLEC, o. Písek.
201. TÝNEC n . Sázavou, o. Benešov u Prahy,, do piňte: Z čj. 3106/71 .
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