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FffEDMLUVA
Předlo!ený svazek Výzlcumd v Čechách registruje aroheologické terénní akce, provedené na území Čech během
roku 1972 a navazuje formálně 1 věcně na svazky předchá

zející. Různé nepředvídané okolnosti a výmě na redaktord
zpdeobila jak jeho opožděné vydání, tak i to, že v krátkém intervalu vycháze jí nyní svazky dva a to za léta 1971
a 1972. Ve snaze vydávat další svazky Výzk:umd v Čechách
ihned po uplynutí roku, k němuž se přehled vztahuje, bude nutno připravit v roce 1975 opět dva svazky, toti ž Výzkumy 197) a 1974. Není tř eba nikterak zddrazňovat, že
bez pomoci a pochopení všech dosavadních spolupracovníků, hlavně mi~opražských, by tento úkol nebylo možno uskutečnit. Je to však jediné řešen!, mají-li se Výzlrumy
v Čechách, jak redakce zamýšlí, stát aktuálním informač
ním zdrojem o práci profesionálních prehistorikd a archeologů-ama térů, Archeologického ústavu ČSAV a jeho expos1tur v ~oatě a v Plzni, Národního musea a Městského muzea
v Praze a všech těch českých muzeí, kde pracují odborníci_ I když některá muzea vydávají vlastní publikace, kam
jsou zařazovány zprávy o jejich o1nnost1, budou Výzlrumy
v Čechách\ Jdeny napříště snahou o centrální registraci
ze v~ech českých krajd. Jen tak je mof.n,, byi na základl
pouze předbě!né a stručná charakteristiky nález~, kter4
nikterak nesouvisí ani e nálezOTou zprivou ani s podrobnljAí publikací, učinit e1 představu o pracovní aktivitl
11& eobi nezávislých institucí a do jist, míry 1 porovúvat obecnl výsledky ěinnosti.
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Je

že lokality, jichž ee tikaly teránní akce T r. lfl2 jsou, i kdy! nerovnoměrně, rozlolen7 tlměf po celmn území Čech, jež poskytovalo podmínky pro pravěk' osídlení, jak konečně ukazuje přiloženi
mapa. Beméně potišitel.ná je stoupající aktivita místních
praoovníkd, většinou poučených amatérd, jejichž největ
iím přínosem je znalost krajiny jejich zájmové činnosti,
Tyhledávání no"Ých lokalit nebo ověřování památek sice
dříTe již znám,fch, ale nejistých. Jejich úzká spolupráce s odborníky přináší dobré výsledky především při vypracovávání podrobnějších archeologických map uzavřených
menších oblastí, které jsou nezbytným podkladem při sledování osídlení ve všech obdobích pravěku a stejně 1 ve
středověku. Aěkoli je sice nápadné, že největší procento viech nálezd z časového hlediska náleží středověku
přesto je to pochopitelné, uvážíme-li dále, že také nejvitií procento všech příepěvkd jsou zprávy o terénních
prdmlcumech nebo o hlášení náhodných nálezd, většinou
pfi porušování etrat1grat1oky nejvýše položeného osídlení.
Ve spolupráci s dr. J. Ratajem bude k dalším roě
níkOm Výzkumd v Čechách připojován soupis převážně odbor.nich prací, týkajících se prehistorie a ostatních vid,
ásoe na ni navazujících, vydanfoh v předcházejícím rooe.
Redakoe dilcuje viem přispěvatelwn a spolupraoovnítt\m sa zpr,Yy pro tento svazek a doufá, ie svým poohopeDÚI Tiichni pomohou 1 k ur7ohlenámu vydáván! dalších ro!níkd, aby clo tonoe roku 1975 b7lo odstranlno neMdouoí
spoi!oftDÍ.
potěiiteln,,
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REGISTRACE TERÉNNÍCH AKC:f (náhodných nález\l, prllzkumll,
sběrd,

záchranných 1 aystematiokýoh výzlcumd), provedených v Čechách během r. 1972 (s doplňky pro léta před
cházející).
Jednotlivé zprávy jsou řazeny abecedně podle osad
nebo obcí, na jejichž katastrálním území se nálezy vyskytu j í. Na druhém místě jsou uváděny obce (o.), k nimi
lokality podle nového správního rozdělení náležejí (podle Statistického lexikonu obcí ČSSR 1965, Praha 1966).
Odkazy jsou uvedeny jen u lokalit, uváděných v literatuře střídavě pod různými názvy. Nálezy v rdzných částech
nebo polohách téže obce jsou odděleny a označeny písmeJ11'
a), b), c), atd., zatímco různé zprávy o tomtéž nalezilti jsou označovány číslicemi l), 2), )), atd.; chronologické řazení uvnitř jednotlivých obcí není vždy dodrleno.
Nepodepsané zprávy byly z udaných pramend kompilovány pořadatelk01 svazku.
Zkratky a symboly:
AR
BZO
d.

Archeologické rozhledy
zkratka pro: Výzkumy v Čechách
délka
i.o., inv.č. inventární číslo
k.o.
katastrální obec (podle Statist. lexikonu
obcí CSSR 1965)
KM
Krajské muzeum
KBP
kultura nálevkovitých pohárů (eneolit)
KOIIBBTÁA
interpretace, postřehy a názory nálezce,
upozornění na starší nálezy, vhodnost loKality pro další výzkum a pod.
KULT
druh a kul tura nálezu
k.4.(kat.úz.)kataetrální území
LIT
odkaz na jakoukoli písemnou zprávu, nálezovou zprávu, publikaci (1 v tisku nebo pro
tisk připravovanou)
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LOlt

přesná lokalizace nalesiitl (pokud aobo
pomocí soui'adnic)

•••

muzeum

..

BÁLBZ
BZ
o.
OltOL

llěs také

muzeum
u drobnýoh nátezd popis. u Yltiťoh Yf•lma4
základní informace
nálezová zpráva
obec, do jejíhož správního obvodu (IIIT)
lokalita patří
nálezové okolnosti, doba a tnúd Tt•nm,
rok výzkumu, jméno Dálesoe, resp. n4.

výzkumu

okl'.
OVJI

PA
p4
po
pp~.
pf.Z§.

••StK

ok.r es
Okresní vlastivědn, museum
Památky aroheologiok,
prwněr

dna

okraje
pozemková parcela
průměr

číslo

přírdstkové ěíslo

stpZS.

síla
vypíchaná keramika (B7l&Jl1')
stavební parcela ěíslo

i.

šířka

ULOI

místo uložení Dálesu, přírdatkn,
inv. číslo
Yýika
zpráva o v.fzlcumu
Západoěeak, muzeum Plzeň

••z
z~

MbO
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l. ALBRECHTICE HAD VLTAVOO, okr• Písek
KULT: Halštatské sídliště. LOK: Ba poli )00 a
jjv. od háj. Kopanina a )50 m jjm. od alcupin.y aai
15 mohyl v lese Kraj ina . OKOL: PoTrohový prdmlcua
autora zprávy 12.11.1972. NÁLEZ: Zlomky keramiky.
ULOŽ: U Písek.
J. Prohlioh

2. ALBRECHTICE, o. Sušice, okr. Klatovy
KULT: Hradiště s nálezy z doby laténské a hradiltaí.
LOKa Tra~ Sedlo při kÓtě 902 m1 l km Jod kostela
T osadě. OKOL: Sběr spolupracovníka expositury
v Plzni P. Degla, předaný 2.).1972 • . NÁLEZs ZlOlllky
keramiky z doby laténské a nedatovatelný ielegpl
ndž. ULOŽ: Expositura AÚ ČSAV v Plzni, př.č.
P 1/72. LIT: A. Beneš, in: Minulostí Západočeskla•
kraje X, 1974, 17), NZ č.j. 238/73 exp. AÚ ČSAV
Plzeň (J. Michálek).
A. Beneš

). BBaov,

okr. Most

KULT: Střední a mladší paleolit. LOK: Písečný
Trch. OKOL: Pokračování systematického výzkumu.
NÁLEZ: Zvláštní pozornost byla v r. 1972 věnovw
vfslcumu sídelního objektu se starší fáze R glao1'lu.
Bobatá kamenná industrie, stratigrafie (mikrostratigratie). Povrchově doloieny některé další kultu"67 staršť fáze středního paleolitu. Z pozdního W
dololen magdalénien. ULOŽ: AÚ ČSAV Praha. LIT:
s !j. 4202, 4)09, 4727, 4986, 5511, 5065, 5772,
6087, 6178, 6547, 6702/72.
J. Pridrich
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4. BBD1Ica8v
KULT:

SV°fTEC, o. Bělušice, okr. Most
Středověk.

LOK: Kostel sv. Jakuba,
11,750: 92,125 km na mapě M-33-52-D-a (Libčeves).
OKOL: Drobný zjištovací výzkum uvnitř kostela,
doplňujíoí na žádost Odboru kultury ONV v Mostě
náě výzkum z roku 1970 (srov. Výzkumy v Čeohách
1970 s. 8-9). NÁLEZ: Odkryta zbývající část pdlkruhové apsidy původní pozdně románské fáze kostela,
ověřována situace možné hrobky (dle domněnky wně
leckých historiků) v severozápadním rohu kostelní
lodi. V tomto směru pouze negativní zjištění. Nálezy lidských kostí a drobný nález keramiky.
ULOŽ: Expozitura AÚ ČSAV Most , př.č. lJB/72.
LITI NZ č.j. 1459/73 (Most ). KOMENTÁ11: Podrobněji
uvedeno v soupisové části chystaného sborníku
k 20. výročí vzniku expozitury.
J. Bubeník

5. ĎCHOVICE, okr. Praha-východ
KULT: Halštatské a římské sídliště. LOK: Pískovna
MNV, kat.č. J65/J, zhruba prostor 72,200 až
450:49,600 až 800 km na mapě M-JJ-66-c-c. OKOL:
B~hem oelého roku sledována těžba v pískovně.
NÁLEZ: Na těžních stěnách pískovny zjištěny 3 narušené objekty, které byly částečně prozkoumány.
KOMENTÁii: Pískovna byla v posledních letech intenzivně zavá!ena, r. 1972 zde skončila těžba a úplné
zavezení prostoru bude dokončeno r. 1973. Postupně .
je plochd rekultivována navážením dříve zde odhrnuté ornice, v které ee vyskytovaly kulturní vrstvy
pravěkého osídlení. V budoucnu se proto nesmí zapomenout při případném archeologickém nálezu v tomto prostoru, že jde o uložení druhotné. ULOŽ: Aď
Praha. LIT: BZO 1970, 9; 212-246; Tab. XLI - LVIo
J. Zadák
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6.

BILBČ

NAD ORLICÍ, okrl. Hradec Králové
KULT: Středověk. LOK: Zahrada domu čp. 26.
OKOL: Nalezeno při hloubení jam pro stromky. Předal
J. Čížek. NÁLEZ: 1 stře p. ULOŽ: M Hradec KráloTé,
př.o. 39/12.
v. Vokolek

7.

BILEč,

hrad Jenčov, okr. Kladno

LOK: Zříceniny hradu Jenčova,
sběry,SV stráň pod hradem. OKOL: Povrchový prů
zkum dne 24.3.1972. NÁLEZ: Hrad jednoduché dispozice situovaný na skalce, obtékané říčkou Vůznioí,
pozůstával ze dvou budov . Dvojprostorový palác, zachovaný do vý še cca 50 cm nad plochý strop přízem!,
zaujímal nižší čá st ska lky za mě lký m š íjovým pří
kopem . Věž, pa trn ě obytná, se na n e jvyňš ím bodě
skály zachovala na basi p ř íz em í. Celá stavba byla
vystavěna z lomov ého kamene v nepo řád ném řádkovém
zdivu spojovaném mastnou maltou e množstvím drobných kaménků. V jednom z vylámaných dveřních otvorů se nacházejí tři gotické cihly (buchty). Na celé stavbě se nezachoval jediný architektonický detail, umožňující dataci. Pře sto, že byla povrchovému průzkumu v ěnována značná pozornost, bylo nalezeno pouze 10 střepů. Z tvarů jsou zastoupeny hrnec
a poklice. 2 nalezené okraje přísluší k vysokým
prožlabeným okružím, J zlomky jsou zdobeny rytou
intervalovou šroubovicí. Poklice jsou zastoupeny
zlomkem okraje a knoflíkem se stopami odříznutí
strunou. Barva celého souboru je béžová až hnědá,
vypálení oxydační, technologie lepení a obtáčení.
Celý soubor je možno klásti do prvé poloviny 14.
stol. ULOŽ: AÚ. LIT: Z čj. 1725/72; NZ čj.8066/72.

KULT:

Středověk.
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KOME:NTÁff: Vznik hradu bývá spelculativně spojován
a Václavem I.a &ánik z neznámých důvodů kladen do
16. atol. O existenoi hradu se nezachovala jed~
písemná zpráva, na základě aroheologického materiálu lze ji míti za prokázanou pro l. polov i nu 14.
stol.
T. Durdík

s.

BENÁTKY, okr. Hradec Králová
KULT: Sídliště lidu s vypíchanou keramikou. LOK:
I
,
,
Pole J nad uvozem, S od lesa, JV od koty 284.
OKOL: Sběr L. Skipaly 5.IV.1972. NÁLEZ: Střepy,
kam. nástroje. ULOŽ& M Hradec Králové, př.č.
)l-)2/72.
v. Vokolek

9. BENÁTKY, okr. Svitavy
KULT: Neolit(?), pravěk(?), slovanské hradiště,
středověk.
LOK: Po levé straně silnice Litomyšl Benátky, M-JJ-81-B-o (Litomyšl) 134 mm od V okraje
a 95 mm od J okraje mapy. OKOL: Sběr 11.4.1972
(Sigl, Vokolek). NÁLEZ: V areálu hradiště zjiště
na keramika z pozdní doby hradištní a středověku.
V menší míře jsou zde zastoupeny nálezy z mladší
doby hradištní a nálezy pravěké. Dále zde bylo nalezeno několik slabě patinovaných křemencových odštěpků, pravděpodobně mezolitiokého stáří. Na poli,
asi 50 m JV od hradiště, bylo nalezeno několik atypických středoYěkých střepů. ULOŽ: Dep. M Hradec
Králové, př.č. JJ-34/72.
J. Sigl
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10. BBZD!KOV, okr. Louny
KULT: Středověké tvrziště. LOK: Ba severoV,cllo4llÍm okraji obce. OKOL: OTěření lokalisace h'rsiltě 2).11.1972. NÁLEZ: Okrouhlé tvrai~tl bylo lokalizováno již v r. 1963 J. Bubeníkem na severovýchodním okraji obce. U př1ležitost1 zpracování
starého sb ěru pro nálezovou zprávu I. Radou, byl
proveden průzkum a ov ěře na lokalizace tvrziště.
LIT: Č.j. 1127/72.
D. Kouteoký - I. Rada

ll. BfLINA, okr. Teplice
a) KULT: Vypíchaná, nálevkovité poháry. LOK: Západní okraj města, pole v bezprostřední blízkosti
domu čp. 373/22 - osada Na výslWlí, t.j. 41 mm
od záp. a 155 mm od sev. okraje mapy M-JJ-52-B-o
(Bílina). OKOL: Povrchový sběr z let 1968-1971,
předáno m. 20.1.1972. ULOŽ: m. Bílina, inv.č.
9462, 946). NÁLEZ: Zlomky keramiky. KOMENT.Áff 1
V bývalé Lobkovické cihelně (nyn ě jší střelnice),
asi 350 m SV od lokality, byl zkoumán objekt kult.
s keram. vypíchanou (G. Laube - archiv m. Bílina).
LIT: Zprávy a studie Obl. vlast. muzea v Teplioíoll
č. 8-1972: J. Waldhauser, P. Holodňák - Z archeologických přírůstků Oblast. vlast. muzea v Teplioíck
za rok 1972.

b) KULT: únětická, knovízská, laténská. LOK: býva1'
pískovna na Litoměřické ulici východně od ChlUD11
(kóta 294,8), t.j. 115 mm od záp. a l)O mm od eev.
okraje mapy M-JJ-52-B-o. OKOL: amatérský "výzkum"
J. Puchse z Bíliny ve stěně pískovny z doby aei
před 20ti lety. Mttzeu předáno 20.1.1972. NÁLEZs
únětická střepy, knovízská keramika a kotlík,
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laténská ker. ULOŽ: m. BílihA, inv.ě. 9464-9469,
9498, 9471-9479 . LITa ZpráTy a studie OV!IT ě.
8-1972 J. Waldhauser, P. Holodňák - Z aroheologickýoh přírůstků Obl. vlast. muzea v Teplicích za
rok 1972. KOM: V r. 1953 byl na této lokalitě
proveden výzkum 7 knovízských objektů - viz I. Pleinerová: Příspěvek k poznání mladší knovízské keramiky, PA XLVII 1956, etr. 245-260.
o) KULT: šňlll'ová - ojediněle.

LOK: Kdesi z polohy
"Pod Bořeněm", bližší nál. okolnosti nejsou známy.
OKOLa Povrchový nález J. Fuchse z Bíliny z doby
asi před 20ti lety, předáno muzeu 20.1.1972.
NÁLEZ: Pasetovaný sekeromlat. ULOŽ: m. Bílina,
ě. přír. 4/72. LIT, P. Holodňák: Ojedinělý nález
sekeromlatu z Bíliny, Revue Teplice 4/1972, str. 6,
J. Waldhauser, P. Holodňák: Z archeologických pří
růstků Oblastního vlastivědného muzea v Teplicích
za rok 1972.

d) KULT1 Hradištní.

LOKs Zámecká zahrada (slovanské
hradiště). OKOLs Povrchový sběr z 9.8.1971, předá
no 20.1.1972 . NÁLEZ: Zlomky keramiky. ULOŽ: m.
Bílina, inv.č. 9497. LIT: J. Waldhauser, P. Holodňák: Z aroheologickýoh přírůstků Obl. vlastivědného
muzea v Teplicích za rok 1972.

e) KULT: Hradištní, středověk. LOK: Mírové náměstí.
OKOL: Nalezeno při výkopu kanalizace na vyházených
haldách. NÁLEZ: Střepy. ULOŽ: m. Bílilla, illv.o.
9499-9502.

t) KULT: Knovízské

a pohřebiště. LOK: staveniště sídliště "Pražská" na JZ okraji města p ři sil-nici do Hrobčic, t.j. asi 90 mm na záp. a 186 mm od
již. okraje mapy M-33-52-B-o (Bílina). OKOL: záchranný výzkum 8.11.1972 a v průběhu roku 1973 při
sídliště
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sledování lokality. ULOŽ: m. Bílin.a. NÁLEZ: ataTební činností bylo porušeno celkem 5 objektd, které se podařilo zcela nebo částečně zachránit: objekt 1/72 - zásobnice s pohozenou kostrou nedoapllého jed1.llce, obj. 2/72 - zásobnice obsahující
střepy a část jehlancovitého závaží, obj. J/7) kulturní vrstva s lcnovíz. střepy, obj. 4/73 žárový hrob v nádobě provázeny dvěma bronzovými
kroužky a bronz. jehlicí a odlomenou hlavicí.
LIT: Zprávy a studie OVMT Teplice o. 9-197),
J. Waldhauser, Z archeologických přírdstkd Obl.
vlastivědného muzea v Teplicích za rok 1972-1973.
c)

KULT: Mladší doba hradištnío LOK: Výkop pro kabel v blízkosti jižní věže bílinského zámku.
OKOL: Při výkopu narazili d ě lníci v hloubce 0,25 a
na ojedině lé zlomky keramiky ve vrstvě humusu.
NÁLEZ: keramika. ULOŽ: m. Bílina, inv.č. 96549657.
J. Wa ldhauser - P. Holodňák

k) KULT: Stredoveké pohrebiako a objekty sídliětného
charakteru. LOK: Výkop pro kanalizáciu v ul. Ha
zámku, rovnobežný s južnou stenou kostola sv.Petn.
OKOL: Povrchový zber a záchranný výakum v dňoch
~9. - 20.IX.1972 na pohrebieku rozrušenom výkopom pre kanalizáciu. Previedli P. Budinský, Arch.
odbor teplického muzea v Bílině a J. Klápště,
exp. AÚ ČSAV Most. NÁLEZ: LÚdeké kosti z rozruěenýoh kostrových hrobov, črepy z nádob z rozruAenej lcultúrnej vrstvy a črepy z kachlí z rozruienéao ě~episka (prír.č. B 25/72). ULO!z Archeologický odbor teplického muzea v Bílině, fond
A.roh. muzeum. LIT: Hlásenie exp. Most čj.1106/72.

P. Budinský - J.

Klápště
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i2. BLATO, o. Mikulovice, okr. Pardubice
KULT: Únětické sídliště a pohřebiště. LOK : Cihe l.Da,
na mapě M-33-80-B-a 60 mm od Z a 50 mm od s olcrs je.
OKOL: Negativní prohlídka naleziště 18.II.1972 .

v.

Vokolek

1). BOUDY, o. Mirotice, okr. Písek

a) KULT: Pozdně halštatské mohyly. LOK: Lee Malý Koaatín, dř. les. odd. 6, nyní 916, JOO m eev. od hájoTny, tj. 172-186 mm od sev. a 225- 243 mm od záp. okraje mapy 22-23-11 . OKOL: Revizní průzkum autors
,
zprávy 4.J.1972 . NALEZ: Skupina aei 10 mohyl.
LIT: K lokalitěz IV. zpráva Muzea A. Sedláčka za r.
1930, etr. 4; B. Dubelcý, La Tane jižních Čech , 19)2,
47. KOMENTÁ:ff: Dubský zde zkoumal 3 mohyly.
b) KULT: Pozdní halš tat.

LOK: Lee Malý Koeatín, na
vrcholu dlouhé řady kamenů přír od ního původu , 100 200 m sez. od mohyl, tj. 168 mm od sev. a 225 mm
od záp. okraje mapy 22-2)-11. OKOL: Revizní prů
~lcum sutors zprávy 4.J.1972 . NÁLEZ : Tzv. viklan,
pod jehož přečnívají cí částí nalezl Dubský v r.19)0
pozdně halštatskou keramiku, uhlíky a kos ti .
LITz
K lokalitě: B. Dubský, La Tane jižních Čech, 1932 ,
50-52. KOMENT~: Dubský uvádí, že kámen je as i
1000 kroků záp. od hradišt ě na vrchu Hrad. Správně
má být 1200 m jjz. od hradišt ě .
J. Frohlich
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14. BOŽBTICE , okr. Písek
KULT: Středověká keramika. LOK: Zahrada sa dome•
čp. )5 ve vých. části obce.
OKOL: 1.7.1972 získal
autor zprávy další úd a je k nálezu "popelnic" v r.
1926 {J. Kytka, Milevsko a jeho kraj, 1940, 165).
Nálezce Bohumil Pich již zemřel. Informace poskytla jeho dcera {Handrejchová), která se na nález
pamatuje. NÁLEZ: Při kopání stráňky objeveny zbytky jakési cihlami vyzděné pícky{?), ve které byl•
větší množství rozbitých nádob, podle popisu nepochybně středověkých. ULOŽ: Vše zničeno a ponecháno na místě. LIT: NZ čj. 2992/73 AÚ ČSAV Praha .
J. Frohlich

15. BimVNICE , hrad Ronovec, okr. Havl. Brod
KULT: Středo v ě k. LOK: Zříceniny hradu Ronovce,
palác, prostor při vstupu. OKOL: Výkopy zájmov,
skupiny SSM, komise 4.7.1972. NÁLEZ : Výkopem
zničena terénní situace uvnitř paláce při jeho
kratší straně při vstupu. Zemin.a vytěžena až na
skalní podloží v hloubce cca 50 cm. Oolcryt byl téi
prostor vlastního vstupu, kde nalezen pískovcový
práh a Jást okoseného ostění ze stejného materiálu. Výkopem přetaty nejméně 2 vrstvy. Na hromadě
vyházené zeminy nalezen dodatečně členy vlastivěd
ného kroužku z Dolní Krupé pražský groš. ULOŽs
OVM Havl. Brod, zámek Dolní Krupá. LITs Zápis
z !· ,mise ě.j. 4090/72; BZO 1971. KOMENTÁI: Výkopy
komiaionel.Jlě zastaveny a zájmové sirupině SSM doporučeno věnovati se čistění lokality od vegetace.
Požadováno zaházení odkrytých architektonických
článkd.

T. Durdík
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16. BIEZBO, okr. Louny
KULT: 1) lineární, 2) pozdní vypíchaná, J) eneolit,
4) únětická, 5) neurčeno. OKOL, Systematický výzkum (pokraěování). NÁLEZ: l) J jámy lineární kult.
e poměrně starou keramikou~ počátku středního stu~'·
ně. 2) kůlový trapezoidní půdorys XCII, orient. s-J,
dl. 15 m, na jižní straně 9 m šir., na severní straně 5,50 m,podle typu stavby patrně posdně lengyelelct
ěasový horizont. J) čtvercová polozemnioe XC, o str.
4 m s drobnými kůly podél stěn a s oválným ohništ~m.
Bohatá na keramické nálezy, patřící řivnáčské kultuře. Důležitý nález, nebol jde o polohu v rovině nikoli na výšinném sídlišti. 4) část kůlového půdorysu LXXXIX se zásobní nádobou ve vnitřním prostoru
a pravidelný kůlový obdélníkový půdorys XCI o rozměrech 6,50 x 18 m (na délku pokračuje dále mimo odkryv z r. 1972, orientovaný Z-V. Západní část jámy
623, neobvykle rozlehlé, zatím o rozměrech J-S•ll,JOa,
nejv. hl. 2,40 m. Nálezy bohaté na únětickou keramiku, kostěn, nástroje a jejich polotovary. Hrob LXXXIX,
obsahující skrěený pohřeb dospělého jedince s obYyklou únětickou orientací S-J na pravém boku a stejni
uložený pohřeb mladého individua hrob LXXXVIII.
5) Hrob XC, obsahující pohřeb mladého jedince s pasourkovým nožíkem a kostěným hrotem a pohřeb mal,ao
dítěte hrob XCI mohou být bua eneolitické nebo úně
tické. Hrob XCII s kostrovým pohřbem v natažené poloze T eeverojilní orientaci (hlava J), uloženým
T rakvi, Aelse satím datovat. Jedillým nálezem zde
byl dřeTěný předmět nejasného tvaru a úěelu, který
iežel při kraji hrobové jámy, mimo rakev. ULOŽs
Bře.mo, expedice Ad. LITI BZO 1969, 1970.
I. Pleinerová
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17. Bh!Á!UCY, okr. Teplice
KULTz Úněticki, Jcnovízek, (?), bylanad, doba laténald a římská, časně sloTanak:á a doba hradiita!.
LOKz "Pod lipami" v okolí bodu 11,750 104,425 lca
na mapě M-33-52-B-o (Bílina). OKOLz Ha úkladi
hlášení M. Pávka a J. Soboty z Lomu u Mostu na
podzim r. 1971 proveden v měsících dubnu a JcvětAU
1972 J. Bubeníkem a D. Kouteckým záchranný výzkua.
NÁLEZ: Sídlištní nálezy kultury únětické, lcnovísaké(?), doby laténské a římské, především však polozemnice, zásobní jámy, pece a kulturní jimy aúlezy časně slovanské a hradištní keramiky, a to 3•k
se společným výskytem obou druh~ keramiky, tak 1 objekty pouze s nálezy časně slovanské keramiky ~1
pouze s nálezy staro- středo- 1 mladohradištní keramiky. Žárové pohřebiště bylanské kultury, tsaoll.vá.ny většinou pouze spodní čisti objektd, kamenn,
obložení. ULO~: Expozitura AÚ ČSAV Most, o.př.
)9/71, 1/72 - 102/72. LIT: HZ ě.j. 1280/7) (Koat).
KOMENT.Á:ff: Podrobnější zprivy chystány pro př~pra
vovaný sborník k 20. výročí založení expozitury,
tam detailnější údaje i v soupisech nalesišt.
J. Bubeník - D. Koutecld

BUDEO viz Kováry, o. Zákolany, okr. Kladno
18. BUDEHICE, okr. Kladno
KULTa Pravěk, blíže neurčený. LOK: V od hospodář
ských budov JZD na pravém břehu Vranského potoka.
OKOL: Stavba nových bytovýóh jednotek. Základní
mapa ČSSR 1:50.000, Kralupy n.Vlt. (12-21),
162 mm od Z olcraja a 156 mm od S okraje mapy.

- 20 -

HÁLEZa Základy porušily dvě jámy s popelovitou vtpl.n!, zvířecími kostmi a úlomky mazanice. Keramiok:/ materiál nenalezen, e jistotou lze tvrdit, že
jde o objekty pravěké. LIT: Z čj. 5027/72:

v.

Moucha

19. BUDŠTIOE hrad, okr. Klatovy
KULTa Středověk. LOK: Vrchol hory Čbánu, zbytky
hradu Budětice. OKOL: Náhodný nález keramické konvičky, povrchový prdzkwn. NÁLEZ: Fragment keramické konvičky se svrchní částí upravenou zvláštním
zpdsobem, který umožňoval bezpečné vylévání obsahu.
Oxydační vypálení, šedohnědá barva, lepení a obtáěení, dno podsypáno. Areál hradu tvořil protáhlou
elipsu, v jejímž čele stála kulatá věž, k níž při
léhal obdél.ný palác. Ze tří stran hradu se z opevnllÚ zachoval příkop. Kromě uvedených objektd nejsou
na poměrně ještě značné obražené ploše zachovány
sbytky dalších staveb. Hrad Budětice vznikl v druh' polovině 13. stol. a zanikl kolem r. lJOO. Do
této doby je možno klásti 1 nalezenou konvičlru.
ULO!: AÚ. LIT: NZ o.j. 8064/72; T. Durdíkz Středo
věká konvička z hradu Budětic, okr. Klatovy, AR XXV
1973, 3)9 - 340. KOMENTÁŘ: Hrad Budětice byl patrně předohddoem hradu Rábí.

T. Durdík

20. BUDIHOSTICE, o. Chržín, okr. Kladno
kult. neurčený (k. únětio
lcá?). LOK: Střed obce. Základní mapa ČSSR
l : 50.000, Kralupy n.Vlt. (12-21), 96 mm od

KULT:

Středověk, pravěk
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V okraje a 176 mm. od J okraje mapy. OKOL: Vta,aTba nových bytových jednotek na dvoře s t atlm severně od silnice Velvary-Sazená. NÁLEZ: Ve výkopu
pro septik jižně od novostaveb se v profilu rýsovala kotlovitá jáma obsahující středověkou keramiku a zvířecí kosti. Na témže staveništi . rýha pre
kanál vedoucí do s eptiku protala pravěkou jámu se
zvíř. kostmi a nevýraznými zlomky keramiky (k. úaltická?). ULOŽ: M Slaný. LIT: Z ěj. 5)02/72.

v.

Moucha

21. BUKOVEC, okr. Domažlice
KULT: n eurč. mohylové pohř e biště. LOK: V leaílicu
nad rybníkem dneě. názvu Horymír (z pil.v. něm. n.ázvu Hory/a/ - Muhl/a/), ppč. 118/1. OKOL: Terénní prllzkum. NÁLEZ: V les13 na svahu a pod ním
50 - 60 malých a větších mohyl, vesměs neporušených; mohyly na svahu jsou uměle terasovitě vyrovúny. KOMENT.Áff: Podle zprávy T. Taubera objeveao
v r. 1972.
z. Karásek

·22. BYLANY, o. Miskovice, okr. Kutná Hora
IJ

I

KULT: Lineární keramika, vypíchaná, středověk,
sídliště.
LOK: Viz plánek. OKOLz a) sondážní
prllzkum a výzkum b) geofyzikální prospekce a
kontrolní výzkum. NÁLEZz V rámci prospekce pohřebiště byly provedeny tyto sondys Sonda I/72
Tedená směrem zhruba JZ-SV v délce 200 m (široká
80 cm, hluboká 80 om) napříč přes pole jihozá.padD~ za zástavbou dnešní obce, kde dosud nebylo
zjištěno povrchovým pr~zkumem žádné pravěk6 osíd-

I
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lení. Ve 128. metru od jihozápadu byl sondou zachycen obj. l/I-72 (silo, středověké) a ve 200. metru
objekt 2/I-72 (eoujámí, StK). Oba objekty byly
prozkoumány. Sonda II/72 vedená smě rem zhruba JV-SZ
v déloe 25 m (široká 80 cm, hlubok~ 80 cm) kolmo
na sondu I/72 v jejím o. me tru, negativní. (Sonda
III/72 vytyčená paralelně se sondou II/72 v 50.
metru sondy I/72 nebyla kopána.) Sondy IV - VI/72
ved ené paralelně se sondou II/72 kolmo na sondu
I/72 v jejím 100., 150. a 200. me tru dlouhé 50 m
(široké 80 cm, hluboké 80 cm). Pouze v sondě V/72
byly !zachyoeny a částečně prozkcumány tyto obj ekty,
.) - soujámí, S.tK; 4 - ohniště?, středov ě k?; 5 - jamka,
středově k?; 6 - eoujámí, StK; 7 - jamka, středověk?.
Sonda VII/72 vedená směrem zhruba JV-SZ v délce 75 m
(~iroká 40 cm, hluboká JO cm) 50 m severn ě od sondy VI/72 a s touto paralelně; negativní (I). Ve zkoumaném prostoru byly nbvě zjiš těny stopy mlado eneol1tického osídlení. Zavádíme tudíž nové označení sekce z. Osídlgní sekce Z souvisí patrně s osídlením
na eekoi Y, kde bylo v dřív ě jších letech rovněž konstatováno pouze osídlení kultury s keramikou vypíchanou. Dále bylo v rámci prospekce pohřebiště provedeno pokusné geofyzikální mě ření (Dr.v. Bárta,
Geofyzika n.p., závod Praha), a to a) metodou měření el. odporu (ve směru S-J a V-Z a b) metodou vynucené polarizace. Měření byla konána v prostoru
sektord IB, J8 sekce F, které navazují na jižní hranici systematického plošného odkryvu v roce 1967.
Stejná plocha byla kontrolně skryta a prozkoumána.
Nejlépe se zjištěnou aroheologickou situací korespondovaly výsledky měření el. odporu ve směru v-z (II).
,a odkryt4 ploše byly dokončeny jámy 2246 a 2247,
částeěně prozkoumané již v roce 1967, a zachyoena
jižní trojice konstrukčních kdld chaty 2292. Uprostřed
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mezi oběma sektory byla skryta mělká eplaohová
vrstva (10 - 15 cm) pod ornicí, která ee také
T uvedeném měření odrazila. Největší geofyzikální anomálie zjištěná u prostřed východní části sektoru J8 byla však zřejmě způsobena odlišnými tyEikálně chamiclcými vlastnostmi podložní spraše, nebot tato se makroskopicky jevila zcela jednolitl a
neporušeně.

ULOŽ: expedice Bylany.

LIT: AÚ ě.j. 5895/72.

r.

Pavlů

2). BYSfflICE, o. Kadaň, okr. Chomutov

a) KULT: Pozdní halštat. LOK: Stavba nové nemocnioe,
při trati Pruneřov - Kadaň . OKOL: Záchranný výzkum v průkopech kanalizačních rýh, část nálesd
zachráněna V. Pelcem. NÁLEZ: Narušená zemnice,
pravděpodobně oválného půdorysu. Konstrukční prvky nezachyceny. Nálezy rozlišovány podle vrstev.
ULOŽ: Sbírka expositury Most. LIT: Hlášení expoaitury v Mostě čj. 43/72, 197/72.

b) KULT:

Pravěk, středověk. Sběry.

LOK: Regulace
Bystřického potoka v obci. Mapa l : 5 000, Chomutov 7 - 8, 185 mm od vých. okraje a 80 mm od ji!.
okraje. OKOLs Sběry po obou stranách regulace.
Převzato od J. Oktábce. NÁLEZ: Střepy pravěkého
a středověkého charakteru, patrně s druhotnýoa poloh. Silně ob.lazeD3' vodou. ULOŽ: Sbírka exp. Moat,
ě.př. 5/72.

z.

Smrl
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24. BZ1, o. Štipoklasy, okr. České Budějovice
a)

KULTz Údajné mohyly - negativní zjiětění. LOKz
Lesní tra\ Bouěí (Bučí)s č. parcely 1521/4; l km
Jod llodré h~ky. OKOL: Prdzlrum 28.11.1972.
NÁLEZz Podle rkp. H. Cipry (Soupis mohyl v soudním okresu 'rýn nad Vlt., kolem r. 1940, čj. 222/74
exp. Plzeň) měly být v uvedené trati mohyly. V jediné, v úvahu přicházející partii vých. oípu lesa,
se nachází pouze větší množství lomových jam a odvald. LITs Hlášení čj. 707/72 exp. AÚ ČSAV Plzeň.

b)

KULT: Údajné mohyly - negativní zjištění. LOK:
Trat Smrčís č. parcely 256/); 1,5 km Z od Popovic.
OKOL: Prdzlrum 28.11.1972. NÁLEZ: Podle zprávy
J. Mádla, převzaté B. Dubským (Pravěk jižních Čeoll,
1949, 107), měly být mohyly ve výše cit. trati.
Nejsou tam však patrné žádné stopy mohylových zvtšenin. LIT: Hlášení čj. 706/72 Plz. KOMENTÁit:
Údajná lokalita se kryje s tratí Smrčí v k.ú. Po- .
povioe, obec D. Bukovsko, kde rovněž mohyly nezjiě
těny (viz heslo v tomto BZO).
A. Beneš

25. ČÁSLAV, okr. Kutná Hora
a)

KULT:

Středověk,

13. - 16. stol. LOK: Za evangelic'cým kostelem, u hradeb. OKOL: 14 geologických
velkoprofilových sond (šachtic) při vnitřní straně hradební zdi, prokopaných většinou až na podloží, za přímého odb. archeol. dozoru pracovníky n.p.
Geoinduatria, záv. Jihlava. NÁLEZ: Hradební zea
s rozpoznatelnými opravami a přestavbami (druhotně použité stavební články ze stavby z pol. 14.st.),
zdivo ze lJ. atol. přimykající se k hradební zdi,
kulturní vrstvy a navážky lJ. - 16. atol., stratifikované soubory nálezů, zejms keramiky. Nejstarší
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zjiště ný

horizont osídlení je zřejmě pře dlokaě
ní, v šachticí ch odkryté zdivo a druhotně pou!ité stavební články u hradební zdi patří snad Minoritskému klášteru, zbořenému v husitských válkách. ULOŽ: MM Čáslav. KOMENTÁff: Dohled nad
praoemi zpočátku provádělo OM Kutná Hora, od r.
1973 s e celou akcí sanace městského podzemí a
hradebního pásma zabývá výzkumný tým, organizovaný investor em, t. j . MěNV Čás la v.
b) KULT: S třed ov ě k, konec 14., po č . 15. stol. LOK,
ul. Čel. armády č . 14. OKOL: S tředov ě ká studna
ve sklep ě domu. Vybrána p ři sana č ních praceoh
„
n.p. Geoinduetria, záv. Jihlava. NALEZ:
Stredověká studna ee souborem keramiky konce 14. - poě.
15. stol. ULOŽ: MM Čáslav.
v

T. Velímský

26. ČEČOVICE, o. Bukovec, okr. Doma ž lice
KULT: Neurč. mohylové pohřebiště. LOK: Lee mezi
obcemi Čečovice a Štichov, při jeho J okraji na
hranici kat. území Čečovice ppč. 584. OKOL:
Terénní prů zkum. NÁLEZ: Na okraji lesa 14 mohyl,
většinou neporušených, ale téměř nepřístupných
v keřovit ém porostu. Na sousedních zcelených polích (již kat. úz. Štichov) četné pozůstatky po
zcela rozoraných mohylách. Původně šlo zřejmě o
jedno rozsáhlé mohylové pohřebiště a v čečovic
kém lese zdstala zachována pouze jeho západní
ěást (viz Štichov v tomto BZO). KOMENTÁff: Dle
sdělení traktoristy JZD Kvíčovice s. Kháse, vyorával na uvedených polích ještě v 50. l e t ech
kameny a střepy nádob.
z. Karásek

I
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27.

ČEimOŽICE,

KULT&

okr. Hradec Králové

vypíchané keramiky. LOK: Prdkop
před domy čp. 44 a 17l v Nádražní ulici.
OKOLs
Záob.ra.o.ný výz.lcum lJ. - 20. II. 1972. NÁLEZ: Prozkoumána část jámy 1/72 a kulturní vrstva (obj.
2/72). Střepy, štípaná 1.ndustrie, zlomky kam. nástrojd, mazanice, zlomky hli.něné plastiky. ULO!s
M. Hradec Králové, př.č. 8)-84/72.
Sídliětě

M. Vávra

28. aERNÝŠ, o. Perštejn, okr. Chomutov
KULT: Neurčené hradiště. LOK: Hradiště (?) na terase řeky Ohře. OKOL: Ověřovací výzkum sondami
provedl Fr. Vinkler v červenci 1972. NÁLEZ: Blíie neurčen, hradiště (?), dle Fr. Vinklera na ově
.řovaném místě neexistuje z těchto ddvodd: 1) ohyb!
zdroj vody, 2) nezjištěny stopy po opevnění, 3) aba•
tegicky nevýhodná poloha - vzdušnou čarou 1500 m o4
Ohře, 4) povrchovým sběrem nezjištěna žádná praviká ani středověká keramika, pouze novověká. LIT,
Hl. čj. 1014/72 Most.
D. Kouteck.ý_- Fr. Vinkle»

29.

lERVENÁ HORA, o. ·Ž ernov, okr. Náchod

KULT: Středověk (14. - 15. stol.). LOK: Hradní
ostrolna záp. od obce nad řekou Úpou. OKOL: Povrchový sběr L. Jiráska v prostoru celého hradu.
BÁLEZ: Keramika špillavě okrově zbarvená ze spodních částí nádob. ULO!: M Hradec Králové. LIT:
A. Sedláček, Hrady a cámky V, 36 - )8. KOMENTÁ1iz
Hrad rozbořen 1427.
Vl. Wolf - J. Sigl
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)O. ČERVENÝ ÚJEZDEC, o. KJlný, okr. Česk, Budějovice
a) KULT: Mohylové pohřebiště - pravěk, kulturně
neurčeno. LOK1 Lesní tral Cik,nskt les1 ppa.
2752/1 s 1, 4 lan J JZ od Červeného ú jezdce. OKOLa
Průzkum 10.10.1972. NÁLEZ: Asi 12 mohyl (lne-

porušená, ostatní porušené).
7701/72 AÚ.

LIT: Hlášení

oj.

b) KULT: Mohylové pohřebi š tě e nálezem ze starší
doby bronzov,. LOK1 Lesní tral Skalka1 ppě.
2752/1; 1,2 km JJV od dvora Chýňava. OKOLi Prdzkum a zaměření 9.10.1972; č. plánu 505/2 Ad.
NÁLEZ: Skupina se skládá z 9 mohyl (l neporušená, 8 porušených). ULOŽ: Starší nález M č.Budi
jovice, 1.č. 574 (sb. Ohrada). LIT: Hlášení ěj.
1149/74 AÚ. KOMENTÁit: Dříve vedeno jako HoeíA.

o) KULT: Mohylové

- pravěk, kulturn~ neurčeno. LOK: Lesní trat U hrobůi
ppě. 2752/11 _
l km JJV od dvora Chýňava. OKOL: Průzkum a zaměření mohylového pohřebiště 9.10.1972, č. plánu
506/1 AÚ. NÁLEZ: Skupina se skládá z 19 mohyl
(6 neporušených, 13 porušených). LIT: Hlášení
čj. 1184/74 AÚ. KOMENTÁit: Dříve vedeno jako
Hosín.
pohřebiště

d) KULT: Mohylové pohřebiště - pravěk, kulturně neurčeno.

LOK: Lesní trat V kole; ppč. 2752/11
l,35 lem S od kaple v Libníči. OKOL: Průzkum
10.10.1972. NÁLEZ: Asi 7 mohyl (l neporušená,
6 porušených). LIT: Hlášení čj. 7701/72 AÚ.

e) KULT: Mohylové pohře bi š tě, d. hradištní. LOK:
Trat Vávrův les I; ppč. 2449, 2450, 2497/81
1,1 km JV od kapl e v osadě. OKOL: Průzkum
28.11.1972. NÁLE Z: 80 - 90 mohyl, ně kter é porušené .

- 28 -

ULO!: Starší nález M č. Budějovice, 1.č. J.In. 51.
LIT: Hlášení čj. 1293/74 AÚ.
f)

KULT: Mohylové pohřebiště - pravěk, kulturně neurčeno. LOK: Lesní tral Vávra III;
ppě. 2441&
1.4 km JV od kaple v osadě. OKOL: Průzlcwn 28.ll.72 ,
zaměření - č. plánu 5o6/4. NÁLEZ: Dvě mohyly {l neporušená, l porušená). LIT: Hlášení čj. 129Bn4 Ad.
A. Beneš

.)1. lmRVENÝ ÚJEZDEC - VELECHVÍN, o. Kolný, okr. Č. Budějov1o•
a)

KULT: Mohylové pohřebiště - pravěk, kulturně neurčeno. LOK: Lesní trat Vávra II; ppě. 2438 (k.d.
Červený Újezdec) a 2288 (k.ú. Velechvín); 1340 m
JV od kaple v Červeném Újezdci. OKOL: Průzkum
28.11.1973, zaměření - č. plánu 506/3 AÚ. NÁL.EZz
Dvě mohyly (l porušená, l nejistá). LIT: Hlášení
čj• 1298/7 4 AÚ•

b) KULT : Údajně mohyly-negativní zjištění. LOK: "V lese a okolí mezi Velechvínem a Červeným Újezdcem".
OKOT: Průzkum 11.10. a 28.11.1972. NÁLEZ: Údajná
skupina přibližně 50 mohyl v příslušném lesním komplexu neexis~uje. Zpráva B. Dubského, Pravěk již-

1949, 106 se může týkat mohylového pohřeb iště Červený Újezdec, trat Vávrův les I, popsaného v tomto BZO. LIT: Hlášení Čjo 713/72 e~p.
Alf c5SAV Plzeň.
A. Beneš

ních

Čech,
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)2. HRADI ŠTĚ , o. České Lhotice, okr. Chrudim
KULT: Laténská. LOK: Oppidum (archeologická kulturní rezervace). OKOL : Systematický výzkum, provád ě ný za spolupráce a podpory odboru kultury ONV
v Chrudimi. NÁLEZ: Úkolem výzkumu v r. 1972 bylo
zjišt ění konstrukce a datování vnitřního valu s
příkopem východního (příčného ) opevnění oppida. Ve
dvou sondách (č . I. a II.) byl vypraco ván profil
valu, vybudovan ého ze základ ové čás ti, skládající
se z horizontálních vr stev kamene a hlíny a svrchní násypové části , tvořen é z hlinitých vrstev rezavé a rezavě šedé barvy do celkové dnes dochované
výšky 420 cm. Hradba p ř iléhala k šikmé vrstv ě hlinitošt ěr kovit é , s va žuj ící se k v. V če l e hradby
zjišt ěna líc ovaná zea Z vě t ších kamen~ 8 mezerami
po svislých t rámech v líci. V bermě odkryta dvojitá řad a kůlových jamek po pa lisád ě . Nad hradbou nalezeny zbytky čt v e rcové kamenné základny (320 om x
320 cm) s mocnou vrstvou uhlíkd a spáleného trámu patrn ě pozůst a tky po srubové strážní v ěž i. V ·obou
sondách byly zastoupeny vš echny hlavní druhy typické pozdně laténsk é keramik:y: stře py tuhové, svisle
hřebenovitě rýhované, se zdrsněným povrchem, a pryskyřičným nátěrem, zásobnicové tvary, misky se zataženým okrajem, s vleštovanou vlnovkou, cedníky a
ojed . střepy malované; dále zlomky železných pozdně laténských spon aj. Příkop byl vyhlouben ve
skalním podloží do hl. 340 cm od puvodního laténského terénu. V jeho recentním zásypu byl nalezen
v druhotném uložení eneolitický pazourkový hrot.
Výzkum východního opevnění nebyl skončen a bude
pokračovat v dalších sezonách. ULOŽ: AÚ ČSAV Praha.
LIT: Viz BZO 1971.
M. Princ
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JJ. ČEŠOV, okr. Jičín
KULT: Pope lnic . pole, doba hradištní, středověk .
LOK: a) Předhradí, M-J)-67-B-a (Kopidlno), 65 mm
od V okraje, 20 mm od S okraje mapy, ppč. 729.
b) Pole po l ev é strané silnice Slavhos t ic e - Češ ov ,
ppč. 188/2
M-33-67-B-a (Kopidlno), 57 mm od V okraje , 50 mm od S okraje. OKOL: S běr 18.4.1972
(Sigl) . NÁLE Z: a) Menší soubor keramiky z doby
pope lni cových polí, ze et r ední doby hradištní (v
mater i á lu t é to ker amiky j e bohatá příměs slídy ; j e
zdobena víc enásobnými vlnic emi a rýhami ) a střed o
v ě ku.
b) 4 nezdobené střepy , které pr avdě podobně
rovněž ná l eží období popelnic ových polí. ULOŽ z
Dep. M Hradec Králové a) p ř.č. 29/72, b) J0/72.
J. Sigl

34.

ČIMELICE , okr. Písek

žárový hrob. LOK: Místní č ás t
V ětrov , JZ cíp stavení č p. 136.
OKOL: 785 .1972 pr ohl éd l autor t é to zprávy místo nálezu známého laténského žár. hrobu a k nálezu získal bližší údaje . I nformac e podala Božena Kulhavá , kt erá hrob ob jevila
s e svým manželem v r. 1924. Nález zajistil pro muzeum Aug. Se dlá ček . Hrob byl při velkém balvanu, který
musel být odstřel en. Na zahradě eev. od domku nale zli
při výkopu pro potrubí ze studny k domku údajně tmavou kulturní vrstvu se střepy. ULOŽ: M Písek, č .i .
441 - 449. LIT: NZ č j. 8137/73 AÚ ČSAV Praha; nález n ej podrobněji uvádí B. Dubský, La Tene jižních
Čech, 1932, 121. KOMENT~: B. Dubský uvádí nález
v SZ cípu dne šního s tav ení na rozdíl od B. Kulhavé ,
kte~é uved l a J Z cíp.
J. Frohlich

KULT:

Středolat énský
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35.

ČIS~VES, okr. Hrad e c Králové

KULT: Eneolit(?), sl ez skoplat ě nická kultura, doba
hradištní. LOK: Pole v poloze "Pra š ivka", za býv.
Zikovým statkem, za kravínem V od obce . OKOL:
Sběr L. Skipaly v dubnu 1972 . NÁLEZ: střepy, kam.
nástroje. ULOŽ: M Hra de c Kr á l ové, př.č. 1)-17/72.

v.

Vokolek

J6. DNEBOH, okr. Mladá Bole slav
KULT: Luž ická. LOK : Zná mé pohř e biště. OKOL: Amatérské výkopy dal š í ch žárových hrobů. NÁLEZ: Keramika , bronzové pře dmě ty. KOiIBN TÁň: Předána zpráva
a dokumentace dr. Hralové, NM Praha.
J. Waldhauser

J7. OOBEŠICE , o. Kluky, okr. Písek
KULT: Starobronzové kamenné nástroje - údajně z mohyly. LOK: Lea Kolomazná. OKOL: Nalezeno v · r.1949
údajně při planýrování mohyly. Nález měl u sebe řed.
školy J. Michl z Písku, který si již nepamatuje od
koho jej získal. NÁLEZ: Symetrický mlat s oběžným
žlábkeill uprostřed a plochá kamenná sekerka (VII,2).
ULOŽ: Mlat u autora zprávy, uložení sekerky neznámo.
LIT: NZ čj. 1615/73 AÚ ČSAV Praha.

J. Frohlich

)8. DOBROd~ICE, okr. Louny

knovízská, bylanská, římsko pr ovinciální.Sídliště. LOK: Nová pískovna JZD,výoh.
od vsi, při zastávce ČSD na trati Louny - Most.

KULT: KNP,

únětická,

-

)2 -

OKOLs Záchranný výzkum, proveden ve dvou etapách.
20.J. a s. - 20.4. NÁLEZ: 20.3. prokopáno 8 sídlištních jam a 38 kůlových jamek. Ve dnech a. 20.4. prozkoumáno 38 objektů - sídlištní jámy, chaty, pohřby v sídlištních jamách, systém kůlových
jamek, kombinovaných a kůlovým žlabem (patrně řím
sko-provinciální), rituální pohřeb dvou psů. Zamiřeno J. Zárubou. ULOŽ: Sbírka exp. Most, č.př .
l)J - 182/72. LIT: Z č.j. 165/72, 265/72 (exp.
Most). KOMENTÁ.Ii: Rokem 1972 ukončen výzkum na t,to polykulturní lokalitě, zkoumané exp. Most soustavně od roku 1969.

z.

Smrž

J9. DO:miEJOVICE, o. Hosín, okr. České Budějovice
a) KULT: Mohylové pohřebiště - pravěk, kulturně neur-

čeno ad. hradištní.

LOK: Lesní trat Baba - V zahrádkách; ppč. 2739/1;
1,2 km SZZ od kaple ve
Vitíně. OKOL: Průzkum 29.11.1972; zaměření - č.
plánu 409/13 AÚ. NÁLEZ: 14 mohyl (7 neporušených,
6 porušených, 1 nejistá). Mohyly č. 1 až l) jsou
řadové z d. hradištní, č. 14 mimo vlastní skupinu
je patrně pravěká. LIT: Hlášení č.j. 1151/74 AÚ.
KOMENTÁŘ: Blíže mohyly č. 14 je kruhový násep s pří
kopem uvnitř (průměr 20 m), jehož účel je zatím nejas.iý o
b) KULT: Mohylové pohřebiště z doby hradištní. LOK:
Lesní trat Obůrka; ppó. 2764/ls
500 mV od kaple ve Vlkově. OKOL: Průzkum 29.11.1972. NÁLEZ:
Skupina asi JO mohyl, nejméně čtyři z nich poruše~
né. LIT: Hlášení č.j. 1159/74 AÚ. KOMENTÁ.ff: Dří
ve vedeno jako Poněšice nebo Vlkov.

- )) o) KULT: Mohylové pohřebi š tě - pravěk, kulturně neurčeno. LOK: Lesní trat Pod Hradcem; ppě. 2459/21
2,5 km Jod návsi v Pon ěš icích. OKOL: Průzkum a
eběr J0.11.1 972 , zaměření - č . plánu 409/14 AÚ.
N.(LEz: Devat enác t mohyl (J nep orušené, 15 porušených, l nejistá). ULOŽ : Nevýrazné keramické zlomky v exposituře AÚ ČSAV v Plzni, př. č . P 62/72.
LIT: Hlá šení čj . 1160/74 AÚ. KOMENTÁff: Mohylová
skupina je situová na ) 50 m JZZ od hradi š tě Hradeo
na st e jné parce l e (v literatuře veden ja~o Hradec.
u P on ěš ic - nálezy z pozdní do by bronzové až pozdní doby hal š t atské?) .
d) KULT: Mohylové poh ře bi š t ě - pravěk, kulturně neurčeno.
LOK: Lesní trat Ru lík; ppě. 24651 1,9 lem
JV od návsi v P oněš icích. OKOL : Průzkum 20.7.1972,
zaměření - č . plánu 409/11 AÚ. NÁLEZ: Skupina
22 mohyl ( 2 n e poru ňe né, 10 porušených, 10 nejistých).
ULOŽ: S bě r v expos ituře AÚ ČSAV Pl ze ň, př. č . P 49/7).
LIT: Hlášení čj . 1249/74 AÚ.
e) KULT: Mohyl ové pohřebiš t ě - prav ě k , kulturně neur-

čeno.

LOK : Lesní tra t Zadní pláně ; ppč. 27)7/lJ
J lan JZZ od kaple ve Vitíně . OKOL : Průzkum J0.11.72,
zaměře ní - č . plánu 409/7 AÚ. NÁLEZ: Skupina pěti
moh:·l (2 porušené , J nejisté)o LIT: Hlášení č j.
1)04/74 AÚ. KOMENTÁ!i: Ohrož ená mohyla č . 1 bude
prozkoumána v r . 1973 (viz BZO 1973, nálezy mohylové kultury doby halštatské).
t) KULT: Hradiště z pozdní doby bronzové a z pozdní

doby halštatské{?). LOK: Lesní trat Hradec;
ppč. 2459/21 2,2 km
JJV od Poněšio ; při vý škovém bodu 521 m. OKOL: Průzkum expoeitury AÚ ČSAV
v Plzni J0.11.1972 , 11.7w a 11.8.1973; sběr ve
vývratech u východního vnitřního valu. NÁLEZ:
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Hradišti na vrcholu kopce má jednoduchý ovál.ni pddorys. Je opevněno třemi souběžným.i valy. Sbir•
získána nevýrazná prav~ká keramika. ULO!a Expoaitura AÚ ČSAV Plzeň, př.č. P 61/72. Starší nálesy
ve sbírce Ohrada, 1.č. 2090 - 212) (nyní Kč. Budějovice). LIT: Mj . B. Dubský, Pravěk jižních Čecll,
1949, 145 - 146. KOMENT.Áff: V literatuře vesměe
chybně vedeno jako Poněšioeo
g)

KULT: Mohyly s nálezy z e star ší doby bronzové.
LOK: Lesní trat Kukle; ppč. 2735/1 (k.ú. Dobřej ...
vice), 2728 (k.ú. Vlkov); 150 mj. od hájovny Cirhan. OKOL: Průzkum 29.11.1972, zaměření - č. plánu 496/1 AÚ. NÁLEZ: Šest mohyl (l neporušená,) porušené, 2 nejistá). ULOŽ: Sbírka Ohrada, i.o. 565 567 (• starší nálezy, nyní M č. Budějovice). LITa
Hlášení č.j. lJ00/74 AÚ. KOMENTÁ.tl: V blízkosti mohyl je situována zaniklá středověká osada.

a) KULT: Mohylové pohřebiště z d. hradištní. LOKs Lesní trat Osiková; ppč. 2745; 2 km JVV od kaple Te
Vlkově. OKOL: Průzkum 19.7. a 29.11.1972, zaměřeú •
č. plánu 497 /5 AÚ. NÁLEZ: 78 · mohyl (58 neporuš•Dtoll,
20 porušených). LIT: Hlášení čj. 1156/74 AÚ.
KOMENTÁff: Dříve vedeno jako Poněšice.

A. Beneš

40. DOLÁNKY, o. Zlončice, okr. Mělník
KULT: Volut.ová?, knovízská, mladší halětat, d. řím
ská. LOKs pole ppě. 814, 8171 ok.bodu 54,100 s
65,275 km na mapě M-33-'5-B-o (Kralupy n.Vlt.).
OKOL: povrchový sběr - v. Fencl, Kralupy n.Vlt.,
12.4.1972. NÁLEZ: keram. střepy. ULOŽ: M Mělník,
inv.č. Pr 16)73 - 16385. LIT: M Mělník - NZ J0/72.
K.

Sklenář
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41. DOLÍNEK, o. Odolená Voda, okr. Praha-východ
KULT: Mohyla úně tická a mohyla časově blíže neurčená.
LOK: JZ od obce na Z okraji lesa po pravé
straně silnice Panenské Břežany - Dolínek. Základní mapa ČSSR l : 50.000, Mě lník (12- 22 ), 158 mm
od Z a 16 mm od J okraje mapy. OKOLa Povrchový
průzkum. NÁLEZ: Obě mohyly prozkoumal A. Stoolcý.
V jedné se dochovaly mezi kameny zlomky lidských
kostí, v druhé hrobové nálezy k. únětické. ULO!a
NM Praha. LIT: A. Stoclcý, PA XXXV 1926/27, ll-l),
Z Čj. 502)/72.
v. Mouoha

42. DOI.B:f JmETfN

? , okr.

Most

KULT: šňůrová, ojedinělé. LOK: Důl Quido III?
OKOL: Převzato od p. Pošvy z Mostu. Nález byl
učiněn na půdě v domě p. Poche, který byl ddlnía
na dole Quido III v letech 1919 - 1920, převza
to dne 19.7.1972. NÁLEZ: Baňatá nádoba, v horní
polovině slabě prohnutá, se slabě vytaženým okrajem, spodní polovina nádoby je zaoblená a splývá
se dnem. Při okraji a na výduti jsou) oválné
pupky, povrch šedý a hladký, v. 19,4 cm, po hrdla
18,o cm a pd 6,o cm (V). Nádoba patří mezi tzv.
typické tvary české skupiny šňůrové keramiky.
ULOŽ: Exp. AÚ ČSAV Most, č.př. 1)2/72. LIT:
BZ čj. 280/73.
D. Kou teclc.ý
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4J. DOLNÍ KRALOVICE, okr. Benešov
KULT: Středověk, polovina 13. století. LOK: Kostel
av. Jana Křtitele, východní část. OKOL: Záchranný
výzkum před demolicí kostela v zátopové oblasti
vodního díla Želivka. NÁLEZ: Zji š těna raně stře
dověká fáze kostela. Nejlépe bylo mo žno prozkoumat polokruhovou protáhlejší apsidu, jejíž zdivo
je nepravidelně řádkové, lomové, lícované. Uvnitř
lodi kostela novověké hroby. LIT: Nález. zpr. čj.
4721/72. KOMENTÁŘ: Výzkum provedla D. Špačková.

44. DOUBRAVA,

Oo

Puclice, okr. Doma ž lice

KULT: Neurč. mohylové pohřebiště. LOK: Lesní trat
Dubový vrch (Eichelberg), po obou stranách silnice
Semošice - Doubrava, cca 1,5 km S od Semošic. Po
pravé straně silnice kat. úz. Doubrava ppč. 433,
429, po levé straně silnice kat. úz. Semošice ppč.
618/1 a 62J. OKOL: Terénní průzkum. NÁLEZ: Asi
300 m vpravo od silnice v lese 40 - 50 mohyl, zčás
ti porušených starými průkopy. Veliké mohyly o
prům. 25 m, v. 1,5 - 2 m, mají propadlé středy. Po
levé straně silnice, asi 100 modní, skupina 10 13 menších mohyl, povrchově porušených nejspíše lesními pracemi, u některých jsou patrné menší umělé
sondy. LIT: NZ čj. 2711/47, 5019/46 (A!V - T. Tauber), 5820/72.
Zit Karásek

-
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45. OOUBRAVČANY, o. Zásmuky, okr. Kolín
KULT: Slovanské hrad i š t ě ( p ře dhradí?) . LOK: "Na
Hradi š tatech". OKOL: Terénní prů zkum v rámci
záchranné akce p ři 3l ed ování trasy plynovodu v úseku Zásmuky - Kouřim dne 2).J .1972 . Trasa řeže
prostor př e dhradí vlastního s l ovanského hradiště.
NÁLEZ: Šlo o negativní zj i u t ě ní. Trasou se nepři š lo an i na va lovou konstrukci ani na nálezy.
Tím lz e se značnou pravd~pod obnoatí vylou č iti
t ento prostor jnko prostor před hradí s lovanského
hradi š t ř , které se rozkládá v samém sousedství.
Hradi š t ě l eží nedaleko jiného slov. hradišt ě
"Šance", s ním ž funkč n ě zře jmě souviselo. LIT:
M. Šolle, St a r á Kouř im 1966 278 , kde uvedena 1
star ší lit eratura.

M. Šolle

46.

DOUBRAVČI CE , okr. Kolín

KULT: Hradi štní, pra žský typ, kno vízská. LOK:
S taré (Pusté) Zimky . OKOL : Systamatický výzkum
slovansk ého hradiště. NÁLEZ : Úkolem výzkumu
podl e smě rnic komise z r. 1971 bylo: 1) Zjistit ,
zda ~amenný záva l, obj ev ený odkryvem XXXIV a x:r:t...V
pokra čuje k JV i SZ ; 2 ) Roz š ířit pl ochu, ve které bylo p r okázáno osíd lení s keramik ou pražského
t ypu; J) Položit nové sondy, které by um o žň ovaly
prozkoumání sídliatních objektů ústř ední č ásti
slovanského hradiště. Zmíněné úkoly se podařilo
řešit následovně : 1) Za účelem sledování kamenného závalu jsme rozší ř ili odkryv č . XXXIV k J a S
a zjistili, že aut kamenů, vzniklá rozpadem hradby, souvisle pokračuje oběma smě ry a vyplňuje menší příkop. Průběh suti v příkopu k JV, tj. směrem
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ke svahu u východn:ťbo okraje hradišti, skOWDal odkeyY č. XX.XVI. V něm dosahuje aul šířky kolem j •
a lcalDeny jsou ve ) - 4 TI."stvách. Pod D.1.a1 je v při

kopku opálená hlína se zlomky nádob k. k.novízsk,.
2) Rozšířením odkryvu ě. XXXIV bylo sledováno t,1
osídlení s keramikou pražského typu. Shledali jsme,
!e je tam prokazuje pouze vrstva v délce a šířce
asi 10 m a dosahující mocnosti cca 25 om. Chata nebo jáma, která by s ní e,o uvieela, v uvedeném pro- .
storu není. Z vrstvy jsme získali další zlomky nádob pražského typu. J) Odkryvem č. XXXVI bylo zk:011máno též slovanské osídlení ústřední části hradiště. Zjistili jsme, že kamennou aut překrývá tmavě
šedá vrstva se starohradištní keramikou. Do uvedeného údobí náleží též tam prozkoumaná žlabovitá jáma, délky téměř 5 m, šířky 90 cm a hloubky cca 50 oa.
Obsahovala, jako sousední vrstva, zlomky starohradištních nádob a zvířecích kostí. Nalezli jsme tam
ještě 2 železné nožíky, přesleny a brousky. Obdobné starohradištní objekty, jak prokazuje započatá
sonda č. XXXVII pokračují i dále k JV straně hradiště.

Výzkum v r. 1972 na Starých (Pustých) Zámcích
podal nové poznatky a zpřesnil dřívější pozorování
o charakteru osídlení jak z doby k. starohradištní,
tak 1 k. knovízské. Je jediným výzkumem v Čechách,
systematicky zkoumajícím slovanské hradiště, datovatel.ňé do a. stol., případně do doby ještě starší
a řešící vztah osídlení se silnostěnnou a nezdobenou keramikou pražského typu ke starohradištnímu,
tj. k údobí s nádobami zhotovenými již pomocí jednoduchého hrnčířského kruhu či desky a poměrně bohatě zdobenými. Poskytuje d~ležitý srovnávacímateriál k nejstarším slovanským hradištím nejen
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v Čechách (KlučOV', Tismice, Šárka ad.), ale i
na Moravě (na př. k nejstarším fázím Milculěio
ad.). ULOŽ: AÚ.

J.

47. DRAHO'mŠICE, okr.

Kudrnáč

České Budějovice

KULT: Mohylové pohřebiště, d. hradištní. LOKs
Lesní trat Kmů.ny; ppč. 1140/ls 900 m SSZ od
kaple v obci. OKOL: Průzkum 12.10.1972, zamiření 14.5.1973 - č. plánu 498/1 AÚ. NÁLEZ:
Skupina 24 mohyl (21 neporušených, 3 porušen&).
LIT: Hlášení Čjo 1481/74 AÚ.

A. Beneš

48.

DRAŽEŇ,

o. Hvozd, okr. Plzeň-sever

KULT: Eneolit? LOK: Skalka táhnoucí se směrem
V-Z těsně nad silnicí z Plání do Hvozdu nad. dvorem Oaojno, 350 m Jod vrchu Čiteř, k. 591,2,
ppč. 54)/9.
Skalka se zvedá pozvolna od dvora
na z, kde prudce klesá k silnici. Je asi 250 m
dlouhá, porostlá křovinami. OKOL: Lokalitu zjistila a průzkum provedla autorka zprávy s E. Čuja
novou 27.6.1971. NÁLEZ: 7 atypických prav~k:ých
zlomků nádob v ruce robených, hnědočervené barTy s hlazeným povrchem.
KOMENT.Áii: Návrh na zápis do státního seznamu památek podán 10.2.1972,
čj.

675/72.

v.

Štefanová - Šaldová
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49. DRNEK, okr. Kladno
KULT: 8tředověk, druhá pol. lJ. - poč. 16. stol.,
ZSO Svídna. LOK: V l ese jižně od hospodářského
dvora Martinice. OKOL: Systematický výzkum
J0.10. až 17.11.1972 . NÁLEZ: Zjištěny koruny destruovaného zdiva used losti č . I, pat říoí kmenším usedlostem v rámci zaniklé středověké osady
Svídru,.. LIT& čj. 7045/72 . KOMENT~: Se zona mě
la p ř ípravný charakter; v jarním období byl vykácen lesní porost, v podzimním období byla plocha vyči š t ěna, vysekány paře zy a prov edeno oddr!ování, čímž byly vytvo řeny podmínky pro výzl!um
v roce 1973.
z. Smetánka

50. DŘEMČ ICE, okr. Litoměřice
KULT: šňůrová - kostrový hrob. LOK: Odvodňovací
rýha v sadll asi 250 m JV od kostela v D řemč icích.
OKOL: Záchranný výzkum lJ.8.1972 po upozornění
J. Rybáře z Dřemčic. NÁLEZ: Zachráněna pouze
čá st hrobu o délce 124 cm. Nalezen džbánek esovit é profilace s uchem, zhruba polovina dvouuché
amfory a kamenná sekerka obdélníkovitého tvaru
s retuš ovaným ostřím. ULOŽ: M. Bílina, inv.č.
9413 - 9417. LIT: Zprávy a studie Obl. vlast.
muzea v Teplicích č. 9 - 197): J. Waldhauser,
Z aroheologickýoh přírastk~ Obl. muzea v Teplicích za rok 1972 - 1~73 (v tisku). KOMENTÁff:
Z katastru oboe nebyly dosud známy nálezy kultury se šň\lrovou keramikou.

J. Waldhauser - P. Holodňák
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51. D~NICE, o. Cheb , okr. Cheb
LOK: Za l esněná ostrožna na levém
bř e hu Od ravy, 1200 m JZ od Dřenic na ppč. 585 , 603,
624, 766 . OKOL: Re vize 7.6.1972. NÁLEZ: Obdélníkové hradi ště "Burgholz", obehnané na západní a
severní stran ě val em a příkopem dlouhým JO a 50 m.
Na západní stran ě j e vn ě jší val a příkopem, vzdál ený od vnitřního JO m. Na východním zakonče ní
vnit řního va lu zjišt ě no porušení neodborným kopáním. Va l je sypaný z písku, be z nálezů. Povrchový
sb ě r nega tivní.
KULT:

Neurčen o.

P. Šebesta

52. D~NI CE , okr. Chrudim
KULT: La ténské sídliš t ě . LOK: nal. III. Pole na
S okraji obce, pp č . 2 38 , 2)9 . OKOL z S b ě r 12.rv.
1972 (Sigl). NÁLEZ: S t ř epy, mazanice , žel. struska . Na povr chu pol e znatelné rozorané objekty,
v jednom p ř ípad ě množství mazanice (pec?).' ULOŽ:
M Hradec Krá lové , př.č. 28 /7 2 .

v.
5). DUBEN EC , o.

Vokolek

Dívčice, okr. Če ské Buděj ovice.

KULT: St ř edov ě k - sběr. LOK: Dům č p. 14 v osadě.
OKOL: Při bourání hliněné zdi domu p. Ovsa nalezeny keramické zlomky, které expoaituře AÚ ČS AV
v Plzni předal F. Kohel ze Zbudova, čp . 26, dne
J.11 .1972. NÁLEZ: Zlomek okraje a 2 části podstav (la otvory). ULOŽ: Expoeitura AÚ ČSAV
Plzeň, př.č. P 50/72. LIT: NZ č j. 3055/73 AÚ
(J. Michálek). KOMENTÁŘ: Podle sdělení dárce

... 42 -

epole~ně

ee střepy aaleseny 1laté miJlee, • jejloal
dalším osudu nebylo možno 1jietit aie bllišíko.

A. Benei

74•

DUŠBllY B. VLT., o. Všestudy, okr. Mě lník
KULTa Knoví1eká. LOK: Chmelnice v pol. "11a špalkách", ae1 53,125-200:74,725-750 km na mapě
K-))-65-B-a (Veltrusy). OKOL: Povrch. sběry v. Fenol a P. Málek, Kralupy n. Vlt., .lcYěten
1972. NÁLEZ: Keram. střepy. ULO!s K Mělník,
inv.č. Pr 1530) - 15)16, 16)9& - 16440.

K.

55.

DVAKAČOVICE,

Sklenář

o. Vejvanovice, okr. Chrudim

KULT: Slovansley mohylník. LOK: Lee východně od
oboe, K-))-80-B-b (Hroohdv Týnec), 100-115 ocl
Z okraje mapy, 75 - 90 uun od S okraje mapy.
OKOL: Terénní prdakum 19.9.1972 (Sigl, Vokolek).
NÁLEZ: Zjištěno recentní narušení středové č,a
ti mohyly, pravidelnou sondou o romměrech 150 x
150 om. Jedná se pravděpodobně o výkop prove4enl
amatérem.
J. Sigl

56. HAVLOVICE, okr. Trutnov
KULT: Středověk. LOK: Vizmburk: hrad. OKOL: ucheologický výzkum zaniklého sídla-hradu z pomelní doby přemyslovské, j ako součást arch. výzkumu
opevněných sídel v severovýcb. Čechách. NÁLEZ:
Na zcela zaniklé lokalitě, dokládající jen stopy
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a objektů v konfiguraci terénu byl zahájen zjištovací výzkum. Nejprve byla odkrývána vil
válcové !ormy, resp. její vnitřek. Bylo zji ě t,no,
že věž měla zdivo š iroké 4 maže její prwněr dosahoval 12 m. Vě ž byla situována v sz nároží vnitř
ního hradu. Na západní straně vnitř . areálu, jižně
od věže, byl zachycen obdélný objekt s vnitř. ěíř
kou) m, zachovaný pod lesním povrchem až do výše
stropu l. patra, t.j. do výšky max. 6 m nad úroveň
podlaží. Objekt byl vybudován románskou technikou
z kvádrů bílého pís kovce. Ve vnitřním obvodovém
zdivu byly zjištěny dva otvory dol. patra, pod
nimi lůžka pro trámy (stejně jako ve vnějším zdivu) a pod nimi dveřní a okenní otvor do přízemí.
Ostění byla tesána vesměs z červeného pískovce.
Na jižní straně byl zčásti odhalen objekt pův.
převýšená, dvoupodlažní síň s žebrovou klenbou na
konzolách. Konzoly zůstaly zachovány v líoi vněj
ší obvod. zdi. Dokládají náročnou kamenickou pr,ci se znaky rané gotiky. ULOŽ: Nálecy dosud ve
zpracování. LIT: Základní lit. i odkazy na. starší lit. viz A. Sedláček, Hrady, zámky a tvrze
v král. českém.
opevnění

A. Hejna

HBLPENBURK HRAD

viz

Krajníčko,

okr. Strakonice

HLAVAČOV TVRZ viz Choceň, okr. Ústín. Orl.

•
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57. HLUBOKÁ HAD VLTAVCXJ. okr.

České Budijovice

a) KULT: Kobyly s nálezy ze starší doby bron.aov,,
mobylov, kultury střední d. brouov, ad. halě~t
ak:é. dodatečný pohřeb z d. říaaté. LOltz Lemů
tral Tolom; ~pč. 770; 1 1 7 km SSZ od kostela na
Hluboké. OKOL: Prdzkwn a IS&lllěření pohřebiiti
11.10.1972 (č. plánu 410/6 Ad). BÁLBZ1 Skupina
ae skládá z 19 mohyl (6 neporušených, l) porušených). ULOŽ: Starší nálezy Kč. Budějovice, 1.a.
79)-829 (sb. Ohrada). LIT: HlášelÚ čj. ll44n4
AÚ. KOMENT~: Ve starší literatuře vedeno jako
Munice.
A. Beneš
b) KULTz Halštatské(?) sídliště.

LOK: Stará obora,
severně od hajnice U Janečkd, v příkopu u silnice mezi hradištěm Baba a Zlatotěšovickým rybníkea.
OKOL: Povrchový sběr 29.4.1972 autor zprávy.
NÁLEZ: 5 nezdobených slomkd rdzných nádob. ULO!z
U autora zprávy. LIT: NZ čj. 81)9/7) AÚ ČSAV
Praha.

o) KULT1 Pravěké střepy ze sídliště nebo ze zničených

•

mohyl. LOK, Stará obora, poloha "Nad Kaštankou".
Lesní školka mezi mohylami č. 5 a 7 na plánu pohřebiště č. 410/5 AÚ ČSAV Praha (dr. Beneš ing. Šimana a J. Morávek). OKOL: Prdzlcum autora
~právy 29.4.1972. NÁLEZ1 Zlomky keramiky. Skupina )5 mob,Yl. ULOŽ: U autora zprávy •
J. Frohlich
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58. HOLIČKY, o. Stará Hlína, okr. Jindřlohdv Hradec
a)

Eneolitické (neolitické?) sídliš tě. LOK1
trat Zámecký; 4,5 km SVV od Třeboně; l km
myslivny ev. Pe tr a Pavel; poblíž kÓty
na rozhraní les. odd. 22a - 22b l. OKOLz
Průzlrum 12. - 1).6.1972 (s negativním výsledkem).
NÁLEZ: Podle J.N. W oldřicha (MAGW XVI, 1886, aep.
str. 2, Fig. ); MAGW XIX, 1889, eep. str. 12-ll)
byla zde r. 1886 na lezena plochá kamenná sekerka
a kolmými hráněnými boky (M č. Budějovice - sb.
Ohrada, 1. č . 61) a zlomky keramiky v kulturní
vrstv ě (dnes ne identifikovatelné). Místo nálezu
jsme lokalisovali rešer š í ve St. archivu Třeboň.
Povrchovým pr~zkwnem v prostoru nálezu jsme konstatovali slabou sterilní vrstvu šedočerného podzolu (asi 10 - 15 cm) na světle žluté podloi!.
V širším okolí této polohy směrem k l. břehu w!nice na rozhraní výše cit. lesních oddile-lÚ byl
zkusmo sondou zí ~k4n profil: O - 12 om černý aumus, 12 - 25 cm hnědo č erná humusovitá hlín.a, 25 42 cm černá jílovitá hlína, 42 - 64 cm hnědá až
šedočerná promíšená písčitá hlína, 64 om a níže
hnědožlutý písek (rozmě ry sondy )Ox 250 cm).
Vrstvy byly hál e zov ě sterilní. Profil byl zřejmě
vytvoř e 1 náplavovou činností Lužnice a skladbou
připomíná profil, popsaný Woldřichem. Bližší identifikaci místa nálezu z r. 1886 považujeme proto
za nereálnou. LIT: Hlášení čj. 4101/72 AÚ; k lokalitě A. Beneš, AR XXII 1970, 669-670, Tab. I i ) .
KO~NTÁff: Vých. od Holiček na l. břehu Lužnice
je nápadnó vyvýšené místo, které by m~lo být ještě
prosondováno ( oll:ra!ená s tar;ým meandrem, na mapě
K-))-102-D-c je situováno 136 mm od v. a 68 mm od
j. okraje listu).
A. Beneš - I. Pavlů
KULT:
Lesní
SV od
437,0
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b) KULT: Keramika z pozdního středOYěku až reoentn!.
LOK: Zahrádka před čp. l; lJ8 mm od v. a 84 mm od
j. okraje listu M-JJ-102-D-c mapy l : 25.000
(Třeboň). OKOL: Průzkum lJ.6.1972. NÁIEZ: Sedm
keramických zlomků. ULOŽ: Expositura AÚ ČSAV
Plzeň, př.č. P/18/72.
A. Beneš

59. BORKY NAD JIZEROU, okr. Mladá Boleslav
KULT: Sídliště VyPÍchané keramiky, mladší stupeň.
LOK: Hliniště cihelny (viz AR X, 1958, 158 ad.).
OKOL: T. Adam (Ml. Boleslav, tř. Rudé armády 174/14)
dne 19. ). 1972 zjistil ve stěně hliniště cihelny
2 porušené vypíchané j ~ . Zmíněný autor prokopal
obj.č. l (zásobní jáma). Výpl.Ď. obsahovala několik
vypíchaných střepll, kam. vývrtek, paz. čepel a nikolik zlomků zvířecích kostí. Z porušené jámy č. 2
byly vzaty vzorky (nezdobené střepy, ŠI). ULO!:
NM. LIT: NZ v NM. KOMENTÁ!l: Objekty jsou součáe-.
tí sídliště vypíchané keramiky, zkoumaného I. Pleinerovou (AR X, 1958, 158 ad.).

M.

60. HORNf

o
ČERNUTKY,

Lička

o. Sově tice, okr. Hradec Králové

KULT: Pozdní doba hradištní. LOK: Poloha "Na vescích". OKOL: Sběr J. Červeného na jaře r. 1971-2.
NÁLEZ: Menší soubor keramiky, jež je na povrchu
BAačn~ setřE'ná, šedohnědé barvy, špatně vypálená.
Nejvíce zastoupeným výzdobným motivem jsou hustá .
Yodorovné rýhy v jednom případě kombinované s jed'!"9
noduehou a vícenásobnou vlnicí. ULOŽ: Dep. K -Hradec Králové, př.č. 50/71.
J. Sigl
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61. HOimf KRUPKA, o. Krupka, okr. Teplice
KULT:

Středověk (14. -

15. stol.) LOKi 1800 m
východně od obce.
OKOL: Povrchový sběr v sáří
1972. ULOŽ: m. Bílina, inv.č. 9503-9518. NÁIBZi
Zlomky keramiky • . LIT: Zprávy a studie Oblast.
vlast. muzea v Teplicích č. 8 - 19721 J. Waldhauser, P. Holodňák - Z archeologických přírdstkd
Oblast. vlastiv ě dného muzea v Teplioíoh ra rok
1972.
J. Waldhauser
/

62.

HORNf METELSKO, o. Dolní Metelsko, okr. Doma!lioe
a) Mohylové pohřebiště z d. bronz.

LOK: Lee ppě.
397/2 - J část lesního komplexu (jehož S část nese název Sněm - Reichstag), u silnice Horní Metelsko-Hašov-Roudná. OKOL: Ověřovací ter,nní
prllzkum. NÁLEZ: V jižním a západním cípu až k okraji lesa, S od obce Roudná asi 20, většinou porušených mohyl. Jsou menší o prtlm. 5 - l2 m„ přibl.
v. o,eo m, a nejsou blízko u sebe. Terán je v tichto místech porušen jak proláklinami tak kopeělcy,
které jistě mohylami nejsou. Podle intormaoí saměetnanod lesního závodu v Horšovském Týně se v
těchto místech asi před 50 lety hledala ložiska,
nejspíše železné rudy. Zato se zdá, že mohyly u
Z okraje lesa mohly pokračovat 1 za cestou Hašov~
Roudná do přilehlých polí, kde jsou vidět jen nepatrné vyvýšeniny, které by však mohly být rozorané mohyly (pole náleží ke k. úz. Roudná ppč.
l)l/1). LIT: NZ archiv čj. 6J23/7l, L. Franz,
Bischo!teinitz 19)5, 48. KOMENT~: Podle L. Franze (Sudeta IX 19)), 107) se 1 při stavbě cesty
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Hašov-Roudná nacházely
by bronzové, patrně ze

ěetné střepy
zničených

se střední 4emohyl.

E. Čujanová -

z.

Karásek

) KULTz l) Neurč. mohylové pohřebiště, 2} halštatak,
mohylová k. LOK: Zalesněné návrší Remím (pdv. název Buhl) u kÓty 451,6 a okolní pole Jod obce
ppč. 519, u silnice H. Metelsko-Polžice.
OKOLz
OVěřovaoí terénní prO.zkum. NÁIEZ: l) V polích
u Remízu a na něm celkem 8 mohyl (v polích eioe
větší, ale méně znatelné).
2) Na rozhraní vedlejších parcel ppč. 521 a 655 nalezen r. 19)2 při
stavbě oeety do Polžic br. meč s jazykovitou rukojetí (halětats. obd.), snad ze zničené mohyly.
LITz NZ archiv čj. 6)22/71, Sudeta IX 1933, 105.
KOMENTÁff: Nálezy odtud neznáme, ačkoli tu byly
pod vedením L. Pranze rozkopány nejméně) mohyly
a kamennými stavbami a věncem, neurčeného etáří.
•

E.

Čujanová

KULTz Neurčeno. LOK: SZ část lesa Sněmu (Reicha-.
tag)z objekt jižní ppč. 393/l, 393/J;objekt severní npč. )86/l a J86/2. OKOL: Terénní prO.zkum.
NÁLEZ: Dva téměř stejné kruhové objekty, každý ohraničený nízkým valem a malým př,íkopem, od sebe
vzdáleny v severojižní linii ooa 600 m. Uprostřed
jižního kruhového objektu o prdm. asi 100 m v k&menném obložení l stojící kámen, v. O,J5 m nad
okolní terén. Severní kruhový objekt, o pro.m. asi
90 m je přímo ve středu protat dvěma lesními cestami. Pokud byl 1 zde ve středu vztyčen kámen,
byl křižovatkou lesních cest zničen. LIT: Zpráva
o komisi čj. 7708/73 (J. Hrala - R. Pleiller E. ~janová). KOMEITÁff: Podle sdělení pracovn!ka
lesního &ávodu v Horšovském Týně v. Levičky
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jsou oba kruhové objekty zakresleny již ve atarfch porostových mapách.

z.
6j. HORNÍ
/

Karásek

POČAPLY, okr. Mělník

I

I

l

KULT: Volutová; vypíchaná - sídlištní jámy1 mladší mohylová - starší knovízská - sídlištní júsy a
kostrový hrob v jedné z nich. LOK: aeveroYýohodní strana silnice mezi obcí a elektrárnou, Bhru.ba
spojnice bodů 57,350: 88,025 km a 57,800 i 87,725 kil
na mapě M-33-53-D-b (Štětí). OKOLi průkop pro potrubí parovodu - záchranný výzkum. NM Praha, březen - duben 1972. NÁLEZ: sídlištní jámy, Jcoatro- vý pohřeb,-keram. střepy, zvíř. kosti, mazanice.
ULOŽ: M Mělník, 1nv.č. Pr 15971 - 16014 (neolit),
15579 - 15970 (d. bronzová); Národní museum, Praha, antropol. odd., inv.č. 6617 (kosterné pozůstat~
k:y). LIT: K. Sklenář, Sídliště z mladší doby bronzové u Horních Počapel, AR XXVI, 1974, 113~119.

K.

Sklenář

6,4. HORNf PODLESÍ, o. Horšovský Týn, okr. Domažlice
dříve Horní Valdort

KULT: Neurč. mohylové pohřebiště. LOK: Pole
200 m SV od obce Horní Podlesí, kat. úz. Horšovský
Týn, ppč. 1949/2. OKOL: ověřovací terénní prů
zkum. NÁIBZ: Ba poli na náhorní rovině nad obcí, Z od kÓty 448,J směrem k zalesněné výšině
zv. Výrovka, dnes viditelných 15 nevelkých mohyl.
Hlubší orbou jsou vyvalovány kameny, zvláště z menších mohyl. Při průzkumu nalezen na poli mezi mo-
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hylami čepelovitý úštěp z šedého baltakáho pazourku a atypické zlomky keramiky. ULOŽ: AÚ asAV •
LIT: BZ oj. )514/50, 3905/44 (T. Tauber), 6424/71.
E. Čujanová -

z.

Karásek

65. HORNf ZÁHOffÍ, o. Záhoří, okr. Písek
KULTs Středověká keramika. LOK: V obci u vchodu
do zahrady čp. l (mateřská škola), poblíž kostela
sv.' Michaela. OKOL: Nález
. autora zprávy 8.7.1972
ve výkopu pro elektrický kabel k transformační
1
stanici. NÁLEZ: Zlomky nádob a kachlů. ULO!:
M Písek.
J. Frohlich

66. HOROSEDLY, okr. Písek
KULT: Negativní zjištění. LOK: Zalesněné návrší
Hradec {Na hradoi) jižně od obce, nad soutokem
Skalice s potokem Svůdka. OKOL: Průzkum autora
1.4.1972. LIT: NZ čj. 2994/7) AÚ ČSAV Praha.
KOMENTÁA: R. 1719 se připomíná polní tral "Ba
hradoích" a louka "V hradoích".
J. Frohlich

67. HORUSICE, okr. Tábor

KULT: Pozdní středověk, sbě~. LOK: Pískovna
Vlkov II; 2,4 lem JVV od kaple v obci a 700 m
SSZ od samoty U Blažků; 127 mm od v. a 20 mm od
s. okraje listu M-)3-102-C-b (Horusice) mapy
1 : 25.000. OKOL: Průzkum 21.6.1972. NÁLEZ:
Při průskumu areálu pískovny Vlkov II předal
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vedoucí těžby p. Kopačka exposituře pozdně středo
věkou keramilcU a dřevěnou vochlici. V pískovně ,
ležící na levém břehu Lužnice, ae bagrují též dubové kmeny. ULO!: Přír.č. P 2)/72 exp. AÚ ČSAV
Plzeň. Nálesy předány M Tábor, tamní přír. čísla
dosud nesdělena. LIT: Hlášení čj. 275/72 exp.
Plzeň. KOMENTÁff: Zároveň proveden sběr na haldách
písku, vybagrovaných z koryta Lužnice na levý břeh,
cca 200 - JOO m s od samoty U Blažkd. Nálezy tvoří
středověká keramika - př.č. P 22/72 exp. Plzeň.

A. Beneš

68. BOIICB, okr.

Jičín

KULT:( Popelnicová -1l0.íe'f-,LOK: Návrší sv. Gotthard.

L

OKOL: Prdzkum lJ.IV.1972 (Vokolek, Sigl). BÁLEZ:
Begativní. KOMEBTÁff: Prdzkumem nebyly zjištěny
!ádné stopy !orti!ilcace. Nejedná se tedy o lužické hradiště.
v. Vokolek

9. Hol:fB, okr. Mělník
LOK: Písečný přesyp v pol. "Bílé
bře~" při Laterál. kanále mezi Hořínem a Vrbnem,
ok. bodu 62,150:78,375 km na mapě M-33-5)-D-4 (Měl
ník). OKOL: Povrchový sběr. BÁLEZ: Kamenná štípaná industrie. ULOŽs Národní museum, Praha, odd.
prehist. a protohist., inv.č. 132.929.

KULT: Kesolit.

K.

Sklenář
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70. HOS:fN, okr. České Budějovice
a)

KULT: Mohylové pohřebiště - pravěk, kulturnl neurčeno. LOK: Lesní tra\ Bystřického lesa pp~.
J76, 377/l; l km SV od dvora Chýňava. OKOLa Prdzkum a zaměření mohylového pohřebiště 9.10.1972,
č. plánu 507/2 Ad. NÁLEZ: Tři porušené mohyly.
LIT: Hlášení čj. 1147/74 AÚ. KOMENTÁ:ffs R. 1973
byly 2 z mohyl dále poškozeny výkopem inženýrek,
sítě pro novostavbu kafilérie.

b) KULTa Mohylové pohřebiště - pravěk, lculturnl neurčeno. LOK: Lesní tral Bory I; ppě. 592/11
2,7 km SV od kostela v obci. OKOL: Zjištění a
zaměření dosud neregistrovan, skupiny mohyl e.10.72,
ě. plánu 507/1 AÚ. NÁLEZ: Tři porušené mohyly.
LIT: Hlášení čj. 1146/74 AÚ.

A. Beneš

JÍl• HOSTÍN

U

VOJKOVIC, okr. Mělník

KULT: Knovízská? LOK: Zhruba 57,425 174,200 kil
na mapě M-J)-65-B-b (Lužec n.Vlt.). OKOLa Stavba
obytných domll JZD - sbě,r na skrývce - V. Pencl,
Kralupy n.Vlt., 14.4. a 29.6.1972. BÁLEZ.s ker&ll.
střepy. ULOŽ: M Mělník, inv.ě. Pr 16)86 - 16)94.
LITa M Mělník - NZ )l/72.
Jt. Sklenář

72. HOSTOMICE, okr. Teplice

KULT: Laténske sídlisko. LOK: Severozápadná ' ěaei
miestnej tehelne, n.p., č.k. 85. OKOL: Polcraěova
nie vo výskume laténskeho sídliska (plán náleziska
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BZO 1968, tab. XIV). BÁLEZ: Sektor E4: kult1Írna
jama 54/72 (prír.č. B 22-1/72)1 priehlbi.Da ě~ 7/72
(prír.ě. B 22-)/72). - Sektor E4-P4: IÍab 55/72
(prír.č. B 22-2/72). - Sektor P4-•5: ·povrchová
kolová etavba/72 (kolové jamy č. )) al 41/72,
prír.č. B 22-11/72). - Sektor P5: objekt 56/72
prír. č. B 22-4/72); kultúrna jama 57/72 (prír.
č.B 22-5/72); sonda č. 6/72 cez priekopu I (prír.
ě. B 22-12/72). - Sektor G4: kultúrna jama 58/72
(prír.č. B 22-6/72); objekt 59/72 (prír.č.B 22-7/72)1
objekt 60/72 (prír.č. B 22-8/72)1 sondy o. 7 a 8/72
oez priekopu I (prír.č.B 22-1), 14/72). - Sektor
H4: zničená kultúrna jama 61/72 (prír.č. B 22-9/72).
- Sektor CH 4 : objekt (pec) 62/72 (prír.o. B 22-10/72).
ULOŽ: Archeologický odbor teplického musea v BíliD.i,
fond A.roh. muzeum. LIT: P. Budinský, BZO 1971.
P. Budinský

7). HOŠTICE, o. Vodochody, okr. Praha-východ
Naleziště

I.

KULT: Sídliště lidu s vypíchanou keramikou, aídllltě z doby římské.
LOK: Poloha v Březí, č. kat. )12.
OKOL: Při hloubení rýhy pro naftovod; záchranni
akce v září 1972. NÁLEZ: 4 klllové jamky a Mat
já~ lidu s keramikou vypíchanou. Větší oást semnice a hluboké zásobnicové jámy ze star~í doby řím
ské. Oba objekty z doby římské jsou nenírn~ bohaté na keramiku. ULOl: AÚ ČSAV, později bude předá
~o do muzea v Roztokách. LIT: NZ čj. )470/74.
K. Motyková, AR XXVI 1974, 504 - 519.

- 54 -

II.
KULT: Sídlištní obj ekty ze starší doby bronzové,
kultury knovízské a halštatsko-laténské. LOK:
Poloha Na rovišlatech, parc. č. 302. OKOL: Při
hloubení rýhy pro naftovod, záchranná akce v září 1972 ve spolupráci s Oblastním muzeem v Roztokách (dr. L. Skružný). NÁLEZ: Celkem 9 objektů
(z toho poslední už na kat. sousední obce Klíěan,
jde však o jedno velké sídliště). Kromě jedné jámy ze starší doby bronzové zjištěno v profilu 6
knovízských jam a 2 zahloubené chaty halštatskolaténské. V okolí obou chat (objekt l, l .a ) byl výkop rozšířen a neporušené oáeti obou obdélníkovitých objektů byly prozkoumány. Mezi nálezy z výplně dominuje keramika. Z výplně chaty 1 pochází
velké hliněné závaží se železeym očkem. ULO!s
Aď ČSAV, později bude předáno do muzea v Roztokaoh. LIT: NZ ěj. 5804/72.
K. Motyková

Naleziště

74. HRADEC KRÁLOVÉ, okr. Hradec Králové
a) KULT1 Kult. nálev. pohárů, lužické hradiště, stře~
dověk.
LOK: Zadní trakty domů čp. 86-87 T prostoru býv. hradu. OKOL: Systematický výzkum T říj~
nu až prosinci 1972. NÁLEZ: Zjištěna tortifikaee a středověk& dřevěné stavby. Na podloží lužické objekty. ULO!: M Hradec Králové.

b) KULTs Středověké město. LOK: Areál starého města,
poloha Wa hradě, dvorky domd čp. 86 a 87. NÁIBZ:
Pokračování systematického výzkumu starého města.
Sonda v místech předpoklád&llého průběhu opevnění
hradu. Zjištěn val z jílu prokládaného vrstvami
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písku. Na vnitřiú straně svah valu zpevněn fošnami, zakotvenými do tělesa valu zahrooenými. břevny.
Zbytky dřevěné zástavby u paty va lu • 12. stol.
Terén a koruna valu zplanýrovány na počátku 1).
stol. ULOŽ, M Hradec Králové. LITi AÚ čj. 7943/72.
M. Richter -

75. HRADEC (u Stoda), okr.

v.

Vokolek

Plzeň-jih

a) KOM: Neurč. mohylové pohřebiště. LOK: Borový lee,
oca 1,5 km Jod Hradce , dosažitelný cestou, vedoucí po pr. břehu Radbuzy podle chatové kolonie al
k zalesněnému návrší u kÓty 414 (ppč. 243 , 317/7,
2)9/1). OKOL: Terénní průzkum. NÁLEZ: Pohřebiště čítá 45 - 50 mohyl středních až větších rozměr~
(10 - 20 m v prwn. v. od 0,50 - 1,2 m). Téměř všechny mají střed nebo bok porušený jámou či sondou.
Zvláštností tohoto pohřebiště je jeho blízkost
(cca 150 m)od řeky Radbuzy. LIT: MA.GW 10,280;
J.L. Píč, Starožitnosti I, 2, 1)9. NZ AÚ čj. 5821/72.
KOMENTÁ!i: Ačkoli se jedná bezpečně o pohř~bi~ tě
zmíněná u Píče, rozcházejí se zcela údaje o počtu
mohyl (Píč 15-18).
E. Čujanová - J. Justová

b) KULT:

Hradiště; střední

- mladší doba hradištní.
LOK: Zahrada Jos. Hdly, ppč. 1285/27, tj. oca
3550 m od eev. a 550 m od vých. okraje mapy
M-3)-87-A-a. OKOL: Záchranný výzkum 10.5. 17.6. a 10. - 21.7.1972. NÁLEZ: Zkoumán západní (vnější) val hradiska a vnitřní okraj vnější
ho příkopu (vnitřní úpatí valu bylo sneseno v 1.
polovině tohoto století při úpravách zahrady).
Hlinité těleso valu bylo zpevněno 5 vrstvami roštů. Dobře zachovaná spodní část čelní kamenné
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lícována. V eondi bylo zjiětimo
rozhraní dvou blokd, z nioh! val sestává (ka!df
z obou blolcd měl čel.ní kamennou zecl, budO'f'an0t1
z jiného druhu kamene, stavěnou odlišnou teobnikou a líce zdí obou blokd jsou v místě rozhraní
11zájemně posunuty). Barma před čelní kamennou Bdí
byla d lá!děna malými kameny. Nálezy: nečetná keramika. zlomek skleněného korálku, uhlíky. ULO!:
AÚ ČSAV v Praze, č. přír. 15/72. LIT: Hlášení
oj. 20)8/72, 3093/12, 3415112, 3729/12, 4897/72.
KOMSNTÁffs Bohatá kolekce keramiky střední, mladší
a pozdní doby hradištní, získaná na ploše hradiska
sběry z rozrušených objektd ve 20. letech tohoto
stol., je uložena v Západočeském museu v Plzni (č.
1nv. 10 418 - 10 798, 14 952). Sběry keraniky z madiska chová též museum ve Stříbře a museum v Domallicích.
J. Justová
zdi byla

peolivě

76. HRADEC, o. Rokle, okr. Chomutov
KULTs Neolit, mohylová, knovízská, štítarská, lat,nsk{ a hradištní. LOK: Hradiště "Na pokladě" západně od vsi.
OKOLz Výkop pro sloup vysokého napití
pro el. Tuš : ~ice II, jdoucí přes hradiště a kontrolní výkop přes val vnitřního hradiště. BÁIEZ: a).,._
da lOxlO rozdělena na 25 sektord po 2 -al-, z toho •Ykopáno celkem 16 sektord a prozkoumá.o.o 6 objektd eid
lištního charakteru. b) sonda přes vnitřní val u akropole v délce 66 m a šířoe 2 m, hloubka kolísá od
40 cm do 8 m. Výzkumem bylo zjištěno opevnění se
starší doby laténské (4. - J. stol. př. n.l.)a dvl
kamenné zdi vzdálené od sebe 4 metry, mezi nim1
byla dřeviná konstrukce z trámd. V horní části
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valu bylo odkryto opevně ní z doby hradištní: roštová konstrukce valu a. kamennou zdí v koruně
(9. - 11. stol.). c) ve východní strmé stěně
vnitřního hradiště byla prozkoumána lid ská kostra v doprovodu mladohradištní keramiky. ULOŽ:
Exp. AÚ ČSAV v Mostě , č.př. 183-240 , 269-285/72.
LIT: Hlášení č j. 536, 804, 947, 1037/72 Most .
KOMENT~: Výzkum pokr ačoval j eš t ě v roc e 1973
za účasti za. Smrže.
D. Koutecký - J. Bubeník

77. HRÁDEK, o. Man ět ín, okr. Plzeň-se v er
KULT: Pozdní halšta t - starý la tán. LOK: "Na
hrobích". OKOL : Syst ematický výzkum (pokr ač ová,
ní). NALEZ: V r. 1972 byla vypracována plocha
1600 m2 a na ní byly zji š t ěny a vyzvednuty hroby 189 - 198 . Hrob 194 náleží do skupiny hr obů
kostrových (zatím z nich nejzápadněji položený).
Ostatní byly žárové. Žárový hrob 192 o~ 1 m byl
pod kamenným krytem, v hrobové jámě ulož eno 5 nádob, l náramek , 1 nánožní a 1 nákrční kruh·, 2
chrastítka. J a k nasvědčuje velikost bronzových
kruhů i chrastítka, jedná se patrně o dětský
hrob (antropologický rozbor nebyl zatím proveden ). Hrob 196 byl obdélní kového půdorysu pod
kamenným krytem o rozměrech 2,80 x J,70 m, obklopený čtyřhranným v ěnc em se zaoblenými rohy
o vnějším průměru 5,60 x 6,10 m. Vlastní hrobová jáma měla rozměry J,10 x 3,50 m. V severní
části hrobové jámy byly dvě elips ovit é zahloubeniny o rozměrech 50 x 40 cm, hluboké 52-62 cm,
vyplněné velkým množstvím hřebíků. Při okraji
východní jámy byl zvláštní železný , bronzem plátovaný předmět náležející snad k součástem vozu.
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Ve středu hrobu byla tm&vošedá hlinitá ytplň.
V ní se zachovaly střepy lahvovité nádobi a mísy. Mezi nimi byly promíšeny střepy, uhlíky a
nepatrné zbytky spálených kůstek Urového pobř
bu; to vše v hloubce 5 cm od začistěné plochy.
Drobné zlomky střepů a uhlíků pokračovaly al do
hl. 20 om. Těsně vedle nich (v jihovýchodním rohu) byly zlomky dvou bronzových spon a západni 2
ploché železné kroužky. Ke sponám náležel také
dodatečně proplavený jantarový, zlatem plátovanj
terčít. V západní části hrobu leželo rozloženo
6 železných !alér (částečně celých, a ve zlomcích).
Jak vyplývá z nálezové situace a z nálezd jednalo se o pozdně halštatský žárový hrob s dvoukolovým vozem a koňským postrojem. UL0!1 AJ1 asAV.
LIT1 Zivir. zpr. !j. 7681/72·.
E. Soudská

78. HRADIŠTI, o. Malovice, okr. Prachatice
KULT: Pozdně hradištní a středověké střepy s prostoru čtyřÚhelníkového objektu. LOK: Polo);la
"Šance" při sz. okraji obce, ppč. 20)9. OKOL:
Povrchový sběr autora zprávy v prostoru mezi Ta~
ly 24.6. a 1.10.1972. NÁLEZ: JZD při úpraTi p~
zemku srovnalo nejzachovalejší záp. val s příko
p"3m. :Nalezeny většinou tuhové pozdně hradištní
střepy, v menší míře středověké. ULO!: U autora
zprávy. LIT: K lokalitě: B. Dubský, La Tene jiiních Čech, 1932, 86J L. Jansová, AR XX, 1968,
482-48). KOMENTÁff: Objekt typu "Vier~ckechanse"
neposkytl při tomto průzkumu laténské nálezy.
J. Prohlich
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79. HRAI>Iši'K:o. o. Žeretioe, okr. Jičín
KULT: Slezskoplatěnická a hradištní. LOK: Areál
obce, pole J a JV od obce - ppč. 401/2, 404-406,
407/1. 409, 410, 411/2451/1, M-JJ-55-D-d (Slatiny), 202-215 od V okraje, 89 - 100 mm od J okraje mapy. OKOL: Sběr 17.10.1972 (Vokolek).
NÁLEZ: Menší aoabor keramiky slezskoplatěnické
kultury a keramiky z mladší doby hradištní, která
je zdobena vodorovnými rýhami, v několika přípa
dech uspořádaných do pásů a v jednom případi kombinovaných e jednoduchou vlnioí. V materiálu keramiky je příměs slídy. Keramika je na povrchu
ěedohllědá. ULOŽ: Dep. M Hradec Králové, př.ě.
92-9)/72.
J. Sigl

HRADSKO, o. Sedlec, okr.

Mělník

a) KULT: Aurignaoké sídlištěo

LOK: Prostor výzlcumu
slovanského hradiště (dr. Šolle). OKOLs Záchranný výzkum na plochách, odkrytých výzkumem slovanského hradiště ve dnech 21.6., 27.7. - 17.a.,
2a.a., 2. - 6.9.1972. NÁLEZ: Největ~í kolekce
aurignaoienu v Čechách. ULOŽ: AÚ ČSAV Praha.
LIT: Z čj. 3809, 4944, 5879/72.
Sl. Vencl

b) KULT: Střední a mladší doba hradištní, pozdní

OKOL: Pokračování soustavného
výzkumu v době od 2.5.1972 do 29. září 1972.
NÁLEZ: Výzkum sledoval plošným odkryvem pás
po óbou stranách ohrady s palisádou ze střední
doby hradištní v šíři 10 m a v délce 60 m. Na
této ploše ověřena táž posloupnost sídlištních
vrstev jako v r. 1971. Ddležitý byl objev dvodoba bronzová.

f\

I
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jitého oh1'aiení osady z pozdní doby bronzov, e 3
podlouhlými chatami s kdly a sídlištními jamud.
V okolí rozptýleny další objekty tohoto horisontu.
Prdb~h ohrady v podobě lláblcu e otisky po pali8'dě zahrnuje p~ooha západně od kostela sv. Jiří D&
pozemku zahrady p. Kočího a je vytočen k yjchodu
ke srázu hradiště. Podél ohrady několik sídlištních 1 pomocných objektd z téže doby. Větší pravoúhlá chata v severním závěru ohrady. ULO!: Alf &u.v.
LIT: 5879/72, (Sl. Vencl), 6)09/72 (M. Šolle).
M. Šolle

81. HRBOVICE, okr. Ústí n.L.
KULT: Středověké tvrziště z 15. - 17, atol. LOK1
Ve vsi na zahradě p. Spálenky čp. 78. OKOL1 Dle
hlášení KSPPOP v Ústí n.L. přes tvrziště mil váeti
lanopas. J. Bubeník zjistil dne 19.9.1972, le Tede mimo tvrziště. NÁLEZ: Okrouhlé tvrzišti se cachavalým vodním příkopem, výška tvrziště se zachovala do výše 150 om. Podle hist.zpráv bylo tvrzišti
založeno r. 1504 nebo 1419, opuštěno r. 1628. TYrsiltě bylo zaměřeno J. Zárubou na vrstevnicový pl.áJl
1:100. LIT: Hlášení čj. 1036/72, 946/72 Most.
Vlastivědné sešity, Ústí n.L. 1970, )2.
D. Kouteckt
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82. HRDfJOVICE, okr. Č eské Budějovice
KULT: Mohylové pohřebiště - pravěk, kulturnl ne- .
určeno. LOK: Lesní tral U kalovýoh jam; ppě. )8),
384; asi 1,5 lem od kostela v Hosíně. OKOL: Prdzlrum 9.10.1972 ; zaměření - č. plánu 505/1 AÚ.
NÁLEZ: Čtyř i mohyly (2 neporušené, l porušeni,
l ne jistá ). LIT: Hlášení čj. 1150/74 AÚ.
KOMENTÁ:ff: D říve vedeno jako Hosín.

A. Beneš

,:,. dMEN:fN, okr. Jič ín
KULT: Lineární sídlišt ě . LOK: JOO m SZ od okraje vsi. OKOL: Př i orbě zachycen a prozkoumán.
objekt. NÁLEZ: Keramika. ULOŽ: M Sobotka.
KOMENTÁ:ff: Z katastru obce známo několik poloh
s neolitickými nálezy (M Libáň, archiv AÚ).
J. Waldhause~

84. BVOZDNO, o. Dolní Bukovsko, okr. České Budějovice
KULT:

Sídliště

z mladší doby hradištní.

LOK:

Polní tra! Na Kamenných; ppč. 451; 500 m JZZ o4
kaple v osadě; 56 mm od s. a 155 mm od z okraje listu M-J)-102-C-a (Ševětín) mapy l : 25.000.
OKOL: Prtlzkum 26.10.1972. NÁLEZ: Ná mírném JV
svahu pod V výběžkem lesa SmroíJ zlomky keramik.v, některé tuhové. ULO!: Expositura Alf ČSAV
Plzeň, př.č. P 49/72. LIT1 BZ J. Michálek, čj.

3054/73 AÚ.

.
A. Beneš
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85. CHEB okr. Oheb
a) KULT: Středověk (15. - 16. stol.) LOK: HavlíčkOY&
ulice ve vozovce před domy ěp. 46 a 48. Severovýchodní okraj města na úpatí Špitálského vrchu.
Předměstí na levém břehu Ohře. OKOL: Výkop kanalizace. NÁLEZ: Blíže neurčené stavební relikty
porušené recentními výkopy pro potrubí, kabely a
kanalizaci. V hloubce 4 m byly ve žluté jílovitopísčité vrstvě nalezeny 44 střepy asi ze 22 rdznýoh nádob a 2 komorovýoh k:achld. ULO!: M Cheb.
KOMBNTH: Hloubení kanálu bylo prováděno bagrem
po malých úseoíoh, tak!e záchranný vjzkum nebylo
možno provést. Střepy byly nalezeny pod náplavovými štěrkopískovými vrstvami a pod betonovým k&Mlem, jehož výkop přetínal kamenný základ neznámého stavení. Střepy byly nejpravděpodobněji v druhotném uložení.
b)

LOK: Kř1žovnická ulice před domy čp. 2Jl - 2J), 100 m od pravého břehu Ohře.
OKOLs Výkop kanalizace 26.VII.1972. NÁLEZ: Ba
dvou místech (přes roh) přerušená kamenná ze! na
maltu, silná 60 cm, její základ v hloubce 160 cm
pod as!altovjm ·povrchem vozovky. zea vedla rovnoběžně s frontou domu čp. 2)), od kterého byla
vzdálena 6 m. V blízkoeti zdi emě~em ke kostelu
sv. Bartoloměje byly vyzdviženy tři lidak, lebky a několik kostí z končetin. Kosti byly v klouboe 80 - 110 cm pod povrchem. ULO!s li Cheb.
KOMEBTÁAs Gotický kostel sv. Bartoloměje byl .
řádovým kostelem křiiovníkd s červenou hvězdou.
Odkrytá se! ohraničovala klášterní pozemek se

KULTi

Středověk.

hřbitovem.

P. Šebesta
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8'. CBLUJIEC• o. Olešník, okr. české Budějowice
a) KOLT: Starší až

střední

doba bron•ov, - s:ídl1ltl.
LOK: Pole v trati U boru; ppč. 80) ; 780 • JV o4

kaple v osadě a JO m JZ od rybn.íěk:a. OKOLt Sblr
15.5.1972 na úpatí svahu, spadajícího ev. smlrea.
NÁLEZ: Zlomek podhrd lí nádoby s nízkou nahrnutou

plastickou páskou , povrch

světle bnědý,s

kfemennt-

mi zrnky, v. 52 mm (IV:l). ULO~s Expositura AJJ
ČSAV Plzeň, př.č. P 11/72. KOMENTH: Náles Te
vzdálenosti asi 120 m jzz. od slrupiJlY halštatských mohyl Chlumec - Za borem (viz BZO 1971).
b) KULT: Středovč ké sídliště .

LOK: Polní trat U boru; ppč. 80); 680 m JV od kaple v osadě a 250 m
od trigonometrického bodu 472.2 m. OKOLi Sbir
15.5.1972 ; na sv. svahu na malá ter,nní vlnl.
NÁLEZ1 Zlomek zatažené misky s vodorovnými ilábky pod okraj em, povrch šedohnědý. v. 45 mm (IV12).
ULO~: Expositura AÚ ČSAV Plzeň , př.o. P 12/72.
KOMENTÁ1l: Místo nálezu je vzdáleno JOO m svv. ocl
skupiny halštatských mohyl Chlumec - trat Za
borem (viz BZO 1971).
A. Beneš

87. caoc.Eit , okr. ústí n. Orlioí
KULT: Středověká tvrz Hlavačov. LOK: Jižní čáet
dlouhé lesní parcely ppč. 2269, prostor 85,750

al BJO km:42,900 až 970 km na

mapě

M-)3-69-C-d-4.

Prdzlcwn autora zprávy v září 1972. NÁLEZs
Asi 600 m JV od halštatského hradiště Hlavao<>Ta
le-ží na okraji východní hrany návrší tvrzka se
stejným pomístním názvem Hlavačov (vzhledem k tomu, že toto označení vedlo k pomíiení nálezd v museu i literárních údajd, budu ji ddsledně označovat
OXOL:
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jako tvrz u Hlavačova). Je tvořena podkovovitja
valem a příkopem na hřbítku. vydělen,m s hrany
Divrš:.C dvěma suchými stržemi. Dnes lokalitu pokrývá 'ťysori, převážně jehli!natf les. Plocha tvrze není větší nežli asi JO x JO m, ovšem věetnl
pfíkopd a vald zaujímá plochu asi 70 x 80 m. 11:.(aty jsou dobře patrné destrukce zdí. V porušenfch
místech jsem sbíral prejzy, cihly, maltu, ·opálen,
kousky hlÍJly, uhlíky, ale i přepáleni ěedý písči
tý . střep se ěirokou šroubovicí(?), nále!ející ae1
1). stol. (Podrobnosti ~iz • BZ). ULO!s Ad ČSAV
Praha, K Choceň. LIT: Předběžná BZ čj. 5544/72.
KOMlfflTÁI: Lokalitě budu ještě věnovat pozornost a
materiál odtud připravúae s L. Hrdličkou s bl:.Czktmi nálezy k publikaci.
Sl. Vencl

88. OHODOUBY, okr.

Litoměřice

KULT: Lužická, .latánská. LOK: Poloha: Ba karlculi
(sev. od obce). Majitel pozemku: JZD Polabský chmelaf Lounky, o. Litoměřice. OKOL: Systemat1ck1 • chraaný výzkum. NÁLEZ: 5. sezón.a záchrannáho Y'/zkumu lužického pohřebiště navázala na sondy z let
1969-70 (na ~áp. straně) a z r. 1971 (na sev. straně) odkryvem v rozsahu 26 x 21 m. Výzkum přinesl
objev dalších 14 žárovfeh hrobd (č. 58-71). s toho pět jich obsahovalo bronzoTé předměty (jehlice,
nůž). Hroby lze datovat do období BD - BaAl. Výzlcwa
1972 dovolil vymezit jihovýchodní hranici pohřebil•
tě. Současně s pohřebištěm bylo sledováno laténsk,
osídlení t&že plochy. Byly odkryty pddorys7 dvou
nadzemních kůlových staveb s .orientací pod6lná osy
S-J. V pořadovém číslování byly prozkoum4ny laténské objekty č. 105-139. z Dichi vět51na připadá na
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ktllové j ~ zmíněný ch staveb, sb7tet na odpadkové
sídliitní jámy. 'Laténské osídlení. charakterizovaná
vitším množstvím tuhové keramiky, lss předbě!n~ datovat do 2. - l. stol př.n.l. Wa závěr Tjzkumu by-la otevřena sonda 2 x 6 m při sev. straně pískovny
v lesíku - s cílem zjisti t event. pokračování pohřebiště severním směrem za pískovnou zniěenou ~latí - bez pozitivního výsledku. ULO!: AÚ Praha.
LIT: J. Hralo. PA LII, 1961, 209-218; idem, AR XVIII,
1966, 1)0, lJJ - 138; idem, AB XXIV, 1972, 278-285 .
(Vše předchozí nálezy).
J. Hrala

89. a&RUDIM, okr. Chrudim
KULTs

(15. stol.) , novověk. LOK: Dvorky
domů čp. 74 a 75.
OKOL: Průzkum při zemních pracích·, jež byly prováděny při stabilizaci městských
hradeb, červen - září 1972. NÁLEZ: Na dvorkáoh
výše uvedených domů byl proveden výkop o rozměrech
J,5 x 8 m, hluboký až 5 m, směrem ke dnu se výkop
schodovitě zužoval. Výkop byl periodicky sledován
a byly z něj zachrániny četné keramické úlomlcy z
nádob, zlomky kachld, sklo, mazanice a zv!fecí kosti. Bejstarší nálezy jsou z hloubky )00 - 400 om a
jsou datovány do 15. stol. Z vrchn.ích vrstev pocMzejÍ nálezy ze 16. - 18. stol. ULO!s Dep.• Hradec
JCrálOY& 9 př.č. 82/72.
Středověk

J • Sigl
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90. CHUDEffH, o. Litvínov, okr. Mos t
LOlta Při ataYbi rodianýoh domkd vpravo od nov& silni c e z Chudeřína do

KULT,

Středověké sídliitě.

Hamru, Ye výkopu pro vodovod . OKOL: la sákladl
hlášení p. Zahradníčka provedeny &áehrann4 akce
5. - a.4. a 17. - 1a.10. 1972 . BÁLEZr Ba třech
místeoh zjiitěno porušení střed ověkých sídliitních
objektd, vzaty vzorky pozdně s tředověk' keramilr:y.
Kis ta e nálezy zaměřil situačně p. Záruba. ULo! s
Expos i tura Aď ČSAV Most, o . př . 129-1)1/72. LITa
Hlášení ěj . 270, 1034/72 Most.
D. Kouteck7

91. JAROd ff , okr. Náchod
KULT i Lužické žárové pohřebiš tě. LOK: Pískovna
SV od města při pravé straně silnice Jaroměf Dolany. OKOL: Prdz~ 7. I V.1972. N~Z, Pohře
biště je patrně již zcela znič eno Yy~íráním písku. V době pr~zlrumu se intensivně těžilo a pouse
v zards t ajíoíoh březích v or nici nalezeno několik
a typických lužických s třípkd.

ULO!: M Hrade o

Králové , př.č. 6an2. LI!: J. Pilip, tužick, kultura v Československu, PA XXXXI/1936-38, 28-Jl.

v.
92. JAROSLAVICE, o. Kostelec, okr.
KUL'l's Mohylové

pohřebiště

Vokolek

České Budě jovice

s nále zy ze starší dob7
bronzové. LOKi Polní tral Ba kamen1t,m - pole
p. Šebora; ppo. J97s 700 m JV od kaple T oaadl.
OKOL: Prdzkwn )0.11.1972. BÁLEZs Pdvodně viti!
počet mohyl, současně 4 - 5 s otva znatelných.
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ULOŽ: Starší nálezy - sbírka Ohrada (Kč. Budějo
·Tice), 1.č. 71) - 727; M 'rýn n. Vltavou, 1.ě.
2044-2045; sbírka J. Šebora v JaroslaTioích.
LIT: Hlášení čj. 7699/72 AÚ.
A. Beneš

JDČOV

hrad viz Běleč, okr. Kladno

93. JDiš8v ÚJEZD, okr. Teplice
~) KULT: Knovízská, laténská, hradištní. LOK: Pole
západně od obce při silnioi do Libkovic.
OKOL:
Povrchový sběr. NÁLEZ: Střepy. ULO!: m. Bílina,
č.inv. 9455-9460.
J. Waldhauser - P. Holodňák
b) KULT: Laténské sídliště.

LOK, JZ od vsi, na poli
u silnice z Jenišova Újezda směrem n.a Most. OKOLs
Prdzltum p. Knauera z Jeníšova ďjezda čp. 204, pře
vzatý sběr. NÁLEZ: Laténské sídliště nově zjiště
né sběrem. ULOŽ: Expositura AÚ ČSAV Most, č .přo
297/72.
D. Koutecký - převzato

94. JBZEfff, hrad Starý leberk, o. Albrechtice, okr. Most
KIJLT: Středověk.

LOK: Zbytky hradu leberka na
etejnojmenn,m vrchu. OKOL: Sběry P. Pietsche
na narušených místech (1970 - 71), povrchový prdzlcwn 1972. NÁLEZ: 966 keramických tragmentll,
6 skleniných zlomkd, 98 železných předmětd, 1 před
mět bronzový, 2 opracované parohy a 89 kostí. Tvarová náplň keramiky je tvořena hrncem, ojediněle
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se -vyskytuje láheT (2 ks) a miska (2 ks). V otraj!cll
hl'nod zastoupen olcra~ zduřelý, nepraTé ok.rul!. mal:/ okraj vzhdru protažený a rdzntS varianty okrajd
jednoduie upravených. Dekor je tvořen převi!nl ~7. tou intervalovou šroubovicí, ojediněle se vyskytuje Tlnice, červené malování a vrypy. Oeli produkce
s výjimkou jednoho, prokazatelně vytáěeného střepu,
obtáčena, zbarvení se kromi červeně malovaných tragmentd, pohybuje na basi zbarvení tzv. mladohradiitní keramiky. V železném inventáři jsou zastoupeny
třmeny, ostruha s kolečkem, šipky, podkovy, podkdTky, část pilky a pod. Vzhledem k tomu, že hrad exietoval poměrně krátkou dobu (zhruba sedmdesiti léta
l). stol. - konec dvacátých let stol. 14.) předsta
YUje soubor nálezd dobře datovaný celek, který se
patrně stane oporou pro dataci okolní středověké
keramiky. ULOŽ: Exp. Ad Most. LIT: Z čj. J60Jn2,
BZ čj. 6949/72~
T. Durdík

95. JEZHICE, okr.

Česká Budějovice

KOLT: Pravěké sídliště - kulturně neuroeno. LOK:
Polní trat Pod Schořovou, ppč. 1444; l km SSZ od
kaple v obci. 0K0Ls Sběr 24.5.1972 v hromádce kamene, vysbíraného z po~e. NÁLEZ: Pragment kamenného mlýnku, d • . 18 cm,. v. 6 cm (III:J). ULO!:
Expositura Ad ČSAV Plzeň, př.č. P 1)/72. KODRT.Áila
lfález ve vzdálenosti J50 m jižně od mohylového pohřebiště L~toradlice - Schořová I (viz např. L. Hájek, PA XLV, 1954, 130) •.
A. Beneš
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9'. Jf!RAVA, hrad Ro1.mundJ o. Rynoltice, okr. Liberec
KlJLT1 Středově)cý hrad 14. - 15. atol. (založen
roku 14)7). LOK: Ba kuželovitém vyvřelém vrcholku 1,5 km SV od Jítra vy. OKOLs Povrobov7 sběr.
NÁLEZs Při povrchovém prdzkumu kruhovitého hrádku byly v destrukci na svazích příkopu a uvnitř
plochy nalezeny vesmě s drobné keramické zlomky
z jemného světlého materiálu. Na několika pozor ována červeně malovaná výzdoba. Za zvláštní
zmínku stojí zlomek pokličky s kulovitým dr!átkem, okrajový střep s jednoduchým okružím a zlomek stěny kameninového pohárku, zdobený kolky.
ULOŽ: M Liberec, i.č. P 7972 - 7976 a 8897 - 8906.

v.
97.

JtADd

Weber

hrad, okr. Chomutov

a) KULTs Středověk.

LOK: Jižní křídlo hradu, vstupní trakt, východní křídlo, prostor nádvoří při
vstupní bráně. OKOLz Vyklízení sklepních prostor hradu v rámci jeho rekonstrukce, revise
stavu lokality dne 10.5.1972 na základě pově
řen! vědeckým tajemníkem Aď. · NÁLEZc V prostoru
jižního křídla vytěžen zásyp o mocnosti cca 4 m,
místy až na skalní podloží. Značná část byla .
tvořena navážkami z tereziánských úprav hradu,
ve spodních partiích však byly s největší pravdě
podobností vytěženy vrstvy 14. - 15. stol. Jednalo se o požářiště a tmavou mastnou vrstvu pod
ním. Nálezy nebyly vybírány, terénní situace nedokumentována, materiál vyvezen. K rozsahem podobným, ne v~ak tak hlubokým zásahwn došlo pod
celým východním křídlem a polovinou vstupního
traktu, při čemž byla objevena část zdiva starší
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stavby, znehodnoceného však nedokumentovanfm odkopáním terénu. V ostatních křídlech hradu doilo
v rámci etavebniho pr~zlru.mn ke vkop\lm do terénu,
které jsou vzhledem ke svým malým rozměrwn a ve
srovnání a ostatními narušeními zanedbatelná. U
paty brány byl za účelem jejího zpevnění vykopú
ěh'ercovt výkop o rozměrech cca 8 x 8 11 bez dokumentace zabetonovaný. Dle údajů v. Pelce zde byl.a
zachycena zea a několik vrstev. Vedle průjezdu
brány byl vybrán zásyp v šachtici s materiálem
16. stol. LITI Z čj. 3604/72.
T. Durdík
hrad ze 14. - 17. stol. LOKa Ve
městě.
OKOLz Dozor nad geolog. sondami na nádvoří hradu v průběhu roku. NÁLEZ: Středověká lc:8%'&111lc:a získaná z 5 geolog.sond o rozměrech 200 x 180 •
na nádvoří hradu vykazuje osídlení ze 14. - 17.atol.
lalezené zdivo ve spodních ěástech sond se zře3mi
vále ke starší stavbě (před dnešním hradem), ena4
souvisí se středověkou falcí. Další keramiolq materiál byl zía~án z výplně při vyklízen! sklepd.
Vyhodnocení materiálu nebylo zatím provedeno, ale
bylo svěřeno T. Velímskému. ULO!a Expozitura A1f
l5sAV Most, č.př. 299-30)/72. LITI Rlál. čj. 10)),
1151/72 Kost.
D. Kouteckt

b) KULTa

98.

KA.BĎf,

Středověký

o. Opolany, okr. Nymburk

a) KOLTi Doba bron~ová. LOK1 III - trat •za BřesiAo
vtma• severni od sil.nice Libice - KaníA. OXOLs
ZjiAlovaoí eondá!. BÁLEZa V ~jišlovaoí sondě
(12 x 2,6 m) zachyceno osídlení z doby bronaov4
(ktilturn! vrstva, několik jámových objektd s keramikou a bronzoTou jehlicí. ULOŽa AÚ ČSAV. LIT•
ěj.

7926/72.
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b) KULT: Slovanská.

L~i Slovanské pohřebiště II -

tral "Iia kopě"• ppč. 21)/1. OKOL: Systematický
výzkum. NÁLEZ: Výzkum jihovýchodní periferie
pohřebiště navazujíc{ na plochu zkouma.oou v roce 1971. Výsled ek ne~a tivní. ULOŽ: Ad ČSAV.
LIT: Čj. 7926/72. KOMEBT.Áff: Výzkum ukoněen
v r. 1972.
L. Hrdl1oka

KAŠPERK brad, viz Kašperské Hory, okr. Klatovy

99. KAŠPERSKÉ HORY, okr. Klatovy
KULT: Středověk. LOKt Zříoeniny hradu Kašperka.
OKOL1 Terénní úpravy spojen& s památkovými úpravami, prováděnými KSSPPOP Plzeň. Revise lokal1t7
dne 14.7.1972. NÁLEZ: Úpravy se dotkly hlavni
budovy purkrabství, která má býti rekonstruována. V budově byla vytěžena zemina a zásyp místy
až na podloží, patrně bez dokumentace; množení
archeologických nálezů odsud 1 z ji.nýoh prostor
hradu, v nichž údajně převládaly kachle,bylo
dle ředitelky objektu odvezeno do Plzně. V prostoru paláce bradu byl proveden mělký vkop. o.lle na severní straně hradu probíhalo čištění
druhého příkopu a hradní alcály od zeminy. Dle
udání ředitelky objektu bylo plánováno takovét o očištění celé hradní skály(!). LIT: Z oj.
4636/72. KOMENTÁii: Objekt purkrabství je pro
da lší badání patrně ztracen. Požadováno zastavení odkrývání hradní skály.

T. Durdík
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KLADRUBY, okr. Tachov ·
KlJL!a Zaniklá středOTlim osada. LOK1 Pele za hfbi•
tOTem, asi 700 m SSV od kostela sv. Jakuba .., obci.
OKOLi 2.).1972 předaÍ exposituře Aď ~SAV 'Y Ple1
spolupracovník p. Degl drobný sběr. WÁLEZ1 Zlomky středO'Yěká keramiky, struska. ULOŽ: Př.o. P .)/72 •
LIT1 Registrace in: Kinulostí . Západoěeského kraje X,
1974, 175. KOMENTÁA: Do táto t;ati se klade pdvod•
ní osídlení místa (S.taré Kladruby).

A. Beneš

101. KIJšmRNf SKALICE, o. Třebovle, okr. Kolín .

ltULT: Pravěká sídliště (neurčeno).· LOK1 Zaniklá ·
pískovna,) km východně od Klášterní Skalice po
silnici sm~řující do Eošic, jihovýchodně od .křiio
vatky, .z kter6 odbočuje silnic~ :na Kouřim (). km).
OKOL1 V září 1972 ·teránní' průzkum ·~niklé pískovny, .·
NÁLEZ: V profilu star, těžní
se rýsovala polozemnioe, rozměry:š.110
.cm,zachovalá
d.150 cm; hl,.
.
v
•
JO . om od povrohu od~r~ nadlozní ornice. Vypl.n
.lehéí ~prašovitá . zem, .nalezény úlomky zvířecích

~t~ny

t

JI.

.,

kdstek, části škeblí, · úlÓmky keramiky (atypioké), .
. mazanice. 01·ientf:lC8 ·polozernnice zhruba .SJ • .V mís-- .
tech, kde byly ještě · zbytky· zaohOYa,lfoh tělních
' stěn - se v profilu ve vrchní vrstvě ornice nacháze.
.
. .
,
· la slabi sna telná kulturní .vrstva, s ulomk.y kera- ·
m.1k7 a ultlíltd ~ ULO! ~ A.tf Praha. ..
.
J. Zadák
•

I

'

102. XLBJJOVICB, okr. Tábor
a) ID'Iťf: Pravěk .- kul tur ně neurěitel.né, pozdně hradiit-·
Di a středOTěk · - sběr. LOK 1 . Pole Pod SvákOYema

na
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1. břehu Lužnice; ppo. 2J 29 J 15) mm od v. a 74 am
od j. okraje mapy M-JJ-102-A-b (Soběs l Jv). OKOL1
Sběr dr. v. Vokolka z r. 1968, předaný exposituře Aď ČSAV T Plzni dne 2).8.1972. WÁL.EZ: Zlomky
keramiky, některé tuhové ; čáatdna pozdně hradištní nádoby s reliéfní hrnčířskou značkou - okrový,
slídnatý, d. 110 mm (IV:9). ULO!: Přír.ě. P 58/72.

b) KULTs Pozdně hradištní a středověk - sběr. LOKs
Pole T trati Pod Svákovem; na l. břehu Lužnice;
ppč. 2)27; 154 mm od v. a 89 mm od j. okraje listu M-)J-102-A-b mapy l , 25.000 (SoběslaY). OKOLs
Sběr dr. v. Vokolka v září 1967, předaný exposituře Atf ČSAV v Plzni 2).B.1972. BÁLEZ, Zlomky keramiky, některé tuhové; profilované okraje nádob
(IVslO-l)); reliéfní značka na dně (IVsl5) 1 část
přeslenu ze střepu (tab. IVil4); mazanice a rohovcov& křesadlo. ULO!: Přír. č. P 59/72.

A. Beneš

lOJ. nfčABY, okr. Praha-východ
KULT,

lidu a vypíchanou keramikou. LOKa
Parc.č. 297.
OKOL: Při hloubení rýhy pro naftoTod, záchranná akce v září 1972. BÁLE Z: Prockown'ny 4 jámy e bohatým inventářem keramiky,
zvířecích kostí a kamenných náetrojd. ULO!, J.ď
ČSJ.V 9 pozdlji bude předáno do muzea T Roztokách.
LI!: K. Kotyková, AR XXVI 1974, J21 - )Jl.
Sídliště

K. Motyková
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104. KLUČOV, okr. Kolín
KULTs Eneolit, řivnáčeký typ. LOK: Pískovna JZD.
OKOLs Záchranný výzkum. NÁLEZ: Při skrývkách prováděných buldozerem za úč elem rozšíření pískovny
JZD byly objeveny další eneol. objekty. Kromě dvou.
kruhovitých jam o, cca l50 cm a hl. 130 cm datovaných keramikou řivnáčského typu. které však byly
buldozerem z vě tší části odstraněny, se podařilo
zcela prozkoumat chatu z uvedeného údobí. Do epra•
še byla zapuštěna cca JO cm f její strany měřily
kolem 2)0 cm; vytvářely je jamky po kůlech (10 - 11
jamek u ka ždé stěny) a v každám z rohú byla větěi.
Upro s tře d obydlí se zachoval zbytek ohniště a při
něm 2 kůlové jamky. Černošedá zemitá výplň mírně
zahloubeného obydlí obsahovala zlomky nádob řiv
náoského typu. Mezi střepy byl úlomek ansy lunaty,
2 hliněné kroužky a .z prostoru chaty jsme vyzvedli
tál zvířecí kosti. Ve vzdálenosti 26,5 m od obydlí
byla objev~ns při pokračující skrývce kostra dítě
te pohřbeného ve skrčené poloze. ULO!: Ad.
!

J.

Kudrnáč

105. KOBEROVY hrad Zbiroh, okr. Jablonec n.N.
KULTs

StředOTělcy

hrad 14. - l. pol. 15. stol.
(1442 zbořen). toKs Ostroh nad osadou Zbirohy
(obec Koberovy) ns levém břehu Jizery jižně nad
11.alou Skalou. OKOL: Výzkum při odlesnění areálu
před c~tanou opraTou zdiva. NÁLEZs Při úpatí .
severní zdi bylo v druhotná poloze zjištěno mnoiství keram1ck6ho materiálu, který sem byl vyvezen
pfi úpravách hradu; prováděl je ve dvacátých letech OkraAlovací spolek pro Malou Skálu a okolí.
Sondy položené ve vnitřním areálu hradu neobsahOTaly
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táměř

žádný materiál a podložily zjišt ění. že
hrad byl při úpravách značně poškozen a celý vyčistěn. Byly zjištěny architektonické články zasazené při opravách zna čně nelogicky. oož dovoluje závěr, že i dnešní zdivo není na mnoha místech
původní. ULOŽ: M Liberec, př.č. 1/72 - 58/72.
KOMENT.Áii: Zásahy do stavu hradu nelze doložit iádnou písemnou zprávou, pouze vzpomínkami pamě.tní
kú . Podobné zásahy lze předpokládat 1 na jiných
lokalitách v okolí (Chléviště, hrad Rot§tejn).

v.

Weber

106. KOLOVÁ, o. Libavské Údolí, okr. Sokolov

KULTs Lužická. LOK:
Ostrožna nad srutokem Kalá
,
a Velké Libavy u koty 509,1500 m v od KyušperJm n.
Ohří a 700 m Jod Libavského Údolí. OKOL: Revize
16.7.1972. NÁIEZ: Na hradišti ne zasypané so.n4y.
z výzkumu o. Pospíchalové z r. 1967 a nové narušení neodbornými výkopy na osmi místech. Ve yjkopeoh na akropoli nalezeny střepy lužické keramiky.
ULOŽ: M Cheb. LIT: o. Pospíchalová - NZ Alf 0SAV.
P. Šebesta

107.
I

K~ECCHLUMf, okr. Jičín

l) KDLT: Dvě slezskoplat ěnická hradiště III. stupně.
LOK2 Západní výběžek Hořického hřbetu, tzv. Konecchlumská hdra, ppč. 2271 hradiště I přibli!ně v prostoru 34,890 až )5,150 km: 85,665 až 85,785 km na
mapě K-JJ-55-D-d (Slatiny)s hradiš tě II asi 35,215
al )5,)50 km: 85,675 až 770 lem na téže mapě . OKOL:
Prdzkum a příprava hradišl pro zaměření dne 12.9.72.
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w&zs

Dvě hradiště T těsn,

blizkosti, náležejíc!
patrni t,le III. tázl elezekoplat~nick, kultury.
ULO!, Nálezy v K Hradeo Králové, č.inv. 27.001 27.029. LITI Z čj. 13)6/721 Vencl-Vokolek, AR XXVI
1974, ))9 - )47, 421 - 424.
Sl. Venol - v. Votolek

2) KULT,
konec

S1ezskoplatěn1ot6 hradiště.

LOK, VýchodnÍ

Hořického hřbetu, ppě.

OKOL1 Prdzkull .

T květnu 1972.

diště

II.

Uto!,

227.

NÁLEZ& Několik střepů

valu hraM Hradec Králová, př.ň. 60/72.

v.

Te

Vokolek

108. ltOSo!, okr. Praha-západ

KULT& Pozdně laténská polozemnice. LOK, Obecní
pískovna nad SV svahem údolí Berounky, Jod obce.
Kosoř, ppč.262/1.
OKOLa 2 porušené objekty zjistil v r. 1968 s. Vencl, který vyzvedl část nálesd.
Po novém ověření stavu objektd 29.).1972 byl proveden záchranný výzkum a povrchový průzlcum okolí
VG dneoh l). - 14. a 19. - 20.4.1972. NÁLEZ, Byla prozkoumána větší neporušená čáét pozdně laténst, polozemnice obdélníkového půdorysu se zříce- .
nou mazanioovou kTou na podlaze a s bohatým keramickým materiálem, datovaným předběžně dol. poloviny 1. stol. př.l. Kromě dalšího, téměř beze zbytku zničenfho objektu. byly v blízkosti nalezeny jeiti 2 31né sídlištní objekty, jejichž výzkum bude
proYeden v po~děj§í době. ULO!s Expedice Závist.
KOJIEHTÁli Výsledek záchranné akce je důležitý zejm,na tím, !e jde o polozemnici současnou s blízkým
oppidem Závist na druhé straně údolí; Matečně doplĎuje dosud velmi fragmentární poznatky o venkov-

- 77 -

stém osídlení v bezprostředním okolí keltských
oppid. Získaná keramika dokládá přímý vztah ke keramické dílně vyrábějící na oppidu (šedá zrnitá keiiamika).
P. Drda - B. Venclová

109. KOSTELEC, okr. České Budějovice
a) KOLT: Mohylové pohřebišt! s nálezy mohylov, kultur7
střední doby bronzové, kultury milavečské, mohylové
halštatské a laténské. LOKz Polní tra! Paboreks
ppč. 900/1; 500 mV od kostela v obci. OKOL: Prdzkum 11.10.1972. NÁLEZ: Plivodně skupina 28 mohyl
(stav r. 1882), dnes objekty tém~ř úpln~ zahlazeny orbou. ULO!: Starší nálezy M č. Budějovice,
1.č. J.II.78, J.III.40 a sbírka Ohrada (rovni!
Uč. Budějovice),1. č. 732-746, 2181-2192, 2194•
2208, 2238-22)9. LIT: Hlášení čj. 6410/72 Aď.
b) KULT: Mohylové pohřebiště z doby hradištní. LOK:
Tral Černý lesi ppč. 610; 2,4 km JJV od kostela

v obci. OKOLs Pruzkum 20.7.1972; zaměření 22.5.73 č. plánu 502/2. NÁLEZ: Skupina 20 mohyl ( 16 neporuěenýoh, J porušené, l nejistá).
LIT: Hlášení
čj. 1152/74 AÚ.
A. Beneš

110. KOSTELEC u

Heřmanova Městce.

KULT: Středověk.
straně

okr. Chrudim

LOK1 Opevmný kostel na pravé

silnice Kostelec-· Vápený Podol. na pravám
břehu Podolského potoka. K•))-00-A-b (Heřmandv
Městec)• 96 mm od Z okraje mapy a 48 mm od J okraje. OKOLi Povrchový prdzkum 28.4.1972 (Sigl,Vokolek)
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•ÁL.BZa Kostel n. Petra a PaTla stojí na nán-ií
T· Jv ě,ati obce, je obklopen podkovoviti uspoffdanfmi valy, kter, jaou) - 4 m vysok&. Valy js011
dTojnásobntS, místy ai· trojnásobné. Ba západní straně k Podolskému potoku je prudký sráz, na kter,m
nejsou !ádn4 stopy po fortifikaci. Ba východní
atraJ1! jsou valy narušeny silnicí. Vni třni areál
je porušen hřbitovem a dalšími recentními zásahy•
jež vznikly při odběru lomového kamene. Archeologické artefakty nezjištěny. LIT, Chytil K., Soupis památek hist. a um~l. v pol. okr. Chrudimském,
str. 145. KOMENTÁff: V dep. muzea Pardubice jsou
deponovány keramické úlomky z konce 1). stol. a
14. stol., kter~ jsou z této lokalit:,.
J. Sigl

111. KOSTOMLATY pod Milešovkou, okr. Teplice

KULT: K:novízské a štítarské sídliště, latánská ojediněle. LOK: Pole v Z části vsi ohraničené silnicí do Světce a polní cestou na Vinskou horu (kóta
4)8,0), )5 mm od vých. a 100 mm od sev. okraje ma- .
py M-)J-52-Bo (Bílilla). OKOL: Povrchový sběr dne
5.4.197). WÁLEu: Střepy z hrubých amforovitých
zásobnic a zlomky jemné keramiky. Zjištěno 1 túho- .
vání. Ojedinělým nálezem z plochy sídliště je zlomek ode dna nádoby s praténoovitou podstavou a firnieovým šedým povrchem (latán, J. - l. stol. př.
n.1.). ULť~I m. Bílin.a, in:V.ě. 9622-96)1. LITI
Zprávy a studie . Oblastního vlast. ·mzea v Teplicích č. 9 l97ls J. Waldhauser - Z archeologických
přírdstkd Obl. vlast. muzea T Teplicích za rok .
1972-197) (v tisku). KOJISBTÁffi Sídliště je situováno do neobvyklé nadm. výšky )80 m, stranou souvisle osídlen, plochy.
J. Waldhauser - P. HolodĎik
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112. KoulDI, okr. !Colin
!DL!: •tadší a pozdní doba hradištní. hradiiti.
LOK: Kouřim• sv. Jiří. OKOL: Ukonče.ní ac»slaYnébo výzkumtl na hradišti u sv. Jiří. Zahájen
21.8.1972. ulconoen 12.10.1972. BÍLRZ: Vfz.lmm na
ploše •dvorce• Z od kostela sv. Jiří na akropo-.
11 hradiště rozšířen o další sektory. Ověřeno nikolik sídlištních hor1zontd nad aeboui l) knorlsako-ha lštatská vrstva sídlištní s obj. )64, 2) rosptýlené nálezy ze střední doby hradištní,)) dvorec s nevypálenou mazanioovou podlahou a nejmladšími nálezy ze starší fáze mladší doby hradištní.
Xonstrukce košatinových stěn. vymezujíoíc!l vn1tiní pravoúhlé komory a analogiemi na Levém Hradci.
Sídlištní prostor v-ymezený na straně severní a 311ní sloupovými stěnami s přizděním pokraěuje d,le
směrem západním. 5) v nejmladší fázi osídlení
v pozdní době hradištní narušil objekt příkop a
ze! e čelní kamennou lící stejně jako hlubií sídlištní jámy. Kostelík sv. Klimenta, zmiňovanj hiatorickými zprávami v cípu oatro!n.y byl zřejmě,jak
nasvědčuje zjištovací sonda.zniěen lomem. Dokladem
osídlení již z 2. poloviny 10. e toletí je vyyráoen
názor o hiátu osídlení Kouřimě v době slavníkoTak&
Libice. ULOŽz AÚ ČSAV Praha. LITz Závěrečn,
hlášení čj. 61)5/72.
Jl. Šolle

.

'J'll• KOVÁRY,

o. Zákolaey. okr. Kladno

KDL!i Slovanská.
Orientační

hradiště.

LOKi Hradiště Budeč.

výzkum osídlení vnitřního

OKOL:
areálu

NÁLEZ: 4 fáz e osídlení: 1) Dvě mělké
obdélné jamky se středohradi ětní keramikou
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9. etol., v~etně dvou celýoh nádobek. 2) Sídliitní komplex s polozemnioí (rozměry 2,8 x 2.9 m),
velkou oválnou jámou, venkovní pecí a obilnicí,
datovaný keramikou vys~lejšího etředollradištního
ai mladohradištního rázu. V polozemnioi bylo nalezeno též ozdobné bronzové kování pochvy meče a dobře zachovaný dvojstranný kostěný hřeben s bohatou
rytou výzdobou (10. století).)) Dvě podlouhl~ jámy, kdlové objekty a ohniště nad Yýplní předcho
zích objektd, datované mladobradištní keramik0t1
(ll. - 12. století). 4) Dlouhi_ žlábek, patrně po
ohradě, překrývající 1 mladohradištní objekty.
Podle zlomkd keramiky vznikl však rovně! ještě v
mladohradištním období. ULO!a Aď ČSAV v Praze.

LITa Práce l7.5.197)s závěreč. zpr. čj. 5226/72.
XOMENT.Áffa Výzkum byl úvodem k dlouhodobě plánovanému komplexnímu výzkumu Budče.

z.

Váňa

114. KOZOJEDY, okr. Kolín
KULTa Mladý paleolit? ojediněle, neolit?, neurč.
pravěk.
LOK: Mladý paleolit v okolí bodu 86,750 kas
41,550 km na mapě M-))-66-D-c (Český Brod); neolit.
oca 86,475 km 141,700 km na téže mapě; neurč. praTěk asi 86,775 km: 41,950 km na téže mapě.
OKOLa
Prdzkum autora zprávy 7.6.1972. NÁLEZ.: Mlado- -Débo
pozdn! paleolitick, hranové rydlo, neo-· eneol1t1ck1
ki'emenooyf artefakt, několik pravěkich střepd.
tJLOf1 Aď ČSAV. LITa BZ čj. 22)6/72 (Sl. Venol) • .
KOdBTÁff:·· v místě nálezu neolitiokého artefaktu a
pra•ikich střepd nebyl terén Yhodný prosbě~, je
TŠak možn&, že by tam bylo objeveno sídliště.
J.

Klápitě

- Sl. Vencl
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115. KOZOJEDY, okr. Rakovník

hradištní, středověk. LOKs Hradiště Dřevíč u kostelíka ev. Václava, v okolí bodu
16,450: 69,255 lan na mapě M-JJ-64-B-c (~evníč ov).
OKOL: Na základě upo zorně ní dr. B. Lůžka z Okresního archivu v Lounech ověřována situace odkrytá
z části amatérem ing. v. Sáblem, v poli při cestě v blízkosti kaple sv. Václava. NÁLEZ: Zjiště
ny d vě hrubě opracované kamenné desky (náhrobálcy)
z větší části odkryté v nepravidelné jámě. Pod
jednou z desek odkryt poz~statek dětskáho hrobu
v kamenném obložení bez nálezů; ve vykopaná jámi
zjištěny stopy dalších pohřbů. Při vypracování
situací zjiště ny v nad ložních i podkladových
vrstvách zlomky pravěké a hradištní keramiky.
ULOŽ: Expoaitura AÚ ČSAV, př.č. 147 a 148/72.
LIT: Hlášení čj. 1078/72 (Most). KOMENT.Áff: Nezávisle na nás poda l neúplné in.!ormace o záchrann,
akoi v. Sábl v knize Daliborovy Kozojedy a hrad
Dřevíč, Nové Strašecí 197), s. 89; podrobně ji
chystáno pro soupisovou část sborníku .k 20. výročí vznilru expozitury.
J. Bubeník
KULT:

Pravěk,

116. KO!L! U ORLÍKA, o. Orlík nad Vltavou, okr. Písek

KULT, Slovanské mohyly a

sídliště.

LOK: Mohyly
se táhnou po okraji lesa •v Bohcích", 700 m S
od Z okraje obce a SV od rybníka Bohce. OKOLs
Revizní prdzkwn autora zprávy 16.4.1972. NÁLEZ:
Skupina víoe než 10 mohyl na okraji lesa. Asi
60 m sev. od nich velká a malá mohyla. Dle sděle
ní Joe. Bojera z Kožlí, čp. 27, zjistil Dubský
osadu na poli, které sousedí s mohylami. Povroho-

- 82 -

yÝm sběrem zjištěny ojediněld střepy.

litě R. Turek ČSPSČ roč. 1943-5,

LIT: Kloka•

JJs AJ!

ěj.

1756/43,
1949. 669,

)82)/461 B. Dubský, Pravěk jižních Čech,
67). KOMENTÁff: Dubský uvádí pouze 7 mohyl~

J. Frohlioh

117. KBAJ1iÍČKO brad Heltenburk, okr. Strakonice
KULT: Středověk. LOK: Zříceniny hradu Helfenburku,
prostor mezi dvoupalácovým jádrem hradu a větší
z obpu hradních věží. OKOL : Rozsáhlé narušení terénní situace studujío:!m I. Jonášem. Narušení je nestejné hloubky, m.ísty ·doeahuje až na skalní podloží, terén doslova rozryt a přehrabán. Návštěva referenta na základě hlášení 7. - B.4.1972. NÁLEZ1
Ba ~omaňách vyházeni hlíny se vyskytuje znaoné
množství střepového materiálu (odhadem přes tisíc
kusd), vesměs rozšlapanábo. V ~omto materiálu se
vyskytují zlomley užitkové keramiky včetně zásobnio,
slomky .pláštd komorových kachld a ojedinělý fragment loštického poháru. Rozebíráním části profilu
jedné z jam, jimiž je narušení tvořeno, byl zjištěn poměrně Zllaěný výskyt zlomkd ěelníoh vyhří•a
cíoh st~n komorových kachld plasticky zdoben.leh
a železných předmětd1 zdá se, !e pouze tyto dva.
druhy' nále~d byly z narušení vybírány. Ba základi zběln, prohlídky je možno oelý soubor nálezd
klásti do 15. stol. ULO!a Aď, náles7 I. Jonáie
údajně před4~ muzeu Strakoriioe~ LIT1 Z ěj. 24))/72.
T. Durdík
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I

1-18. IRAWPY B • VL'?. okr.
a)

Mělník

KULT: Eneolit? Knovízská? LOKz Vroh Bostibejk,
ok. bodu 50,500 i 68,200 lem na mapi K-)J-65-B-o
(Kralupy n.Vlt.). OKOL1 Výkop jímky u restaurace - eb~r v. Pencl, Kralupy n.Vlt., 27.7. a 20.12.12.
BÍIEZ: Keram. střepy. ULO!: M Mělník, inv.o.
Pr 16729.

b) KULTz ffivnáčská?

LOK: Kralupy n.Vlt. I - Lobe~,
pole při sev. okraji býv. Karbanova lomu, ostroh
eev. od obce. OKOL1 Povrchový sběr - K. Žebera
(ÚÚG Praha) 2.11.1966, předáno 1972. BÁIBZz Keram.
střepy. ULOŽ: M Mělník, inv.č. Pr 15149.

o) KULT1 Vypíchaná.

LOKa Kralupy n.Vlt. I - llikovice, dvorek doma čp. 349, ul. V sadech. OKOLz Bá•
lez při výkopu - předal v. Penol, Kralupy n. Vlt.,
1972. HÁLEZz Keram. střepy. tJLOŽz M Mělník, 1.nv.
č. Pr 16741. LIT: M Mělník - BZ )2/72.

4) KULT1 Knovízská? LOK: Kralupy n.Vlt. I - llikovice, poloha U Varhaníkova mlýna, ppě. 7). OKOL1
Výkop Bákladd stavby - v. Penol, Kralupy n.Vlt.,
).7.1972. BÁLEZ: Keram. střepy. ULO!s K K~lník,
inv.ě. Pr 16742 - 16744. LIT1 K Mělník - NZ 29/72.
e ) KUL!: Volutová, únětická.

LOK1 Kralupy n.Vlt. I Mikovice, pozemek ppo. )67/7 při ul. 28. října,
proti škole1 ok. bodu 49,525 i 67,150 lán na mapě
K-))-65-B-o (Kralupy n.Vlt.). OKOL: Výkop základd obytného domu a plynOTé přípojky - záchr. akoe
v. Pencl, Kralupy n.Vlt., říjen - listopad 1972.
JJÁIEZ: Keram. střepy, . zvíř. kosti. ULO!s • Měl
ník, inv.č. Pr 16810 - 16946. LIT: K Mělník BZ 12/7).
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f) lllTLTs dněticd

- sídliAtní já.my • . LOK1 Vise).
OKOL: Výkop elektrická př-ípojley - záohr. akoe
v. Penol, Kralupy n.Vlt., ěerven 1972. BÁIBZs Ks·
ram. střepy, svíř. kosti, mazanice. ULO!a • Měl
ník, inv .~. Pr 16952 - 17061.

si KULT1 Kladi! halitat. LOKi Kralupy n.Vlt. IV IU..uioe, pol. wu kfížtcu•, pole ppě. )20 V od domd
čp. 153, 154, 16J; ok • . bodu 50,150 s 65,625 km na.
mapl M-)3-65-B-c (Kralupy n.Vlt.). OKOL, PovrohoT/ sběr - v. Penol, Kralupy n. Vlt., 27.10.1972.
BÁLEZs . KerBDl. střepy. ULOŽ: M Mělník, inY.ě. Pr
16737 • 16740. LIT: M Měln!k - BZ lB/7).
K. Skleú.f

I

I
I

l
I

h) mLT1 Kladohalštatské hradiště, pravděpodobnl 1
eneolit a k. knovízská. LOK: na VVJ od býval& obce Minice (nyní Kralupy n. Vlt. IV.) na oetrožni Da4
potokem Rusavka. OKOL I Pokračování výzkumu BII v r.
1972. BÁLEZ1 Výzkum lokality se uskutečňoval ve
dvou liniích: souběžně s aroheologiclcým výzkumem
probíhal prdzkum lokality pomocí geof7s.prospek~JÚoll
metod. Archeologický výzkum sledoval roa8'hll ob.
jekt zji~těnf sondou ě. 2. Sonda zachytila Y d,loe
25 a Tn~~ší hrami a stěnu příkopu, ' arientovanou
shruba ve směru S - J. Lze předpokládat, le pfíkop.
přepaloval ostro!nu a odděloval •dlažba" od východ.li
Di, Tětlí a přístupněji:! Msti hracliiti~ Šířka pitkopu
1Jtt Tětií nei 5 m, práce ae zastavily
'Y hloubce l • od zjištěn.S úroTni pMkopu. VýplĎ obaahO'Ya la sna!né mno že tví keramiky, m sanice, zvíi'.
kosti a lomoTých kamen.a. Stěna příkopu je v délce
17 m pokryta více méně souvislou krou vypálené mazanice. Ve východním sousedství příkopu bylo zjiitěno několik izoloTa.ných k~lovýoh jamek. PrůzJmm
lokality se so~středil na okolí sond a na prostor

••i
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západně od

ni ch. Měření prováděl dr. I . Pavlík
z katedry užité geofyziky přírodoYědeoké fakulty
UK, který zvolil metodu elektrického odporov,ho
měření (zvl. Wennerova odporového profilování) a
použil protonového magne tometru (měření totáln!
intenzity magnet ick ého pole). Oběma postupy bylo
zjištěno několik výrazných anomáliís na jejich
místech lze p ředpokládat archeologické objekty.
ULOŽs Odd. prehistorie a protohistorie n. tITa
BZO 1970, 1971; I. Pavlík, Geofyzikální průzkum
lokalit Třísov a Minice 1972, Praha 1972 (zpráva.
ulož . v Př.FUK a preh. odd. NM). KOMEBTÁffs vtzkum bude pokračovat 1 v příštích letech •
.M.

Slabina

119. IUBDRATICE ZSO ROTLAND, okr. Chomutov
a) KULT: Středověk.

LOKs Pozemky pp~. 429, 432, 120),
477, 573/l u Rudého rybníka. OKOta Povrchový p~dzkum referenta a P. Pietscha. ZSO přelata několika
melioračními rýhami, v době prdztrumu starými s neěitelnými profily. NÁLEZ: 181 keramických fragment d. Tvarová náplň je tvořena hrncem, džbánem, miskou, tr,jnožkou, rendlíkem, talířem a komorovým
kachlem. Celý soubor se rozpadá do dvcu skupin.
Starší a méně početnější představuje makroskopicky ostřená keramika, zbarvením se pohybující na
basi tzv. mladohradištní keramiky. V okrajích zas tNpen okraj vzhůru protažený a u džbánd ok.ru!í.
Mladší skupině, tvořící podstatnou část s a1boru,
přísluší jemněji fabrikované zboží, vysky1uje se
olovnatá glazura, dna jsou odřezávána strunou.
Okraje jsou rdzně ovaleny, čel.ní vyhřívací st ěny
komorových kachld nesou renesanční dekor.

-a, zso

Rotland 3e .,. písemných pramenech pfipom:{Mna
pouze k r. 1,oe. Balezeni tceramiolq 11ater1'l l•
s pfeYiln, ěáe ti datovat do 16. stol.• almpiDa
etari:!ch ú.lezd pak patrni stol. XIV. ULO!: Alf.
LI'!s Z a3. )603n21 BZ 8065/72. ltOIIEllfÁI, ZSO
Rotland defilůtiTDŠ zanikla na přelomu. let
kdy byl její prostor odtěžen dolem čs.

1mn,,

armdy.

'b) IUL'!: Středovlk. LOK: TVrziětě o rozměrech cca.
26 x 26 m se zaoblenými rohy si tuovan& v pr os toru býTal.Sho rybníka Bammerteiohu. OKOLa 1. fáse
T.fzlcumu 10. 4. - a. 6. 1972. BÁIEZ: Odkryta zhrllba 1/) plochy tvrze a zjištěny dvě staTební fáse • .
Starší tvrs byla prostý hausberk na nepatrné vytl•
ieninl v blatnám terénu. Jednalo se o dřevěnou Tilovitou stavbu sil.Jlš omazanou mazanicí a v příse

m:! cpeYněnou kamennou plentou, zanilcnuvAí mohutD:ÝlA požárem předbělně datovatelným na přelom
1). a 14. et. ěi do poěátku století 14. Mladě!
tn-z byla vybudována zajímavým zpdeobem1 nejpne
byla ..-ystavěna obvodová hradba se zaoblenými náro!ími a vnitřní prostor takto vymezený svfšan
masivní navážkou žlutavého jílu. Do této naváiky
byly tepne založeny základy staveb mladší tvru,
mujímajících ěelní stranu tvrziště. Výzkumem
Y r. 1972 byla zachycena část zahlo11benélao obytn,ho staveni a základy čnerhrann.§ 'Yěle. Všechrq staTby mladší tvrze byly stavlay z oblfoh taaend spojova.nýcb jílem. Také mladší tvrs zanikla
polár•,. nejspíše v prv.S třetině 15. stol. Obi
tize tvrze, lf'zhledem k zpdsobu wiku, jsou bohana nálezy. V p:!seDJDtch pramenech 3e tvrz Y Kuncl•
ratioíoh uváděna pouze k r. 1)8) jako ma.natví
alulebn.4 k hradu BOT& !eberkú. uro!a Bxp. d
llost. LITa Z oj. )60)/72, 312n2 a )97/72 (o~

t,
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Exp.

AJJ

llost); T. Durdí.ti Výůnm Z&nilc' S a~4o-

Těk4

tvrze T ~uadraticích, olc.r. ChOIDltoT. Rete- .
rity ze IV. oeloětátnébo semitlára o výaktuau ZSD,
T tisku. KOMENTÁff1 Ob~ fáze kundratick, tvrae
jsou cenným příspěvkem k poznání podoby m4ni T'/etavnýoh středověkých tn-zí.
T. Durdík

120. LAHOšf, okr. Teplice

KULT: K.novízsk~ a štítarské sídlišt~. LOK: Pole
v blízkosti Kláštereckého potoka asi )00 m JZ o4
silnic z J eníkova do Lahoště a z Duchcova do 'lepe
lic. OKOL: Povrchový sběr 2.7.197). DÁLEZ: Knovízská a štítarská keramika. ULO!: m. Bílina,
1nv.o. 96)2 - 96J6. LIT: Zprávy a studie Oblast• .
Tlast, muzea v Teplicích ó. 9-l97J: J. Waldhauser,
Z archeologických přírůstkn Oblastního vlast,•zea v Teplicích za rok 1972 - 197) (v tisku).
J. Waldhauser - P. HolodĎlk

121. LAHOVICE, okr.

Litoměřice~?)

lULT1 Laténeko-římský horizont. LOKa Výkop pro
Jcanal1zac1 na poli Jod vsi. OKOL: Záchran.nt
Ttzkum 6.7. a a. - 9.a. 1972. NÁLEZ: Ze dvcu
porušených objektd Yyzvedmity střepy a neuroitelDi železný předmět . ULO~i m. Bílina, inv.č.
9421 - 9429. LIT: Zprávy a studie Obl. vlast.
mzea v !apl1cícll ě. 8 - 1972: J. Waldhauser ,
P. Holodňák , Z archeologických přirdstkd Oblast.
vlast. muzea v Teplicích za rok 1972.
J. Waldhauser - P. Holodňák
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,~.
č
7 - LED ICE, okr.

Měl.nik

KUL!: 11„aáoeká. LOKs Plochf terasový ostroh pfi
S okraji obce. OKOLa Povrchový sběr - K. !ebera
(tftfG Praha) 1967, pledáno 1972. IÁLEZ: Keram.
střepy.

ULO!s Jl Mělník, inv.ě. Pr 15147 - 15148.

K.

Sklenář

12). LEDVICE, okr• Teplice

vesnice "Hrnčíře•. L<Ea
Podle Pr. Roubíka vesnice měla býtt poblíie tsv.
O.ěína.
OKOL: Prdzlcum 6.11.1972 za účasti J. ll&lllq a J. Bubeníka byl negativní~ BÁLBZ1 Prohlídka ·.
terénu, kam lokalizuje Fr. Roubík zaniklou ethdoTěkou Yes "Hrněíře", nevykazuje Udnýoh stop po
její existenci. Historické zprávy připomínají Tea
r. 120). Dle našeho názoru lokalizace Pr. Roubíka
je myl.Di. LIT: Hl.čj. 1074, 1107/72 Most.

KIJLTa Zanik1'

středověká

D. Koutecký - J. Klápltl

124. ufWOVA LHOTA, o. Sedlec, okr. Česk, Budijovioe
KIJLTa Druhově a kulturně neurčená. LOKt 1,vri!
Bolí kopec; 28 mm od z. a 8 mm od s. okraje listu
ll-))•101-D-o (Zliv) mapy la 25.000. OKOLa Sblr
27.4.1972 na seTerním okra3i 1011111. IIÁIBZ, Jieyfráaa.4 mlómky keramiky, jeden masívní tuhový střep.
ULO!, Bxpoaitura AÚ <5SAV Plzeň, př.o. P 10/72.
LITt BZ ~j • )051/7) Atf (J • Michálek)• ltOIIEWTÁff t
B. Du.bakf, Pravěk jiiníoh Čech, 1949, 494 - 495
odtud uvaldí hroby z doby římská.

A. Benei
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~ · LBŠABY, o. Belahoze-res, okr. Mělník
a) KULTs livnáčská? Lacc Pole )50 m výoh. od kÓty
272,91 ok. bodu 49,600 i 69,175 km na mapl
M-)J-65-B-a (Veltrusy). OKOL1 Povrchový sbir K. Žebera {ÚÚG Praha) 11.10.1966, předáno 1972.
BÁLEZ: Dle nálezce okraj měděntS nádoby. ULO!s
M Mělník, inv.ě. Pr 151)4.
b) KIJLTc Neolit - eneolit? LOK: Terasa nad obcí.
OKOL1 Povrchový sběr - K. Žebera (útfo Praha),
4.10.1966, předáno 1972. NÁLEZz Otloukaě kamen-

ný.

ULOf:

M Mělník, inv.č.

Pr 151J5.
K.

Sklenář

126. LETY, okr. Písek
KULT: Pozdně etředoYěká keramika. LOK: JOO m J
od rozvodny elektrického proudu, V od 81 lnice
Písek - Praha. OKOL: Prdzkum autora zprávy
B.6.1972 na trase rozšiřované silnice. BÁLEZ;
V jílu v hl. cca 70 cm nalezen7 zbytky dvou tenkostěnných nádob šedého a světle šedáho povrchu.
Asi) m od místa nálezu několik slomkd další nádoby. ULO!: JI Písek. KOMENTÁ11 JV od místa Dálesu je pol.ní poloha •v hutích" a JZ návrší "V roudniqh". Bález md!e bft Te -rstahu k těmto pom:ístn!m
J. Frohlich

127. LBVOOSY, o. Křesín, okr. Litoměřice
BlJLT: Neurčeno. LOK: Les Tobolka (Borová). OKOLi
Ba základě hlášení E. Oubramové z erpozi tury o
poškozování mohyl,proveden ve výše u-reden, trati
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prdzkum. IÁLBZa Zjištěna skupina ae1 dvaoeti výrazných mohyl. Mohylové náspy slo!eny z lomových
opukových kamend, Yětšinou bez v1ditell'lého hlillě
ného pokryvu. Ve dvou případech konstatovány stopy
nedávného rozebírání. Jedna z ~chto dvou mohyl
zničena téměř z poloviny. Na situaci a nutnost
ochrany upozorněny orgány místní lidosprávy. LIT1
Hlášení čj. 191/72 Most. KOIIENT.Áffa V roce 197)
proveden záchranný výzkum nejvíce narušené mohyly.

J. Bubeník

128. LHOTA SAMOTY, o. Planá nad Lužnicí, olcr. Tábor
KULT: Středověk, zaniklé předměstí Sezimova Ústí
zv. Nové Město. LOK: Pokračování systematického
výzkumu na levém břehu Lu!nioe u Sezimova Úst! od
J.7. do 28.7.1972. iÁLEZ: Vybrány dvě studně ze
14. a z počátku 15. stol. s nálezy dřev~nýoh před
mětů, keramikou, cihlami a formovkami. ULO!: Ad
~SAV • . LIT& Z čj. 4226 a 5224/72.
K. Richter

129. LHOTA, o. Dolní

Břežany,

z pozdní doby bronzové, pozdně halltatsk4 hradiště, keltské oppidum. LOKs Hradiitě
nad Závistí, pod JV úpatím alcropole (poloha P).
OKOLs Dokončení výzlcwnu. brány D, 15.4. - srpen 1972.
BÁLEZ1 U Ynit~ní strany přík:opu z pozd. d. bronsov4 (itítarský typ) byla od.kryta již dři•e předpo
klidam. palisáda s pokračováni příkopu východním
směrem bylo nalezeno i pod severním křídlem posdni
latéD.SktS brány. V příkopu u stejnodobé cesty bojů.

a) JtuLTs

Hradiětě

okr. Praha-západ
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teraaita. Sa Yllě~ií at;ranf poad. bal ě r.at. pH.kopu,
JZ od dnelní cesty byla akOlláDa ,.,. • pefthtta.
přecl poltládaná tam P. Proik• Y &OGYialoa,1 a poad•
ni la t4natjm opevněním. Stopy po ppeTDlai
.au
nebyly naleseny a zjištěno. ie tento pahrkk ~·
stui:!ho data. Jsou to len hlinito - kaaenitf ná-

,a

BT97, naTršen, tam při hloubeú posd. halitat.
příkopu, který v těch to místech dosahoval mimoř4d.
d h loubky al přes ) m. Pod nás71>y na skloněn'•
povrchu skály byla jen slabá humÓzn:í vratTa a niJcolit kdlových jamek e ojediněltmi, málo výrazn;/mi, asi knovízskými střepy. Ve vlastní br4ně byly OYěfeny ně~terá detaily pozdně latánského opeYněn! a m.j. nalezena 1 zlatá malá mince mušlov1t,ho typu. Ba vnějším nároží jižního křídla brány
byl hledán vnější líc pozd. halštat. až časně lat,nskáho kamenného bastionu. Líc byl sioe odbourá.u při stavbě opevnění oppida, ale podařil o ae
tam najít úpravy pro výstavbu bastionu, které vyrovnávaly terén nad úrovní z doby starší pozd. ·
balštat. hradby s palisádou v líci. Výzkumem Tněj
ií poloviny příkopu před valem o. III u JZ strany
dnešní cesty byly zjištěny tři, od sebe oddělen6,
síde lní horizonty s ohništi a bohatými keramickými nálezy. Tyto sídelní horizonty odpovídají opevňovacím fázím keltského oppida a svědčí o tom, le
příkop , vybudovaný před valem č. III při založení
pozdně halštatského hradiště, po výstavbě oppida
strat il svou výrazně obrannou funkci. To potvrzuje 1 pozdně laténský dům s kamennými podezdívkami, zachycený zčásti již v r. 1971 na vnější s traně tzv. ?9vndstky a v úplnosti prozkoumaný v r.
1972. ULOŽ: AÚ ČSAV, expedice Závist. LIT, čj.
5970/72, 21/7J, L. Jansová, PA LXV, 1-JJ.
L. Jansová
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\) IULT1 Podhradí posdni lat,nského oppida, pozdD.I
balštat. - ěaeně latcmsk,ho hrad1it6, hradiltě
posdni doby bronso•4, ojedin~le kult. mohylo•'
at1ednť doby bronso•&. LOKs Zivist parcela ě.
294/1, eeYerně od KároTsk~ho údolí (Adámkovo '111/to) .val nad údolím (naleziště č. 6 Pr. Proika Pam. arch. XLIII, 1947/48, 46, obr. 4). OKOLa
Potr.ra!~iní ,1'cla.tmu valu · (P. Drda) ve dnech 24. 2s. 1., 14. - 1a.a., 10. - 22.9., 4.10.1912.
IÁLBZs B1lo skoumáno nikol1k táz! pozdně lat4nekjoh dpraT opemění (násypy za hradbou s ctob!e
1aohovan/m1 du ti.Dalli po •od orovných bfeTnech) a
ltu.ltu.rn! Yrstva za valem (předběin' datav'áni 2.
pol. 1. at. př. 1.). Odkrytím vfohodního úYiru
1>71 dokon~en Tfskum atra ti.graficky staršího pos4Ai
lat4ukóho terasovitého dome velmi boha'tými keramiokfllli Dálesy, ňást! bronzov4 drátěn, spo~,
teramioldmi Áftlilld., bronzovou jehlicí a oěk•
kult. aohylov,, druhotně upravenou v pozdnim la•
téu na 41tský náramek aj. Pod nejstarA=!Ja poad.DI
1at,a.ektm horizontem leli 2 rdaně star4 pollCl. llal•
ltatak, až časně lattSnské kulturní vrstvy, vytvoi'e8' nad yjraznou polárovou llrovní, která obaahowaly·
ll.o3al keramický mater1'l. V Aélce 6 m byla odla7•
ta aa berml TYbudovaú ěasně lat,~ká hradba• ka•
MDnla lícem, sachovanlm míety do výlty 60 cm. Oje41.Dlle byla „ aekund.árním uložen! keramika s poseta:! doby bronsOT,. ULOl1 Expedice Závist, a.pf.

D 209 - D 259.
P. Drda

1)0. t.IBICJB liAD DOUBJU.VOO, okr.

Havlíčkdv

Brod

neura. Lati Vrch Hradiltl, již. od obce Hra•
nice, po lev4 stran.i silnice Branice - Libice n.D.

IUL!t
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OKOLs Terénní prdalcwa 20.4.1972 (Sigl, Vokolek).
IÁL!Zs Z Tětii 4iet1 saleaněnt vrch a o•4lnou
pl.olinou na neoholu, pfiblilnl o roměraoh J50 x
250 •• Při podrobnám pr~zkumu se nepodařilo zjistit !ádn«S stop7 po fortUikaci, ani žádné jinl
doklady po osídlení.
J. Sigl

1)1. LIBfv, o. Dříteň, okr. Čeek, Budějovice

IUL!s tfdajně mohyla - negati•ní zjiiitěn:!. LOXi
Při ceetě do lové Vsi, asi l km V od osady.
Ol[OL I Prllzkum 27 • 11 .1972. HÁIBZ i V míst«§, kam
J. Mádl (RZ čj. 5236/40 Aď) lokalizuje plochou
mohylu, se nachází 40- al 50letf les se stopami
plu!iny, bez jakýohkoli stop po mohylách. LITa
Hlášení čj. 70)/72 expoaitury Aď ČSAV Y Plzni.

A. Benei

1)2. LIBKOVICE, okr. Most
a)

KULTa Neolitické sídliště. LOKc Býv. libkovická
cihel.ne - hlWk. OKOLs Pravidelný prlizlcum na
lokalitě. NÁIBZi Sběrem byla získána neolitická keramika, jinak je známo &de osídlen! z doby
bronzOY,, halštatské a latwk&. ULO!: Expositura A'f1 asAV •ost, o.př. 298n2 Kost. LITa Hl.čj.
l0'7 4n2 l(oat.
D. Koutecký

_I») KIJL!s Zaniklá středoTěká Yeanioe "11eštěmice" Beapělioe.

LOK1 Zanikli Yes leží• J ěáeti kat.
4s. na nffýrazn6 yyvýienin~ nad Radčickým potokem. OKOL1 Jarní prdzlcam lokality. llÁIBZa
Zanikli středo•ěki •esnioe Beapěšice - Beitěmice
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byla objeYeDa již v r. 1971. Dle keramiky je aoino ji datovat do 1. pol. 1). etol. LIT1 Hl. č3.
1107/7) Most.
J • Klápště

l)). LfPA, okr. Hradeo Králové

KULTs Slezskoplatinick& sídliště, ojediněle etředo
věk.
LOK1 Pole v okolí sochy sY. Jana Nepomuoklho.
OKOL1 Sběr 1972. BÁLEZ1 Střepy, zlomek parohOY&ho
klaf11va. Uto!1 JI Hradec KrálOY,, př.~. 19/72.

v.

Vokolek

1)4. LIPTICE, ~kr. Teplice
KULT, Knovízská, stf:edověk. LOK, Pole za ohradllť
sdí kostelního hřbitova při okraji obce. OKOLs
Při oyěřová.rú starších nedatovaných nálesd ze hřbi•
to•a • souvislosti s průzkumem lokalit v budoucma
ohrožen!ch těibou, nalezeny sběrem v poli ne!etnl
keramiok, zloaky.
LIT1 Hlášení oj. 1107/72 Most.
J. Bubeník

1)5. L:fšBÁ hrad lebřík, okr.

Rokycany

IIJL'fs Středověk. LOKt Zbytky hradu febříka nad
kostelem ay. Petra, Z od obce Líin,. OKOLs Uchrannl a zjištovací Ttztum 1.9. - 1).9. 1972.

BÁLEZ: Pro maěně oaeze1uS f'iJlanč.r.ú pl'ostředky na
h:t'adi pololeny jen d..-ě sondy-. Prvá s nich, ndeM .
., sadní partii bradu přes předpokládanou cea pal,ce, odhalila 2 zdi patrně nestejn,ho at,fí. Vnlj-
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H. stavěná řádkovou technikou z. l01110vého kamene,
byÍa poměrně dobře zacilována, vnitřní , patrni vl~atllÍ obvodOYá ze~ pal.á.ce byla zaaěně rozrušena kohnovým systémem vzrostlé vegetace. Dále zjištěno
podsklepení paláce. zasekan& do skály. Druhá sonda. vedená napříč hradním nádTořím, zachytila hagment obvodové zdi paláce a kůlovou jámu. Výzkum
byly doplněny dosavadní Jcusé intormace o stavební
podobě hradu, které před zahájením výzkumu pozllatávaly z terénních náznaků trojprostorového paláce, svrchní části studny, zasekané do skály a pMkopů, oddělujících od sebe hrad a jeho dvě před
hradí. Hrad vznikl koncem lJ. či počátkem 14. a,01.
a zanikl patrně počátkem 16. stol. V nálezech pře
vládá keramika, převážně patrně 15. stol., ve dvou
zlomcích byla nalezena kameni.Da, snad dre1hausenské provenience. ULOŽ: Ad. LIT: Z čj. 5909/72.
KOMENTÁff: Lokalita ffebřík patří k našim nejl,pe
zachovaným sídlištním diasporám (současně zanikli
hrad, vesnice a dvoreo), kostel přetrvává jak~
relikt do dnešní situace.
T. Durdík

1)6. LfšBICE, o. Kostelec, okr. České Budějovice

KULTz Mohylové pohřebiště z doby hradištní.
LOKs Lesní tral U jedle; ppč. 1072J 1 km Z od
Radonioo OKOLz Prdzkum a zaměření mohyl 16.5.1973 (č. plánu 50)/2 Atf). BÁLEZz 25 mohyl
(17 zachovantoh, 8 porušených). LITz Hlášení
oj. 1292/74 Alf. KOMEBTÁlz Dří•e vedeno jako
Radonice.

A. Beneš
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137 • LITIOB, okr. Plzeň-jih

a) KlJLTs llobyloYá střední doby bronzové, m.ilave!ská
(patrn~ sídliětě). LOK: Pískovna Y meandru Radbuz1 ppč. 1585/l, 88 mm od záp. a 110 mm od sev.
okraje mapy M-JJ-75-(2)6). OKOLt Sběr Akol.ních dit! na poč. roku 1972, nález odevzdal prehist. odd.
ZČM J. Šperl z Litic, čp. 59; prdzkum prehist. odd.
Zm4 6.4.1972. NÁLEZ: Zlomky z různých nádob a z kad•
lubu, patrně na dlátovitý nástroja (zlomky z válcovitého hrdla a výdutě nádoby zdobené na podhrdlí
trojÚh~lníkovitě uspořádanými rýhami, povrch uhlaseDÝ, okrové a naěadlé barvy; zlomek prohnutého hrdla
jiné nádoby; z mladě bronzových zlomků: střepy z okrajd silnostěnných zásobnic s téměř válcovitým hrdlem a vodorovně vytaženým okrajem šikmo přesekáva
ným nabo zdob. hrubě provedenými dlllky, zlomky ze .
stěn s prstovaným povrchem, část vydutého hrdla osudí, zlomky ze mobleného lomu a stěn okřínu (lom
zdoben horizont. braněním); zároveň s tímto materi•
álem byl sebrán zl. misky uvnitř tuhovo.n~ s okrajem
měkce odsazeným. na vnitřní straně. ULO~, Preh1st.
odd. ZČM, př.ě. 17/7). KOMBNT.Áň: Uvedená lokalita
je vzdálena 350 - 400 mna S od mohyl (ppč. 1972/1)
prokopaných r. 1890) srov. F.X. Pranc, Přehled nalezišt, str. 141 opisu).
b) KULTt Pravěká sídlištní keramika, středověk. LOK:s
Mezi l1tioltým hradem a školou, k.o. 156)/1, 135 mm
od záp. a 183 mm od sev. okraje mapy K-)3-75-(2)6).
OKOL: Sběr prehist. odd. ZČK v zahrádce školy 7.4.72.
WÁLEZ: Zlom. pravěká keramikaz 2 zlomky připom!Da3í
mladě eneolitický materiál, jiné z písčitého materiálu nebo z jemnějšího s tuhovaným povrchem, nezdoben, zl. pozdně hradištního charakteru a středově•·
ké. (V příštím roce bude provedena na lokalitě
zjištovací sonda.)
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ULO!a Prehist. odd. ZČM v Plzni, př. o . 18/73, 19/7).
lOIIDT.Áff a Uvedené místo je vzdáleno asi )80 m vých.
od mohyl prokopaných r. 1890 (ppč. 1972/1), srov.
Prano, Přehled naleziši ••• , str. 141 opisu.

,.x.

•• Doubová

lJB. LITORADLICE, okr.

České Budějovice

l(lJLTi Mohyly ze starší d. bronzov,, sekundární
nálezy z raného středověku. LOKa Lesní trat
Schořová I; ppč. 1588/l 2 km JV od obce.
OKOL,
Prdzlcum a zaměření pohřebiště 24.5.1972 (č. plÁnu 441/2 Atf). BÁLEZ: Skupina sestává ze ) poruienýoh mohyl. ULOŽ: Starší nálezy Kč. Bu.dijovice, 1.ě. 575-582 (sb. Ohrada). LITt Hlášení čj.
1042/74

A.tf.
A. Beneš

1)9 • . LI!OVICB, o. Hostivice, okr. Praha-&ápad
IXJL1'a Kultura nálevkovitých pohárd. LOKa CihelDa vpravo od silnice Litov1ce-Jeneěek. Základní
Mp& assR l a 50.000, Kladno (12-2)), 115 km
od V a 78 mm od J okraje mapy. OKOL: Objekty
obnaien, těibou cihlářsk4 hlíny a skrývkou humun. llilaZa 5 jam KBP, abytq kulturní vrstvy.
Vfskamem sístáno poměrně hojnost sv!řecíoh kost{ a nepa
mnoietví Jceramick:'110 materiálu.

trn,
ULOli Ad asAV Praha.

LITa Z ěj. 5029/72.

v.

llouoha
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140. LŠTĎ:f, okr. Domažlioe
moby1ovtS pohřebiitl. LOJ.ta Asi 2 Jal
JZ od obce• lese zv. Litěnekl bi3e a · na přileh
lých polích. čpp. 2196 {les), 2195/2 - 2195/25
(pole). OKOL2 Teránn! prdzkum. BÁIBZi Při okra•
ji lesa a v něm 15 malých 1 velkých mohyl, pololených blízko sebe. Na přilehlém poli asi 9 rovn61
meněíoh 1 větších mohyl (nejv.· o prwa.20 m) ~eltl
dobře znatelných.
LIT: PA xrv. )09.
KULTi

leurě.

z.

Karásek

141. LUČKOVICE, o. Mirotice, okr. Písek

a) JtuLTi Laténský sídlištní objekt. LOK, Kirů polní zvýšenina na -levém břehu říčky Lomnice, 7 m
od praváho okraje ·silnice z Luokovic do Mirotic
a 120 m od kříže u silnice, tj. 142 mm od záp. a
77 mm od již okraje mapy 22-2)-11. OKOLi Zjištlní a povrchový sběr autora zprávy 26.2.1972.
NÁLEZ, Na povrchu pole vyoraná tmavá, snádno od•
lišitelná, kulturní vrstva se střepy (VIII, 2a).
n,lka ve směru orby asi 7 m (nepochybně rosvle!eno), šířka asi 2 m. ULOŽ1 M Písek. KOKEBTÁ!t
V r. 1958 by: nedaleko rozrušen rovněi latúia)d
objekt. jehož inventář je uložen Y m~eu Písek,
č. přír. 685/58 (A. Beneš, ěj. 2446/58 a 155/60
AD ČSAV Praha).
b) IWLTa La~énslq sídlištní objekt. LOKi JZ svah
pole pod lesíkem, asi 10 m vlevo od silnice s ú:l!•
kovio do •1rotio, tj. 108 mm o4 sáp. a 110 mm od
ji!. okraje mapy 22-2)-11. OKOLa Zjiitěn! a povrohovt sbir autora zprávy 26.2.1972. BÁLBZ1
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11814 část vyoran~ kulturní Trstvy eo
2b). ULo!1 M Písek.

střepy

(VIII,

J. Prohlich

142. ID!ICE,
a)

okr. Most

horizont, st. řím.
hradištní. LOKs Pole v jihozápadní ěásti obce
při silnioi do Patolcryj a potoce Lužici.
OKOLs
Povrchový sběr 4.1.1972. ULO!s m. Bílina, 1n•.ě .
9444-9454. NÁLEZs Zlomky keramiky a !elezn.á
atruska. KOM: V katastru obce bylo zkoumáno la•
t,nsko-římské sídliště (G. Laube - archiv bíl.
muzea). LIT& Průboj ě. JO z 5.2.1972 - Nálezy
v Lužici, Zprávy a studie Oblast. vlast. muzea
v Teplio!oh č. 8-19721 J. Waldhauser, P. Holodňák: ,
Z aroheolog ickfch přírůstků Obl. vlastiv~dn,ho
mazea v Teplicích za rok 1972.

KULT& Knovíz,

laténsko-římský

J. Waldhauser - P.

Holodňák

b) KULT& Laténská a kult. doby římské (?). LOK& JZ
olcl'aj obce u silnice do Patolcryj, v okolí bodu
11,400 i 96, 500 km na mapě M-JJ-52-D-e (Libčeves )
OKOL: Na základě hlášení M. Dlouhé z Patokryj
sěáati prozkoumány a dokumm továny objekty s11„
ně narušené výkopy pro základy a základovým zdivem rodinných domk'1. NÁLEZ: Prozkoumány zčásti
2 sídlištní objekty; v jednom s vypálenými stěna
mi velk' množství mazanioe, tento bez nálezů;
druhý poskytl nevýrazné keramické zlomky snad
·z některého z výěe uvedených období, kterým patří zlomky sebraná z povrohu ' naleziště a převzaté
od M. Dlouhé. ULOŽ: Expozitura Aď ČSAV př.č.
14) a! 145/72. LITi Hlášení čj. to77n2, 1107/72
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C•ost). lOJIBITÁls UTedeno .v soupieO'f, částic~
ta1ulho sborníku k 20. výročí vzniku expozitury.
D. Kouteokt

14). JU.XOTffA.sY. okr. Kladno
GLT1 Kul tura ná levitovi týoh pob.árd, starší stupeň.

LOK: "Za starým zámkem", "Na ostrově" ě.kat. )82 14°13 '/ 50° 09: OKOL: Povrchový prdzkum po hluboké orb~. NÁLEZ: Pfíkop I (starší)a
Ba povrchu ornice patrný pás, š. cca) m, d. cca
70 m, táhnoucí se od úseku, zjištěného . záchran
ným výzkumem v r. 1961, smě rem k SVV. Příkop II
(mladší): na povrchu ornice patrný pás, š. cca .
5 m, táhnoucí se od úseku, zjištěného v r. 1961•
směrem k SSZ v délce 50 m, po přerušení cca 120 a
pak 60 m a téměř navazující na profily příkopu,
patrn~ ve svazích úvozové cesty, vedoucí z Makotřas ke Kali.ngerovu mlýnu. Oba příkopy, předevšía
pak příkop mladší, jsou sledovány geotyeikál~
metodami. LIT: E. PlesloYá-Štiková, Užití protonováho magnetometru při zjištováaí prdběhu příko
pd na sídliitl KRP v Makotřasech (okres Kladno).
ZpráTy Čsl. spol. arch. XV 1973, )4 - )6.

E. Pleslová

144. tiL1f BBPODffICE, o. Dobev• okr• Písek
!árové pohřebišti z balštatu B. LOK1 Hřbi
tov, již. od kaple. OKOLa 20.2.1972 zjistil autor zprá..-y nová ~daje o nálezech na . hřbitovi od
hrobn!ka v. Bl&hy s•• Bepodřic, !p. 19. IÁLEZ1
Při kopání hrobd poruieno a zniěeno nikolik halikt•t/ch Uro'f1ch pohfbd~ uloiených 't'e hl. asi 50 cm. -

ID'l,!1

- lOl -

.Jeden cloeal De'fyswedm:lt

•e stlal --....~~

.Jose~

~•olíb - asi 7 • jtl. ocl bple. UL>lt • Pint•
1.~. L 449 - e'lřepy se 4•011 Dlldob a hru,c)ty b.l.iq• úlOlll':y kostí - oanačeno DQbatja jato llI. Krtnf pohřeb. Ostatní ponecWno broblůt
Da metě. IJT, BZ čj. 2995n) Alf ltsAV Praha.
J. Prohl1oh

145. IIALEŠICB, o. ChvalešOTice, okr. Česle, Budijo•1ce
IIJL!, Sídliště - rairl středcr,ik. LOit, llia,ní
Ust Bílá B6rta; 166 mm od z.a 52 m od a. okr&•
je listu 111BP7 K-J)-101-B-a (llydlovary). OKOL,
Prdstum 27.11.1972. BÁLEZ1 la jaře r . 1972 pře
dal ředitel ZDŠ na Bíl~ Hdrce P• Bdrka muzeu
Y 'týně n. Vl t. zlomek mísy s výlevkou, zdobený
jednoduch~ vlnicí. Ba místě jsme zj1et111, !e
úle•• učiněný př1 úpravě cesty před ěkolou a
kostelem na Bílá Hllrce, pocMzí nejsp!ie přímo
• místa eamt§ho. Ba úpravu cesty byl dopravovú.
materiál tekl z písko~ u Záblatíěka a~ demolice kovárny ve Strachovic!oh. První alternativa.
3eT! se jako p~avděpodobněji!, nebol v souYislosti e 4pravou cesty byl Y místě planýrovó J svah,
na jehol vrcholu je gotic)d kostel sv. Štěpána.
ULO!a • ·'11n nad Vlt., sine. LITI Hláiení ě~.
702/72 exp. J.lf ČSAV Plzeň
A. Beneš
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146. IIALfN - Kutná Bora, okr. Kutná Hora
KULT: Střední a mladší doba hradiAtní. LOK: Severovýchodní předhradí hradiště. OKOL: Před stihoyý
záchranný 'tjzkum na náklady investora, vrrolaný
přelo!kou silnic I/JJ a I/J8, provedený OK Kutná
Hora - sondáž na ploše 2.000 m2, plošně skryto
8)0 m2 • NÁLEZ: Pozůet3tky středohradištní fortifikace ze dvou stratigraficky doložených fází. Ze
starší sledován žlábek, probíhající ve směru VJVZSZ, v délce JO m, z mladší fáze dvojice paralelních příkopů ve smě ru JJZ-SSV, porušujících žlábek.
Dále 16 drobných objektů (odpadních jam?). Jeden
z nich j9 pravěký (blíže neur č itelný), jeden stře
dohradištní, ostatní mladohradištní - z 2. pol.
lO. a 11. atol. Dva z mladohradištních objektů
porušují výplň příkopů. Početný soubor nálezů, zejména keramiky. ULOŽ: OM Kutná Hora.

T. Velímský

147. MARIÁNSKÉ RADČICE, okr. Most
KULT: Knovízská, štítarská, hradištní. LOK: Pole
jižně od obce.
OKOL: Povrchový sběr v březnu 1972.
NÁLEZ: Střepy. ULOf: m. Bílina, inv.č. 9438-9443.

J. Waldhauser - P. HolodĎá.k

148. IIARIÁBSKÝ TÝNEC, o. Kralovice, ok:r. Plzeň-sever
KOLT: Mohyly - časná doba laténská. LOK: Lesní
trat Červená hora - Červený vrch; č. parcely 4013/7;
v. od koty 510; 2,5 km sz. od Kralovic a 2,4 km
jz. od Sedlce; na Zákl. mapě ČSSR, list 12-)l (Plasy) 107 mm od s. a 194 mm od z. okraje listu.
#

-1.QJ -

01:0L: Prkbm l).ll.1972.

ÚI.Bli Ba pla-. - Tfraftiú kamenné kruhy; Ye vjwatu. Y o4 kÓQ ._
b~ ta eny• k\eré by mohly bit plá.i\lěa broblllt aa

JZ 6patí 2 prokopané níat6 malé mo!lylt7 (pr . 5 6 a); na Z sTahu 2 mohylky (l neporu~ú a l a 'YJtopaným středem) a stopy dal.iích tamennjch ltrGll6.
(na etarjch mapách je návrií ouačováno i,1 je.to
hmenný vrch). Ter,n je rozru.šen lomy a jejich
oc1Taly, jakož i četnými vývraty. ULOI: S'8rti
nálezy ZČK Plzeň. LIT: Hlášení čj. 6)8n2 exp.
Alf ČSA.V Plzeň; lt lokalitě L. Jaoaov,, PA LII,
1961, 268 al. KOMEBTÁff: Pohřebiltl kopal r. 1895
P.x. Pranc a pod názvem Kralovice - ~ervea4 hon
je popsáno v j eho českých zápiscích str. 114 122 tb. 24 a 25 . a plánek tb. l (Pozn.red.).

A. Beneš - J. llichilek - B. Soudaki

~-

ll&BXVARTICE, okr.

Jťčín

a) KULT: Ml. latén, sídliště, svatyně.

LOK: BZO
1969. OKOL: Výz.tcwn červenec 1972, geofyzilcáW
měření duben 1972; zkoumána stratigrafie v pří
topu před vchodem do čtyřúhelníkových vald, zahlO\lbená chata s kelímky e bronzov1nou, železáfaká zařízení, zachyceno 52,5 m žlabu na okraji
sídliště, v areálu vald zachycen jeden objekt.
IÍLBZ: Keramika, bronzové a železné předměty
(spony. ·úpony, klíč aj.). ULO!: • Liberec.
t:T: Archeol. výzkum. keltské svatyni u llarlcvartio
roce 1972. Šrámkova Sobotka n 1972, ě. 91
Geot7zikál.Jú měření odporu pddy v areálu keltské
eYatyně u llarlcvartio, tamtéž IX 1972, č. 4.

„
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KOIIEITÁ:ff: V okolí svatyně doloženo osídlení industriálního charakteru, snad opeYD.ěné palisádou.
Kultovní funkce valů a datování do Lt C 2 a poč.
Lt Dl; k relativní chronologii je důležitá stratigrafie v příkopu.
b) KULT: Mladohradištní sídliště. LOK: Střed obce.
OKOL: Sběr při výkopu základu pro bytovky. BÁLEZt
Keramika. ULOŽ: M Liberec. KOMENTÁ:ll: Pravděpodob
ně zbytek poloze:nnice .
J. Waldhauser

ljO. IIED1iÁ, o. Srby, ok.r. Domažlice
I
KULT: Neurč. mohylové pohřebiště.

LOK: Asi l lem
Z od obce Medná, při vyústění polní cesty u okraje lesa, ppč. 851, 871-2. OKOL: Ověřovací terénní
průzkum. NÁLEZ: Mohylové pohřebiště v počtu 22 25 mohyl menší a s třední velikosti (prum. 5 - 10 a,
v. do 1 m)~ Stopy poškození nebo pokusů o výkop nezjištěny. LIT: NZ archiv čj. 6Jl7/71. KOMEBTÁA:
O pohřebišti nejsou žádné zmínky ani v literatuře,
ani odtud nejsou známy žádné nálezy. Krátká zpráva J. Bohma (čj. 2707/47) bez udání pramend: "Skupina mohyl ~~zi obcemi Medná a Vítání"se mdže
vztahovat jen k tomuto pohřebišti.

E. Čujanová
1Sl. ĎLl'ICE, o. Holubeč, okr. Domažlice
a) KULT: Kohylové pohřebiště stř.d. bronz. LOK: Lesní
trai zv. Am Esel, asi 1,5 km S od Mělnice, ppč.
lOJO {některé mohyly jsou 1 na sousedních k.úz. Přes
a Vidice). OKOL: Ověřovací terénní průzkum.
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•lLBzi Rossáhl' moh3'lové pohřebiitě, na roeloae
asi 6 ha, čítající 60 moh7l, seatupených př1bl1inl
do tff skupin. llobyly • proetřední Mati pohře'bii
tl jsou ne~yitší rozlohou (prh. l8 - 25 m) a Yfltoa (cca 1,5 - 2,5 m). Téměř YšechDy •Jiii jsou
porušeny bu! 6patními sondami, nedosahujícími. al
te dnu, nebo tzv. středovými •tr7ehtjř1•, něk:dy
mělčími sondami přes vrcholy Te n-aru. písmene T
a Y. P6vodně mohlo pohřebiště pokračoTat 1 na
polích mezi lesní tratí Am Esel a obcí Jlěl.nic e
(tmavá místa a v7oráYané Telké balTany). ULOl1
Část nálezů a výzkumů patrně c. StreitoYá, 'l'h. Taubera a P. Weisaenbacha z let 19)6-9 uloiena v &a•
T Plzni.
LIT: Nachrichtenblatt t.d. Yorzelt 14
19)8, 148; Sudeta XII 1936, 95; ASM 8 1970, 50 52. KOIIEBTI:.ff: Plán pohřebiště zhotovila měřiclal
alcupilJa Log. Šimany.

B. ČUjanová
· b) J[tJLT: Beu.rč. mohylové pohřebiště. LOK: Lesík,
. cca 700 m Z od obce na pravé str. silnice Holnbeě Mělnice, ppč.

496/2 a 49)/l. OKOL: Terénní
prdzlcum. BÁLEZ: Mohylové pohřebišti ěítajťoí
25 - JO mobyl, většinou s poruientmi střed7, o
éelk prům. 5 - 10 a, jen několik je větších .
LI!: BZ čj. 6319/71.
E. ČUjanová - z. Karásek

152.

IBRllD, otr.

PlzeĎ-jih

I.UL!: leolit. LOK: R7bnít Y KerkliAě. OKOL:
Dne 6.7.1971 mi ředitel školy Y Roupově K. Čer
Tený předložil kamenni sekeroalat, který nalezly dlti, jako ojedinělý .nález Y rybníce v Merklíně .
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BÁLEZ: Masivní hlazený se~roalat lichoběžnítOY,
ho tYaru s oblým týlem, rovnými stěnami a klenutými boky; otvor; 27 mm, souběžný s ostřím, je
umístěn v týlní části, se středem 11 mm vzdálenfm
od poloviny délky. ~ax.d. 128 mm, a. 57 mm,
v. 67 mm. ULOŽ: Školní sbírka v Roupově.

v.

Štefanová-Šaldová

53. MIKULOVICE, okr. Pardubice
a) KULT: ďnětické a alezskoplatě nické sídliště.

LOK: Okolí býv. cihelny na svahu kopce a přileh
lá pole na úpatí, ppč. 250/1,2, 235, 246, 25J.
OKOL: Sběr 18.II.1972. NÁLEZ: Střepy, mazanice,
ětíp. 1.nd. Ba povrchu pole jsou znatelné rozorávané vrstvy a objekty. ULOŽ: M Hradec Králové,
př.č. 21-22/72.
b) KULT: Pozdní doba bal~tatská. LOK: Pole po lev,
straně silnice Pardubice - Chrudim, na S okraji
obce. Mapa K-JJ-80-B-a 80 mm od Z okraje· a JO DD
od S okraje. OKOL: Sběr 18.II.1972. NÁLEZ:
Střepy a mazanice. Na povrchu pole znatelné naorávané objekty. ULOŽ: M Hradec Králové, př.č.
2J/72. KOMENTÁll: Jde o zcela novou lokalitu.
V. Vokolek
o)

KULT:

Středověk

(14. - 15. stol).

LOK: Pole u
kostela sv. Václava, paro.č. 18 M-JJ-80-B-a
(Chrudim) lll nm od Z okraje mapy, 43 mm od S
okraje mapy. OKOL: Terénní průzlcum 18.2.1972
(Sigl, Vokolek:). BÁIBZ: Menší soubor keramiky•
která je na povrchu zdobená radýlkem. Dalším
výzdobným motivem, který je jinde pomě rně málo
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zastoupen, jsou vodorovná rýhy. Keramika je tenkostěnná, dobře -.ypálená, šedočerné bar.-y. ULOl:
Dep.• Hradec Králové, př.č. 20/72.
J. Sigl

154. MIKULOVICE, okr. CbomutoT

KULT: Knovízské a štítarské Tt šinn~ sídliště.
LOK: Vrch "Špičák" (kÓta 40J,4) při STS Špičák.
OKOLr Záchranný výzlcum na lokalitě, ničené těž
bou čediče, Te dnech 4. - Jl.7.1972. NÁLEZ:
Stopy lehkého (palisádového) opeTnění plošiny na
Trcholku kopce, nejasná úprava vchodu, J polozahloubené chaty štítarského stupně, sídlištní vrstvy. Vše zaměřeno J. Zárubou. ULO~: Sbírka exp.
Most, č.př . 252 - 267/72. LIT: Z čj. 720/72,
785/72 {exp. Most).

z.

Smrž

lp5. m..KOVICE, o. Hostouň, okr. Domažlice
KULT: Mohylové pohřebiště z doby bronzové a halštatské. LOK: Ve dvou lesících a na polích mezi
nimi vpravo od silnice Hostouň-Mírkovice. Kat.
úz. Svrho ppč. 286 (les), 268 a 269 (pole) a kat.
úz. Mírkovice ppč. 607, 609{les), 610, 611, 612
(pastTa). OKOL: Ov ěřovací terénní průzkum.
NÁLEZ: V lesíku na ppě. 286 na terénním hřbetu 5 neporušených velkteh mohyl, téměř v řadě
V-Z (na jedné umístěn trigon. bod). U některých
propadlé středy, u jiných viditelné obvodové
kameny. Ba parcele 268 a 269, v poli mezi oběma
lesíky, l Telltá mohyla. Ba parcel.ách 607 a 609
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přibl.

20 - JO různě velkých, většinou dosti porušených mohyl v lese. Za V cípem lesa opět řada
5 - 6 mohyl na vysoké mezi na pastvině, všechrly'
porušené (patrně Jírdv výzkum). S od nich na parcelách 610, 611 a 612. na pastvině znatelných
5 mohylek. ULOŽ: Staré nálezy MM Praha (Mus.
Hanspaulka). LIT: J.A. Jíra, ČSPS 10 1902, 174182; NZ čj. 6329/71. KOMENTÁli: Rozmíst ění mohyl
v terénu souhlasí vcelku pouze s V částí plánu
J.A. Jíry. který zde provedl výzkum r. 1899.
E. Čujanová -

z.

Karásek

156. IIIROTICE, okr. Písek
KULT: Mladohradištní osada. LOK: Polní trat
"Stará ves", 400 - 600 m JZ od kostela v Miroticích. Poloha čtyř velkých, tmavě zabarvených
ploch s nálezy na mapě M-JJ-89-C-a-J: 221 mm od
záp. a 112 mm od již~; 223 mm od záp. a 109 mm
od již.; 227 m.~ od záp. a 114 mm od již.; 237 mn
od záp. a 123 mm od již. ol.traje. OKOL: Zjištění ,
a povrchový sběr autora zprávy 26.2.1972. BÁLEZ,1
Zlomky keramiky (IX). ULO~: M Písek. LIT:
J. Prohlicb. Výběr z prací člend HK při JčM v
č. Budějovicích 9, 1972, 155. KOMENT.Áii: Nepochybně se jedná o zaniklou osadu Stará Ves, při
pomínanou k r. 1291. Ba lokalitě bývala panská
pole, se kterých uvádí J.L.Píč (Starožitnosti III.
l, 398) ~radištní střepy.
J. Frohlich
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157 • .ICDlOVICB, okr. Písek
a) 1UL1': Pozdně balětatelcé až časně laténské turb~.
LOKs Iad Kuchařov sk,fm mlýnem, cca 250 11 VJV ocl
!elezniění stani ce Mirovi ce.
OKOL: Turbany nalezeny T r. 19)2 p a trně mlynářem nebo stavitelem Břicháěkem z Čimel ic . Dne 20.5.1937 darovány muzeu řed. školy pí Břicháčkovou proetřednio t
vúa odb. učitele J. Kučery z Písku. V r. 1972 j il
neilo zjistit původní místo nálezu. NÁLEZ: 2
mírně porušené bronzové turbany s geometrickou
výsdobou. ULO!: M Písek, 1. č . 538-539. LIT:
B. Dubský, Prav ěk jižní ch Čech, 1949, 247; V.Šaldová, AR IX, 1957, 682, obr. 292 : 4; AÚ čj.
16)1/)5, 1973/35 (B. Dubský) a 1616/7) (J. Frohlich). KOIIENTÁil: Bález je v dosavadní literatuře uváděn pod lokalitou Dolní Nerestce, v 1.JlTentáfi píseckého muzea pod lokalitou Čimelice.
la katastru Dol.Júoh Nereatca a Čimelic Kuchařo•
slr:.f mlýn nikdy neexistoTal.

b1 KULT:

StředoTěká

jáma. LOK: Benzinové čerpadlo
na náměstí v Mirovicích. OKOL: Dle ústního sdi lení reg. historika J. Tomana z llirovic (1.4.1972)
byla při bagroTání jáJQ' pro benzinové čerpadlo
asi T r. 1955 porušena 3áma s t mavou vfplrú a
slOllky Didob. Střepy shl,dl B. Dubský a určil
Údajně jako 1). století. BÁLBZ: Jáma přiblilná Telikosti 2 x 2 a obsahovala tuhové střepy .
LIT: IZ ěj. 1617/7) Ad ČSAV Praha.
J. :Frohlich
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158.

úlIOY • olcr. Domaž Uce
DL!!: llobylOYé pohřebiště s d. broruJ. LOK: Les
SY,m:/ Sněm (Reichstag) 1/ ppč. )14 a )lT /4.
2/ ppč. 432/1 a 327/4. OKOL: OVěřOYaci terénní
prG.zlmm. UÁLBZ: Les zv. Sněm (Reichata.g) je veltý a rozsáhlý komplex, prostírající se S a SZ od
obce Horní Metelsko a zaujímá části několika kat.

území. zvl. Mířkova a Horního Metelska. Přímo Y
lese a na jeho kraji jsou 2 skupiny mohyl:
1/ Prvá menší je při jeho JV okraji u polí. "teré
se táhnou od silnice Hor. Metelsko - MířkoY Vidice (asi 1,5 lem od Hor. M~telska). Ba pokraji
lesa je tu 5 menších mohyl a v přilehlých polích
je viditelných několik vyvýšenin, které pův. mohly
být mohylami.

2/ Druhá slcupina, v počtu 20 - 23 mohyl se naahásí
uvnitř lesa, cca 200 m SZ směrem od prvé skupiny,
poblíž čtvercové loučky. Mohyly jsou rozlehlé,
o prdm. 10 - 15 m a dosahují v. lm. Běkteré mají
obdélníkovité sondy nebo středové "trychtýře" na
vrcholech. ULO!: Staré nálezy NM (Hor. Metelsko).
LIT: ASll 8 1970 (Hor. lletelsko), BZ archiv čj.
6J2l/7l (Hor. Metelsko). KOMEBTÁ:ff: Doposud všechny nálezy, které pocházejí z lesa Sněmu byly Yždy
o&naěovány jako Horní lletelsko. V 70. letech min.
~tol. kopal zde P. Gottinger, ale neznámo, ve kter6 skupině. Viz Horní Metelsko v tomto BZO.

B.

ČUjanová

-

z.

Karásek
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J..59.

IILČBCBVOSff, o. Vraňany, okr. llělník

KULT: bovísstá.

LOK: Jlískt plochý ostroh

při

Yjch.

okraji obce. OKOL: Po•rcho'tj sběr - ~. !e'bera ClMa
Praha), 21.10.1966, předáno 1972. llil.BZ: ltorudck,
střepy. ULO!: K •ělnít, 1.nv.ě. Pr 151)6-15146.
K.

Sklenář

160. IIIBKOJEDY, o. Beratovice, okr. Kělník

KULT:

ze starší doby římské. LOK: Poloha
Ba Yrších, kat.č. 580-587. Ba břehu staré teraay
Labe. OKOL: Při skrývoé v píakovni SeYerokameae
prostírající se mezi obcemi Tišice a Kléko~edy.
Záchranná alcee od 9.X. - 9.XI.1972. 'NÁLEZ: Jelitol
šlo o předem nehlášenou a dosti nerovnoměrně pro•edenou skrývku, podařilo se zachytit, částečně TJbrat a dokumentovat celkem 28 obj ektů. Ze zacho•aných objektd bylo a · různě velkých jam ováln&ho p~4orysu (např. jáma 15 o rozměrech 90 x 100 cm; jáma ~ •
80 x 60 cm; jáma 19s 90 x 75 cm, jáma 201 80 x 63 ca)s
J jámy dosti pravidelného obdél.J1íkovitého pddorysu
(objekt lo rozměrech 200 x 160 cm, obj. 22: 230 x
140; obj. 28 silně zničeni), 4 menší jámy kruhoYé ,
l protáhlý žlábek a 1 velmi dobře zachovaná !ele zář
ská pec a zbytky) dalších. Dále byly zachyceny 4 Tltší kdlové jamky při nejzápadnějším okraji ekrt,lcy a
nejmáně 6 dalších jamek bylo z.uičeno v okolí jam
19 .a 20. Při neroYDoměrné a rychlé skrývce byly nejepíie další zniěen.y. Mezi nejvýznačnější nálezy patří zbytek praYidelné se.hloubené chaty 2, orientované delší osou od Z k V o rozměrech )70 x 280 cm.
Chata 2 byla zachována pouze v nejspodnější část i
Sídliště
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• hl. 7 0 - 80 cm od povrchu se zbytkem ohniště
při j i žní delší s těně. Zahloubená chata 8 obdélnítovitého půdorysu byla vybrána celá. Ukázala Telmi pra videlný půdorys o 6 kůlech (orientace opět
delší osou od Z k V) se dnem v hl. 75 cm od povrchu, d élka objektu 400 cm. J 3ko objekt 9 byl oZAačen po čá t ek náplav břehu l a bs ké terasy v nej'fýchodn ě jší čás ti za chované pía~ovny, ze kt erého rovněl
pocháze j í řím s k é ná l e zy. Z výp lně objek tu pochází
množství výra zné keram iky z ne jstarš ího římského
období, zví řecí kosti , ž~ l s t ruska , br. jehla a
další. ULOŽ: AÚ ČSAV. LIT : Č j. 68Jl/72.
KOMENT.Áff: Sídliště j e sou čas né se žárovým pohře
bištěm ze sta rší d oby ří msk é , zkoumaném při počát
ku t ě ž by ve stejné pís kovně na okraji obce Tišice
v letech 1954-5 , ve vzdá l enos ti zh...~ba 200 m.
Viz K. Motyková - Šneidrová . Pan:á tky arch. LIV -

1963, 343-437.

K. Motyková

161. MODLEŠOVICE. okr . Stra konice
a) KULT: Po zdní doba ha lšta t ská - mohyly.

LOK: 700 a

obc e, trat na Vyhlídkách, 27 mm od vých. a
174 mm od aev. okraje listu mapy 22-)2 (l:50.000);
průzkum. OK~L: Průzkum lJ.4.1972. IÁLEZ: 4 pol.ní
mohyly zbudované p ř i ska lních výchozech, porušeny
vybíráním kamene. V jedná zlomky keramiky. ULO!:
Exp. Aď Pl zeň, přír. č. P 4/72. LIT: HZ Ad !j.
1751/73. KOMEBTÁ:ff: V uvedené poloze zjistil B.Dubsk/ kromě mohyl 1 knovízské sídliště, vis PraYěk
jižních Čech, Blatná 1949 , 165, 186.
SV ~d
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b) JtULT: Pozdní doba laténská(?) - středověk(?),
sídliitě.
LOK: Asi 400 • záp. od obce na poli.
OKOL: Sběr při prdzkwml 14.2.1972. IÍLEZs Drobné Slomky lceramiky. ULO!: Exp. Atf Plzeň, přír.
ě. P 5/72. LIT: BZ AÚ ěj. 1751/7).
J. IUcbálet

162. KODRAVA, oltr. Klatoyy
StředoYěká rýžoviště.

LOK: Horská Kvilda.
OKOL: Průzkum a dokumentace. BÁLEZ: Po horslcotvildskýcb rýlovištích zlata se zachovaly ve štirlcu a písku uměle vytvořené kupovité nebo protáh1, pahrbky, zvané sejpy, vysoké až kolem 5 m.
Rozprostírají se podél Hamerského potoka a jeho
přítolcd; část je jich však poškozena. Podle zloakd keramiky, datovate1.n,ých do 14. stol. a pocházejících s jednoho z porušených sejpů, usuzuje•••
!e část horakokvildekých rýžovišl je úzce sp3ata
s počátky tamního osídlení. Souhlasí s t ~ 1 obsah nejstarších listin pojednávajících o oblasti
Kvild. Ve spolupráci s SÚPPOP jsme vypracOTal1
statut památkové ochrany kvildakých rýžoviAI a
postoupili příslušným orgánum ke schválení. Památková ochrana dávných rýžovišl zlata je mitná,
Aebol zapooaté archeologické výzlcumy o nich prokazují, že jsou závažným pramenem poznávání nejell
místních diji.D., ale 1 hospodářského odvětví, kter, vfznamně ovliTňovalo ekonomiku a kulturní roavo~ celé země. uto!: . Aď. LIT: J. Kudrnáč, o,vDá rf!oYiště zlata u Horst, KTild1 na Šumavě, .lR
KULT:

llY 197), 218-221.

J. Kudrná&
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16J. •oLITOROV, o.

Kouřim.

okr. I(olín

KULT: Vypíchaná. LOK: Kouřim - Molitorov. OKOLs
Při sledování trasy transitního plynovodu přišel
referent na narušené objekty v molitoroTské cihelně 2).J.1972. NÁIBZ: 2 zahloubené jámy t.
vypíchané s keramikou. ULOŽ: AÓ ČSAV. LIT:
čj. 6625/72.
M. Šolle

164. MOST, okr. Most
a) KULT: Středověk, knovíz.
LOK: Dvůr Minoritského kláštera. OKOL: Systematický výzkum hist.
jádra města - 7 sond o celk. ploše 437 rri!-.
NÁLEZ: Půdorys klášterní stavby ze 14. stol.
(zdi vymezující rajský dvůr); na jižní straně
rajského dvora pohřebiště s 15 středověkými hroby. Zjištění osídlení pokročilého 1). atol. počátkem 14. stol. (J objekty - jeden z nich
porušená zemnice). Knovízský objekt. ULOŽ:
AÚ ČSAV. exp. Most. LIT: Hl. čj. 980/72 exp.
Most.

b) KULT:

Středověk.

LOK: Dvory v bloku mezi ul.
Rozmarýnovou a Maršálka Rybalka. OKOL: Systematický výzkum hist. jádra města - 2 sondy o celk.
ploše 35 m2 • NÁLEZ: VyrovnáTací vrstva pokroči
lého lJ. stol., jímka z pol. 15. stol. ULO!:
AÚ ČSAV, exp. Kost. LIT: Hl. čj. 980/72.

o) KULT: Středověk. LOK: Dvory v bloku mezi Hvězd
nou a Rozmarýnovou ul. OKOL: Systematický výzkum hist. jádra města - 10 sond o celk. ploše
290 m2 • Ni.LEZ: Zemnice p okročilého 13. stol.
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s tamemifm obezděním. respektující do současnosti
dochovanou raně gotickou parcelaci. studna a t'hož období a vyrovnávací vrstva, jímka 14. atol.
ULO!: Ad ČSAV, exp. Most. LIT: Hl.čj. 980/72.
4) KULT: Středověk. LOK: Dvory v bloku mezi nám. gea.
Svobody a Hvězdnou ul. OKOL: Systematickt yfaam
hist. 3ádra města - 5 sond o celk. ploše 87 ml.
BÁLEZ: Zjištěna vyrovnávací jílovitá vrstra pokročilého 1). stol. a studna ze stejného období a početným souborem nálezů keramiky'. ULO!: Alf asAV.
exp. Most. LIT: Hl.č~. 980/72 exp. Most.
e) KULT: Středověk.

LOK: Dvůr (povodí Ohře). OKOLs
Systematický výzkum hist. jádra města - 2 sondy
o celk. ploše 170 m2. NÁLEZ: Půdorys klášterní
kaple ze 14. stol., zahloubený objekt pokročilá
ho 1). stol.; některými hist. hypotézami předpo
kládaný průběh nejstarších městských hradeb nebyl
potvrzen. ULOŽ: Aď ČSAV, exp. Most. LIT: Bl.
čj. 980/72.
J.

165.

•osmx,

ltlápětě

okr. Trutnov

KULT: Středověk, lJ. a 14. stol. LOK: I. V lese
asi 2 km S od osady Souvral na pravém břehu Labe
asi 500 m ve stráai. n. V lese asi l km S od osady Souvrat na pravém břehu Labe asi JOO modře
ky ve stráni. III. V lese asi 2.5 km S od Souvrati
sa Labským vrchem. OKOL: Objevil při svých pochdzkách lesem p. J. Drahoš ze Souvrati č. 59.
Lot. I v r. 1968 při vyhrabávání studánky pro
holuby; tehdy též sběr. Lok. II obj. v r. 1969,
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sběry

pocházejí též z r. 1971. Lok. III obj. v r.
1972. Sběry J. Drahoše a Vl. Wolta z dubna 1972.
BÁLEZ: I. Tmavé zbarvení půdy cca 20 x 15 m,po okraji protéká potůček. Prostor odlišen i jin.ým porostem. Podle s~oly na keramice a kousků dehtu lse
předběžně interpretovat jako dehtařskou pec či milíř. Nálezy přímo na povrchu. V těeném sousedství
lokality několik celých i zlomků mlýnských kamend.
II. Terén zbahněný, černé barvy. Plocha asi 10 x
15 m. Střepy na povrchu. Podle nálezů keramiky
možná interpretace jako u lok. I.
III. Keramika. zřejmě možná obdobná interpretace
jako v předchozích případech.
ULOŽ: M Hradec Králové. KOMENTÁff: V r. 1971 bylo
neodpovědně některými členy vlast. kroužku ve DK
odebráno z nálezového celku větší množství atřepd.
Tím byla narušena jednolitost nálezu. Nutné zcelení.
Vl. Wolf

J''· IIRAČ.SICE , o. Meclov, okr. Domažlice
KULTs Neurě. mohylové pohřebiště. LOK: l) Les
Podbáj I, jižní skupina mohyl, ppč. 256/1. 2)
Les Podháj II. severní skupina mohyl 9 ppo. 255 a
256/2. OKOL: Ověřovací terénní průzkum. BÁLEZi
Obě skupiny mohyl jsou sice na kat. úz. Mračnice.
ale vzdálené více než 2 km od obce. Lesnaté nán-ší Podhá~ (k jehož SZ části přiléhá koupaliště)
ee nachází asi 100 m Z od býv. osady Dolní Podlesí
(dř. Dolní Valdorf, dnes m.o. Horšovský Týn}.
l) Jižní skupina Podháj I sestává z 5 mohyl, ležících asi 50 m při lesní cestě 9 vedoucí SZ od posledního domku býv. osady do lesa. Mají prům.v. l m9
většina z nich je poškozena, nejspíše lesními
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Ve Tsdálenoeti cca 200 • sápa4ni ,. ou.aěli Tellal JDOIJ:,la. která se
být neporuieni.
Dnešní etaT pohřebiště neodpoYídá a.ni po!t• aa1
rom:íatěn.úa mohyl pláum. pořízené= pracO't'llÍQ'
bfy. J.ff v r. 19)9. tdy tat, byly někter, mob;r1.y kopány (oj. 5)70/52). lálezy jsou neněatn,,
podle Tyobrazení zlomkd keramiky z mohyly 11 by
se mohlo jednat o stř.d.br.
2) B OTě objevenou severní skupi.nLl mohyl PodháJ II
hoří asi 15. Tětěinou nepoškozených mo~l. doati
daleko od sebe polože.nich, při Z okraji této emt1ny je jedna Telká o prwa. 22 m a stejně tak pfi
JV okraji dvě velké Tedle sebe. Tato skup1Da ~e
Tcdálen! cca )00 m S směrem od skupiny předcháse
lící. LIT: BZ čj. 6)28/71, 5817n2.
\ÍpraTaai.

m,

I.

1.6T. dBc,

ou.

Čujanová -

z.

larásek

Rakovník

XDL!: Knovízská.
Záchranný výzlcwa.

LOK: Poloha

•v

rači".

OKOLs

NÁLEZ: Ke známéJllU pohřebiitl

přibylo T

r. 1972 po podzimní orbě dalších 7 hrobd s keramik011, spálenými kostmi a ve třech pří
padech 1 s bronzovými milodary (tři žárem poitozené jehlice). Hroby navazují sytm čísel.Dým pořadím na ostatní, zachráněné nebo registroTané
v r. 1965 a později; byly označeny čísly 61-67.
Datování hrob'1 HA2• Uto!: Alf Praha. LI!: J. Hrala, Kllovízeká kultura Te středních Čechách, Praha 197), 41-4), obr.la 2 a passim (předchosí nálezy).

J. Hrala
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/

i6s. MŠDO, okr.

Mělník

vypíchané kultury. LOK: Pokračová
ní výzkumu v r. 1972. BÁLEZ: v sondě VII a VIII
byly zkoumány 4 jámy a kulové jamky východní stě
ny kůlové stavby II. ULOŽ: NM. LIT: NZ v NM.

IO.JLTs

Sídliště

M.

Lička

169. IEHViZDKY, o. Nehvizdy. okr. Praha-východ
j

KULT: Hradištní. LOK: Ppč. 69, v SV stěně cihelny (dříve Kůlovy). OKOL: Při pruzlrumu terénu zjištěno, že v nedávné době zde bylo prokopáno několik
kostr. hrobů neznámou osobou (snad dr. Vaňkem) a
při této příležitosti odkryty dva další hroby.
BÁLEZ: V červnu 1972 proved en na uvedené lokalitě záchranný výzkum dvou kostrových hrobd.
Hr. č. 1/72. Dno hrobové jámy v hloubce kol. 100 om. ·
V hrobě ležela v poloze na zádech kostra malého dítěte, nohama uloženýma směrem k VVS,v kolenou mír~
ně pokrčenýma a stočenýma na levý bok. U chodidel
nalezena zdobená nádobka. Hlava rozrušena hrobem
o. 2/72. Hrnek e tělem vejčitého tvaru, s válcovitým okrajem na vnitřní straně mírně prožlabenia.
Hrdlo oblé, tělo zdobeno jednoduchou vln.ioí. Při
obvodu dna okrajová lišta a na dně špatně znatelná
značka excentricky umístěného kříže. který dělí
dno na čtyři nestejné části. Povrch jemně drsný,
hllědošed& barvy. v. 92 mm; po 12) mms pd 60 mm.
5. června 1972.
Hr. č. 2/72. Dno hroboTé jámy v hloubce lJO - 145 ca.
V jámě uložena v poloze na zádech kostra mladé feny nohama směrem k vvs. Já.lila měla po bočních stě
nách zbytky dřevěného obložení v čel.ní stěně
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hla..,- 1 u nohou kamenn, oblolení. JÚla i1rolal
65 Clil• d l ~ 215 cm. U lebky naleseny dYi esoTit& sáušnice. Ba pravé spánkov& kosti lelela
bronzová záušnice o průměru 15 1111 a síle 2,2 ma
a u levé spánkové kosti cáušnice ielesni, pdvo4nl po bronzovaná o prdměru 16 mm a síle 2, 5 mm.
20. června 1972.
ULC>!: W Čelákovice inv.č. 2575 a 2576 - 25TI.
LIT: J. Špaček, Příspěvek k poznAní hradištního
osídlení Čelákovic a okolí. Studie a zpráv1 OM
Praha-východ (v tisku). KOMENTÍI: Pohřebiště
narušováno již od 50. let toh. stol .

11

J. Špaěek

110. DLAHOZEVES, okr.

Mělník

/

KULT: Knovízská. LOK: Pozemky továrny PTZ, t~ .
asi plocha 50,800 - 875z7l,950-975 km na mapě
K-))-65-B-a (Veltrusy). OKOL: Sbě ry na vykopaném materiálu - v. Pencl, Kralupy n.Vlt., duben
1972. NÁLEZ: Keram. střepy, zniče ný kostr . pohřeb. uto!: • Mělník, 1nv.č. Pr 15457 - 1549J .
LI!: K MěWk - BZ 20/72.
K. Sklenář

1/t'l. BIKČICE, o. Třebnice, okr. Domažlice
J
w

KUL!: Beurč. mohylové pohřebiště. LOK: V lesíku,
kterf se asi 200 m vých. směrem od oboe, táhne
podél sil.nice liěmčice-Boršovskt Týn až ke Jcři!o
Tatoe Boršovs.lq Týn - Jeníkovice. na ppč. 414,
415 a 448 {přilehlé pole). OKOL: Ověřovací t er,nn! prdzkwl. BÁLEZ: Mohylové pohřebiště o 11
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m~lách

lese ai k jeho okraji, lcter.f epojul&
přímá pol.Dí cesta s obcí. Mohyly jsou dobře saclloo prům. 10 - 15 m a jejich v. nepřesahuj&
lm. Jediná mohyla. ležící na samém ro~aní cípa
lesa a polí Je téměř 2 m vysoká a ze S část~ u~an.6.
až od pat:, uměle. patrně aby její táhlý svah aeftdil při orání pole. Na J straně je porušena bluW
sondou až k úrovni. která zasahuje 1 střed. asi
poz~statek starého amatérského výkopu. la sousedním poli je další velká mohyla (prúm. více nei
20 m), silně narušena orbou a hranici obvodu nelze bezpečně určit. LIT: J.L. · Píč, Starožitnosti
I, 2. 145; NZ archiv čj . 6)27/71. KOYEN!ÁI: Plánek pohřebiště. pořízený býv. A!V v r. 1939 (čj.
5371/52) odpovídá dnešní situaci v terénu jen
přibl. počtem mohyl. jejich vzájemná poloha se
dnes jeví zcela odlišně.
Y

.-a.a,.

E. ČUjanová

172. BETOLICE, okr. Prachatice
KULT: Hradiště, doba hradištní.

LOK: Trat U sv.
Jana; V od města, nad pr. břehem potoka RapačoY.
OKOL: Průzkum 27.4.1972. památkové řízení.
NÁLEZ: Sběry toho dne učiněné zařazeny do souboru sběrů z lokality (viz př.č. P 4/65 exp. Plzeň) .
LIT: BZ čj. 3032/73 AÚ (J. Michálek).
A. Beneš

I:fs,iJKA hrad, viz Vysoké nad Jizerou, olcr. Semily
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17). SOVÍ VES, o. Oleinít, ot.r.

Čest, Budějovice

a) KOLT: KohylOYé pohřebišti - pravěk, kulturně uurčeAo. LOK: Lesní tral Hromadiětě I; ppě. 3501
1 1 2 1ca SV od Bové Vsi. OKOL: Průzkum 27 .11.19721
zaměření - č. plánu 508/J Atf. NÁLEZ: Čtyři moQly (2 neporušené, l porušená, 1 nejistá). LI!:
Hlášení čj• 1158/74 AÚ. KOMENT.Áil: Skupina je
vzdálena oca 460 m jv. od lokality Krejcárek.
b) KULT: Mohylové pohřebiště - pravěk, kulturně neurčeno. LOK: Lesní tral Kre jcárek; ppč. 1)20;
l,2 lem SSV od kaple v Bové Vsi. OKOL: Prazlcwl
27.11.1972, zaměření - č. plánu 508/2 AÚ.
BÁLEZ: Deset mohyl (7 porušených, 3 nejisté).
LIT: Hlášení čj. 1157/74 A.tf.

A. Bene~

114. OBIL1iÁ, o. Odrava, okr. Cheb
KULT: Chebská skupina popelnicových polí·- 1. sídliště, 2. hrob.
LOK: Pískovna - štěrkovna, pp!.
204/1, 206. OKOL: Průzkum a sběr 15.6.1972.
BÁLEZ: V SZ části pískovny pod skrytou vrstvou
o~nice drobné keramické zlomky; žádné stopy
'
sídlištních ani hrobových objektd. UtO!: Bxp •

.l1f' Plzeň.

přír.ě. P ť9/72.

LIT: NZ A.Ú čj. 1750/7).
Cheb, inv.č. 11230 -

KOIÍD'ÚI: Starší nál~zy v a
11234, srn. B. Plesl, Lužická kultura v severosápadních ~echách, ti TIII, Praha 1961, 161 J. IU.cbá let
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115. ODOLDA VODA, okr. Praha-výekod
KULT: Pravěké mohyly, nejspíše k. únětické. LOK&
l. Poloha "Velký háj" JZ od obce. Základní mapa
asSR 1: 50.000 Mělník (12•22), 114 mm od Z a
28 mm od J okraje mapy. 2. Poloha "Kalý báj" Da
JV okraji obce. Základní mapa ČSSR l : 50.000
Mělník (12-22), 1J4 mm od Z a )J mm od J okraje
mapy. OKOL: Povrchový průzkum vyvolaný zamýěle
nou bytovou výstavbou v poloze "Kalý báj".
BÁLEZ: 1. V poloze "Velký báj" jsou při jiho•ýchodním okraji lesa dva mohylovité útvary. Patrně o
nich se zmiňuje A. Stocký (PA XXXV 1926/27, 11-1))
a poTaluje je za přirozené vyvýšeniny. Spolehlivou.
odpovl! na tuto otázku může dát jen výzkum.
2. V poloze "Malý báj" se v lesíku rozkládá něko
lik mohyl, B nichž některé prozkoumal a do liieratury uvedl A. Stockj (PA XXXV 1926/27, ll-1)).
DTě z mohyl patřily k. únětick,. Podařilo ae celkem rocpoznat 7 mohyl, z tohoto počtu) mohyly
jist, a 4 nejist,. LIT: A. Stock.ý, PA XXXV 1926/27,
Z ěj. 502). KOMENTÁff: Bylo doporučeno obě ule·
siltl zapsat do Státního seznamu památek.

v.
176.

Moucha

OLEŠllfK, okr. České Budějovice
KULT: Mohylové pohřebiště s nálezy mohylové kul tury doby halštatské. LOK: Louka Mrzutá; ppč. 504,
505, 506; 1,6 km JV od kaple v obci. OKOL: Prů
zkum 27.11.1972. BÁLEZ: Původně udajně 15 - 20
mohyl dnes žádné. Terén je silně rozrušen těž
bou a nově osázen lesními stromky. ULOŽ: Podle
BZ J. Bohma, čj. 697/37 AÚ, jsru halštats ké bron,
zy v M č. Budějovice (i.č.?). LIT: Hlášení čj.
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7251/12 Alf. X:OIIBBHI: Loltal1sace proveclena podle adllení pror. •·•· Pr. Jtalaše z Olešn.íta ~,.
12 (lou.ta llrzutá byla Te Tlastnictví jeho rodiny).
A. Beneš

11'• OPLO!RC,

o. Vidice, okr. Domažlice

KULT: Beurč. mohylové pohřebiště. LOK: Asi la
S od oboe Oplotec v lese u silnice Oplotec · Libosváry, ppč. 600, 601, 619. OKOL: Terén.ní
prdzlmm. NÁLEZ: Nově objevená skupina mohyl
T počtu 8, vesměs porušených lesním.i pracemi.
Ba Z okraji skupiny l velká mohyla o prwn. 18 20 m. LIT: WZ čj• 6)25/71.

z.

Karásek

118. OPOLÁBKY, o. Opolany, okr. Nymburk

KULT: Sídliště kultury s volutovou keramikou , s
doby halštatsko-laténské, časně slovanské (praiaký typ), starší a mladší doby hradištní. LOK:
Poloha "Staré Badry", ppč. 85)/2, tj. cca 26 mm
od vých. a 171 mm od sev. okraje mapy M-33-67-C-\.
OK9Li Systematický výzlcu.m AÚ 14.8. - J0.9.1972.
BÁLEZ: Kultuře s volutovou keramikou náleží stavební jáma a zřejmě 1 systémy žlábků a kůld
(části dlouhých domd). Z doby halštatsko-laté118k'
pochází rozlehlá kulturní jáma. Z časně slovanského období nebyl r. 1972 odkryt žádný uzavřen;/ objekt; starobylá keramika pražského typu byla TyzTedAuta z Trstvy pod ornicí. Z období starií doby hradištní bylo prozkoumáno několik zásob-
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ních jam válcovitého a lahvovitého naru (T jedné z tě chto jam nade dnem .nalezen zlomek žerno'f1l).
Dokončen odkryv mladohradištní čtvercovité polozemnice, prozkoumané zčásti již v r. 1971. V SZ
rohu chaty, obsahující velké množství keramiky
slavníkovského období, byla zjištěna destrukce
kamenného krbu, p ři záp. a sev. stěně chaty pak
mělčí výběžky (zřejmě vstup a větrací šachta).
ULOŽ: AÚ ČSAV v Praze, č. přír. 25/72. LIT1 Hlášení čj. 4884/72, 51)6/72, 5166/72, 7728/72.
J. Justová

179. ORL:fK NAD VLTAVOU, (dř. Staré Sedlo), okr. Písek
a)

KULT: MladoeneoliticKé výšinné sídliště. LOKz
Skalnatý výbě žek Krkavčí skála,500 m již. od Mákovského mostu. OKOL: Prdzlcum a zjištění eneolitického osídlení 16.4. a 28.10.1972 autorem
zprávy. NÁLEZ: Sídliště je na vrcholku nápadné
skály, kde je pouze malá plošinka, přístupná po
dlouhé a úzké šíji na záp. strany. Nálezy jsou
spláchnuty dolů - při JZ straně, těsně nad hladinou přehrady, nalezeny 4 střepy se stopami slámování a kamenný valounek. Na horní části šíje pazourkový retušovaný nástroj a asi uprostřed šíje
chalcedonový odštěpek (VI). ULOŽ: U autora zprá•Y• LIT: J. Prohl1ch, Výběr z prací člend HK při
Jě• vč. 1udějovicíeh, 10, 1973, 128; týž BZ čj.
1618/7) AÚ ČSAV Praha. KOMEITÁff.: Z lokality uvádí B. Dubský, Pravěk ji!ních Čech, 1949, 665,
pozn. )79 knovízské oález7. Prdzkum vyloučil možnost, že na ostrožně bylo knovízak, hradiště
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(eroo. J. llaliěký, Památky XLIII, 1947-8, 2)1
J. Bouzek, Sbornít B11, 1963, 9). 110).
b) IDL~: Balštatek& a pozdně laténsk, hradiště(! ).
LOI'.: Ostrolna Hradec. sv. od hradu Orlík:a. 01'.°'91
Prdzlcua 16.4.1972 autor zprávy. IÁLEZ: .A.si 400 a
jil. od špice ostrožny stopy valu, patrně sv1,1t1

na Yých. svahu zvýšeniny (kóta 400,5 m). Podle
terénní situace mohlo být před valem rozeáhl'
předhradí. Ba vodou obnažené špici ostrožny aalezeny zlomky halštatské keramiky, drobné zlollky
Mzanice a pozdně laténský svisle hřebenovan;f
střep. Další svisle hřebenovaný střep nalezen na
Úp.svahu na stezce pod kamennfm kří!em (VII,)).
ULO!: U autora zprávy. LI!: BZ čj. 2996/7) Alf
l!SAV Praha.
J . Frohlich

18G. OSIK hrad Riesenburk, okr. Teplice

IULT: Středověk. LOK: Zříceniny hradu Oseka
(Riesenburltu), JZ stráň pod jádrem hradu. OKOL:
Sběr 29.7.1971 (K. Procházková, P. Charvát),
sběr materiálu ze zásypu za čerstv ě destruovanou zdí 11.J. (p. Prokl a Pěč), revize a povrchový' pr~zlcum lokality tvěten 1972 (T. Durdík a J.
P~s). NÁLEZ: 262 keramických fragmentd a ) leleué předměty (ndž, část čepele tesáku(?) a piaek). !Yarová náplň je tvořena hrncem, kachlem•
pravoÚb.J.ta ústím, kachlem s čtyřlaločnatým ústÍJI,
kachlem komorovým, miskou, pohárem, džbánem, poklicí a kahanem. V okrajích hrnod jsou zastoupeny
rdué druhy pravého 1 nepraváho vysokého olcruií
a okraje o.aleného, sevnitř prožlabeného. Dekor
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je

převážně tvořen

vývalkovou š roubovicí a červe
ným malováním, vyskytuje se i rytá intervalová
šroubovice a dekor radélkovaný. Dva zlomky příslu
ší kamenině. Na dnech převládají stopy podsýpky
nad stopami odříznutí strunou. Technologie větši
ny zlomků je ma kroskopicKy nerozlišitelná; 29
zlomků prokazatelně l epeno a obtáčeno, 2 vytáčeny.
Celý soubor lze na základě jeho charakteru i technologického provedení klásti do 14. století a to
patrně do jeho druhé poloviny. ULOŽ: AÚ. LIT:

NZ

čj.

1)5/7).
T. Durdík

81. OSTRO?amf, okr.

Jičín

LOK: S od obce, ě.kat.
730/1, 730/2. OKOL: Sběr lJ.4.1972. NÁLEZ: Menší soubor kera~ilcy. 0Kraje jsou široce rozevřené,
svisle seříznuté. Keramika je tmavě šedá. Ve Yět
šině střepů je příměs slídy. ULOŽ: Dep. M Hradec
Králové, př.č. 91/72.
KULT: Slovanské

hradiště.

J. Sigl

182. OSTROV, okr. Karlovy Vary
KULT: Pohřebiště chebské ekupilly kultury popel.Jůco
vých polí. LOK: lávrěí při kÓtě 4J5 nad novou radnicí. OKOL: Průzkum a záchranná akce expositury

A~ ČSAV

T Kostě

(D. Koutecký) 9.11.1972, čj. 6786/

BÁLEZ: ZloJlllcy keramiky a spálené kdetty, sběr.
ULO!: Expositura Aď ČSAV Plzei, př.č. P 5)/72,
P 54/72. LIT: Hlášení čj. 642/72 exp. Plzeň: k lo-

72.

kalitě

BZO 1970, 100-101.

A. Beneš
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· ). OSĎBŠABY • okr. Pardubic e

IDLT: Lužické

sídliště.

LOK: Cihel.Da aa V ob'a31

obce. ppč. 267 •

OKOL : Záchrann;f vjskwl 18. II.lffl.
•.ú.Bz: Zbytek oválné j ~ , zničen, ode bínníla a,rale. Jlalezeno několik střepd. ULO!: M Hradec

Kr,-

lové,

př.o.

55/72.

v.
~4.

OSYRAč:fR,

Vokolek

okr. Domažlice

mJL'?: Jreurč. mohylové pohřebiště. LOK: Lesní ltoa-.
plex Peř1.Jla zhruba mezi že lezniě. tratěmi StaitnDomažlice a Staňkov-Horšovský 'l'ýn; pollřeb1ště s e
nachází v jižní části polesí , S od obcí Osvra!ía

a Chotiměř. OKOL: Ověřovací t erénní prdzkwn.
BÁLEZ: Mohylové pohřebiště v J části polesí Peři
na, blíže k:Óty 453, asi 1.5 km S od Osvračína, polni cestou přes železniční trat Staňkov-Domažlice.
Dvě skupiny mohyl, vzdálené cca 400 m.
1. Severní skupinu v trati "llohyly" po obou. etrauch lesní cesty ppč. 1290, 1292/ 2, tvoří 15 mohyl v hustém mladém borovicovém porostu, kter6
jsou téměř všechny porušené středovými sondami,
což souhlasí 1 se zprávou v PA XIV o kopání tě ch
to mohyl s "chudým• obsahem, j ehož nálezy jsou
neněstné.

2. Jižní skupinu v tra ti •a l uh.ách" tvoří 4 neporušen, mohyly, ležící blízko sebe, z niehž jedAa e'fÝJŮ rozměry (prdm. 20 - 25 m, v. 1,5 m) daleko přeV7šuje ·ostatní. LI~i PA XIV 1880, 2081
J.L. Píč, Starožitnosti I, 2, 146; BZ archiv Aď
čj~ 6550/72 (plánek). KOIID!ÁI : V SV části
peřiDatéhó polesí v Křenovsk'• lese (k.ú. Křenovy
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ppč. 625)
T

prozkoumalo ojedinělou mohyl• zaM

Plsni

r. 1960 (AS• II 19'5, 7)).

E. ČUjanoTi -

)85.

T

z.

Kar,aet

MOV, o. Bový Kramolín, okr. Domažlice

LOK: V nati zv. Kaasplotten, na rozhraní lesa (ppč. 756/2•
760) a polí {ppč. 8)9), asi 2 lem SV Slllěrem od OtoTa a asi l km Jod starého lomu na úpatí vrchu hě
ni. OKOL: Zaměření pohřebiště. NÁLBZ: KobyloT,
pohřebiště tvoří dnes 15 mohyl v lese, z nichl 11.ěk
ter, jsou malé a porušené, jiné velké (p~Om! 15 a a
••lm). Ba přilehlmn poli jsou patrné zbytky rosorantch .) - 5 mohyl. Nejsnáze je pohřebiiti příatup
n, ze silnice Meclov-Otov, cca 2 lem od KeclOYa a
100 m $(vpravo) od silnice. LIT: BZ uch1v Ad !~.
6)26/71, 2))5/45, 3594/50. KOMENT.Áff: Nálezy s tohoto pobřebiitě nejsou dnes znám,, ačkoli Te 40. letech zde konal výzlcum býv. A!V a jedna z prokopaných mohyl patřila milavečské kultuře.
IIJLT: Mohylové pohřebiště z d. brons.

B.

1f6• PARDUBICE,

Čujanov,

oltr. Pardubice

IDLT: 16. - 17. stol. LOK: Bám. Osvoboditeld,
od z okraje mapy, 180 •
od J okraje ~PY• OltOL: Terénní prdslcum ataYebAÍ
3'1Dy pro podchod ve dnech 25.2., ).). a 7.).1972.
IÁLBZ: StaTba podchodu prováděna v prostoru náměe
tí Osvoboditeld, ve směru V - z. před Zelenou bránou. V těchto místech tekla ve směru S - J Chrudimka. Byly sde zjištěny zbytky mostu - dubové piloty

ll-))-68-D-c (Pardubice) ,90

lllll
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a cba.bOT' to~. Dále tu byla odkryta u.aen.ú 1141Ta• která jsoa posdetattem barbalcánu. Bále57 pouse recentní.
J . Sigl

urr.

Rl&TOVICB, o. Dolní Bukovsko, o. čeak:, BudijoYice
IDLT: Údajně mohyla - negati•ní zjištění.

LOJts

Lea U obrázku mezi Popovicemi a PelejoYioem1.
OKOL: Prdztum 26.10.1972. BÁLEZ: Podle míatDÍoll
občand (sdělení referentu dne 9.10.1964) měla••
nacházet v cit. trati jed.na 11t0b.yla. Při prdzlcual
jsme nezjistili žádné stopy mohyl. LIT: Hlášeú
čj• 550/72 exp. Atf ČSAV Plzeň.

A. Beneš

188. PÍSEK, okr. Písek
IIJLT: Depot ze

dob1 bronzové (horizont
LOK: Bá'f'rší Šobrovna JV oc1

střední

Plzeň - Jílcalka).

aieta. OKOL: Oprava lokalizace nálezu. NÁLEZ:
7 bronzových náramJdi. ULO!: K Hradec Jtrá lOYé,
1.č. 1956 - 1960; BM Praha, 1.ě. 13 433 (AÚ čj.
2582/50); jeden náramek je nezvěstný. LIT:
J. !rohlich, Výběr z prací ělend BX při Jč• y
BuděD~ioích, 10, 197), 104 - 105. KOIIEB!ÁI:
Iáram.ky uložené v muzeu 'f' Hradci Králové jsou
T současn, literatuře (O. Kytlicová, AR XVI, 1964,
536, 554, obr. 165-B} lokaliscnány do obce Písek
Ť okr. Hradec Králov,. B7l7 nalezeny ~šak u jihoEeakáho Písm - blilší srTn. Te ytše citovaná li-

a.

teratuře.

J. l'rohlich.
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189. PLAV. ok:r.

České BudějoYice

KULT: Mohylové pohřebiš tě s nálezy mohylové kultury střední doby bronzové, doby halštatské a laténské. LOK: Lesní tra! Obecní les, 1.25 km JZZ od
pomní čku v obci. OKOL: Prdzlrum 28 .4.1972. NÁLEZ:
Sběry nevýrazné pravě ké keramiky z mohyl č. 12, 16,
17 a )5. ULO!: Expositura AÚ ČS AV Plzeň, př.č.
P 6 - P 9/72. LIT: Ct. BZO 1971.
A. Beneš

190. PLÍŠKOVICE. okr. Písek
KULT: Laténský hrob(?). LOK: Návrší (kóta 465 m)
těsně sev. od obce, nad drdbežárnou. Poloha "11a
hllroe". OKOL: Revizní průzkum známého naleziště
z r. 1878 provedl 1.4.• 1972 autor zprávy. Od místních občan~ upřesněna lokalita. Průzkum na místě
negativní. LIT: Starší nálezy: PA XI, 1878 - 1881•
87, 1J6, 271, 662 - 66J; J. Filip, Keltové ve střed
ní Evropě, 1956, )72. Nález mylně zařazen mezi knovízské depoty (J. Bouzek. Problémy knovízské a milavečské kultury, Sborník NM, 196),110).
J. l'rohlich

191. PLOTIŠ1t n.L., okr. Hradec Králové
eídl., opevněná keltská osada, stře
dověké sídl.
LOK: Nal . B, pole mezi kostelem a budovami JZD. OKOL: Systematický výzkum v červenci
1972 . NÁLEZ: Dokončen výzkum příkopu v sondě III/71
a znovu zkoumán v sond ě VI/72. Sonda V/72 zachytila pouz~ několik únětických kůlových jgmek. ULO~:
M Hradec Králové.
V. Vokolek - J. Sigl

KULT:

Únětické
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192.

PLDI.

otr. Plsei-měeto
•asolit,

středOYllc.

Lalt: Poloha "Ha Brádtu• (Kwlč1A Hrádek), přibiilně 100
od a4p. a
200 - od aev • . okraje mapy Jl.-))-75-(189) . OXOL1
Sblr Ing. Ant. llachá~ka v r. 1972. nález předal
prehist. odd. ZČII v Plmů 29.VIll.1972. BÁLBZ1
ltrátké ikrabadlo na vějířov1t,m úštěpu. iedý severský pazourek. d. 24 mm. š. 27 mm, rydlo{?) Da
vrubovitě retušovaném masivním úštěpu světle iedého pazourku. se zbytky t(\ry. d. )2 mm. ranl
středověké ker. zlomky (a nilli byl sebrán jeden
pr~věkj). ULO!: Preh1st. odd. ZČJI 1.č. ll2)4112)7. LIT: Pam. arch. XVI, 675-7. IOIIEBTÁ11
llesolit. nástroje určil dr. Slavomil Vencl (Ad

a) llULT:

ČSAV Praha).

li.

,>

Doubová

IULT: Středověk. LOK: Prantiškánská ul. bfv.
lrantiškánský klášter. OKOL: Sondá!ní výzlcwa.
•ÁLEZ: Sondy pod podlažúa ambitd, rajského .dvora a kaple. V ambitech zachyceno několik hrobd•
pravděpod. mladších, odvodňovací kanálky a torso
sdiva ne3spíše ještě středověkého pdvodu. Liti:
Hláie.n! čj. 5996/72 (B. Hechvátal). KOIIEB~Á11
Vtzlcma středověkého odd. Zml pod vedením F. -.r1dy je proYáděn v souYislosti se staticlda zajlltěnía &diva kláštera.

19). !CXZPICB 9 okr. Příbram

~pa.

DJLT: Středověk. LOKi Sběr7 pozemky
40, ''• .
371 por.emek ppč. 64 a sklep za domem ěp. )J.

OIOL: Záchr. akce
. toneerv,tora pam.

Jla základě

péče.

hlášení okresního

J'ÁLEZ: Při výstavbl
I

,

1.-

•

,,,.-

>

'J

.....
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bytovky JZD z výkopu jámy na vápno získáno okresním konservátorem p. Jlatthauserem několik střepl .
· v době referentovy návštěvy (12.2.1972) byla ~álla
31ž ulívána. Ba sousední ploše pozemk~ ppě. 40,
J6 a )7 získán sběrem menší soubor keramických
fragmentd, rámcově dato~at el.ný do 15. atol., vyskytnou se ojediněle i zlomky mladší (engoba). Z
tvard je zastoupen hrnec, poklice, komorový kachel
a v mladším materiálu talíř. Převládá redukční v7~
pálení. K zmíněným. polím přiléhá objekt zv. ivovaru, v jehož areálu se nachází valeně sklenutt0
)~
sklep zahloubený do stráně, přístupný pozdmgotickým sedlovým portálem. V blízkosti se nachází poloha Doubek, na niž je místní tradicí kladeAa tvrs.
Po zběžném ohledání místo nejeví žádných stop osídlení. V údolí ,echvalickéhe poroka pod touto
polohou pod hrází zaniklého rybníka byla na sahradl domu . ěp. 49 (pozemek
č. ~4
1 nalezena č,at
dřevěného potrubí. V době referentovy návštěvy byl
~iž ytkop zaházen; vyjmutá část potrub! byla tvof-ena rozříznutým kmenem s vydlabaným vnitřním onorem. ULO!: AÚ. LIT: Z ěj. 1197/72.
T. Durdík

194. PODIBRADY, okr. Nymburk

IIJLTi Hradištní, vrcholný a pozdní
LOKi V zátiší. u radiostanice.
tt TÝS~ 1970-1972, závěrečná

středověk.

OKOL: Systematicsezóna. BÁLBZ:
Sídl1Ati. lejstarší fize je datována dvěma deúry
BoleslaTa II.,~ nejmladší vrstvě byla ke1'8JD1ka
15. - poě. 16. stol. Bejdůležitější .nál,zy z r.l972a
zemnice z aladší - pozdní doby hradištní, velká

-

1)) -

!neroO't'á . etaTba s oputoTou. podesd!"fkOll se l). 14. atol •• k níž přiltihala obd&ln!ková cihloYá
pec, moW stlářaká. Ul.o!: .&If Praha. LI!i Čj.
5837/72 (sávěreěná zpráTa).
•. Beranovtl

195. PODLESICB, o. Veliká Ves, okr. Chomutov
KULT: Neolit, halštat, střed ověk . LOK: Pole med
Vitčicem1 a Podleaicemi, při pr avé straně silnice Podlesice - Vitčice. OKOL: Záchranný výzlcwn
dne J0.6.1972. Získán datovací mat eriál z objektd, hrobd a sídli štních vrstev, narušených rýhami meliorací. Podařilo se vymezit tři okruhy nálezd (podle kultur). NÁLE Z: Ha l štatská sídliě t
n.í jáma, 2 kos t r ové hroby (pa trně volutová), sídlištní vrstvy, sběry z vyházené hlíny. Částečně
převzato od J. Oktábce. Situace zaměřena J. Zárubou. ULO~: Sbí r ka exp. Most, č. př. 245 - 250/72.
LIT: Z čj. 506/72 (exp. Most).

z.

Smrž

}"'• PODRAŽliICB, o. Hor šovský 'rýn, okr. Domažlice
a) KUL!: Mohylové pohřeb iště z doby bronzové.

LOK:

Bová obora I, skupina u červeného krme l ce, čpp.
2181 (les). OKOL: Systematický výzkum po záchranné akci T r. 1971. B.ÁLBZ: Dokoněen vfzkum mohyly 1
(sr. 1971): prokopána částečně ,aei z j edné třet1D7 hustě zalesněna (neodboraý zásah 1969) . ObsahOTala iá.rový pohře~ se třemi nádobami, který byl
oza.ačen velkým Jcamenea v hlinitém násypu. Mladě
aobylové období . lloh7la 2 (prb. 6 11 ) měla násyp
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pouze z hlíny a na úrovni byl obdélníkovitý prostor vymezený na deliích stranách zuhelnatělými břeY
ny a na kratších naskládanými menšími kameny. Uvniti'
uložen žárový pohřeb ee zlomky dvou nádob, opět z
mladě mohylového období. Mohyla J (prwn. 9 m) byla
vymezena kruhovým kamenným vě ncem lm širokým. Pod
hlinitým násypem na úrovni v JV části střed ové prostory nalezeny tři nádoby (amfora, hrnec a hrneček)
mezi nimiž l ežela bronz. sekerka s lištami. se zbytkem dřevěné ná sady. připevněné k sekerce koženým ře
mínkem. Pak jehlice čtyřhranná a br. dýčka se tře
mi nýtky. Zbytky vlastního hrobu nenalezeny. Staromohylové období. ULOŽ: AÚ ČSAV Praha. LIT: Závě
rečná zpráva čj. 5)21/72 AÚ. KOMENT.Áff: Pohřebiště
objeveno v r. 1969 z. Karáskem, zaměřeno v r. 1972
měřickou skupinou AÚ.
\) KULT: Mohylové pohřebiště neur č. LOK: Nová obora
II - skupilla u louky, ppč. 346 (les). OKOL: Terénní průzkum. NÁLEZ: Druhá skupina mohyl vzdálená od předcházející asi 200 m jižním směrem; ve
vysokém hustém lese se nachází 15 mohyl o, 10 15 m a v. cca lm, které se všechny zdají být neporušené. KOMENTÁÍi: Skupina objevena v r. 1970
z. Karásk:em.
mohylové pohřebiště. LOK: Stará obora, SZ roh kamenné zdi, ppč. )59, 361. OKOL:
Terén.ní průůum. BÁLRZ: Bově objevená skupi.Da 14
aohyl prostřední velikosti, prům. 10 - 15 •, v.
4o la, bez uatelnich vnějších poruch. LIT:
IZ čj. 5916n2.

o) KULT:

leurč.

B. aujanová
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191. !'ClllŠICB, o. ~ostelec, okr. !eak, BudijoT1oe
mt.!s Mobyle>Yé pohřebiitě • nálesy mohylo•' kultury doby bronsoT,, druhotně útesy s mladií doby hradiitní. Lat: Lesní trai U báJes pp!.
2500/l; 1,1 tm SZZ od náTai T osadě. OKOLi prdslcum 11.10.1972, zaměření 22.5.197) - č. plinu
49)/J Alf. l!IÁLEZ: Deset mohyl (8 porušeni~. 2 ne~isté). ULO!: Sbírka Ohrada, 1.0. 67) - 697 <•
Č. Budějovice). LIT: Hlášení oj. 1295/74 Aď.
A.. Beneš

198. POPOVICE, o. Dolní Bukovsko, okr. České BudějoTioe

KUL!': tfdajně mohyla - negativní zjiš tění.

LOK:

Lesní trat Smrčí; ppč. 256/J. OKOL: Průzkum
26.10.1972. NÁLEZ& V jižním 'tjběžlcu lesa Smrčí,
kam J. Má.dl {ZPP VI, 1942, 114) klade l mohylu,
která zbyla z původních 16 mohyl, nebyly zjištiny žádné mohylové objekty. LIT: Hlášení čj, .
551/72 exp. Alf ČSAV Plzeň~ X:OIIEBTÁff.: Viz Bzí trat Smrčí T tomto BZO. ·
.l. Beneš

199. POS'!úLOPRTY, okr. LoWly
•e11rčený

ltostroYý hrob. LOK: Samota Seník Beuschupen, Te ?ýkopu pro vodoTod. OKOL, OhláieJIO 00 VB T Postoloprtech 6.7.1972 a předány lidat, kosti. IÁLBZ: Kostra byla n.alezena,d le TtpOYěii příslušníka n. který se úda3e doněd~l
od děl..aítd. Te hlouboe 40 - 80 cm pod povrchem.
'J okolí kostry ne byly Daleseny žádn' milodary.
IDLT,
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praYděpodobně

pra•ěti.

blíie neurae.D;f, toetrOT/ hrob. ULol: l.xpoai tura Alf asA.T lloat ~.pf.
296/72 llost. p:ředáAo antropol. od.Cl. baba. LI~i
Hlášení ěj. 5J4n2 Kost.
D. Koutecký

J4e

o

200. PRACKOVICE n. Labem. otcr.

Litoměřice

KULT: ml. latén. sídliště. LOK: cca 600 m S od
vsi. OKOL: Výzkum objektu. zahl. chata. JIÁLBZa
keramika (objekt zjištěn r. 1971 K. Zápotockla a
vzorkován. KOMENT.Áff: Vzhledem k nálezu chronologicky významné spony středolaténaké konstruko•
(M. Zápotocký) byl objekt zcela proskoumán.
J. Waldhauser

201. PRAH& l - HRADČANY
a)

KULT: Sídlištní nálezy kultury vypíobaJlé, salsmundského stupně a únětické kultury. LOK: Pražs~Ý hrad - Lu.mbeho zahrada - bývalé sportovní
hřiště při Jelení ulici.
OKOL: Předstihový záchranný výzkum J. 7. - 21.10.1972. IÁLEZ:
Jámy t. vypíchané s menším množstvím keramiky,
nálezově bohatá jáma salzmiindského stupně (fragment kamenného nástroje), jámy k. únětické, z Di.chi
ve d•ou pohřby slcrčenfch jedi.Uetl. ULO!: Alf - aoheologiokj 'fjzkml Pražského hradu. LIT: Čj. 7044/
IOIID'f.ÁI: Ba -.ýslatmu pracoval z. Smetánka,
L. Brdli!ka a V. Moucha, nálezy určil V. Moucha.

72.

b) IIJLT: Hradištní, konec 9. - pol. 10. stol.; pohřebiště.

LOK: Praiskt hrad - Lumbeho zahrada -
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úpadni od ~ícdárny. OKOL: Přede tihOTj Mch.raAa:/ yÝzlaul ).7. - 21.10.1972. IÁLEZ: 24 pohřbil.
Te 20 hrobových 3amáoh1 T hroboTé Tjbavě stří
ln-n.í záušnioe s očkem, stříbrné escr,1 té záušDice nejstaršího typu, stříbrn, a zlacen, hrocníěkoYité náušnice, zlacené a stříbrné gombíky".
U ěásti iperkd je zřetelný vliv velkomoravak,ho
prostředí. ULO!: Alf - Archeo logicltý vjzlcum Pralat,ho hradu. LIT: z. Smetánka , L. Hrdlička, K.
Blajerová: Výzkum slovanského pohřeb iště za Jísdárnou na Pražském hradě, AR X.XV 1973, 265 - 269.
KOIIEBTÁI: Ba výzlcumu pracoval z. Smetánka a L.Hrdlička, antropologické zpracování K. Blajerová.

z.

LOK: Loretá11Ská nám., na nádvoří
bfy. kláštera (pobočka Mt.IP), severně a jižně od
•sTaté chtše•. OKOL: Prdkop v trase kanálu.
Prováděcí podnik - Středočeskt podnik pro obnoTU památek v Kostelci nad Černými Lesy. BÁLEZ:
Sektor A (),4 m jižně od "Svat, chýše• na ploše
200 x 170 cm) byl prozkoumán do 1)5 cm. Ve vrstvě 75 až 135 cm (tmaTě šedá hlína s kameny) jsou
etřepv keramiky 16. až 17. stol.
Sektor B (2,9 m seTerni od •svaté chýše• a 5,7 •
od sápadního nároží - plocha 180 x 190 cm) byl
prozkoumán do hloub)q 110 cm. Kromě recentních
•třepl nebyl zjištěn žácJ.Dt středo~ěkt nález.
UT.o!, ap přír. !íslo 12/72. KOIIEH!ÁI : Archeologickt dohled nad staYebním1 úpraTami pokračo
val i
r. 197).
V. Huml

o) KULT:

liovověk.

Smetánka

„

-

1.)8 -

4) KOLT: Středověk. LOK: Lobkovický paláo. Výkopy
spojené s rekoutrukčními pracemi ve V části
paláce. OKOL: Záchranné akce vyžádaná KPR v &OQvislosti s památkovými úp~avami objektu. BÍIBZ1
Výkopy zachycen příkop z doby Přemysla Otakara II.
a Tyzděn;fm vnějším svahem. Příkop udržován čistf
až do doby ztráty své funkce koncem 15. století,
kdy se na jeho dně začaly usazovat bahllité sedimenty, proložené vrstvičkami písku (záplavy?),
obsahující běžnou keramiku zmíněného období. Pří
kop definitivně zanikl až při výstavbě paláce,
kdy byl zcela zavezen bouračkou. Vnější stěna paláce byla založena v prostoru bývalého příkopu do
pilířd spojených základovými pasy. V navážce, u
DÍi došlo ještě k mladším zásahům byly naleze~
kromě keramiky a zlomkd kamenných architektonických článkd, fragmenty článkd terrakotovýeh, pocházejících z pernštejnských úprav paláce. Ználezd kovových si zaslouží pozornosti alespoň lelezoá zednická lžíce. ULO!: Aď.

z.

Smetánka, T. Durdík

202. PRAHA l - MALÁ STRANA

KULT: liovověk. LOK: Zalu'ada Valdštejnského paláce, poblíže vchodu z Letenské ul •• vlevo při pohledu od vstupu. OKOL: Výkop inženýrských sítí.
V době návštěvy referenta (počátek ledna 1972)
byl výkop zahazován, takže nebylo možno přesněji
určit nálezové okolnosti; srubor byl získán sbě
rem na hromadách vyházeného materiálu. NÁLEZ:
6 keramických fragmentd. 2 fragmenty komorových
římsových kachld s renesančním dekorem, vyroben,
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s. t,le forrq. Vfsdoba se skládá s pásku, pravo-

Úlll,ho ústupku, listovce a vejcovoe mesi dviaa
uo,hra.DJ&im1 liitami (V• l). Zlomek patrně zit~JÚho tomoro~ého kachle s blíže neidentifitovatelDlm dekorem (V, 2). Všech.ny kachle mají očazeau
vnitřní plochu komor, jejich hrublji ostřený ar,-cla!ně pálený střep je přeta!en cca 2 mm silnou
jemnou bělavou vrstvou přetahu. 2 zlomk:y okrajd
patrně hrned, na podhrdlí zdobené plastickými p,.,_
ke.mi, v jednom případě nasetá.vanou, v druhém hrubým velmi šikmým prstován:úa (T, J, 4) . Zlomek okraje rendlíku (V, 5). Všechny střepy nádob jsou vytiěeny, 2 prokazatelně, l pravděpodobně r e dukčně
leny. Celý soubor je možno klásti do druhé polovirq 16. nebo na začátek. 17. stol. ULO!: U nálezce.

p,-

P.

Chotěbor

20). PI.ABA l - STARÉ .ĎSTO
a) · llJl,T: Středověk.

LOK:

Bartolomějská

ul., ve· vozov~

ce,; napříě ve směru čp. JOO a )22. OKOL: Prdkop
pro teplovod. Prováděcí podnik - stavební pod.nit
•1n1ete:rena vnitra. BÁIBZ: Ve výkopu o šířce
4 • ~)yl nalezen v sne:riúa profilu zbytek tří zdí.
Pddorye silně porušen výkopem. Bejmohutněj š:! ze!
je v e_eTerc,yýchodnÍll nároií odkryt, plochy. Zikla4ová spára zdi (šířka 85 aa) leií 4,5 m pod dneiJÚ vozovkou. zea je postavena s opu.kovfch kamend
Da Ml tu. le sdi jaoa. H sápadllÍ a yýchodní suia111' pfisdllQ' 4alší 4TI zídk7. Upadní zídka o šífe• 48 cm je vystavina na dlaidicové podlaze, která patfí ke středové zdi. Dlaldice jsou čtvercové
a jsou sasase~ do 40 cm silné vrstvy vápna a
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malty. Pod nimi je rezavý písek, který přetrfyá
šedohnědou vrstvu s keramickým střepem nádoby
ge 14. stol. Vrstva je od povrchu vozovky )20 ca;
'Y)'pl.nuje zákla1ový vkop pro středovou ze! a sahá
do hloubky 450 cm. Východní ze! má základovou
spáru ve 4,JO m (šířka zdi 95 cm). tJLO!: DP archeologické oddělení, přír.č. 8/72.
b) KUL'?:

Středověk.

severovýchodně

LOK:

Náměstí

Curieových, prosto!'

parcely č. 986. OKOL: Stavba
domu pro zaměstnance hotelu Intercontinental a pře
ložení inženýrských sítí podél severní strany parcely č. 986. Na základě ohlášení vedení stavby a
dr. Slabiny z NM. liÁLEZ: Při bagrování byly porušeny dvě obvodové zdi cyriackého kláštera a odkryty
pohřby z doby po výstavbě křížové chodby klášterní
budovy.
Pozn.: Z původních sedmi pohřbů, zjištěných M. Slabinou, MMP zachránilo 2 kostry s orientací S - J.
Jejich poloha ve východním profilu staveništní jámy .
naznačuje, že patří až k časovému horizontu po vtstavbě kláštera. Zdivo téže budovy, prozkoumané
PSSPPOP, jsme nalezli ve zbytcích (dvě břidlicové
zdi o šířce 184 a JOO cm protínají svými základy
starší kulturní vrstvy a objekty z předklášterního
období). V průběhu stavebních prací se pracovníků
MMP a PSSPPOP podařilo kresebně dokumentovat sled
kulturních vrstev až na říční štěrkopísky. Bylo
odkryto 12 větších objektd, z nichž tři jsou ze
starší tá~e. Objekty jsou zahloubeny do podložního štěrkopísku. Objekty (138 x 169 cm) a (378 x
202 cm) jsou překryty hnědou náplavkou, která tvoří podloží pro mladší objekty. Jejich délka dosahuje a! 5,30 m. Ba dně jsou spáleništní vret'Yy
od
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• ů~ a sll7t)l:y 11Uaaioe. 1l j1a;fch ob3ekt4 ~·

sach7oeaa 1 pfedpeosú 3'- á l•• ~e pnalovat sa
sbytty píoet. ULO!z JIH - přú.6. 9/72. lCOJIDúla
Ba sátladi slOllk6 lceraaioktch Dido~ dat\131 nale••~
a, objekty- do obdob:! 12. al l). atol. Záchl'an.rq vtstma oduyl část sícllištn:ťch YreteT z doby přecl vw.k• cyriackého kláštera, saloientDlo 1256 Přemysl•
II.

o) IDL~: Střednět.

LOIC: Ulice U obecního dam:u

a) proti doma ěp. 1080/1, parcelní !ťalo 672.
b) proti dom čp. 1080/), paroeW !íslo 67).
o) nároi:ť op. 652/4, parcel. číslo 589.
4) proti čp. 1090/2, parcela!. )88 .
OEOL: Výkop pro 't'odoYocl po ob011 stranách ulice.
BÁLBZ1 a) Ve výtopo't'& rtce b7l7 objeYeny pozdstat~ tamennfch sdí. Jsou eeeta'f'eny z křemene a opa.ty. :S7l7 aalezeJIY l •úpad.alod rozhraní parcel
o. 672 a 67). Po.nělcud jiaého charakteru jsou zb7tQ' &d:!, 11 a 17 ,5 • sápaclně~i a zea l m od jihozápadní hrany doma ěp. 672. Kromě zdiva byla zakreslena kulturní souvrstrl (hl. 125 až 175 cm) s te~aaikou 15. atol. Podlo!í je tvořeno jemnými vltaYskýai p:!slq.

b) Ve 't'ýtopu zjištěna naváltová Yrsh'a, nořená
hnědimi lily. Obsaho't'ala keramické střepy e pole„ou (16. - 17. stol.). Badloií vrstvy je z hně
dého 3ílu.
o) . Se't'erovýchodně od Jlárož:! (l)O cm sv. od nároií,
lal. 170 cm). Podle nálezce St. Pekaře byla vrstva
taavě šedé baryy, kontrastující od píse čného podloií. Vrst'f'a klesala směrem do Královodvorská ulice. (29.1. a e.2.72). Při rozšíření výkopu 20.10.12
byla dosaiena hloubka 190 ca. Ba profilu se objevila čočko'f'itá jáma(?) délka 120 cm a síla ' 20 cm
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a písči~ podložím. la rozhraní podloží a jámy
byly odkryty ploché opálené lc.ameny (pravděpodobně
dlažba pdvodního objektu). Ba kamenech byla zjištěna vrstva se střepy ze 14. stol. Směrem do ul.
U Prašné brány probíhá kulturní souvrství. datovan~ do 15. - 16. stol. Nad tím je zavážka.
d) Ba dně výkopové rfhy odkryli pracovníci DP
Mst středověkého objektu (tvar nezjištěn). Jeho
dno se severovýchodním směrem prohlubuje a zasahuje dále do vozovky. Stěny jsou tvořeny jílem, pokryt;m červenohnědou mazanicí. Ta zřetelně se odl1ě\tje od pískového podloží. Nad objektem bylo kulturní souvrství. Vlastní objekt je vyplněn Trstvou datovanou zlomky keramiky do lJ. stol. V západní části výkopu se na profilu objevily zbytky dYOll
opukových zdí.
uto!, DP přír.č. ), 10/72. KOIIEBTÁI: Zbytky zdí
jsou pozdstatkem obvodového zdiva Králova dvora.

4) KULT,

Středověk.

LOK: Ulice U Prašná brány. OKOLi .
V prdběhu r. 1972 při výkopech pro vodovod. IÁLIZi
V profilu výkopu po obou stranách ulice se objeYoval7 zbytky zdí. Jsou z opulcy na maltu. Zdi o šíř
ce 100 cm jdou šikmo přes ulici. Podle plán.d z 19.
stol. se odla'yt, zdivo kryje se směrem obvodových
sdí bývalého Králova dvora. Nálezy keramiky' pocházejí z n.avážtovýoh vrste..-. ULC>!: IDlP pod přír.č.
10/72.

V. Huml
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204. lliB.l 2 - WOVÉ

dsTO

a) lUL! z Stfedovět.

LOK: Charvátova ul., pr~kop n
severní atrAně ulico(SZ nároží CbarvátoYy ul. a
Tchod do pasáže na Národní třídu). O~OL: Při kladení inženýrakých s!tí probíh4l (při severní straně vozovky 11 těsně u chodníku) výk:op pro nov, "t'ed.ení. V eollvislostl se stavbou byl proveden aroheol.
dohled MMP (Dr. Drda). n ÁLEZ: Při výkopu bylo odJc:ryto kulturní so•1vrot í ze lJ. - 15. stol. OL0!1

IIMP• přír.č

7/72

LOK1 Václavské nám., v proetře dlúa
sklep ě domu - uvnitř dvora čp. 51/1282.
OKOL1
Při kladení betonové podlahy ohlás il majitel sklepa Jaroslav Pišoft nález zděného objektu.. BÁLBZ:
V prostoru vchodu do sklepa bylo při odbourání star, pod lahy odkryto ústí studny o, 200 cm. Plášt
studny je vystavěn z 01.hel (délka cihly 280 om,
š. 140 cm, v. 70 cm). Na západní straně je v plášti zdiva otvor (140 x 65 em). Studna (o hloubce
5,90 m) je oo úrovně dvorku v hloubce B,94 m. Bález zdiva studny byl fotogra fován a zamlřen. Studna nebyla zasypána. Naposledy byla pou!ívána za
2. sv ětové války, kdy ji majite l dal vyěistit. Po
válce byla zakryta o zapomenuta.
V. Huml

,) KULT:

Eovověk.

205. PRJ.BA 2 - VYŠEHRAD
KUL! : Slovanská a středověk. LOK1 Karlachovy sady, Vyšehradský hřbitov. OKOL: Sys tematický výzkum Vyšehradu l.972 ~ NÁIEZ: Výkopové práce v sezoně 1972 trvaly šest měsícd (květen - říje11) a
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se na dokončení vjzkwmt v oblasti larlaohOTýoh eadl a bylo dále potračoYáJ:ao Ye •l•lcua
na Vyěehradek&a b.fbito•ě. Zde řeAena problematika
centrál.D.í sakrální eta~by Tjkopem sond S-1)5 a
S-120 Ye •1ch. ěásti hřbitova. Zjištěiiy 4 zdi, kte•.
ré vzájemně vytváfely stavební celek o dvou aídl1itních horizontech, z nichž mladší je pravděpodobal
Y souvislosti s pozdn~ středověkou hřbitovní kaplí.
která přetrvala až do vyspělého berok.D.ího období.
Pod oběma stavbami v hloubce 260 - 270 cm zjiitina
výrazná sídlištní vrstva s keramikou 10. a ll. století. Dále položena sonda S-141, která sledovala s41vo podle výsledku výzkumu v s-120 a S-135 v orient&•
ci směrem západ východ, které pokračovalo do střed
ní části bibitova. Zdivo procházelo celou d'lkou
stavby, bylo zjištěno na jeho severní stěně, le 9'
tři výrazné opěrn4 pilíře, kter, navazuji na sdiYO
Daleaené v sondě S-124. Zdivo sjiětě.DA v sondách
S-114, S-122 a S-124 tvoř! a ostatnía sdiYem • pfe4chosích sondách logický Tývojový celek. Dále b7lo
toto zdiYo zkoumáno v sondi S-144, kde pokračo•alo
Y d,loe l),50 m a bylo porušeno a mchováao dále
pouse V negativu. ZdiYO V 1B obto sond,ch iAterp'retujeae jako severní obvodovou zea sanál.A:ího objektu, který navazuje k tzv. centrální stavbě, zjiště
n, v pfedohosích Týslcwlných sezoú.ch a je ho 1Ater1-,~ •ytyáfí jednolodní prostor.
V roce 1972 byl dokončen Yjzkum Y Iarlachoytch
sadech •ikopem acmd S-1)7, S-1)8, S-139 a s-140,
kde byl sjiitln celkc,Tt prdběh ob'Vod.o vQio sdin
hradby T d4loe cca 120 a. Prdbih hradby •leduje
plochu areálu od úpadu k vjchodu. Konfigurace terlmi pdYoclAí ter,w situace naznaěuje, ie hradební sea UB&YÍr, areál na aeYerní atmně. Před hradsoustředily

- 145 -

lt•

1>71 v v!ité její

r,s1

na vn~jší

straně

TJ'-

hlou.bea lati přítop. Dno příb>pu bylo pokryto
v,penn.oa llBltovou krustou. která vytTářela BOQVia~
1:/ povrch v síle 7 - 10 om. Ve východlú části hrLachových sadd v sondě S-1)8 nalezeny základy ob~ettu a d•ěma obvodovými sdmi a středovým pilUea,
který nesl pravděpodobně valenou klenbu s mírni
tÓniolcým náběhem. Objekt končí otevřeným ohništia.
ULO!: Depozitář AÚ ČSAV na Vyšehra dě. LIT: Arctte..,_·
logický výzlcum Vyšehradu v roce 1971 - 1973, AR lX'flI
1975 (v tisku).
B. Nechvátal

206. PRAHA J - !IUOV
IDL'fs Středověk. LOK: Olšanské nám. jižně od kostela sv. Rocha. OKOL: Výkop pro elektrické kabely-. Jr.ÁLEZ: Výkopová rýha p1'obíhala 4,20 m severně
od hřbitovní zdi bt,. Židovských hřbitovll. Ve Tf-

kopu o šířce 80 cm a hloubce 135 cm se v úseku
3,.30 až 5,10 m (měřeno od západní hrany výkopu)
objevila kulturní vrstTa s keramikou 13. století
(hl. 95 al 115 cm). tJLO!: DP přír. ě. 2/72 .

.

V. Hu.ml

201 • PIABA 8 - BOB1lICB

IDL~:

kultury s ker. volutovou, -vypícha.llOll• kalt. ~or anovské, ři'fňáčská. únetioltá. kn~
'
T:Ísat,, pozclJli halštatst,,
dva žár. hroby jorda„
r
novak,. hro~ kult. s ker. ěĎm'O'You, kostrová hrob7 últictt:véteřnak,, 3 Urové hrobt stěhování
úrodd. LO~, Jillozápadní okraj katastru Bohnic,
Sídliště
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ppč.

b7

840-846, 6)5, 6)8, 641 etaYeništl III. ataT-

sídliště

Bohnice - součásti SeYerního města.
OXOL: Skrývka hum&au na ploše stavetůště, při IÚi
byly z3ištěny nálesy Z řady praTěkých období. Záchranný výzkum Da ploše 126 000 m2 probíhal od
15.B. do 16.11.1972,na výzkumu neolitického osídlení spolupracoTala dr. M. Zápotocká a dr. I. Pavlu z Aď ČSAV. BÁLEZ: Kromě sídliště neolitického,
( j ~ a části půdorysů kulových staveb), prozkou-.
mány dva půdorysy chat řivnáčské kultury (o rozmě
rech 390 x JOO cm a 400 x J60 cm), jámy a části
půdorysu kůlových staveb s inventářem kult. únětic
ké, menší sídliště kult. knovízské (půdorysy tří
částečně zahloubených chat, 15 jam, pec a kůlové
jamky, tvořící v jednom případě část obdél.níko•itého půdorysu). Nejbohatším sídlištním komplex•
je část pozdněhalštatské osady, k níž patří 10
zjištěných obdélníkoyých chat a žlábek, zalomeni
Y tupém Úhlu, jehož jedno rameno • délce ).l m smiřuje na Z a druhé, dlouhé 40 mna ssv.
Hrobové nálezy silně utrpěly skrývkou a patrně 1 předchozím zemědělským obděláváDim plochy.
Proje•ilo se to zejména u dvou žárových hrobů jordanovekých, jejichž inventář. včetně pohřbd, ~e
silně torzovitý, stejně jako u hrobu kult. se šĎd
rovou keramikou, který obsahoval pohár, zlotnk.y amfory a sekerku. Početnější jsou hrobové .o.áleQ' únitické/věteřo•ské. Prozkoumáay dvě stcupiny hrobl.
První~ nich obsahovala 6 hrobu, ze druhé se podařilo zachytit jen pozdetatlq dvou hrobů. Iěkteré
z hrobu prvé slcupi.a.y obsahovaly několik jedinců
pohřbených postupně, při čemž někdy došlo k dislokaci, v jednom případě i k oloupení předchozího
pohřbu. Zachycený zbytek pohřebiště stěhování ná-
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rod4 noří pozdstatk7 tří žáro-.ých hrobd. Hrob
!. l obsahOTal slOlllky silnoatěnn, nidoby, brGDsoTOQ p1Jlsetu a ieleznf nU. ZbTfaj:!cí dTa nrob7 lr.J'-.
17 silně porušeny akrý-ykou a obsahoTaly' krom4 u.r...
T'1lo pohřbu jen zlomky nádob . Uto!: .Archeologio~
pobočka llusea bl.m. Prahy, Banepaulka.
LIT: Pralský sborník historiclq IX. KOMENTÁff: Lokalita ee
nachází T těsném severním sousedství výšinn6 hrazen& osady Bad Podhořím, jehož blízkost je pozoruhodná zejména vzhledem k halštatskému a únětick'-/
Těteřovskému osídlení.
M. Fridrichová

208. PRAHA 8 - DOLBf CHABRY

KULT: Bylanská, sídliště, ojediněle pleistocén,
(jáma). LOK: Cihelna u hřbitova, na severním okraji obce, ppč. 1)16. OKOL: Skrývka pro další
těžbu cihlářské hlíny, na severní straně cihe l.Dy.
Hlášení dr. L. Košnar, záchranný výzkum dr. -L.Koinar a autorka. NÁLEZ: Na severním okraji hl1níkll
cihelny zjištěna jáma s nepravidelným, členi tfm
pddorysem. Hlavní zahloubení o rozměrech 210 x
140 cm a hloubce 92 cm orientované severojižním
směrem. Nálezy tvoří keramika, fragmenty mazanice. Chybí zvířecí kosti. Jáma patří starší bylan-.
sk4 kultuře. Od pracovníkd cihelny, kteří provádijí těžbu hl.ÍJQ' přeTzato několik :f'l'agmenti mamutoTi.Dy a další osteologicki materiál. ULO!: Archeologická pobočka Muzea hl.m. Prahy, Hanspaulka.
LITÍ Praiski sborník historický II. KOMENTÁff i
•a · této lokalitě prozkoumána sídlištní jáma byluak, kult. 311 T r. 1966 (BZ 4506/66, dr. Sl.

'Vencl).

li. Pridr1chov4
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209. PRAHA 9 - ČAKOVICE
KULT: Knovízské sídliště. LOK: Vrchlického ul.,
východní část parcely pč. 1151/1. proti čp. 158.
OKOL: Hlášení PSSPPOP. záchranný výzkum referentky.
Ve stěnách výkopu pro základy obytného doma zjištěno cel~em 7 sídlištních objektu: zakresleny profily objektů, získán datovací materiál. Plošný odkryv nebyl mozny. NALEZ: Objekty c. 1. 2 a 4 tvořily jámy s kuželovitým profilem. objekty č. 5-7
se ve stěnách výkopu rýsovaly jako rozsáhlejší zahloubení s plochým dnem - cha ty(?). Nálezy tvoří
především keramika, dále zvířecí kosti a zlomky
mazanice, v obj. J byl nalezen zlomek pazourkového (rohovcového) úštěpu, z obj. 4 pochází bronzový nůž. ULO~: Archeologická pobočka Muzea hl.m.
Prahy, Hanspaulka. LIT: Pražský sborník historický IX. KOMENT.Áff: Lokalita je vzdálena cca 700 m
od místa další knovízské osady (B. Soudský, výzkum v r. 1954). Sídliště pokračuje západním smě
rem do nezastavěného prostoru (zahradnictví),
takže další výzkUm je možný.
M. Fridrichová
,..,

,

,

v

210. PRAHA 9 - KYJE
KULT: Halštatské sídliště. LOK: Poloha U kyjského
mlýna. pozemek st. statku Praha, provoz 125, západně od nových skleníkd, postavených r. 1970.
OKOL:
V prosinci 1972 odkr)"'Y pro další skleníky, 16.12.
1972 provbden terénní prdzkum polohy. NÁLEZ:
Povrchovým sběrem zjištěny stopy osídlení. něko
lik střepd, zřejmě pokračování halštatského osídlení, ovšem daleko řidčeji se vysKytujícího, než

-t-
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plole stomaA,., r. 1970, kde bylo osídlení
Tela11Ateu1Tní. Dále o.a západ stopy osídlení
Jl8 •~ 11 tl.DT • ao!nos t pomlení terénu na válkou. r7l>A1!n&ho bahna, kter é bylo v této poloze zji~tino.
ut.0!1 Atf Praha. LIT t BZO 1970, 57.
Da

J. Zadák

211. PIABA 9 - VYSOOABY
a)

IDL~s lcJ:lovísské s í dlišti, ojediněle únětická.
LOlt: Ul. Emanuela Klímy. pp č. 1925, 'f místech
iatí do ul. Sokolovsk, na nám. Lidových milicí,
proti T~ezclu do závodu • LAKTOS". OKOL: Záchrannt ytsna na středOTěté lokalitě, který provád61
4r. v. Bwal
souvislosti s rozšiřováním koIDWlikace. Při tom objeveD.7 1 praT ěké sídlištní objekty.
IÁLBZs Sídlištní objekty byly zachyceny T profil•
přilehlá k TOZOTCe ul. Km. Klímy, pod jejíž aataltOTý pO'f'rch zasahovaly. Ve stěně bylo zachyceno celkem iest Jam, které byly IO"esebně dotumentOTÚ7 a Matečně prozkoumány. Plošný odlcr1'f' ne- ·
byl aožn;/. Jáma č . l byla porušena pddorysem stře4cněké stavby (Tis zprávu dr . v. Humla). Nálezy
tvoří keramika knoví zské kult •• zvířecí kosti,
ruin! al.Inek. Ocl děWk:d• :r;racujícíoh na staTbl,
byla přeTsata ne porušená nádoba - džbánek - ú.něti o
tt§ tul tur., (hrob?), údajně TYkopaná při zemních
pracech. ULo!: Archeologická pobočka Muzea hl.
•• Prahy, Banspaulka. LIT: Pra žský sborník histor i ckt II .
K. :Pr idriohori

„
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b) KULT: Středověk, pravět (lcnOYÍSSká kultura).

LOK: V místech napojení uli.ce B. Kl.íay do aáaěs\!
Lidových milicí (jiiní okra~ náaěstí) OKOL: S\avba sil.Jlice a přeložení inžeDjrských síti v a.reiba.
starých Vysočan {Dám. Lidových milicí a al. B. Klimy}. NÁLEZ: Sídlištní ffBtva. zjištěná při s•vebních akcích na jižním okraji náměstí obsahOTala kolekci středověké keramiky (zlomky nádob. okraje) a zbytek orebného nářadí (asymetrická radlice).
V severozápadní části tohoto areálu provedlo v bhanu 1972 MMP záchranný archeologický výzkum. Po saěišt~ní podloží budrucí vozovky byly objeveny 2 pravěké jámy (kult. knovízská). Jejich západní obvo4
porušují středoYěké objekty. Druhý středověký objekt (sonda III) měl na dně 1 zbytek: ohniště. Pravěké jámy jsou zahloubeny do písčito-jilo•itého
podloží. Jejich výplň tvoří tmavě šedá hlinitá zemina. Rozsah jam nemohl být zjištěn, Yzhledem k 1.Jlženýrským sítím. Středověký horizont reprezentují
dvě kulturní vrstvy (sahající do hl. 194 cm). které podle keramiky patří do konce 12. - 14. stol.
ULO~: IIMP přír. číslo 1/72. KO.MENT.Áff: Záchraruaý
archeologický výzkum ukázal na zajímavou skuteč
nost, že od doby knovízské až do středověkU neb7lo
zkoumané území trtale osídleno.
o) KULT: Středověk a novověk.

LOK: Ul. Eman. Klímy.
V nové yozovce (pdvodně parčík) proti čp. Jl.
OKOL: Stavba nové silnice (úsek Barta - náměstí
Lidových milicí). BÁLEZ: Při bagrování západního okraje parěílcll, provedenáho za účelem rozšíření staré ko111t1J1ikaoe byl prokopán 1 chodník a
část původní vozovky. Proti čp. 31 byly zjištěny
zbytky renesančních a pozdně goticktoh kachld.
Po rozšíření původní sondy a později po odbagrování
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otol.JÚho ter,n byl odkrJ't pddorya lichobihítcrt',bo do- o etraúoh 4,28 •, 4,08 m, 2,62 m a 2,ll a.

o,jekt byl Tybrú až Da geologický podklad. Viůtř
JÚ proator dom b:,l zaTalen píatcovooyÝmi kameny,
promíeenýa1 jílem. Bad destrukcí byla v západní
!ásti ěerYenohllědá 111azanice se zlomky k:achl~, kt•r, datují sával do konce 15. a počátku 16. atol.
Zdivo domu se skládá z pískovcových kamend, doplniných lcřemen.nými valou.ny. Jako pojiTa je použito
ilut,ho jílu. Db je užší stranou orientován k jihu. Zde byl nalezu posdstatek pllvodního Tohodu.
m ekrýYce vnitřku b7la nalezena dusaná jílo•ipíaa1tá podlaha, ale bez jakýchkoliv stop po topeDiiti. Prdkop T okolí základd domu nepřinesl daliích nálesd sdiTa ani keramiky. tJLO!: MIIP přír.
~íslo 14/72. KOIIEB!ÁI: Zdivo naproti čp. )l je
starší nei pozdější špitální dvdr {čp. 8), kterf
je prTně aiňováD k r. 1542.
V„ BWDl

Pll1cBEi

hradišti,vis Velké B7dčioe, okr. Klatov:,

212. PllASllt, okr. Hradec KrálOYé
IIJL!1 Lužtcté hradiiti. LOXsVrch Chlum JZ od obce.
OGLa Záchranal Tjslcua 'Y sá.ří 1972 (Tokolek, Sigl).
•Ílilzs %aoilti!l1" profily Tall T bfy. pískovně a proTedea ftes Talea (aonda I/72). ULOli • Hradec Král.,
pf.i. 64-67/72. l:OIIDúls Bradiiti je bezpe!ně dato-

ruo Dilesy.

v.

Vokolek
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21). PIBDLIŠKA, o. Hrdlořezy. okr. Mladá BoleslaY
KULT: Únětická, depot. LOK: Areál hradišti. OXOL:
Sběr při orbě. NÁLEZ: Tři náramky a dfka. Utals
J. Kosík:, Kl. Bole81.aY, BerudOTa )2. KOIIEBTÁI:

Ba lokalitě nalezeD.y depoty již
Boleslavsko 1947, 44.

dříTe,

R. Turek.

J. Waldhauser - J. Kosík

Zl4.

PIEndffICE

n.L., okr. Hradec Králové

KULT: Sídli§tě vypíchané keramiky, atředo~ěk. L<Ks
Bfy. Honk:eho oihel.oa, ppč. 662/1, 662/4 - nal. II.
OKOL: Záchranný výzkum

Y nětnu

a

červnu

(Sigl,

Vokolek} a v říjnu až prosinci 1972 (Vávra).
BÁLEZ: Prozkoumány části velkých stavebních jam
(obj. 7-9/72). Hojné nálezy keramiky, štípaná 1.lldustrie. kam. nástroje, mazanice a zv. kosti.
ULOŽ: M Hradec Králové, př.č. 85-87/72.

v.

Vokolek - K.· Vávra

215. P1lESTAVLKY hrad Stará Dubá, okr. Benešo~
Středově ~ .

Zříceniny

hradu Stará Dubá,
sběr na stráni mezi hradem a podbradním městeokea
Odrancem. OKOL: Povrchový průzk:um 23.4.1972.
IÁLBZ: Kalý keramický swbor charakterem shodný
s keramikou z hradu Zlenic (vic heslo Senohraby,
brad Zleni~e). Z tvar~ konstatOYán pouze hrnec,
z okraj~ vysoké proilaben, okruží. Oxydační pálení, zbarvení na basi tzv. mladohradištní keramiky.
Celý soubor lze datovat do prvé polovin.y 14.stol.
ULOf: Aď. LIT: Z čj. 2564/72.
KULT:

LOK:

'?. Durdík
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216.

Plf§oncm. ola'.

Liberec

iDL~a Luiická• depot.
-.sd,leAoat1 k .Jisefe.

LOK& V od -vsi,., pol.oYJ.nl
OXOLa Bálem p. S trati.la

Okr. spr,vy kODllUlikaoí. llÁLKZ: z depotu, obsahujícího pdvodnl více ne! 10 náramltd
a snad 1 jiné bronzO"fé př edměty, zachoval se poase náramek. LIT: J. Waldhauser , J. Klápšti, DTa
depot,- doby bi'onzové
Pojizefí (rkp. pro AR ).

T pfakOTD.ě

„

J. Waldhauser

211. PURK:ARBO, okr. aeské Budijo"fice
mLTa MohyloTé

pohřebišti

- prav~k, kul turnl ne-

věeno.

LOKa Lesní tral Ha lcuklis ppč. 487/ls
150 • 200 a SZ od hájovny Ryba. OKOLa Prhkwl
11.10.19121 zamiření 17.5.197) - č. plánu 492/2
A.tf. BÁ!BZ: Skupina ) mohyl (l porušená). LITi
Hláiení ěj. 115)/74 AJ1. KOMEBTÁit i HZ čj . 4627/61
Alf uvád! &de hradišti. které neexistuje.
A. Beneš

218. RÁB:f hrad, okr. KlatOTy

IDL!: StředOTěk. LOKa Zříceniny hradu Ráb!.
OKOLa 1.· etapa inventarisace hradní sbírky pr o"fádiá ěleny XB.l při OV SSK v Chomutově za dozoru
stfedoTik,ho odd. Alf ČSAV Praha ( T. Durdík) .
I&Z1 Z rdzných prostor hradu bylo shromážděno
o~a 50.000 keramicktch tragmentd, coa 400 !elezalch ' předmltd a znaěné množství dalšího mteriálu (sklo, brons, lcamenn, koule a pod. ). liálezy
b7ly dle instrukcí pracoYníka Aď roz tříděny a

- lS. -

um;yty. ! e l e z.né předmty byly tresebni dokwlen,ová-

ny, bylo též zapoěato a lepen!m kachld. Šipky byly
zaiřeny a zyáženy. UIIQ'~ teraai.ka byla DaSá!tcml.Da
a uložena Y pros toru hradního 1111.sea. ULOl 2 Stá tn.í
hrad Rábí. LIT: Z čj. 57l)n2. 46)6n2.
'l'.

Durdit

219. RADČICE. okr. Strakollice
KULT: llladohradištní osada. LOK: Polní tra\ "Před
ní 1~·. 600 m SSV od obce na JV eTahu nániť.
OKOLs Povrchový sběr autora zprávy 21.10.1972.
BÁLEZs Výhradně tuhová keramika {VIll, l). V jednom místě Yyorani kulturní Tretva. ULOls K Písek.
LITs K lokalitě: Zlatá stezka IX. 19)6, 216; AJ1
ěj~ 2659/)6; B. Dubský, Pravěk jižních Čech• 1949,

67).

J. Prohlich

220. RADOVESICE, okr. Teplice

IWLTs Laténst, sídliště, mohylov, aídliiti(?), o~ediněle Typíchaná. LOK, 1200 m Z od koete,la.
OKOLa
Výzkum čenen - září 1972. BÁLEZ: lJl objektd (keramika, hojn, kovové předměty atd.). ULOI: K Teplice. LIT: Keltskl sídliště u Radovesic v SZ Če
chách, předbělm zpráva pro AR).

J. Waldhauser
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221. RilOY, o. llarnartice,. okr.

JičíJl

IDL!a Lineární.

LOia coa l km V od o~e obce.
OXOL1 Sběr při orbě. llÁLEZ1 l:eramSka, tam. ústroj. ULo!a • Sobotka. IOBITÁI I Při orbl bylo
pozorováno větší množetví tmavě sabarventch míst.
J. Waldhauser

222. li1'BBIOE, okr. Bym.burk
a)

KUL!a Lu!icltá kult., bylanská kult., mladší doba
la ttSnská, starší doba římská. LOK: Východní okraj obce, pole č. kat. 374. OKOL1 Sídlišti naruiené melioracemi r. 1971, na nálezy upozornil uoitel P. Mottl z Ratenic. Zjištovací výzlcwn ve epolupr4c1 AÚ ČSAV a Polabského mazea v Poděbradech.
JIÁLEZ I Výzkum na ploše )60 nf- odkryl 1
1. Zahloubenou chatu bylanské kul tury. P\ldorys
tvoří

pravidelný ětverec (asi 5 x 5 m, hl. 140 om),
uvnitř podél stěn žlábky - stopy dřevěné konstrukce. Objekt č. a.
2. Část zahloubené chaty z mladší doby latánsk,.
Objekt o. 2.
). Zahloubený objekt starší doby římsk' zřejmě výrobního charakteru. Vedle nálezd keramiky i spona
a oěky staršího typu. Objek·t č. 4.
4. Nezahloubené objekty starší doby římsktS s pddo'r787 vyznačenými mazanicí. Objekty č. l, 3 - 7.
5. Studna ze starší až počátku mladší doby římské
s Jedlovou konstrukcí. Vedle nále~d domácí keramiky zlomky římako-provinciálllÍ keramiky. ULO!a
Polabské muzeum T Poděbradech; inv.č. P 20 )06 21 6)2. KOMEBTÁ!a Výzkum polcraaoval r. 1973.
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Lužická kult., mladší doba lat,nská, etarit
doba římská. LOK: č.tcat. )57, zahrada statku 6p. ).
Záchrann;f výzkum, dotovaný investorem, proveden pfe4
zahájením stavby bytových jednotek. OKOL: Sonda 19 x
2 m byla vytýěena napříč budoucími základy domu, nebol se dalo předpokládat, že sem zasahuje sídlišti
z o.kat. 374, jehož část byla zkoumána v léti téhoi
roku. NÁLEZ: Výzkumem byla zachycena mohutná kulturní vrstva v hl. 40 - 70/80 cm s největším množstvím
nález~ v hlo 60 cm. Pod.loží v hl. 70/80 om tvoří llutý písek, místy štěrkopísek, objekt zachycen nebyl.
Převážnou většinu nález~ tvoří zlomky nádob starší
doby římské (zejm. se zdrsňovaným povrchem), přím,s
tvoří keramika doby laténské a lužické kultury.
ULO!: Polabské muzeum v Poděbradech, č.přír. 10/7).

b) KULTi

H.

Sedláčková

RIESENBURK hrad, viz Osek, okr. Teplice
ROIMUND hrad, viz Jítrava, o. Rynoltice, okr. Liberec
22). ROKYmICE N. JIZEROU, okr. Semily
KULT: Novověk. LOK: "Růženčina zahrádka" - kamenný
útvar na sev. svahu Kotle. OKOL: Zjištovací výzkum
arch. odd. Krajskáho muzea v Hradci Kr. v srpnu 1972.
NÁLEZ: Výzkumem zjištěno, že jde o recentní navršení
kam. valu. LIT: v. Vokolek, J. Sigl, Archeologickf
výzkum Rdienčiny zahrádky, Krkonoše, V 4/72, 6-7 (tma
další literatura).
v. Vokolek - J. Sigl
RONOVEC hrad, viz

Břevnice,

okr.

Havlíčkdv

Brod
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224. ROSI OB u Chrasti, okr. Chru41m
KIJLfr tfni t1ok& sídlišti. LOKc Cihelna B, sápadni o4
obce. OKOLc Záchranný výzkum 20:n.1972 (Vokolek,
Sig-1). BÁLEZ, Prozkoumána jáma zásobního charakt e-

ru (ob3. 1/ 72) s atypickým střepovým materiálem.
ULO!r M Hradec Kr., př.ě. 62/720
v. Vokolek

225. ROSIICB, o. V~estary, okr. Hradeo Králové

KULT, Síd liště halštatské, laténsk,, římské a hrad1itiú. LOK1 Ppě. 195-197, )16, 323, 327, 335, )40,
)47, )52, )54, )64, 405, 409. OKOL 1 Sběr v dubnu
1972 (L. Skipala) - nálezy přesně rozlišovány podle
jednotlivých parcel. NÁLEZ: Množství etřepového mater1'1u, ořezaný paroh. ULOŽ: M Hradec Králové , př.
ě. 4-8/72.
v. Vokolek
RO!l'LABD ZSO, viz Kundratice, okr. Chomutov
226. RO!fiALOVICE, okr. Bymburk

KULT, Hegativní zjištění. LOK: Mírné návrší mez i
les7 !iaák a Hrádek. OKOL: Návštěva l okality na úkladě hlášení rady MNV dne 22.).1972. NÁLEZ, Ot vor
do země o r o změr ech zhruba 150 x 150 cm, šikmo vedoucí cca 5 - 6 m do hloublcy. Profil tvořen slabou vrstvou ornice s lcřemenným.1 valouny a j í lovi tým1 vrstvami rdzně zvětralé opuky. V prostoru celé dutiny nejsou patrny stopy intencionálních zásahd, příčinou
jejího v zniku. je patrně porucha v podl oží. LIT: Z
ěj. 1762/721 BZO 2, 1964, 41. KOMENTÁff s Dle udání
tajemníka MNV p. Hančara došlo v těchto míR tech k
podobným jevllm již dvakrát; jeden z nich byl patrni
registrován v BZO 2, 1964.
T. Durdík
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IEBfffK brad, Tis Líšná, okr. Rokycany
227. IEPEč, okr. Tábor

KULT: Mohylová kul tura doby bronzoTé, balšta tak,
a latáneké, mohylové pohřebiště. LOK: Les Atlas,
ppč. 7)4 - 7)5; cca 1500 11 V od kaple" obci, na
mapě

M-JJ-90-C-c (Malšice, 1:25.000)

je lokalita

117 mm od západ. a 56 mm od sev. okraje listu.
OKOL: Prdzlrum expoeitury 26.6.1972. NÁLEZa Skupina asi 40 mohyl, z nichž někter, jsou Te středu
porušeny staršími výkopy; v jedné z menších prokopaných mohyl zlomky keramiky. ULOl: Exp. Plzeň,
přír.č. P 24n2 (starěí nálezy uloženy v Nl1 Praha
a v M Tábor). LIT: NZ Ad oj. )052nJ a J.L. Píě,
Kobyly v lese •Atlase" u ffepče, PA XVIII, 1898,
1 - 14, tab. I - IVs týž Star. I, 2, 1900, 158,
tab. XI - XIII, XXXVII, obr. 4.
A. Beneš - J. Jliob.álek

228. hvfoVICE, o. Strážkovice, okr.

české Budějovice

KULT: Slovanský(?) ojedinělý zlomek nádoby. LOK1
Ostrožna Hradec jv. od ffevňovic, J'lBd potokem Stropnice. OKOL: Prdzkum autora zprávy v srpnu 1972.
NÁLEZs Ostrožna není opeYněna valem. Na vyvýšená
místě na špici ostroŽJly ve vývratu atypický střep.
ULOf: U autora zprávy. LITa K lokalitě: v. Krnínský, Čím byl "Hradec" u ffevňovic Doudlebwa? Výběr
z praoí člend · HK při JčM vč. Bud~jovicích, IV.
1967, 2J-26.
J. Proh.lich
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,29•

SAZBIÁ, okr. Kladno
KUL!a tfněUok, (?) jámy.

LOX: Západni od obce

„ rl-

se pro potrubí trans1 tního pl.ynOTodu. Základní • pa ČSSR ls50.000, Kralupy n. Vlt., (12 - 21) , )8 od V a 17) mm od S o.kraje mapy. OKOL: Transi tní
plynovod - záchranná akce. BÁLEZ: Výkop prolal )
pravěká jámy zapuštěné do sprašo•ého podlo!í1 „
jedné z jam se podařilo najít střep, nejepíie ún6t1clq. ULO!: M Slaný. LIT: Z oj. 50)0/72.

v.

Moucha

2)0. SEDLČÁNKY, o. Čelákovice, okr. Praha-východ

KULT: Mladohradištní. LOK: Ppč. 78/2, okolí polohy •Ba lebkách". OKOL: Povrchový sběr na poli.
BÁLEZs V červnu 1972 jsem povrchovým sběrem na zoranám poli zjistil mladohradi~tní osídlení. ULO!a
JOi Čelákovice. LIT: J. Špaček, Příspěvek k pozMDÍ hradištního osídlení Čelákovic a okolí. Studie
a zprávy OM Praha-východ 1972, str. 14, Praha 197).

J.

Špaček

2)1. SEDLEC, o. torozluky, okr. Most
KULT: Baftšené sídliště kultur vypíchan~ a Mohylové - knovízské. LOK: Stavba nového pivovaru, při
silnici Most - Louny. OKOL: Záchranný výzkum na-.
rušených objektd, dne 23.5.1972. NÁLEZ: 4 naru§en& sídlištní jámy v profilu základd. Obj.č. 1, 2,
4 lcultura e · keramikou vypíchanou, obj.č. 4 mohylo~á - knovízská (nevýrazrr.f mater1'1). Další objekty (hroby?) zni~eny beze zbytku před přícl:lodem
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referenta na naleziiti. Zaaěřeno J. Zárub011.
ULOŽa Sbírka exp. Most. č.př. 242 · 244n2.
LIT: Z čj. )72/72 (exp. aoet).
J. Smri

2)2. SEDLICE, okr. Stratonioe
KULT: Pravěk - recentní(?), druh<>Yi, neuroeno a
mohyly(?). LOK: Asi 800 m JZ od koty 577 Hradec, tj. JO mm od sev. a 137 mm od vfch. okraje listu mapy 22 - 32 (Strakonice, l:50.000).
OKOL: Pr~zlrum autora na upozornění p. J. Peiice
z Březnice, č. XI/8. 10.10.1972. NÁLEZ, Šest
rovnoběžně si tuova~ch kamenných řad, zacbov.
v délce asi 100 m a asi 0,5 m vysoká. ffady j&OQ
na svahu, cca 20 m vzdáleny od sebe. Dále autor
upozorněn na hrODBdy kamene. které p. Pešice považuje za mohyly. Asi 500 m JZ odtud jsou dali!
4 rovnoběžně polo!ené řady kamenů (orient. SZ JV), na svahu návrší jsou rozpadající ee skalní
bloky. V blízkosti řad se nalázají velké hromady
kamení, které stejně jako v prvém případě jsou
spíše než mob.yl.ami hromadami sesbíraného kamene.
LIT,Z oj.exp. Alf Plzeň 545/72. KOMENTÁ.I, Datovat a interpre~ovat kamenné fady by bylo lze al
po případné sondáži, spíie se zd4, že jde o brásky mezi bývalými políěky. tfnary, označovan.S jako mohyly, interpretujeme jako hronady seabíran,~o kamene.
J. •1cbálelc
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23,. SEBOHRA.BY hrad Zlenice. okr. Praha-Týohod

FJJL!z Středověk. LOK, Zříceniny hradu Zlenice,
sblry na SZ stráni pod jádrem hradu. OKOLa POTrohovi pr~zlcum lokality, zprao. starší ch sběrd p.
Volence (BZO 7 1969. 144). NÁLEZ: 378 keramických
f'ragmentd, l hřeb a 5 kostí. Keramika se ba.rvou 1
technologií poh3buje na basi tzv. mladohradištní
keramiky. Tvarová náplň je tvořena hr ncem (J50 ks).
poklicí (16 ks), miskou (7 ks), rendlí kem. () ks),
kahanem (l ks), kachlem s pravoúhlým ústím Cl ks)
a džbánem (porýnská kamenina, 1 ks). V okrajích
převládá pravé i nepravé vysoké prožlabené okru!í,
dekor je ryt;/ (šroubovice, ojediněle vlnice a vpichy), vyskytne se 1 radýlkování a červ ené malování. Celý keramiok:ý soubor je možno datovat do pn,
poloviny 14. stol. Současn~ revidován pddorys hradu a pořízen terénní náčrt, odpovídající dnešní situaci. Jasně se ukázalo, že oproti dosavadním názordm má jádro hradu sevřenou blokovou disposici s
malým vnitřním nádvořím. ULO~s AÚ. LIT: Z čj.
1724/72, 2564/72; BZ čj. 2565/72, 2719/72; T. Durdík, P. Chotěbor, Povrchovt průzkum hradu Zlenio&,
Sborník vlast. prací z Podblanioka, 13, 1972, 119 •
l)l. KOMENT.Áff: Povrchovým prdzkumem byla zachycena pouYi keramika prv& fáze života objektu, zatímco jeho zánikový horizont (válečná akce okolo r.
1464) se neprojevil.
T. Durdík

2)4. SEPEKOV, okr. Písek

KULT: Údajné

hradiště(?).

LOK: Návrší 250 m jv.
od bývalého ml.1na ltvěohov. OKOL: Revizní prdzlcum
1.7.1972 autor zprávy. BÁLRZ: Lokalita je zniěena
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lomem. LIT: K lokali tě: A. Sedlá č ek, Hrady a zámky VI I ,' 1890, 280; J. Kytka, Zájmy milevs kého kraje, 1.11.1940, č. 11.
J. Frohlich

235. SLAVICE , o. Hor. Kozolupy, okr. Tachov
KULT: Mohylová střední doby bronzové. LOK: Skupina J mohyl v lese "Na Romad ě ", z čás ti na kat. území obce Slavice, ppč . 1212 (moh, č .l), zčá sti Záchlumí ppč. 60/1, 150 mna Z od s i lnice ze Záchlumí do Cebivi a 100 mna Jod lesní cesty z Kšio
do Slavio, na S od k. 542,4. OKOL: Záchranný výzkum moh.č. l od J.7. do lJ.8.1972. BÁL.EZ: Mohyla s neúplným kamenným věncem, ve vnitřní kamenné
konstrukci stály v hlinitém prostředí dvě amforky
na nízké nožce se žlábkovaným tělem a vyšším válcovitým hrdlem a s protilehlými oušky. Ba úrovni
zem vypálená ohn~m s uhlíky. K~stky nebyly zjiňtě
ny. V J ěáeti mohyly byl malý pískovcový brousek.
tJLOŽs Vlastivědn& muzeum Stříbro. LIT: Archiv
AI1 čj. 4916/72. KOMENTils Podle inventáře patří
mohyla na rozhraní konce mohylové kultury střed
ní doby bronzové a počátek milavečská kultury (BD).

v.

Štefanová - Šaldová

2J6. sodsLAv, okr. Tábor
a)

KULTs Sídliště ze starší až střední doby bronzová.
LOKs Tral Ffední zátok71 ppč. 25961 106 mm od v.
a 22 DID od j. okraje listu K-)3-102-A-b (Soběslav)
mapy l : 25.000. OKOL: Sběr dr. v. Vokolka v čer
venci 1971, pr~zltum expositury 2),8.1972.
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•.úBz,

V ohybu Luin1ce na duů(?) nad hranou le•obřežtú teraa7, asi 2 • nad říční niv011, v ploter,nu, 011lezen4m m Z vystupující elcálou s
lomem a na SZ masivem SvákOYa. Zlomek misky s roslířeaim a ploie seříznutým okrajem, povrch svitlehnidt a hlazeni, jádro ~erné, d. 67 mm, v. 42 mm,
(IV17). Spolu nalezen přepáleni zlomek ucha z
pozdního středověku. ULOŽ, Expoeitura Atf ČSA.V
Plzeň, př.č. P 56/72. LIT: Hlášení oj. 597/72
.,
exp. Plzen.

ch'•

b) KULT1 PozdD.i doba halštatská, hradištní a etf-edo•
vit. LOKs V poloze Bad BO\'Ým rybníkem, východ.ni
od něho, na jz. svabn návrií s vý~kovým bodem
428,0 a. Ba mapě M-J)-102-A-b (Soběslav, ls25.000)
lel:! místo 69 mm od V,cbod. a 72 mm od jižního
okraje listu. OKOLz Sběr dr. v. Vokolka 1971,
prdzlcum expoaitury Atf Plzeň 2).B.1972. BÁLEZ1
Zlomek podhrdlí hrnce s nalepenou plastickou
páskou se vstřícnými d~lky - pozd.d. halštatská
(IV:8), zlomek hradištního hrnces zlomek kl:loflílcu středověké pokliě)cy. ULO!a Exp. Alf v Plzni,
přír.ě. P 55/72. LIT: HZ ~d čj. 3056/73.
IOBHTÁI: )(\lže jít o nová pozdně halštatská sídliitě v této oblasti.
A. Benei - J. lliohálek -

Vokolek

- sběr. LOK: Báměstí. OKOLI
Sbir dr. v. Vokolka v hlíně při předlažbě, 1972.
BÁLEZ, Zlomek uoha nádob:,. ULO!z Bxpositura
J.if ČSAV Plzeň, př.č. P 57/72. ltOMEBTÁl1 Předáa.o 2).8.1972.
A. Benel

o) IDL!1

StředOYěk

v.
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2)7. SPYTICE, o.

Zvěstovice,

okr. HavlíokdT Brod

KULT: Středověk (2. pol. 14. stol.) LOK: Poloha
Ba hradci, V od Spytic, M-JJ-80-A-c (RonoY nad
Doubravou) , 108 mm od Z okraje, )7 mm od J okraje. OKOL: Ter énní průzkum 28. 4.1972 (Sigl, Vokolek). NÁLEZ1 Hradiště ležící na ostrohu, který
je na severní, jižní a východní straně obtékán
říčkou Doubravkou. Na západní straně soustava vald, místy až trojnásobných. Hlavní vnitřní val ~e
150 em vysoký, probíhá po oelé západní hraně hradiště. Před tímto valem je 2 - ) m široká berma a
příkop. Na povrohu valu byly zjištěny 2 středově
ké střepy. Okraj mírně rozevřený, na Ynější straně
zesílený a prožlabený, špinav ě okrové barvy. Zlomek dna, stejně zbarvený. ULOŽ, Dep. K Hradec
Králové, př.č. 52/72. LIT: Soupis památek hiatorickýoh a uměleckých v okrese čáslavském, str.
)18 - 319.

f38•

J. Sigl

STA'ŠKOV, okr. Domažlice

KULT: Neurčené mohylové poh.řebiětě. LOK: Les n.
Kopaniny, při silnici Staňkov - Čečovice, cca 200 a
S (vpravo) od silnice v nízkém smrkovém odd. ppě.
1272 (nové). OKOLz Terénní pr~zkum. NÁLEZ: 6
měř neporušených mohyl, v prům. 10 - 15 m, v. do
lm. LIT: Nepublikováno. KOMENTÁff: Novi objeYená skupina mohyl.
z. Karásek

t,-

2)9. STARÁ DOBEV, o. Dobev, okr. Písek
KULT: Pleistocén (wurm) - stolička mamuta. LOK:
Pískovna při eev. okraji Dobevského rybníka,

- 165 -

„

oca 900 • od kostela
obci. OKOLa V květnu 1972
nalezl J. Suchel z Písku •e ětěrkopíslcu přiTeze
ná na stavbu gará!í. Prdzkum na původním místě
úlem provedl geolog J. Macharte autorem ZJ)rá"'1 s negatiYIÚJD 't'ýeledtem. Nález poob.ází z bloubNÁIBZa Zlomek stoličky mamuta. UL0!1
• Písek, č.inv. G 674. LIT: J. Prohlich, Výběr s
prací ělenů HK při JčM vč. Budějovicích, 9, 1972,
1901 BZ ěj • 1619n3 Ad ČSAV Praha.
lq asi 5 m.

J. Frohlich

S ~ DUBÁ hrad, viz Přestavlky, okr. BenešoT

240. STARÝ PLZEIEC, okr. Plzeň-jih
a) llJL'?s Eneolit (ojedinělý nález).

LOK: Pole "Na

Pabi,nce pp6. 1029-31, 10)5/2. OKOLa Báhodný
nález p. Kopeckáho ze St. Plzence, do sbírek ZČM
předala učitelka o. Bečvářová z Plzence 6.9.1972.
BÁLEZ, Patrně spilitová sekerka se zaobleným týlem, souměrně sbroušeným ostřím a boky sbroušenými kolmo. D. 95 mm, š. u ostří 4J mm, u týlu 25 mm,
"'• 25,5 mm. ULOŽ: Prehist. odd. ZČM 1.ě . 112)8.
M. Doubová

b) KULT& Slov. středoTěk. LOK1 B\lrka, poloha sv. Petr.
OKOLi Záchranný výzkum, současně revisní a zjiěto-·
Taoi vtzkwn Y!1ě 1 uvnitř rotundy sv. Petra, proveden;/ na ládost XSPPOP .., Plzni v eouvieloati se sta.,.e bm lipravou rotundy. BÁLE Z: Vně rotundy byly založeny na výohodn!, jižní, západní a severní stranl cjišlovaoí sondy. Jimi bylo zachyceno na severní, východní a jižni straně kostrové pohřebiště,
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poěá tele

j.e možno podle nálezu esovité aá.uinice datovat do doby zalofení rotw:ld7. •ětter, hroby byly mladší a dold.ádaly tunlcci pohřebišti 1 ••
•rcholoém a pozdním atředovětu. la západní stran.I
jehož

byla

rotu11dy zachycena kamenná substrukce, patrně zbytek pozdní kazatelny pro t.zv. pol.ni bohoslu!by. Sondy ukázaly• že obvodové zdivo rotundy
bylo založeno přímo na skalní podloží. Uvnitř ata•by byl prováděn plošný výzkum podle se~\ord v ter'9nu vesměs překopaném. Sektor SV byl ponechán v dneiní úrovni, sektor JV byl zkoumán na úroveň svrchní
maltové kry, sektor JZ byl zkoumán na úroveň Ebytkd
spodní maltové kry a sektor SZ byl odkryt na pevn,
sterilní podloží zvětralé skály. Vnitřek rotundy
byl zcela porušen dřívějšími zásahy. získané nále•
zy ležely vesměs v druh.otné poloze. Vnější sondy
zachytily vesme s intaktní stav (s výjimkou části
vých. sondy) a byly odtud získány stratifikova.n&
nálezy úlomkd mladohradištní a středověké keramiky.
ULOŽ: Dosud ve zpracování. LIT: Výzkum nebyl dosud publikován, starší literatura vesměs v Pam.
arch. (články Horákovy a Friedlovy).
vně

A.. Hejna

STARÝ ŽEBERK hrad, viz Jezeří, okr. Most

241. STEHELČEVES, okr. Kladno

KULT: Štítarské sídliště. LOK: Západně od obce
v záhybu silnice Praha-Slaný. Základní mapa ČSSR
l : 50.000, Kladno (12-2J)i 197 mm od V a 95 mm
od S okraje mapy. OKOL i Při výstavbi vodovodu
Slaný - Buštěhrad bylo protato štítarak, sídliště. NÁLEZ: Výkopem bylo prokopnuto 5 mělčích
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itítarekých jam a nevellcým množením materiálu.
OLO!z Ad ČSAV Praha. LIT: Z čj. 5020/72.

v.

Moucha

242. S'?:faABY, o. Hrochů'Y Týnec, okr. Chrudim

KIJL'.?1 ?

ny n.p.
1972.

LOK1 Cihelna závodd
Stíčany.

Východočeské

OKOLz Begativní

průzkum

v.

cihel19.II.

Vokolek

24). S!RADOV, okr. Ústí n.L.

KULT:

tvrzišti. LOK: Ve vsi mezi domy čp. 10 a 11. OKOL: Průzkum tvrziště provedený Zd. Smržem Da jaře zjistil jeho poškození výkopem rýhy přes příkop. NÁLEZ: Kruhové tvrziitl
o prům. přes 20 m2, ohraničené příkopem a valem.
Zachován příkop a základové zdivo nrze. Dle historických zpráv tvrz existovala v průběhu 14. 15. stol. Tvrziště zaměřil J. Záruba na vrstevnicovj pl.in 11100. LITa Hl.ěj. 10)5/72 Most.
Vlastivědn, sešity 1970, )).
Středověké

D. Koutecký

S'l'ffBKOV hrad, viz Ústí n.L., okr. Ústí n.L.
~4. smv.a.č, okr. Jiěín
KlJL!a Sídliitě z doby římské a hradištní(?).
LOKa Pravi strana silnice Střevaě - Chyjice,
11-))-55-D-o (Jičíněves), 90 mm od Z okraje,
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77 mm od S okraje.

OK,O L: Sběr 18.4.1972 (Sigl).

NÁLEZr N ěk olik Úlomkd keramiky, které jsou na povrchu značně otfelá, ~edočerné a hnědé barvy, nezdobené. Na lev, straně silnice Střevač - Chyjice
zjištěna v minulých letech keramika z doby římek&
a hradištní. ULOŽ! Dep. M Hradec Králové, př.č.
5)/72.
J. Sigl

245. S'l'IIHOV, o. Sloveč, okr. lymburk
a) IULTa Starší doba římská, středověk - konec lJ.,
poě. 14. stol. LOK:~. kat. 797/1, poloha nskochov•
ská obec• - v7výšenina V od dne šní obce, na etranl
potok. OKOL: Povrchov, sběry po první hlubok& orbl. Na lokalitu upozornil L. Spejchal, Střihov čp.
27. NÁLEZ: Po první hluboká orbě na podzim 1971
vystoupily na povrch první tlomk:y keramiky, mazanice, kosti a opálen, kameny. Po druhá hluboké orbě
aáaledujícíbo roku mazanice vystoupila v pravidelných shlucích, dal ší objekt1 byly vyznačeny tmavou
popelovitou hlínou. Materiál: nálezy zlomkd keramiky starší doby římské se aouatře~ují blíže dnešní
obce. Středověké objekty se táhnou po hřebenu podél potoka - dle dr. Smetánky se jedná o řádkovou
potoční ves. Lokalita zaměřena ve s polupráci a AÚ
ČSAV. ULOfs Polabské muzeum v Poděbradech, č.přír .
1J/7J. LIT: H. Sedláčková, Zaniklá středověká osada zl). stol. u obce Stf1hov, okr. Bymburk, AR XXV -

197), 550-552.

b) KD'LT, Mladší doba lat,neká, etarš! doba římská.
LOKs č. kat. 191/1, 197, u ~odárny. OKOL1 Povrchové sběry na sídlilti naruleném hlubokou orbou. Na
lokalitu upozornil L. Spejchal,

Střiho• ěp.

27.
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I ÁLEZ1 Sběry získána rozsáhlá kolekce zlomkd keramiky převážně starší doby římské - terinovitá
nádoby, hluboká mísy, výzdoba - hřebanované oblouky , ozubené kolečko, nehtové vrypy. Menší část kerami ky (zejm. na lc.ruhu zhotovené) dokládá osídlení
1 v mladší době laténské . Sídliště značně narušen~
hlubokou orbou opakovanou již asi 10 let. ULOŽ:
Polabsk, muzeum v Poděbradech. č.přír. 51/72, 5-7/7).
o) KULT : Mladší doba římská.

LOK: Č.kat. 266/7.
OKOL: Sídlištní objekt narušený stavbou drůbežár
ny J ZD a vápenou 3ámou. Na nález upozornil pan L.
Spejchal, Střihov čp. 27. NÁLEZ: Záchranný výzkum
ve s polupráci AÚ ČSAV a Polabského muzea v Poděbra
dech. Odkryta zbylá část chaty vyznačená mazan1covou destrukcí - obdélný půdorys, 270 x 430 cm, orientace V - z. Vnitřní pros tor chaty byl částeěně
vybrán vápenou jamou, pod mazanicí byla odkryta k~lová konstrukce. Materiál: zlomky užitkové keramiky, několiK zlomků pozdní ěedé, barbarské, na kruhu zhotovené keramiky, přesleny, skleněný koril,
parohová rukojet nože , mazanice s otisky prutd a
stopami hnědočervené malby. ULOŽ: Polabské muzeum
T Pod ěbradech, inv .č. P 19 811 - 20 JOS.
LIT:
B. Sedlá~ková, Chata z mladší doby římské Vé Stři
hově , o. Nymburk, AR XXV - 1973, J29 - JJ4.
H.

Sedláčková

246. ffli'EC, okr. Teplice
KULT : Knovízská. LOK: Pole jižně od vsi.
POV?'ohový sběr 20.1.1972. B.ÁLBZ: Střepy.

a. Bílina,

i.nv.č.

9461.
J. Waldhauser - P.

OKOL:
OLO!:

Holodňák
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SVfmiA ZSO, viz Drnek, okr. Kladno
247. ŠBRKOV, o. Lety, okr. Písek

KULT: Slovanské

sídliště.

LOK: Lesní školka na okraji lesa, 600 m SZ od Kožlí u Orlíka proti rybníku Bohoe. OKOL: Povrchový sběr autora zprávy
16.4.1972. NÁLEZ: Zlomky keramiky. ULOf: M Písek.
KOMENT.Áff: Podle sdělení J. Bojera z Kožlí u Orlíka, čp~ 27, objevily se při rozorání louky, těsně
pod naší lokalitou - na kat. úz. osady Kožlí u Orlíka, tmavé skvrny v řadách (objekty?). Dnes je zde
opět louka.
J. Froblioh

248. ŠBWTlli, okr. České Budějovice
KULT: Údajně mohyla - negativní zjištění. LOKs
Tral U Prokšů samotyJ 1.160 m SSZ od kostela v Ševětíně. OKOL1 Prdzlrum 28.11.1972. NÁLEZ: Mohyla, kterou uvádí J. Mádl (BZ čj. 5248/40 AÚ), neexistuje. LITs Hlášení čj. 711/72 exp. Aď ČSAV
..,

Plzen.
A. Beneš

249. ŠTICHOV, o. Kvíčovice, okr. Domažlice

KUL!: Neurč. mohylové pohřebiště. LOK: Na polích
ooa l km Z od obce po obou stranách cesty do Čečo
vic, největší část na ppě. )71. OKOL: Terénní prdzkwD. NÁLEZ: Dosud viditeln, nepravidelné vyvýšeniny jsou patrně zbytkem východní části rozsáhlého
pohřebiště, jehož západní část zdstala zaehována
v lesíku na kat. úz. ~ečovice (viz v tomto BZO).
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Do jeda, zaahcnané mohyly u cesty vsazen kamenný
podstavec se železn.im kří!em (na ppě. 253/1).
KOMEllTÁfs Pohřebiětě objeveno 1972.

z.

Karásek

250. '!ÍBOR, okr. Tábor

KULT: Doba laténská, středověk (lJ. a 15. stol.),
ncnověk.
LOK: Rejlkovo námě stí, Velký šanc.
RÁLBZ: Pokračování systematického výzkumu v rámci rekonstrukce táborských městských hradeb. Byl
odkryt půdorys a prostor dělostřeleck é, pozdně
gotick& a renesanční bašty, dodatečně vsazené do
parkánové zdi. ffez em mezi parkánovou zdí a hradbou byla zjiětěna nad skalním podložím splachová
nsna s laténskou keramikou, do které byla zapuštěna zídka z kamenů kladených na hlínu (80 cm
široká). Její nadzemní část destruovala po svahu
k sv. Nálezy keramiky 13. stol. z destrukce a
vrstvy nad n!. Upřesněn průběh husitské parkánové
zdi z 15. stol., zasypané při stavbě barokního
šance. ULOŽ: Aď ČSAV. LIT: Z čj. 2556, 2557,
J826, 5047, 5048 a 7942/72.
M. Richter

251. !A.CHOV, okr. Tachov
KUL~, Středověk. LOK: Tachcn zámek. OKOLs Komplexní rekonstrukce zámkus návštěva referenta
dne 26.6.1972 na základě hlášení. NÁLEZ: V organismu empirového zámku zachyceny zbytky románského a gotiok&ho hradu Tachova. Stavební rozbor a
dolcwaentace prováděna StfRPIIO (Ing. J. Muk). V zá.-

- 172 -

padni

části zjištěna

č,et

románské hliscw,
věie ae dvěma předzá.klady a bosovan.ými kvádry lotal1sOYa.DÝmi do svrchních partií zachovan4ho zd1n. Vnitřní prostor v~že je kruhový. Y prostoru
meai průjezdem a nárožím obou r.ámeclcých křídel
(prostor Ing. J. Mukem předpokládaného valu) byl
snížen terén cca o) m. Bylo odkryto nároží gotickó čtverhranné bašty, zbudované z lomového lc.amene, gotická zdiva a empirové základy, zbudovaa,
na pilotech. V tomto prostoru byly táž, dle udúi
stavbyvedoucího, vytěženy poztlstatky ohořelých trámú z úrovně podlahy nově vytěžených prostor. Nálecy zdiv jsou dokumentovány Ing. J. Mukem. terénní
situace (nstvy) nedok\lllentována. archeologiok,

nálezy nevybírá.oy.

spodní

LIT: Z

čj.

)907/72.
T. Durdík

TASBOVICE, o. Štítary, okr. Domailice
IUI,Ts Osamocená mohyla, kult. neurě. LOK& Viditeld na poli ppč. l)) u silnice Tasnovice-Hašov.
OXOLs Terénní pl"llztum. BÁLEZa Asi 600 m V od Taanov! o při lev, suiani silnice, asi 20 modní v poli velká osamooená mohyla. KOMEN1'Ála Existenci
mohyly potff~uje traktorista JZD Štítary s. Bernhard, který

při nynější

hlubok,

orbě

pouze na tom-

to mietl vyor,vá velké kameny.

z.

Karásek
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25). ~-=-/mJIOVABY, okr. Teplice
L------

.

KULT: Síd11štný objekt z doby hradiětnej. LOK:
Zahrada vedla domuč. 174/85, Leninova ul. OKOL:
Záchran.ni vfelcum sídlištného objektu, ttorý bol
rozrušený výkopom základov pre plot dňa 5.X.1972.
BÁLEZs ~repy z nádob a zvieraoie kosti získané povrcho~ým zberom a odobratím vzorkov z profilu rozrušeného sídlištného objektu (prír.č. B 24/72).
ULO!: Archeologický odbor teplického muzea v Bílině, rond Arch. muzeum.
P. Budinský

254. !ETÍB hrad, okr. Beroun
a) K.ULTs Středověk, slovanská, laténská, halštatská,

knovízská. LOK: Zbytky středověkého hradu Teti.na,
na okraji bývalého lomu, na opyši tetínské ost-ro!ny. OKOL: Výzkum srpen 1972. NÁLEZ: Položeny celkem 4 sondy, celý výzkum byl zaměřen k poznání posledního zbytku jádra hradu, až na neve lké zbytky
odláman6ho. Sonda I, položená v posledním zbytku
neporušené terénní situace v paláci a to v jeho
prvé místnosti (počítáno od příkopu), zjistila 2
stavební fáze budovy a) fáze jejich podlah. Kromě bohaté středověké stratigrafie získány 1 slovanské a pravěké střepy z vrstvy pod nejstarší středo
věkou podlahou. Sonda č. II, položená mezi věží a
palácem, přinesla, kromě zjištění líce obou staveb,
zajímavou stratigrafickou situaci, 2 středověké jámy a velkou kůlovou jámu, patrně pozůstatek konstrukce vstupu do hradu. I zde zachycena vrstva s pravěkým materiálem. Sonda III zachytila zbytek zdi,
a.zavírající trojÚhel.Dý přihražený prostor, stavěné
technikou opu.s spica tum. Sonda IV mě la ověř1 t
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existenci hypothetickjch sdiv, uváděných Sedláč
kem, terénní situace v jejím prostoru byla však
zcela zničena recentním zásahem. Hrad s e v písemných pramenech poprvé uvádí v prvé polovině 14.
stol., jeho zánik bývá spekulativně spojován s husitskými válkami. Materiál výzlru.mem získaný lze
klásti do poslední třetin1 l). až prvních desetiletí století 14. (nález parvu Jana Lucemburského).
ULO!i Atf. LITa Z čj. 5908/72. KOMENTÁff: Výzkum
posunul dataci vzniku hradu do lJ. atol •• čímž se
vznik hradu dostává do přímé souvislosti se zánikem hradiště. Závažné je též upřesnění stavební podobJ hradu a získání desetivrstevné stratigrafie
zmíněného údobí.

T. Durdík

b) KUL!: Slovanské a středověká střepy, rec. nález
lebky. LOK: Jeskyňka č. 9 na tetínské skále,
shruba okolí bodu )5,975 kDu 35,825 km na mapě
11-))-77-A-a (Beroun). OKOL1 Záchr. akce 12.9.72.

•1LBz:

Ojediněl& slovansk, a středověké střepy,

nejepíl ve druhotn.S poloze a lebka mule zavra!dě
n,ho v prvé pol. tohoto století. uLO!: K Beroun
(lebka přeYzata kriminální policií). LIT: Z ěj.

540)/12, BZ

čj.

5880/72.
Sl. Vencl

255. tISJIICE, okr. Kolín
IJJL'l's Bradiitni.

LOKa "Ba hradišti•.

„

OKOL: Před
trase b'ansi t. plyno-

atihO'tj úohre.nný 'Yfznta
Yodu. BÁLBZ: A.rcheologiok, objekty

„ h'ase

trane1 t. plyaoYodu, kterj je veden přes slovanek,
hradiltě
d. ))O a a I.)•• jsme zjišlovali

„
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hustou sítí pddJlícb vr tů. Vzdáleny byly od sebe
lm a hluboké byly l - 2 m. Jimi ee podařilo rozpoznat ěervenošedou popelovitou výplň obj e ktů,
zahloubených do světle hnědavé spraše . Z nich
zvláitě závažná je mírně zahloubená čtver c ovitá
chata ee zbytkem kamenné pree v rohu. Obydlí zapuštěné 23 cm do hlinitého podloží vyplňoval a
černošedá zem, promíšená zlomky keramiky a zvíře
oíoh kostí. Při J stranách obydlí od. kolem
280 cm jeme odkryli jámy po kůlech. Kro mě st ře
pů z nádob staršího hradištního rázu pochází
z chaty p ře slen. V další sondě jsme prozkouma li
nálevkovitou jámu kterou datovala v ní nalezená,
téměř celá mísovitá nádoba ze starší d. hra dištní. Při horním okraji svahu jsme zjistili č e rno
iedé a popelovité vrstvy, které zřejmě souvisí
e dřevozemitou hradbou zaniklou požárem. V rýz~
pro potrubí jsme objevili plynovodem prota tý
slovanský ochranný příkop, jeho ž průběh nebyl
dosud znám. ULOŽ: AÚ. KOMEliTÁit: Tismické hradil tě s prozkoumanou chatou uvedeného typu je ·
T Čechách čtvrtcu

lokalitou, kde byl obj even zmíněný druh obydlí. Je příznačný pro Slovany zvláště T 6. - a. stol. v široké oblasti od Dněpru a!
po Bimeoko.
J. Kudrnáč

256. '!ISOVÁ, olcr. Ústín. Orlicí
1WLT1 Středověk (lJ. - 14. stol.). LOKz Poloha
Staré mýto, na pravém břehu Loučné, M-)3-81-A-b
(V7sok, Ilýto) 95 - 115 mm od J okraje, 143 148 mm od V okraje mapy. OKOL1 Sběr 11.4.1972
(Sigl, Vokolek). WÁLEZ1 Množství úlom.kd kera-
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milcy, především zásobnic, -yyrobených z tuhového

•teriálu. Dále sebráno množství železné strusky.
Bálezy ae eouetře~ují na západním okraji naleziště. Severním směrem, za polní cestou vedoucí z Tisové ke mlýnu Spálenci nálezy podstatně řídnou.
Na lokalitě bylo pozorováno místo,kde lze předpo
kládat kostel sv. Mikulá§e. ULO!: Dep. M Hradec
Králové, př.č. 25/72.
J. Sigl

257. TOJICE, o.

Vroeň, okr. Plzeň - jih

KULT: Druhově a kulturně neurěené objekty. LOK:
Trat Zadní dráha; 750 m v. od osady; na map~
M-JJ-88-o 20 mm od s. a 162 mm od v. okraje listu.
OKOL: Průzkum 19.12.1972.

NÁLEZ: Při melioraěních

pracích na louce JZD Doubrava zachyceny objekty,
yYpl.něné podle Tjpovědí místních občanů černou
hlínou bez nálezů a překryté kamenným krytem. V dobl prů~kwnu byly rťhy již zahrnuty. LIT: Hlášení
čj. 781/72 exp. AÚ ČSAV Plzeň. KOIIEBTÁI: V bliskosti na 1. břehu potoka Víska se nachází pole
rýžovniokýoh sejpů.

A. Beneš
•

258. TOP!LEC, okr. Písek

KULT: KJlovízská - ploché žárové hroby č. 2, ).
LOK: 'l'rai Aranda, JV od oboe, ppč. 176s na mapl
• - ))-89-0-d (Vrál, 1:25.000) 56,5 mm od záp. a
24 - od ~iž okraje listu. OKOL: Lokali tu objevil J. Pr~hlieh 2.7.1972, záchranný výzkum a. 11.12.1972. JJÁLEZa Dva iárové popelnicové hroby, částečně poruiené orbou1 hrob 2 - keramika,
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ap,len, kO.stky, hrob) - keramika, spálené lcůet
k7, br. jehlice a dvě mal, br. sp1r,11cy. ULOŽs
Bxp. Plzeň, př!r.ě. P 64/72 - la! P 66/72. LITr
ěj. 770/72 up. Alf Plzeň. KOIIENTÁffs Z tá!e polohy je v• Písek ulo!en žárový hrobě . 1, inv.ě.
251 - 2561 srvn. B. Dubský, Pravěk jižních Čech,
Blat.ni 1949, 168 - 1691 BZ Aď ěj. 3060/7).

A. Beneš - J. Prohlioh - J. Michálek

259. toošd, okr. Praha-východ
KOLT: Starší a! mladší doba hradištní. LOKa Ppě.
15, pozemek MUDr. K. Jiráka. OKOLa Výkopem pro
vodovod narušena kulturní vrstva. NÁLEZs Koncem
r. 1972 předala do sbírek D T Čelákovic ích o. Jiráková, dcera majitele pozemku, 12 keramických
zlomků nádob, vybraných z vykopanáho mat eriálu
při hloubení rýhy pro vodovod. u1oi: D v Čelá
kovicích, inv.č. 2586 - 2597. LIT: J . Špaček,
Příspěvek k pozná.ní hradištního osídlení Čeláko
vic a okolí. Studie a zprávy OM Praha-východ
1972, Praha 1973, str. 21 - 22, tab. II-1.
KOMENTÁff: Jedná se o prvý známý starohradištní
materiál z katastru obce.
J. Špaček

260. TBU'501' II - PO:ff fčf, olcr. Trutnov
a)

KULT: S t ~ (l). atol.?) WKi Areál středo
věkého hrádku neznámého jmálla na S výběžku Zámeckého vrchu (Scblossbergu) blízko ústí Petříkovic
káho potoka do ďpy, asi 4 km SV od Trutnova .
OKOL, Referentdv systematický povrchový pr~zkum.
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NÁLEZ:

Německá vlastivěd.Dl

lite~a .ura uYádí, že
při stavbě železnice v r. 1868 se zde narazilo na
zbytky zdiva. Při stavbě lokalita s yětii části
zničena vylámáním š irokého průkopu. Rozdělena tak
na dvě části. Z nich pouze v jižní lse dosti pracně vysledovat fortifikování loltality - dva příkopy
a dva valy, oddělující hrádek od tě lesa Zámeckého
vrchu. Celková délka byla asi 90 - 100 m, šířka kolísá kolem 20 - JO m.
Hrad leže l v klíčové poloze. kontroloval stře
dověkou komunikaci podél Petříkovického potoka do
Slezska, kontroloval i údolí Debrnského 1 Lhoteck,bo potoka, především však údolí Úpy.
V r. 19)6 provedl povrchový pr~zkum lokality
in!. E. Gebauer, který zde nalezl 1 keramický zlomek, zhotovený z jemného šedého materiálu, v pod•
hrdlí vodorovná linie. LIT: Trautenauer BezirksKu.nde, Trutnov 1901, a. 459; J. Waldhauser, Archeologick:f výzkum v severních Čechách, II, Liberec
1971, s. 25. KOMENTÁff: Pro ověření stáří lokality
by bylo vhodné realizovat malý zjištovací výzkwa.
Typologicky připomíná tato lokalita Rechenburg.

b ) ~ v - H ní Staré Město
KULT: Středověk, novověk. L~Ks Prostor po pravá
straně silnice Trutnov-Pec, před hřbitovem. proti
ěp. 135 (kino).
OKOL: Při hloubení kanalizace do
hl~ubky 4 m. Povrchový prdzlrum referent spolu s J.
Krulišem a 14. Krulišem 15.1.1972. JÁLEZs Ba 10 11
dlouhém profilu se objevilo v hloo.bce 0,4 - 1,7 m
kamenné zdivo z červeného pískovce, spojováno maltou. Snad lze rámcově datovat do 16. - 18. stol.
Funkce zdiva nezjistitelná.
V• Wolf
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261. 'l'IEBtz,

okr. Kladno

KULT, Kllovízslcá. LOK, 500 m JV od obce na trase
t~ansitního plynoYodu. Základní mapa ČSSR 1150.000,
Kladno ( 12-2J), 6 mm od Z a 11) mn od J okraje mapy. OKOL, Objekty protaty výkopem rýhy pro uložení transitního plynovodu. NÁLEZ: Tři mě lké jámy,
které byly zahloubeny do opukového podloží. Poskytly keramický materiál. ULOŽ: M Slaný. LIT: Z čj.
77~/72. KO!YlENTÁ.ff : Podobná situace, totiž umístě
n! knoYízskýcb sídlišt na suchých opukových krách
se na Slánsku objevuj e čast ě ji.
v. Moucha

262. ftIBffICHY, okr. Chrudim
a) KULT: Sídliště pozdně halštataká.

LOK: Pole kolem
býv. cihelny, ppč. 178, 180, 182/1. OKOL: Sběr
12.IV.1972 (Sigl). NÁLEZ: Střepy, mazanice.
ULOŽ: M Hradeo Králové, př.č. 26/72.

v.
b) KULT: Středověk (14. - 15. atol.)

Vokolek ·

LOK: Po pravé
straně silnice Markovice - Třibři chy , 200 m od
silnice, na okraji inundačního území potoka,
M-JJ-80-B-a (Chrudim), 10 mm od Z okraje, 156 mm
od S okraje mapy. OKOL: Sběr pí Froňkové z Markovio na jaře 1972, nálezy předány ).B.1972.
NÁLEZ: Větší soubor keramiky, tvrdě vypálená,
tmavl ěed& barvy. Povrch je zdobený širokými vodorovnými rýhami a podobně provedenými vlnicemi.
Zlomky zásobnic, okraje, pásková ucha, zlomky pokliěek atd. Dále zde byla nalezena mazanice a
zvířecí kosti. ULO!a Dep. M Hradec Králová , př.
č. 70/72.
J. Sigl
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26). TIITf:M, o. Dobšice, okr. Č esk é Budijovice
a) lWLTs Mohylov é pohř ebiště - pravěk, kulturně neurěeno.

LOKz Lesní traf Na homoli, ppě. )408/)s
),5 km SZ od středu Pořežan. OKOL: Zjištění nové mohylové skupi.ey 12 .10.1972. WÁLEZ : Dvě porušené mohyly. LIT: Hl ášení čj. 6405n2 AÚ.
KOMENTÁf: Skupina je vzdá l ana 600 m SZ od mohyl
v trati Nad mlynářd polem.

b) KULT: Mohylové pohř ebiště - pravěk, kulturně neurěeno.

LOK: Trat Nad m lynářů polem; ppč. J4CX:3/)s
l km JJV od mlýna ve Hněvkov icích . OKOL: Zjiš tění
nov6 mohylové skupiny 12.10.1972 . NÁLEZ: Čtyři
mohyly (J porušené, 1 nejis tá). LITs Hlášení č j.
6405/72 AÚ.
o) KULT: Pravěká mohyla, kulturně neurčeno. LOK:
700 m v. od silniěního můstku v osadě Břehy, 850 •
od pr. břehu Vltavys les Děkans tv! - trat Pod prdhonems na mapě M-J)-101-B-d (Týn nad Vltavou) 127 od a. okraje listu. OKO L& Prů zkum 12.10.1972.
BÁLEZ: Osamělá mohyla na zalesněném plateau1 pr.
cca 11 m, v. cca 20 cm, se sníženým středem, velmi nízká a porušená. LITa Hlášení čj. 578/72 exp.

Alf ČSAV Plzeň.

A. Beneš

264. ~CHOBICE, o. PořelaD.7, okr. České Budějovice
a) KOLT: lfdajně mohyla - negati vní zjištění. LOK&
Tra! Kl · ěka1 1.9 km JV od kaple v osadě; ppč.1937.
OKOLa Prdzkum 28.11.1972. BÁIBZ1 Podle J. Mádla
(BZ ěj. 206/42 Atf J se má v t rati Kleělta nacházet

Telk' mohyla. Podrobným průzkumem nebyla ověřena.
LITt Hlá.iení ěj. 710/72 exp. AÚ ~AV Plzeň.
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b) KUL!s ddajni mohyly - negativní zjištění. LOKa
Tral Mezi kopo11 600 m SZ od kaple v Tuchon10íoh1
ppč. 4)3. OKOL, Prdzkum 28.11.1972. NÁLEZ: Podle IZ J. Mádla (čj. 422)/41 Alf) se má v cit. trati naoluizet mohyla, která zůstala ze skupiny 15
mohyl na sousedních parcelách 4)2/1 a 4)2/2. V terénu, mírně skloněném k západu (pole), nejsou žádn.S stopy mohyl. LIT, Hlášení čj. 708/72 exp. Atf
ČSAV Plzeň.

o) KULt: Mohylové

pohřebiště

- mohylová kultura doby
halštatské? LOK1 Lesní trat Pláně; ppč. 62/11
0.9 km JZ od kaple v oeadi. OKOLi Průzkum 2a.11.
1972. NÁLEZ: Skupina asi 6 mohyl, některé poruěen4. ULO!s Starší nálezy jantarových korálků
M Týn nad VltaYou,1.ě. )248 - )250 (identifikace
s touto lokalitou není plně zaručena). LIT: Hlá-

iení

oj.

1296/74 Alf.
A. Beneš

265. 1UKLEKY, o. Oslov, okr. Písek
KULT: Náhodný nález ze starší doby bronzové.
LOK1 Polní trat Bílova (Na Bílovejch) J 770 m JV
od kap~e Y osadě a 5)0 m Z od vyústění odbočky
do Tuklek z okres. silnice Vlastec - Oslov; na
mapě M-J)-89-c-d-2 (1,10.000) 148 mm od z. a
)9 mm od j. okraje listu. OKOL: Nález paní B.
Bovákové z Tuklek čp. 41 na jaře 1972 při sběru
kamene; Oblastnímu muzeu• Písku předal Vl. Lopata, Tukleky čp. 2 v listopadu 1972; pr~zkwn expositury AÚ v Plzni 22.11.1972. NÁLEZ: Zploštěle
kulovitá palice s cělkým žlábkem uprostřod (po
cel,m obvodu), pracovní plocha nese známky otlu-
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d. 69, v. 6J,5, š. 52, š. žlábku max. 16,
bl. žlábku 0,75 mm, váha )20 g. Podle geologa
J. Macharta, je předmět Yyroben z drobnounného
aplitu bez tmavých součástek (III : 2). ULOla
M Písek, př.č. 83/1974. LITI Hlášení oj. 680/,2
exp. Plzeň. KOMENTÁI: Není vyloučeno, že v míaiě
Dá.lezu na mírném svahu, skloněném k severu, se roskládá sídliště ze starší doby bronzové.
čení,

A. Deneš - Jo Michálek

266. 'IDJ NAD VLTAVOU, okr.
a) KULT1 Mohylové

České Budějovice

s nálezy ze starší doby
bronzové, mohylové kultury střední doby bronzov,
a halštatské mohylové. LOKs Trat Obecní les, ě.
parcely 1755. OKOL: Pokračování výzkumu z r. 1971
,
v
ve dnech J.7. - JO.ll.1972. NALEZ: Mohyla ot ll
(pr. 9 m, v. 0,6 m) obsahovala ve východní polOYině kamenný věnec, částečně zachovaný. Středová konstrukce (2,1 x 1,7 m)byla bez nálezů. V násypu bylo větší množství zlomků keramiky ze starší doby
bronzoYé, hrudka tuhy, drobné zlomky mazanice a
uhlíky. Mohyla 0 1 16 (pr. 18 m, v. 1,5 m) obsahOYala celkem 5 pohřbů. Roku 1950 byl na V okraji porušen hrob č 1 l (střední d. bronzová) s bronz. pásem a souborem 6 náramkd. R. 1971 byla uprostřed
m~ly nad úrovní zachycena část hrobu o. 2 (d.
halštatski), který byl v této sezóně dopraoOYán.
Jeho kamenná komora (4,6x4,Jx4.7x),4 m) obsahovala kolem 20 nádob. Pod komorou byl nově odkryt
hrob o& 2 (střední d. bronzová), centrál.Dí a pdpohřebi~tě

vod.uí pohřeb v mohyle. Jeh!) kamenná kupa (5,6 x
~. 6 až 3,9 m) obsahovala strávený kostrovf pohřeb,
ulo!ený v sv.

části

konstrukce. Výbavu

tvořily
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2 bronz.náramky, jehlice a prsten, dále k ní pAtří
bronz. plíšek a dal ší jehlice, dislokované při
stavbě hrobu č. 5. Hrob č . J v j. části mohyly
tvořila oválná kamenná konstrukce (2.9 x 1,1 m)
se žárovým pohřbem be z výbavy. Vzhledem k umístě
ní v mohyle je spíše atředobronzový než halštntslcy. Hrob č . 4 v s. části mohyly se jevil jako kamenná kupa (J,J x 2 ,5 m) a ob sahoval stráv~ný kos tro•ý pohřeb s 6 bronz. náramky, 2 prsteny, jehlicí,
nánožníkem a amforou ( s t řední d. bronzová). Mohyly
byly opět navršeny. ULOŽ: Expositura AÚ ČSAV Plzeň ,
př.č. P J0/71•1 až 186. P )4/72-187 až 335 (mohyla
ě. 16)1 P 34/72-1 až 78 (mohyla č. lJ}; P 31/71
(mohyla č. 5 - sběr); P )5/72 (mohyla č. 14 - sběr ).
LIT: Závěrečná zpráva čj. 757/72 exp. AÚ Plzeň;
TiZ též BZO 1971.

b) KULT: Mohylová pohřebiště - pravěk. kulturn ě neurěeno. LOK: Lee Semenec - trat Na spravedlnosti;
o. parcely 1)59/1; sv. od města, 180 až 260 maz.
od kÓty 440.8 m; na mapě M-JJ-101-B-d (Týn n.Vlt .}
95 mm od z. a 60 mm od s. okraje. OKOLz Průzkum
24.10.1972. NÁLEZ: Nad prudkým jz. svahem nad pr.
břehem Vltavy zjištěny 2 mohyly. Vět ší má pr. 10m
a je silně rozrušena (s jámou uprostřed), druhá
o pr. cca 8 m je velmi nízká. LIT: Hlášení čj .
55)/72 exp. AÚ ČSAV Plzeň.
A. Beneš

267. TÚIEC BAD SÁZAVOU, okr. Benešov u Prahy

KULTs Slov. a středověk . LOK: Poloha "Hrad".
OKOL1 Systematický výzkum opevněného sídla z doby románské. Pokračování výzkumu, zahájeného v r.

1969. BÁIBZa Byla

dokončena

práce na svahu se-
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verně od

paláce, byl roz šířen výkop v míst ě pří
kopu a pr ozkoumána plocha na jeho vně jší s traně ,
kde byla zji š těna dlažba z drobných valound v trase původní p ří stupové cesty. Na severozápadním ús eku byly po loženy zkuše bní eond1, z nichž j edlUl
zachytila pr ů běh s tředov ě kého kamenného ohra zení
a zbytky d l a žby v nádvoří.
N ov ě byl zaháj en výzkum na temeni u rotundy, na ploše východně od eakrálllí stavby. Zde bylo zachyceno porušené kostrové pohřebiště, datované esovitými záuěnicemi, kt eré bylo překryto zdmi
kamellJl.Ých obj e ktů ze 14. - 17. století. Zbytky objektů byly zachyceny jen zoáati, poněvadž nebylo
molno založit plošný výzkum. Ba úpat! temene na jeho východní straně byl zachycen v prodloulen& acmdl Z-V vnitřní okraj příkopu. Na jižním a jihovýchodnía svahu temene byly zjiitěny kostrové hroby ulolen, ve skalním podlo!í, patřící k n ejstarší• kulturnímu horizontu, rimcovi do ll. - 12. století.
ULO!s Nálezy jsou doeud ve zpracování.

A. Bejna

268. tfdBTICE, olcr. ChrudiJI

KULT: Síd,iště vypíohan.S keramiky. LOK: Býv. Kopistova cihelna, ppč. 452/1. OKOL: Záchranný výůwl 5. - B.IX.1972. NÁLEZ: Prozkoumány části
dvou objektd (obj. 1 .- 2/72). Střepy, zl. drtidel,
mazanice, zvífiecí kosti. ULO!: K Bi-adeo Itrál<>Y,,
př.ě.

77-78/72.
J. Sigl - •• Vávra
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269. dJBZD. o. Vrskmaň. okr. Chomutov
KlJLTz Středověké tvrziště. LOK, Ve vsi u rybníka, na tvrzilti stojí domy čp. 24 - 26 a 29.
OKOLz Lokalizace tvrziště spolu s M. J ančákem a
T. Durdíkem 10.4.1972 • NÁLEZ: Pdvodně kruhové
tvrziště bylo během

staletí z vět ší části zniče
no zástaTbou, je zachová n na SZ straně rybníček a
na V strano oást vodního příkopu. Na povrchu lze
najít drobné středověké střepy. Připomínám, že
před domem čp. 25 byl v r. 1964 objeven hrob, nad
nímž byly ve vrstvě stře dověké střepy, NZ čj.
454/66. Tvrziště zaměřil J. Záruba na vrstevnicový plán lzlOO. LIT: Hl. čj. 219/72 Uost.

o.
270.

dsTf

Koutecký

BAD LABEM, okr. Ústí n.L.

LOK: Hrad Střekov. OKOL: Při
,
opraTě hradu, povrchový sb ě r.
NALEZ: Zlomky středověké keramiky, na jednom patrn ě červené mal ování. ULOŽ: M Ústí n.L. KP 119/73.

KULT:

Středověk.

M. Cvrková

271. VELEMYŠLEVES, okr. Louny

KDLT: Knovízské sídliště. LOK: Pískovna severně
od •si. OKOL: Jednorázová záchranná akce 25 .10.
1972 na nově skryté ploše na západní straně písk ,vny. NÁIBZ: Prozkoumány zbytky J jam a proYeden sběr pod stěnou pískovny. Ze sběru byl získán prrý štítarský střep na této lokalitě.
ULO!: Expositura Ad ČSAV Most, č.př. 287 - 294/72
Kost. LIT: Hl. čj. 1053/72 Most.
D. Koutecký
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272. VELŮ HYDČICE hradiště Prácheň, okr. Klatovy

KULT: Slovanská.. LOK: Hradiště Prácheň, podél
příjezdové cesty ke kostelíku.
OKOL1 Návštěva referenta dne 16.7.1972 na základě upozornění obča
nd z Rábí, kde tento prováděl dozor nad invental"isací hradní sbírky. NÁLEZ: Pracemi nebyl poškozen
areál středověkého hradu, nýbrž slovanského bradiitě. Rozšiřováním příjezdové cesty Iru kostelíku byl
vytvořen nízký profil o délce několika set metrd,
v době referentovy návštěvy již starý a nečitelný .
Ojediněle se vyskytly atypické, patrně hradištní
střepy. Ha poměrně čistém řezu valem byly patrny
požárové vrstvy a zbytky konstrukce kamenn, čel.ní
plenty valu. LIT: Z čj. 46)6/72.
T. Durdík

'13. VBLÓ Pif fi,spy • okr. Praha-západ
KDLT1 Pohřebiště kultury se zvoncovitými poháry,
aídl. objekt k. knovízské, sídl. objekt halštatstcý. LOK1 Jihozápadně od obce v úžlabině mezi dvě•
m1 terénními výšinami. Základní mapa ňSSR
l • 50.000, Kladno (12 - 23), 26 mm od V a 1)2 mm
od S okraje mapy. OKOL: Naleziště bylo odkryto.
při výstavbě hospodářských objektd. NÁLEZz Skupina osmi kostrových hrobd kultur1 se zvoncovitý-mi
p~ry1 z m1lodard zastoupena především prdvodní
keramika. Z období kultury knovízské bJla prozkoumalna oba ta oh'ercového pO.dorysu, mírně zahloubená .
Balštatsl, období bylo zastoupeno jámou. ULO!s
M Rosto)q. L!Ta Z čj. 7740/72. KOMENTÁff I Záchran.ni vý&lalm provedlo M Roztoky sa spolupráce Ad ČSAV.

v.

Moucha
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274. YBLVARY, okr. Kladno
Laténský kostrový hrob. LOKs Jihozápadní
okraj města v poloze •v zahrád"'ch•. Základníma~ ČSSR l : 50.000, Kralupy n.Vlt. (12 - 21 ),
126 mm od V okraje a 137 DDD od J okraje mapy.
OKOL: Při výstavbě kotelny pro zahradnictví.
NÁLEZ: Kostrový hrob latánsk.ý, který obsahoval
nákrčník. dv ě spony duchcovského schematu, nánolní kruhy z vlnovitě zprohýbaného drátu, bronzové
kolečko s devíti paprsky a středovým kroužkem.
UL0!1 M Ve lvary. LIT: Z čj. 5024/72. KOMENTÁ.ff:
Nález ohlásila ředitelka musea ve Velvarech z.
KDI,T1

Křtěnová.

v.

Moucha

2J5•

VEPitEK, o. Nové OUbolice, okr. Mělník

/

a) KULT1 Eneolit?
LOKz 150 m jjz. od t. 205,2 aeT.
od obce na terase; ok. bodu 52,120: 75,950 km na
mapě

M-JJ-65-B-a (Veltrusy). OKOL: Povrchový . sbir
- K. Žebera {útfG Praha) 16.11.1966 (předáno 1972).
HÁLEZ: Keram. střepy. ULOŽ1 M Mělník, inv. č.
Pr 15494 - 15499.
b) KULTs Knovízská. LOKs Pole "la Hebroně" za čp.
6), tj. ok. bodu 52,000 1 75.400 km na mapě
M-JJ-65-B-a (Veltrusy). OKOLs Povrchový sběr v. Fencl, Kralupy n. Vlt., 13.4.1972. NÁLEZ:
Keram. střepy, mazanice. ULO!: M Mělník, 1.nv.č.
Pr 15501 - 155)).

c) KULTi Knovízski, halštatská, slovanská.
Zahrada za domem čp. 6J - ot. bodu 52 9 020
75,450 k:m na mapi K-JJ-65-B-a (Veltrusy).

LOK:
1
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OKOL: Povrch

- J. Vlasák, Kralupy n. Vlt.
NÁLEZ: Keram. střepy. ULO!: J4 Měl.Jlít, illv.č.
sběr

Pr 15534 • 1556).

K.

Sklenář

216. VESELÁ, okr. Rokycany
llJLT& Středověké sídliště. LOK: 200 m SZ od obce na louce čpp. 128/). OKOL: Záohranný výzlcum
ZČM v Plzni a Expoeitury Aď v září 1972 (pokračo
vání z r. 1971). BÁLEZ1 Destrukce kruhovitého objektu z kamend kladených na sucho o prwa. 2,)0 m.
Pod ní vrstva ohořelých dřev, zlomková keramika ee
stopami p~epálení na vnitřních stranách s Dálepem
!ern& hmoty (laboratorní zkouika na dehet positivní). Objekt určen jako díl.na k výrobě dřev~ného
dehtu z poč. 13. stol. Část zničena prdkopem meliora~ního příkopu. ULO!: zaM Plzeň. LIT: Zpráva
!j. 1527/7). KOKBNTÁ:ff: Výzkum zpracuje F. Prýda.

2ff. VBSBLf BAD LU!Hicf, okr. Tábor
a) lCULT: Mohylová . pohřebišti z doby hradi~tní.

LOKs

Lesní trat Klobasná I1 ppč. 2042/1, 2042/5, 20)9/10
a část cesty 3099/2, jež lokalitu rozděluje na V a
Z ěást1 na s. okraji Veselí n. Lui. II, SV od továrny Preta, 950 m SSV od !el. eianioe Veselía střed
pohřebišti

73 mm od v. a 154

IDJB

od j. okraje listu

ll-))•102-A-d mapy Veselí n.L. (1 1 25.000). OKOL,
Prdskm:1 21.6.1912. BÁLEZ: . Pob.řebiště obsahuje 65
aohyl v 10 řadách. llobyly jsou často ome&eny pří
kopy a řada jich je podlOtlh)ich. Z lokality, leiíoí "f nadlll. V,ioe kolem 420 mna mírntfm JZ svahu
pod kÓtou 428,l m je výhled k JZ do údolí Lužnice.
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je pouze V část pohřebišti (na ppč.
20J9/lO). LITI Hlášení ~j. 277/72 ex:p. Plzeňa
et~rší lit. shrnuta u R. Turka, Slavieche Hugelgraber in Sudbohmen, 1958, 41-4), obr. 6-7.
Zaměřena

b)

KULT: Mohylové pohřebiště z doby hradištní. LO!s
Lesní tra t Klobasná II: ppč. nepřístupná; téměř
na ka t. hranici Zl.ukovas SV od lcÓty 649,9 na náhorním plateau 32 mm od v. a 137 mm od j. okraje
výše cit. mapy; tj. asi 1560 m SV od ná draží ve
Ve s elí a 740 m od kaple ve Zlultov ě „ OKOL: Prllzlcull
expo31tury 21 .6.1972. NÁLEZ: Skupinu 14 mohyl,
v ětšinou dobře zachovaných a čá s tečně omezených
příkopy. Z lokality D3 nf.Íhorní plo šin ě a J Z svahu
je výhled ke Zlukovu, Dr ahovu etc. LIT: Viz sub
a). KOi3NTÁň.: Cca 200 m s. od l oka lity při okraji lesa j e rožmbersltý mezník a rlžicí a l e topoč
tem 1656.

o) KULT: Středovoké tvr ziotě. LOK: Trat Talíře 900 m
SSV od kosta la, nad l. břehem Bechyňsk ého (Borkovického) potoka; ppč. 221/2 a 221/1 (čáat)s 140. mm
od v. a 115 mm od j. okraje listu mapy ~-JJ-102-A-d
(Veselí n.L.). OKOLi Průzkum expositury AÚ ČSAV
Plzeň 22.6.1972. NÁLEZi Tvrziště je dochováno
v podobě ho~olovité zvýšeniny se zploštělým vroholem. Je oválného půdorysu, náhorní plošina má
rozměry cca 42 x 23 kroků. Obloukem od JZ přes
S stranu k SV je tvrziště vymezeno oválným pří
kopem o šikmé hloubce asi 5 - 6 m. Na V a JV
strani je Da srázu k potoku příkop přerušen. Plateau je poruieno dvěma velkjm1 jamami, z nich!
zejména jedna je čerstv4ho data. V profilu jam
je patrný písčitý násyp a kamen, střední velikosti. Objekt je pokryt hustým stromovím a keři.
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ULO!a Sběr v exposituře Ad ČSAV Plzeň, př.č.
P 21/72. LIT: Hlášení čj. 276/72 exp. Plzeň.
KOIIENTÁ.ff: A. Sedláček, Hrady••• III, 1884, 177,
plánek na str. 180 označuje tvrz za královskoa
ze 14. stol; další lit.: P. Kuna, Dějiny měsa
Veselí nad Lužnicí a okolí, 1927, 1-2, foto za
titulním listem.
Středověká

kulturní vrstva. LOKz Ba V straně ul. Karla Weisse proti ěp. 92; na pravém břehu
Blatské stoky (Bechyňskáho potoka)s 460 m SSZ od
kostela ve městě. OKOL: Sběr expositu.ry Aď ČSAV
v Plzni 20.6.1972. Zaházený výkop. BÁJ.BZ: Zlom•
ky keramiky. Oto!: Př.č. P 20/72 exp. Plzeň.

d) KUL'?s

A.. Beneš

• vtvaov,

o.

Semněvice,

olc.r. Domažlice

a) IDJLTa Heurč. výšinné sídliště (hradiště?}.

LOKa
Lee mezi obcí Věvr~ a st. statkem Bový Dv&r,
ppě. 568/l, 562/1. OKOL& Ter,nní prdzlmm. IÁLBZ1 .
Ba skalním vysokém ostrohu nad potokem v lese T/•
ěinná sídliště na ploěe1 coa 0,75 ba, obehnan& na
SV etraně umělým nízlcým valem (stopy po příp. pří
kopu vně valu nezjištiny ter~nním ohledáním).
KOMEBTÁls Objeveno v r. 1972. V lese mimo prostor
obeboaný valem nalezen ojedinělt hradištní střep
okrajový a vlnovkou.
z. Karásek
mo}Q-lo•é pohřebiště, 2) Mohylové
pohřebiště ěasně lat,nské(?).
LOK& l) Les S od
obce ppč. 441 a 4J7. 2) Pole vlevo od silnice
Borovice - VěvrOT, asi 600 m od Borovice, ppč.116.

b) KULT: l)

Beurč.
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OKOL1 Terénní průzkum. NÁLRZ1 l) Při okraji cípu
lesa 4 mohyly (2 porušené, asi )00 m J směrem
l osamocená mohyla, velkých rozměrd, z poloviny
amatárslcy kopaná. Ba přilehlém poli nízké kopeě
ky snad po rozoraných mohylách.
2) Asi 10 m na. poli vlevo od silnice 15 dobře zmtelných rozorávaných mohyl. Dle pamětníků bylo jich
zde j eště por. 1945 nejméně JO. Při terénním prdzlcumu nalezeny na čerstvě zoraném poli keram1ck,
zlomky, z nichž 2 byly okrajOYé a zdobené ěas. lat,A.
ULOŽ1 Aď ČSAV. LIT: NZ čj. 5819/72, 2JJJ/45 AfV.
KOA'!ENTÁ:ff: Pohřebiště objevena 1972.
E. ČUjanová -

z.

Karásek

219. VIT:fN, okr. České Budějovice
a)

KULT: Mohylové pohřebiště z doby hradištní. LOKi
Lesní trat Baba I; ppa. 1263, 1266, 1267, 1272,
127Js l,l km od kaple v obci. OKOL: Průzkum 30.11.
1972 • zaměření - č. plánu 497 /4. NÁLEZ: Slrupina
69 mohyl (51 neporuše~ch, 18 porušených). ULO!a
Starší nálezy u České Budějovice, i.o. J.IV.48.
LITa Hlášení čj. lJOl/74 Aď. KOMENTÁffi Dříve
~edeno jako Ševětín nebo Vlkov.

b) IDLTt Mohylové pohřebiště - pravěk, kulturně neurčeno.

LOK: Lesní tral Baba II; ppo. 124), 1245,
1249s 250 m od skupiny slovanských mohyl v trati
Ba~a I. OKOLi Prdzkum 30.11.1972, zaměření ~. plúu 497/4. liÁLEZi Tři mob.717 Cl neporušená,
l porušená, l nejistá). LIT1 Hlášení ěj. 1)02/74

.Alf.
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c) KULT, Mohylové pohřebiště - pravěk, kulturně neurčeno. LOK: Lesní tral V cahrádltáoh1 ppč. 1075/21
1,7 km SSZ od kaple v obci. OKOL: Prdzlcum 29.11.72,
zaměření - o. plánu 497/l Alf. BÁLEZ: Dvě porušen,
mohyly. LIT: Hlášení 1299/74 Alf.
A. Beneš

3/30• VITWVES. okr. Jičín
KULT: Sídliště vypíchané keramiky. LOK: Budovy
JZD - vepřín. OKOL: Rozrušená objekty v zimě
1971/72 a další při hloubení jamek pro kdly 18.VI.
1972. Předal Dr. Zd. Dohnal. NÁIBZ: Střepy.
OLO!: M Hradeo Králové, př.č. 79/72.

v.

Vokolek

VIZMBURK hrad, viz Havlovice okr. TrutnOY

281. VLK.OV, o. Drahotěšice, okr. Česk6 Budějovice
a)

KULTs Mohylové pohřebiště z doby hradištní. LOK:
Lesní trat U břebenské cesty, ppč. 2784, 2787/21
2,6 Jan Z od kaple v Drahotěšioích. OKOL: PrdzkmD
11.10.1972, zaměření 15.5.197) - č. plánu 496/5
Alf o NÁLEZ: 64 mohyl ()8 neporušených, 26 porušených). LIT: Hlášen! čj. 1155/74 Aď.

b) KULT: Zaniklá středověká osada. LOK: 240 m JZ od
hájovny Cirban; 2460 m Z od trigon. bodu 569.7
(Baba) J ppč. 2735/la tra i U vrby - U Cirhana.
OKOL: PrdzkwD a sběr 20.7.1972 a 29.11.1972, návrh
na zápis do Státního seznamu nemovitých pamá tet
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!j. 1112/7) Alf. BÁLBZ: Zahloubený objekt, rozplaYovaný yttokem z rybníčlcu1 pravoÚb.14. destrukce objektu a kamennou substrukcí1 v okolním porušeném

teránu čiteln, další objekty a terénní úpravy.
ULO!: Sběr v exposituře AÚ ČSAV Plzeň, př.č.
P 26/72 - l, 2. LIT: Hlášení čj. 680/72, e.rp.

Alf

Plzeň.

A. Beneš

282. TI.KOV,

ou.

Tábor

KULT: Náhodný nález neolitický, druhov ě neurčen.S
objekty z pozdní doby halštatské, dva horizonty
Dálezd středověkých {kulturní vrstvy a mlýnská
sařízení) - vesměs sběr.
LOKi a) Pískovna Vlkov I1
č. parcel 704. 706. 709/8 a 12)4/4s prostor tě!b7 1972 cca 109 mm od v. a 35 mm od s. okraje mapy K-JJ-102-C-b (Horusioe)s asi 1.180 m sz. od kaple ve Vlkově a z. od duny Pískový vrch u Vlkova
{přírodní rezervace). b) Tamt,!; ě. parcel 709/8,
1234/4, 12)4/5. c) Tamtéž, č. parcel viz b).
OKOL: a) Záchranná akce a sběry lJ •• 20. - 22.,
2).6. - 5.7. b~ Průzkum a sběr 25.10. c) Prdzkwn
a sběr 22.11. NÁLEZ : a) Záchranná akce navazovala
na dřívější nálezy mlýnských kamend, halštatská keramiky a dřevěných konstrukcí v r. 1970 {autorka
dr.». Beranová)• r. 1971 (č. parcely 687/2 - T1z
BZO 1971 a HZ čj. 6591/71 Alf. A. Beneš - A. Rybová) • Bálezy :;;,ři bagrován! písku pokračovaly i v
tomto roce a zaměst.nanoi n.p. Západočeské kamenoloJD1' a štěrkOYny Blatná, závod Veselí n.L., zvláště J. Pálkovi~, spolupracovali při jejich záchraně. Protože vrstvy. z nich! nálezy pocházejí, leží pod vodní hladinou, bylo při stanovení profilu
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lokality nutné opřít se o pozorOYání dělníkd, kteří úložné poměry charakterizovali následO'Yněi
JO cm ornice, 50 - 100 cm jílu v nesouvisl, vrstvě, horizont vodní hladiny a vrstva pístu, jei
se místy těž~ až do hl. 6 m. Dřeva a kmeny stromů, většinou dubů, se objevují v hl, 50-100 cm
pod hladinou. Získána byla středověká keramika
z lJ. a 15. - 16. stol., dále části dřevěných konstrukcí - m.j. lopatky mlýnských kol.
b) Záchranná akce - keramika a mlýnský kámen.
o) Kamenný sekeromlat z amfibolitické horniny,
oboustranně provrtaný, d. 194 mm (IIIil)a středo
věká keramika. dřevěná součásti mlýnských konstrutoí a železná sekera. ULO~: a) Expositura Ad ČSAV
Plzeň, př.č. P 17/72, P 25/72; b) př.č. P )2/721
o) př.č. P 51/72 (kam. sekeromlat) a P 52/72.
S výjimkou kam. sekeromlatu byl materiál předán
M Tábor. LIT: Hlášení oj. 281/72, 554/72 a 681/72
exp. Plzeň. KO.MENT.Áff: V knize F. Kuny, Dějiny
města Veselí nad Lužni.cí a okolí, 1927, 109, se
zmi.Ďuje podle urbáře z r. 1556 mlýn mlynáře Petra, ·
který stál na Lužnici, pravděpodobně v místech
pod "Červeným křížem" , kde odbočuje pěšina k Blaiků jednotě a kde byly podle starých pamětníkd jii
dříve naleze •.y mlýnská kameny. Tento mlýn mohl bft
podle sdělení místního vlastivědného pracovníka
F. Saláka zrušen za vlády Vil&ma ~ Rožmberka (1545 1592), což by korespondovalo s mladším horizontem
středověkých nálezd v pískovně Vlkov I. Podle rozptylu dř'3věnýoh koJ1Strukcí mljnd se však zdá, že
v tc o úseku Lužnice bylo ve středověku ml.ýnd
několik.Viz též heslo Horusice (pískovna Vlkov II)
., tomto BZO.

A. Beneš

,
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28). YOJBIICB. o. IOYá Vee, okr. Rychnov n.Kn.
a)

IDL!s wiiokl mobylník (?). LOK: Okraj lesa sz
od obce, mpa 11-))-69-A-d. 1) mm od Z okraje a
113 1111 od S okraje mapy. OKOL: Prdzlrum 16.II.
1972. RÁLBZs V metě znatelná ) mohylovi tf násypy, s nichi 2 prokopal 01. Kašpar. V jedné údajnl nalesl br. kroužek, který se nedochoval.
IOMBBTÁI: Je možn4, le jde o nový mobylnílc, patrni lulické kultury.
v. Vokolek

,>

IIJL!: Středověk - novověk (lJ. - 17. stol.).
LOX: U domuč. 15. OKOLa Terénní úpravy v okolí
domu čp. 15, sběr 01. Kašpar, předáno 16.2.1972.
WÁLEZ: SOQbor keramiky. Nejstarší střepy pocházejí ze 1). stol. Na) dnech jsou plastické hrn~ífsk, značky - dTojitý kruh, uvnitř paprskovitě čle
něný loukotěmi. Okraje jsou mírně rozevřené, na
Ynějií straně . zesílená. Pod okrajem je většinou
Dizk& hrdélko, zřetelně odsazené od těla nád~by.
Povrch 3e zdobený vodorovnými rýhami, vodoro-.nými
fadami Trypd a žlábkovitými vlnicemi. Část soubo ru keramiky pochází ze 16. - 17. stol. ULO!: Dep.
• Hradec 1trá1ov,, př.o. 2/72.
J. Sigl

284. YOLTÍffOV, o.

Klučenice, okr. Příbram
hradiště

z mladší doby bronzové.
t,OKa Znám, hradišti na oatro!ně !íkovec na pravém
bfehu VltaTy. OltOLa Balezeno při výzkumu B. Dubak4ho kol r. 1950. Dubskt poté •ěnoval Pr. Jedliě
kOYi. BiLBZ1 Hliněný přeslen prdměru. J2 mm, zdobeni po oboa. stran.ách řadami ěárek (VII, 1).
K.ULTa P!ieslen s
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ULOŽ: Sbírka řed. školy v Čimelic ích Fr . J edličky.
Čimelice čp. 146, okr. Písek. LIT: NZ č j. 1620/73
AÚ ČSAV Praha.
J. Frohlich

285. VRACLAV, okr. Ústí nad Orlicí
KULT: Slovanské hradiště.

LOK: Hradiště - ostroh

nad kostelem sv. Mikuláše, předhradí - JV od hradiště, M-JJ-81-A-a (Vraclav), 80-99 mm od V okraje,
137 - 155 mm od S okraje. OKOL: Terénní průzkum
11.4.1972 (Sigl, Vokolek). NÁLEZ: Na př edhradí ,
jež je situováno JV od vlastního hrad i št ě a je
oploceno, stojí a dále se budují nové hospodáře k,
budovy. Předhradí je tedy již z velké části zniče
no. Na předhradí byly zjištěny keramické zlomky
z mladší doby hradištní, mzanice a štípaná industrie. Keramika je šedohnědá s hojnou příměsí slídy.
Hlavní výzdobný motiv jsou pásy výrazně rytých vodorovných rýh. ULOŽs Dep. M Hradec Králové. př.o.
J5/72.
J. Sigl

286. VRAJIOVICB. o.

Břasy,

LOK: Mezi lesíkem cca J50 m při
sil.Dici z Rolcyc8Jl do Vranovic a J a JZ částí obce
až k samotě čp. 61. OKOL: Komise na zákl. hlášení p. Všetečky a M. Vlašánka. NÁLEZ: V terénu,
prostoupeném sytě červenou hlínou je patrno mnoish'í etřepd a velkých zlomkd silnostěnných nádob
se strupelnatým rozpraskaným povrchem. Torza nádob jsou štíhl,ho lahvovi tého tvaru bez hrd la a
dosahují výšky až JO - 40 cm. Jedná se pravděpodobn6

KULT:

Novověk.

okr. Rokycany
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o Dále• s iiovo„lkého obdob!, tterl je enad mof.no
spo~it s pr6myelOYou v;frobou 18. stol. LIT1 Hlilem ~j. 5996/72 (B. Wecbvátal).

281. ftĎŠICB, o. Golaův Jeníkov, okr. Havlíčkth Brod
IDLTa Středověký hrádek. LOKs Červellice, oetroh
nad potokem V od Vrtěšic, M-)3-80-C-a (VilémOY) ,
46 mm od Z okraje DBpy, 100 mm od S okraje mapy.
OKOLa Terénní průzkum 28.4.1972 (Sigl, Vokolek) .

BÁLEZ: Brádek je opevněn na S straně třemi vyaoktmi, dobře mchovalými valy a hlubokými příkopy .
Ba boční Z straně je patrn, vybíhání valů a pří ko
pd do příkré stráně. Vlastní prostora hrádku je
50 x 20 m. Hrádek a jeho okolí je porostlé lesem.
LIT: A. Birnbaumová, Soupis hiatoriokých a uměleo
Jqch památek v okresu Čáslavském, str. J69, obr.
292 na str. 370.
J. Sigl

288. VYSOČABY, o. Hrušovany, okr. Chomutov

KULT: Neolitické sídliště. LOK: Stavba a truakoviště pro elektrárnu Tušimice II, výohcxl ně od v s i,
eběr.
OKOL: Průzkum na základě hlášení p. Kobra
z lB.l0.72 byl proveden 23.10.1972. NÁLEZ, Prohlédl jsem plochu cca 10 ba e negativním výsledkem. Pouze na ploše lO x 15 m jsem zjistil sběrem
neolitickou keramiku, svědčící o existenci sídliitě. Další prdzkwD nepřinesl pozitivní výsledky.
ULO!: Expozitura AÚ ČSAV Most, č.př. 286/72 Most.
LITa Hl. ěj. 1044/72 Most.
D. Koutecký
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289. VYSOKÉ MÝTO, okr. Ústín. Orl.
a) KULT: Latén, pozdní doba hradištní - středověk .
LOK: Pole JV od Bučko va kopce, S od silnice do
Chocně , ~-JJ-81-A-b (Vysok é Mýto), 150 mm od Z
okraje. 165 mm od S okraje mapy. OKOL: Sběr 11.4.
1972 (Sigl, Vokolek). NÁLEZ: Několik zlomkd ker amiky z doby laténak6, ve které je silná příměs
tuhy a keramiky z konce doby hradištní a střed ově
ku, j ež je tvrdě vypálena a šedě zbarvena. Povrch.
této ker amiky je zdobený několikanáso bnými vlnicemi žlábkovitého provedení. ULOŽ: Dep. M Hradec
Králové, př . č. J6/72. LIT: Archiv AÚ ČSAV čj.
5481/67 (Sl . Vencl).
b) KULT: Středověk (14. atol.). LOK: Pole J od Buě
kova kopce, M-JJ-8 1-A-b (Vysoké Mýto), 128 mm od
Z okraje, 157 rmn od S okraje mapy. OKOL: Sběr
11.4.1972 (Sig l, Vokolek). NÁLEZ: Atypické stře
dověké střepy, povrch tmavě šedý, setřený. Ojediněle zastoupena ke ramika a příměsí tuhového DB teriálu. ULOŽz Dep. M Hradec Králové, př.č. 37/72,
'38/72. LIT: Arohiv AÚ ČSAV v Praze, čj. 5482/67
(s 1. Vencl).
J. Sigl

290. VYSOim NAD JIZEROU, okr. Semily

KULT,

Středov ěký

hrad

Nístějka,

14. - 15. stol.
LOK i Na ostrožně nad sou tokem Jizery a Farského
(Vysockého) potoka 4 km JV od Vysokého n.Jiz.
OKOL: Výzkum paláce a cisterny. NÁIEZ: Během
druhtS etapy výzkwm.t (navázala na vyzkum J. Ka'fána
z roku 1958) byla prozkoumána zbývající část paláce a cisterna před ním. V paláci byl zjištěn
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okraj rozsahu destrukce kaohlovýoh kamen, která
etála v SV rohu budovy. Nálezy zlomkd nádob byly
v naprost, menšině proti z l omkdm kaohlll. Při západJÚ zdi nalezen železný nástroj - nůž na řezání
llábků v šindelích. V ciste rně zj iš těn pouze půl
metrový zásyp, který neobsahova l žádný materiál .
ULO!z M Liberec, př.č. 59/72 - 66/72. LIT: Kaván
J., Výzkum na hradě Nístěj ka, Sborník SM - Historie 2,1959, str. 29.
v. Weber

291. ffSOll CHLUMEC, okr. Příbram
KULT: Středověk. LOK: Hrad Vysoký Chlumec, J a Z
parkán. OKOL: Keramika vybraná z sond zjištujícíoh
geologické a statické poměry v J a Z parkánu bradu .
Bávštěva referenta 12.2.1972. NÁLEZ: Keramický
soubor po zběžné prohlídce neumytých střepů datovatelný do 15. - 16. stol. Tvarová ná plň je tvoř~na
hrncem, džbánem, trojnožkou, rendlíkem, poklicí,
talířem a komorovým kachlem (bua nepa trné zlomky
kachlů nepolévaných, či větší fragmenty se zeleni
olovnatou glazurou polévaných kaobld s renesanční
ornau,ntikou). Výzdoba nádob je tvořena radélkem,
iroubov1cí a plastickou lištou, převá žná část matez,Ulu z,edukěně pálena. ULOŽz Státní hrad Vysoký
Ohlamec, starý palác. LITi Z ěj. 1197/72; BZO l
1963• BZO 3 1965, 39.

T. Durdík
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292. ZÁBLAT!ČKO, o. Záblatí, olcr. České Budějovice

KULT, Pozdní doba halštatská až laténská, sídliště.

LOK: Trat Na Dlouhém, asi 1200 m SZ od
osady, na mapě M-JJ-101-D-a (Mydlovary, lt25.000)
je sídli ště situováno 25 mm od záp. a 130 mm od
sev. okraj e listu. OKOL: Pr~zkum expositury
Plzeň 23.11.1972 . NÁLEZ: Více zlomků keramiky
(IV:J-6). ULOŽ: Exp. AÚ Plzeň, přír.č. P 48/72;
starší nálezy uloženy v M Vodňany, sine; v M Písek, přír. č. 357 - 358/72 a ve sb. J. Frohlicha,
Písek, Otaveká 1814. LIT: NZ AÚ čj. 1753/7);
k lokalit ě: BZO 6 - 1968, 170 - J. Frohlich, ěj.
Aď 1956/59 - E. Soudská - nálezy v M Vodňany a
čj. 682/72 exp. Plzeň (A. Beneš - J. Michálek ).
A. Beneš - J. Michále k

29). ZADBf ZBOROVI CE, o. Třebohostice, okr. Strakonice

KULTz Stře dověk - neurčeno, sběr.

LOK: Tra\ Vil-

ňovka,

záp . okraj osady. OKOL: Sběr a průzkum
expositury v Plzni 1.12.1972. NÁLEZ: Zlomky raně středově ké a středověké keramiky. ULOŽ: Exp.
Aď Plzeň, př!r .č . P 63/72. LIT: NZ Aď čj. 3057/7).
KOMENTÁit : V této trati uvádí B. Dubský nálezy keramiky z doby laténské, nalezené při aázaní višňovky (Fravěk jižních Čech, 1949, 320).
A.

Beneě

- J. Michálek

294. ZAJE~ICE,o. Vrskmaň, okr. Chomutov
KULT: Knoví zské

sídliště,

sídlištní vrstva, narušené objekty. LOK: Krechty JZD, 100 mV od
kravína JZD, při za s távce ČSAD Zaječice. OKOL :

- 201 -

Zjiilo•aoí výslcwn dne 1).5.1972. NÁLEZ: Bejssn,
aídl15tnť vrstvy a sídlištní jámy Te stinách starých Jcreohtd. Získány vzorky keramiky . ULO!: Sbírlca exp. Kost, č.př. 241/72. LIT: Z oj. 324/72
(exp. Most).
z. Smri
ZÁVIStr viz Lhota, o. Dolní Břežany, okr. Praha-západ
ZBIROH hrad, viz Koberovy, okr. Jablonec n. Nis.

295. ZBUDOV, o. Dívčice, okr. České Budějovioe

UJLT1 Pozdní doba halštatská až latánská, sídlišti.
LOK: Návrší L'buňov, vých. osady, ppč. 594, 595, 601,
602, 60) a 605; 50 mm od již. a 155 mm od výoh. okraje mapy M-))-101-D-a (Mydlovary, l:25.000). qKOLa
Starší sběry v M č. Budějovice a M Vodňany, neinvent.1
sáchranný výzkum autora 1. - 9.11.1972 a prdzkwlly
14. d 28.2.197). NÁLEZ: Vedeno 11 sonds zjištěno
10 zahloubených jam a ěást pddory~ obdálná kdlov,
stavby: keramika, zlomky mazanice, železné strusky,
zvířecí kosti a vltavín. ULO~: Exp. A~ Plzeň, přír.
ě. P )6/72 - la! P 47/72. LIT: Ad oj. 2447/58 (A.
Beneš), 6684/63 (Z. Piedler), 44)/65 (A. Beneš)J ěj.
exp. Plzeň 575, 620, 635/72 a 55/73 (J. Miohálek)J
A. Beneš, BZO 2 - 1964, 50, ě. 175 (I)s nálezová
spr,va Alf čj. 3570/7); v. Ira, O vesnici Zbudov,
Vfblr z prací ělend HistorioktSho klubu při Jihoěes
tá muzeu Y aeektch Budějovicích, 9/1972, a. 3,
163 - 164s A. Bene! - J. Michálek, Prav~k, nálezy
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u Zbudova, Výběr z prací••• 10/1973, o. 2, 111 112, J. Miohálek, Laténské sídliště u Zbudova..,
ji!ních Čechách, AR XXVI 1974, 21) - 224, )17 )18.
KOMENTÁA: Ba lokalitě zaměřeno po hlubok,
orbě dalších asi 25 objektd, které budou předmětem
dalšího výzkumu.
J. Michálek

ZE~CHY, okr. Mě lník

KULT: Únětická. LOK: Pole na j. okraji oboe při
staré cihelně za domy čp. 35 a 43; ok. bodu
47,750:66,600 Ion na mapě M-33-65-B-o (Kralupy n.
Vlt.). OKOL: Povrchový sběr - v. Fencl, Kralupy
n.Vlt., 17.10.1972. NÁLEZ: Keram. střepy. ULů!a
M Mělník, inv.č. Pr 15124 - 15130. LIT: M Mělník BZ 14/7).
K. Sklenář
ZLENICE hrad, viz Senohraby, okr. Praha-východ

297. lun>ACH, okr. Ústí nad Orlicí
KULT: Středověk. LOK: Zříceniny hradu Žampachu,
přední hrad.
OKOL: Narušení zpdsobená patrně neznámým amatérem. Poškozená obvodová ze! předního
hradu, druhá jáma v jeho areálu dosahovala přes
lm hloubky. Třetím narušením zasažen čtvercový
podsklepený či studniční prostor budovy na J straně předního hradu. Odtud získán rozsáhlý keramický soubo~. Návštěva 9.10.1972 na základě hlášení
J. Raka. NÁLEZ: Keramický soubor o počtu přes
tisíc zlom.led. Převládajícím tvarem je bezuchý
hrnec s vysokým pro!labeným okružím, zastoupený
1 jako loštické zboží. Z dalších tvarů jsou za-
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•toupeny dťbán a rendlík, ojedillěle pak poklice,
oed.Júk, komorový kachel a glazovan! trojno!ka.
Pleválnou Mat ~teriálu lze předběžně datovati
do 14. stol. a to spíše do poloviny tohoto atol.
ULO!a A.tf. LITa Z čj. 5907/72.
T. Durdík

299.

hso,

okr. Louny

IDLTa

LOK: Kovářská ulioe u domu ěp.
75). OKOLa Drobný zásah na stavbě nádrže na topn, oleje Oborováho podniku Chmelařství, na zákla41 hláiení jeho zaměstnance J. ffánka. NÁLEZ: Dolmmentová.n l objekt charakteru jímky, z něj a z vtkC>pQ nádrle další keramické nálezy. Obojí se hlásí
do období pozdního středověku (15. a 16. stol.).
ULO!a Expozitura Aď ČSAV Most, př.č. 1)9 a 140/72 .
LITi BZ ěj. 1)2/74 (Most). KOMENT.Áila Uvedeno v
soupisové části chystaného sborníku k 20. výročí
vzniku expositury.
J. Bubeník
Středověk.

299. BÁR JIAD SÁZAVOO, okr. !!ár nad Sázavou (Morava)
KULT1 Středověk

(1). stol.).

LOKa Poloha Na starúa ~sti. BÁLEZa Pokračování systema ticlcého vtskwlm saniklého městečka oisteroiáokého kláštera,
kter, bylo zaloleno por. 1250 a asi po 20 letech
přeneseno. Ba ploše 18 ard zjištěny pravidelné řa
dy kdlovfoh jamek. V interiéru staveb rdzná zahloubení, jám_y, ohniště nebo píoky. Dvoroová stavba, ohraničená žlabem na zadní straně zdvojenim,
s kdlovými jamam.1, zaujímá prostor o stran.ách

- 204 -

17, 5 x 25 x 25 m.

této plochy, dále olenin, řadami k~lů, zemnice se stupňovitým vchod em mimo obvod jámy a polozemnice. V jiné jámě bylo ohniitě s množstvím nálezů žel ezné strusky. Další
zemnice byla situována před prdčelím staveb . Bálezy keramiky 13. stol., žel ezné nástroje, zlomky
tuhových tyglíků, bronzové p řezky, nedokonče ný archi t ektonický detail. ULO~: Aď ČS AV. LIT : Z čj.
Uvnitř

2555, )824, 3825, 5046 a 7997/72.
M. Rioh t er

)00. !KLENICE, okr. Kladno

I

KIJLTi Knovízská a římská.

LOK: Na políoh ppo.
379/1 a 379/5 V od obce. OKOL: Sběry po orbi.
BÁLEZ: Rozsáhlé sídliš t ě ničené orbou, ukazuje,

dle velkého množství keramiky, především na ulíván! v době knovízské kultury (zásobnice zdoben,
pretováním, plastickými páskami i jemná keramika
a tence rytou výzdobou na koflících aj. ) . Jin,
porušené objekty ukazují však dle keramických posdatatků na kulturu doby římské (zlomky s výzdobou ozubeným kolečkem; zásobnice s vrypy, hřebe
nováním a hrubým rýhováním). u1oi: Aroheologiok/ ústav Praha. LIT: Čj. 2401/72. KOMENTÁil:
Pokud j de o sídliště z doby římské je pravd ěpodob
ná souvislost (alespoň v určitém časovém úsek1l)
s velktm l árovým pohřebištěm z doby římsk ,, zkoumanfm na kat. úz. sousední obce Třebusic.

K. Motyková
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301. IBIZBICE, okr. Kost

KULts Pro toúnětická (?, zvonoov1t, poháry?) . LOK,
V oboi za tarou, v okolí bodu 09, 900 100 , 400 km
na map ě K-33-52-A-d (Most). OKOL1 Na základě bláiení dr . J . Loka je, ze stavby rodinných domkd pro
zaměstnanc e Státního statku, proveden drobný zásah.
BÁLEZa Odkryt zbytek kostrového hrobu, pohřeb ve
skrčené pol oze, na pravém boku, or 1entt oe J-S , zachován, toliko hlavní kosti dolních a horních kon6eti.n, v partii horních končetin naleze na kamenná
nátepní dest ička. Předtím od dr. Lokaj e převza ty
ěásti nádoby a kostí z lebky, nalezené prý společ
ně v místech pohřbu. Podle sdělení praoovníkd stavby, byl prý na stavbě, před naším p říchodem, zničen
přinejmenším j e itě j eden další hrob . ULOŽ: Expozitura AÚ ČSAV Most , př.o. 141/72. LIT, NZ čj. 133/74
(Most). KOMENTÁff: Uvedeno 1 v soupisové cáeti ccyetaného s borníku k 20. výročí vznilcu expozitury.
J. Bubeník
I

:,02. II!ELICE, okr.

L0Wl3'

KULTa Údajné s tředověké tvrziště. LOK: Okrouhlá T,výlenina v j iž. okraji veen1oe, při toku říčky HutNarašena mís tním spor tovním areálem. OKOL:
Zjišlovací negativní výzlcum dne 2).J.1972. Provádln v souvislosti se stavbou fotbalov6ho hřiš ti.
llÁLEZa Okro\1hlá vyvý§enina o , 42 m a výšce 1 , 5 al
2 m, obtékaná říěkou. Ba okraji vyvýšenil)J' položena sjištovací sonda o rozm. l x 3,5 m. Nález negativn::C, rostlý terén. LITa Z ěj. 182/72 (exp. M ~i ).
KOIBBT.Áls Exi s tence tvrzišti , dolo!en,ho v obci t
~. 1)18 (Sed l.áěek, Hrady••• sv. 14, str. 408 ) ve
akoumané poloze , málo pravděpodobná. z. Smrž

n,.
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REJS'lffK LOKALIT PODLE KULTUR
(Kulturní zařazení a klaaif1kao1 nálezd provedli
autoři zpráv.)
PLEISTOCÉN ••••••••••••••••••••• 208, 2)9
PALEOLIT • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • J, 80, 114?
MEZOLIT

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 69, 192a

NEOLIT, všeobeon~ •••••••••••••• 9? 1 58a1 76 1 _114?, l)2a,
15~. 28~, 266
Kult. volutové lineární ker. •••

16ě 22 1 40? 1 6) 1 8), 118a,
17 , 1~5,
2u7, ~21

Kult. e vypícb. ker. ••••••••••• 8, lla, 16 1 22 1 27, 59, 6),
7) lOJ, 118 16) 168,
2oia, 207, 2Í4, 2~0, 2)1,
268, 280
Kult. jordanovská •••••••••••••• 20
EIEOLIT •••••••••••••••••••••••• l6i 35?, ll8a?b, 125?,
20 a, 240a, 275a?

Výl. sídlišt~ •••••••••••••••••• 48?, 179a
Kult.

řivnáčaká

•••••••••••••••• 104, ll8a?, 122, 125

Kult. nálevkovitých pohárd ••••• lla, 38, 74a, 139, 14)
Kult. s keram. š.adrovou •••••••• llo, 42, 50, 207
Kult. s keram. zvone. pobárd ••• 273, )01?

DOBA BROIZOVÁ, vieobecni ••••••• 98a
Starší doba bronzová••••••••••• )7, 57a, 73, 86a, 92,
265
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hlt. úit1ot, •••••••••••••••••• llb, 12, 16, 171 )Si 41,
118e, t 15Jai 1·15 1 91,
201a, 1207, 2 la, ~lJ,
224, 229?, 296
llobylori kult. etf. d. brons. ••• )9g, 57a , 62a, 76, 86a,
109a, 129bi 137~1 l5laJ
155, 158 88 W9
l9ba ,

197, 22ot1> 1 ~21, ~Jl,
2)5, 2J6a, 266a

llladlí a posdni 4. brons. ••••••• 144
PopelDio. pole•••••••••••••••••• J J, 68?, 174, 182
hlt. lulioki ••••••••••••••••••• J6 1 74~1

sel 911 106,

l8J , 21.t! , 2 6, 222a, b,

28Ja

~ult. Jmnísat, ••••••••••••••••• l lb, f, 17? )8, 40 46
5~1 6J, 71?, 7),
1i1.
lwa? d?,h 120 134
192 , i97, i 54, {59, i 64a,
167, 170, 207, 209 2lla,
2)1 1 246, 254a, 2581 261,
271, 27), 275b,c, 2~4,

1t,

J OO

Štít.rekt

ty"p •••••••••••••••••••

76{ 111, 120, 147, 154,
24

DOB.A IIAIAttTSKÁ, Tleobeonl •••••• 11 51 1Ja,b 2 _2Ja, J9t ,
4u , ,7a,b, u9a, l5Jb,
210 1 225, 254a, 262a,

27), 275c, 282, ll8g,h

MohTln, kult. doby halltat • •••• 62b, 109aJ 176, 189, 227,
264c?, 26ba
Kult. bylanaki •••••••••••••••••• 17, 38, 208 , 222a

blt. eleuko-platlnicd •••••••• ) 5, 79, l07a,b, lJJ,
15Ja
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Období
ěaeni

pozdně balitatská lat,nsk, •••••••••••••••••• 7)1 771 157a, 16la1 b(?),
178. 1·,9b, 195, 201, 2)bb,
292, 295

DOBA LATimSKÁ ••••••••••••••••••• 2. llb, 17, J2, )4, 5~1 72,
7b, 881 9)a 1 b, l08i lV1a,
111, l~li l29a, 14 a 1 b,
l42a,bÓ 48, 149 1 15,, 190,
191, 2 o, 220, 222a,b, 225,
245a, 250, 254,, 274, 278b,
289a

DOBA fffMsKÁ ••••••••••••••••••••• 5 17 J8 40 57a 73 121,
142a,b, 1to, ~22a,b, 2~5,
244, 245a,b,c, JOO
• • • • • • • • • • • 207
DOBA SLOVANSKÁ

Praieki typ••••••••••••••••••••• 46, 178
Období hradištní (slovansk,) •••• 2 1 lld,e,g 1 17, JOe, JJ, )5,
J~a,b h, 4~, 4b, 47, 55, 60,
75b, 1·16 1 78, 79 1 00, 84, 93a,
98b, lO~a,b, l0~b1 112J 11)1
115, 116, 135, 14~, 14b, 14·,,
149 , 156 , 16 9 , 172 , 178 , 18 l,
191, 194, 197, 201b, 205,219.
225, 228, 2JO, 2J6b,240b, 244?,
247, 2531 255, 259, 267,272,2750,
277a,b, ~79a, 28la, 284, 28,,
289a

SéDOVŠK ••••••••••••••••••••••• 41 6 1 9, 10, lle 1 h, 14, 20,
2i, ~Jb, 25a,bl ~9 1 331 43,
49, 53, 58b, 6 1 6,, 6·,, 74a,b,
78, 81 85a b, e6b, 87 89{
90 1 lOO, lO~b, 1101
12J l2b 128 l32D

ll5j

l 9a,b,

lJ
1)4,
1)7b, 145, 157b, 16ib? {62
l64a,b1 d,e 1 1651 191, {92a,b,
193, 1~4 195 ~Old 203a-e.
204a.b. ~05. 206, 2{1b.c1 214,
2J6b,o, 2371 2400, 243, ~45a,
250 251 2,4a,b 256 260a 0,
262b, 267, 269, ~70, 276 1 2Ťfo,d,
281b, 282, 28Jb, 287, 28~a,b,
293, 298, 299
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Stfeclnlt - Jara4y •••••••••••••• 71 15, 19, 56 1 94{ 96i
9·,a,b, 99, 10,, l 7, 35,
l5)b, 180, 215, 218, 2)) ,
270, 290, 291, 297

•ovom •.......................

186, 2010, 202, 2110, 22),
250, 260b, 28)b, 286

ll>JIYLY - Tleobeonl ••••••••••••• 21, 26, )Oa,b,otd,e,f,
)la,b, J9a,b,c,tt,e,g 1h,
41, 44, 47, 55, 57, b2a,b,
641 70a,b, 75a, 82, 9~1
llb, l)b, 1)8 190 1~
150, 15la,b, iss, lsa, l66,
171, l7Ja,bá 1751 176, 177,
184, 185, L 9, l~6a,b1 o
217, 227, 2)2?, 238 , 24~1 ,
252, 26)a,b,o, 266a, b,277a,
278b, 279a,b, o, 28la, 28)&
BIADIŠ!I - Tleobeoal ••••••••••• 2, 9, 28(?)! )9fi 45, 46,
74a, 75b, au, 10·, 1),2),
112, 11)1 129a, 179b, l8l,
212, 2)41, 278a?, 285

•••••••••••••• 16 1 18, 20, 2)b, 28, )Oa{

cLd,f1 )la, J9a,c,d,e, 5,

s·,o,

b2b, oó 64, 70a,b1 82,
101 l 2a 114 124
127, 150, 151b, t6l, 173a,b,
199, 217, 2)2, 242 252
257 1 26Ja1 b,c, 2661>, 27Ša ,
278D, 279D,c
95

DGA!IUf ZJIŠSf ••••••••••••• 24{ )lbt 58a 1 66, 68 1 130,
l), 18, 190, 198, 226 ,
242, 248, 264a,b, 302
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SEZBAII ZÚČAS'!Whfcu IISTirocf
Bíl1Da, Aroheologioký odbor tepl1ok6ho 11111sea
Blatná, Památník města (negativní spr,Ya)
Čelákovice, Místní Ylaetivědn6 musewa
Horaž~ovioe, Městská muzeum (negativní spr4Ya)
Hradec Králové, Muzeum
Cheb, Muzeum
Chotěboř, Městská muzeum (negati•ní zpr4Ya)
Jaroměř, Městské muzeum (negativů zpráYa)
Liberec, Severo~eek, muzeum
Most, Expositura Atf ČSAV
Bymburk, Vlast1Yidné 1111zewa (negativlÚ spr,Ya)
Plzeň, Bxpositura Atf ČSAV
Plzeň, Západoěeák' museum
Poděbr~dy, Polabsk, muzeum
Praha,

.Atf

ČSAV

Praha, D
Praha,

IO(

Vodňany, Městské museum a galerie (negativn! spr,"t'a)
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SEZBAII AUTOR8

dr.
dr.
dr.
dr.

A. Beneš, exp. AÚ ČSAV Plzeň
M. Beranová, AÚ ČSAV Praha
J. Bubeník, exp. AÚ ČSAV Kost
P. Budinský, Archeol. odbor tepl1ok,ho • • • Bíl1Da

M. Cvrková, m. Óetí n. Labem
dr. B. Čujanová, AÚ ČSAV Praha·
dr. M. Doubová, ZČM Plzeň
dr. P. Drda, AÚ ČSAV Praha
T. Durdík, Alf ČSAV Praha
dr. J. Fridrich, AÚ ČSAV Praha

dr. M. Fridrichová, MM Praha
J. Frohlich, PÍ3ek
dr. A. Hejna, AÚ ČSAV Praha
dr. J. Hrala, AÚ ČSAV Praha
dr. L. Hrdlička, AÚ ČSAV Praha
dr. v. Huml, MM Praha
P. Chotě bor, ČVUť Praha
dr. L. Jansová, Aď ČSAV Praha
dr. J. Justová, Aď ČSAV Praha
z. Karásek, Horšovský Týn
J. Klápště, exp. AÚ ČSAV Most
dr. D. Koutecký, exp. AÚ ČSAV Most
dr. J. Kudrná6, AÚ ČSAV Praha
dr. M. Lička, BM Praha
J. Michálek, exp. AÚ ČSAV Plzeň
4r. K. Motyková, AÚ ČSAV Praha
b. v. Moucha, AÚ ČSAV Praha
d~. B. Bechvátal, AÚ ČSAV Praha
dr. I. Pavld, AÚ ČSAV Praha
dr. I. Pleinerová, AÚ ČSAV Praha
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dr. E. Pleslová, AÚ ČSAV Praha
dr. M. Princ, AÚ ČSAV Praha
r. Rada, exp. AÚ ČSAV Mos t
dr. M. Richter, AÚ ČSAV Praha
dr. H. Sedláoková , Polabské muzeua Podibrady
J. Sigl, KM Hradec KráloY6
dr. K. Sklenář, NM Praha
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B i b l i o g r a f 1 e
!esk, archeologick, literatury sa rok 1971

Eva

ňujanová

- Jan Rataj

Vieobeon, práce
l. Bu o h v a 1 de k, M.: Oinnost 0SSA v letech 1968-1970
a nové Úkoly, Zprávy CSSA XIII 1971, 1.
2. 1 ~ o hl 1 o h, J. (J.P.): Ničení pravěkých mohyl,
Vfblr VIII 1971, 42.
). K· a v k a, P.: Dějiny Oeskoslovenska do roku 1437,
Praha 1971.
4. L 1 ! k a, M.: Stopy krve v pravěké keramice, Vesmír XI

1971.
5. • a 1 t, V.s Pravěk Brandýska, Zpravodaj Roztoky III
1971, )6-44.
6. • a 7 e r, J.s 70 let Klubu za starou Prahu, Stalet,
Praha 1971, 7 (oiz.réa. 272, 28), 295, )07) •.
7. • i k a, A.s Československé dějiny v obrazech, Praha
1971.
8. • e u a tup n ý, J.: Ke kritice archeologických pramend, SPPFBU E 16 (archeol.-klas.) 1971, )5-41.
9. Ob• 1 na, J.1 K některým problémwn základního výzkumu, ~orba, 20.10.1971, 4.
10. P, Te k, K.s Textil.D.í výroba v historickém přehledu,
RospraTy BTII v Praze, sv. 50, 1971, 214.
11. Pa T • l, J.1 Dějiny umění v Československu {Doba
velkomoravská a předrománslcá - Doba gotická),
Praha 1971, 7-19, 40-78.
12. Podob a k f, J.1 Dějiny Rovenska pod Troskami a
okoli, I., Rovensko pod Troskami 1971.

- 2 14 -

l).

Poláček. J.: Pravě ké kořeny

15.
16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.
2).
24.

25.

260

27.

Budějovic.

VIII 1971. 1-).
Po ul í k. J.: Vývoj a postavení archeologie v naií
eocialistioké společnosti. Věstník ČSAV, Praha,
80 1971, )39-343.
Pr 1 no, M.: Oohrana aroheologiokých památek. Zprávy
0SSA XIII 1971. 91-106.
Sklená ř, K.: Snahy o založení aroheologiokáho
časopisu v Národním muzeu (184)-1854). ČRM-HJI,
140, 1971, 46-5).
Sklenář, K.: Soupis prací z prehistorie a protohistorie v časopise "Český lid" (1892-1969).
Zprávy ČS SA XII 1971, 21-49 .
Sklenář, K.: Padesát let organizace českosloven
ských archeologů. Sborník ČSSA 4, 1970-1971,149-154.
Sklenář, K.: Hrob praotce Čecha. Vlast. sb. Litoměřic ko 1971, 91-99.
Sklenář, K.: Krolmusův výzkum mohyly u Rostok
roku 1855. Vlast B J 1971, 3-7.
St ach, J.: Stašsko a okolí. Výběr VIII 1971,44.
S v ob od a, B.: Archeologie doplňuje písemné spr,•7•
LF 94 1971, 117-12).
Tome k, o.: Pravěké osídlení obcí Vodochody, Drasty
a Hoštice. Zpravodaj Roztoky III 1971, 55-61.
Ven o 1 o v á, N.: Pravěké sklo v Oeekoslovenslcu.
Zprávy ČSSA XIII 1971, 55-74.
Tempír, z.: Einige Ergebnisse der arobaoagrobotanischen Unterauchungen des Anbaus von Kulturptlanzen aut dem Gebiet der CSSR. Actes du VII8 ·
Congres, Praha 1971, 1)26-1329.
Wald ha~ ser, J.: Archeologický výzkum v severních Čechách II, 1970. Liberec 1971, 6).
! e ber a, K.: Slánská hora - v třetihorách sopka,
v předhistorické dobl sídliště pravěkého človika.
Kladenská záře 1/1971, 74-79.
Výběr

14.

Oeských
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Paleolit a mezolit
28. J e l í n e k , J.: A New D1soovery of the Jaw of an
Intermediate Type of Neanderthal Man in
Czeohoslovakia. Aotes du VII 8 Congres, Praha

1971, 1254-1256.
29. K o z X o w s k 1, J.: Les problemee du magdalénien

)O. S t ,

)1. Ven

)2. Ven

)). Ven
)4.

I

en Europe oentre-est. Actes du VIII8 Congres,
Beograd 1971, 5)-70.
r k a, V.: Nejstarší doklady o přítomnosti pravěkých lidí v okolí Roztok u Prahy. Zpravodaj
Roztoky III 1971, 165-174.
o l, s.: Současný stav poznání postmesolitiokýoh štípaných
industrií v Československu.
,
Z badan nad krzemieniara twem neol1tyoznym 1
eneol1tyoznym, Kraków - Nowa Huta 1971, 74-99 .
o l, s.: Topografická poloha meaolitickýoh
sídlišl v Čechách. AR 2J, 1971, 169-187.
o l, s.s Několik paleolitických lokalit z Čeoh.

AR 2J 1971, 649-668.
e b e r a, K.: Křemenné a křemencové valouny ve .
středním
pravěku.

paleolitu a v nejmladších obdobích
Geolog. průzkum lJ/1971, 86-87.

Beolit a eneolit

)5. Bu o h val de k, M.: Bemerkungen zur neuen Schnurkeramikforschung. PA 62 1971, 551-563.
)6. J r o hl 1 ·c h, J.: Sídliště z ml. dG kamenné !imutioe. Výběr VIII 1971, 97.
)7. K a i e k, B.s Pravěká výšinná sídliště pozdní doby
kamenné. Acta -musei Pragensis 71, Praha 1971,
l - 97.
)8. P 1 e al o v á - š t 1 k o v á, E.s Poznámky
k atázoe synohroni~~oe kultur jev1šovick6 a
řivnáěek,. SPPFBU E 16 (aroheol.-klas.) 1971,

85-88.
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39.

40.

41.

42.

4).
44.

45.

Sklenář,

K.z Nále z eneolitického kostrového
hrobu ve Ve přku ( o. Mělník). AR 23 1971,
201-202.
S o u d s ký, B. - P a v l ~. I.: The Linear Pottery
Culture, S e tt l ement Patterna of Central Europa.
Man, Settlement and Urbaniam, London 1971.
T e m p í r, z.: Ne oli ti če skije nachodki kul" turnych
raatenij v Bylane ch u Kutné Hory (predvaritěl'nyj
ot č et). Aota muaeorum agriculturae VI/l-2,
Pragae 1971, 79-80.
Žeber a, K.: Mů j první archeologický nález z Buštěhradu. Nále z unikátní moravské malované keramiky v neolitu Klad enska. Kladenská záře 1/1971,
82-83.
Žeber a, K.: K mému nálezu v Buštěhradě. Kladenská
záře 7.7.1971.
žeber a, K.: Dobrodružné výpravy do pravěku kladenského kraje. Klad enská záře 18.8.1971.
! e ber a, K.: Homolka u Stehelčevse, pevnost, obchodní a koloniza ční centrum Kladenska. Kladenská
záře, Kladno 22 .12.1971.

Doba bronzová

46. O t r n á

v.:

Dva nálezy keramiky ve věteřovském
etylu z mohyl u Domažlic. Sborník ČSSA 4, 19701971, 41-45.
47. O u j ano v á - J í l k o v á, E.: žár ové hroby na
sídlištích z rozhraní starší a střední doby
bronzové v Česko-bavorské oblasti. AR 2) 1971,
68)-699.
48. Pr 1 dr 1 o ho v á, M.: Vět~řovské a bylanské sídliště v Praze-Zahradním městě. AR 23 1971, 91-97.
49. Háje k, L. - Mo uch a, Vo: První nález náramku
borotiokého typu v Čechách. AR 23 1971, 204-208,
257-258.
c t,
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50. Bral a, J.1 Depot bronzd z Mělníka. AR 2) 1971,
208-209, 259.
51. Bral a, J.: Aíční depot(?) zpod Vyšehradu. AR 2)
1971, 209-211, 260.
52. Hr a 1 o v á, J. - Hr al a, J.: Rromadni náles
bronzd z Březovic u Chrudimi. (S úvahou o
mlado-a pozdně bronzových kladivech). AR 2)
1971, )-26, ll)-114.
5). Jangl, L.: K otázce využívání krušnohorského
oínu ve starší době bronzové. Studie z d~jin
hornictví II, Praha 1971, NTM 37-54.
54r L 1 ě k a, M.: Kostrový pohřeb v únětické aídl. jůii
ze Mcel (o. Nymburk). AR 2) 1971, 669-679.
55. Mo u o ha, V.: Knovízský žárový hrob u Radotína,
okr. Praha-západ. AR 2J 1971, 742-743, 760.
56. Sklenář, K.: Štítarský žárový hrob v Hostí.ni
u Kralup n.Vlt. AR 23 1971, 98-99.
57. S kru In ý, L.: Materiály ze sbírkových fondd
Oblastního muzea v Roztokách u Prahy •
.Zpravodaj Roztoky III 1971, 191-199.
58. S l a b i n a, M.: Několik hrobd štítarského typu
z Prahy a okolí. ČNM-HM 140,1971, 118-127.
59. Waldhauser, J.: Dva mohylové náramky z Pojizeří. AR 23 1971, 147-152.
Doba ha lš ta taká

60. P e

l,

v.:

Nové halštatské nálezy v Kralupech
n.Vltavou. Zpravodaj Roztoky III 1971, 45-54.
61. Le on t j e ,v o v á, B.: Nálezy skleněných před
mětd z doby železné v Čechách. Ara v1trar1a J,
1971, lJ8-15l, 204, 205, 211.
62. š a l do v á, v.: Pozdně halštatské ploché hroby
v západních Čechách a jejich vztah k eoučas
n:Jm mohylám. ·· Pohřebišti Nynice a Žálcava-Sváre~.
PA 62 1971, l-134.
A o
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63. Š a 1 do v á, Vo: Sekera zv ěrného stylu z Kal iětě
Bezděkova. AR 2 ) 1971 , 153-162.
64. š o l l e, M.: Der mittlere Donauraum und die Frageder
Anfange des geometriachen Zeitalters 1n Griechenland und Italien . Území s tře dního Dunaje a otásky
zrodu geometrického řádu v Řecku a v Itálii.
LF 94 197 1, 124-128 .
65. Zeman, J. - Slám a , J. - Buc h v a l d e k, K.a
Pozdně ha lšta tské a slovanské hroby z 8esanio,
o. P lz eň-jih . PA 62 1971, 364-405 .
Doba laténská

66.
67.

68.

69.

70.
71.
72.

73.

Břeň, J.: Daa keltische Oppidum 1n Třísov.

AR 23

1971, 294-JOJ.
Bud 1 n s ký, P.: Výskum v aever ozápadnej čae ti
hoatomicke j t ehe lni v r. 1967-1968. AR 23 1971,
27-57, 115-122 .
Ca s t e l in, K.: Einige chronologische Aufgaben
der keltischen Numisrm tik Mitteleuropae. Aotee
du VII 8 Congre a, Praha 1971, 1350-1)54.
Ca e t e l 1 n, K.: Znovu o konci keltské mincovny
na Hradišti u Stradonic. Num. listy 26 1971,
65-70.
Drda, P.: Vorburg und Unterburg des Oppidums Závist.
Vor beri cil t. AR 23 1971, 282-287.
Drda, Po - Waldhauser, J. - č 1 ž má ř, K.a
Oppida und Viereckschanzen. AR 23 1971, 288-29).
F 1 l 1 p, J.: Die keltische Beeiedlung Mittel- und
Sudosteuropas und das Problem der zugehorigen
Oppida. AR 23 1971, 263-272.
P 1 l 1 p, J.: Mezinárodní symposium "Keltové a keltská
oppida ve střední Evropě a v Karpatské kotlině!.
AR 2) 1971, 261-262 .
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74. P 1 A e r, V.: Kel teký poklad. K 200. výroěí nálezu
podmokelského pokladu. ~vobodné slovo, Praha
15.5.1971, 9.
75. Jan s o v á, L.: Keltiechee Oppidum Závist. Heut1ger Stand der Auegrabungen und ihre Ergebniase.
AR 23 1971, 273-281, 377-380.
76. Krá 1, J.: Les Celtes aur le territoire de la ville
aotuelle de Prague: Étude d 'archéocivilisation.
Mélanges de préhietoire, d'archéocivilisation
et d'ethnologie orferte
André Varagn.ao.
Parie 1971, 507-523.
77. K~ u ta, V.: Le trésor de Duchcov dane les oolleotions tchécoslovaques. Duchcovský poklad v ěee
koslovenských sbírkách. Uetí n.L. 1971, 112.
78. Makyta, F.: Příspěvek k poznání teohnol~ie vtroby laténské keramiky. Sborník CSSA 4, 19701971, 97-98.
79. Ple 1 ne r, R.: Die Kelten und ~eltisohe Oppida
1n Mitteleuropa und 1m Karpatenbeoken. AR 2)
1971, 335.
80. Wald h á user, J.: Daa Ratsel des letzten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung. Volkeze1tung,
Praha, 8.10.1971.
81. W a l d h a u s e r, J.: Výzkum čtyřúhelníkových valil
a laténského sídliště u Markvartic (o. Jičín)
v roce 1969. Sborník CSSA 4, 1970-1971, 61-88.

a

Doba

římská

a

stěhování národů

82. Bou ze k, J.: Antické umění v Československu.
Strong, Antické umění, Praha 1971, 179-181.
8). Bou ze k, J.: Antické sklo. Važ 1971, 281-286.
84. Bubeník, J.: Žárový hrob z doby římské ze
Sáeavy nad Sázavou. AR 2) 1971, 215-216.
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85. Ch al o u p k a, J.: Antic ká sklo . Vlaet.v ě st.mor.
X.XIII 1971 , 2 )5-2)6.
86. Jane o v á, L.: Hradišt ě nad Závistí v období pozdn ě římském a v do bě st ěhování národ~. PA 62 1971,
1)5-178.
87 • P r e 1 d e 1, H.: Bohme o und Mahren in den ersten
nachchrie t lichen Jahrhunderten. BOHEMIA (Jahrbuch des Collegiu.m Carolinum) Bd. 12. MiinchenWi en 1971, 9-JJ .
88. S a k a ř , V.: Zur Problemat ik rome rzeitlicher Importe.
Bd.II.: Ac t ee du VII 8 Congres, Prague 1966,
Praha 1971, 92 4-926 .
89. Waldh a us er , J . - We ber, v.: Síd liště
podmokelsk é skupiny v Libochovanech (okr. Litoměřice.) Zprá vy-studie Obl. vlast. muzea v Teplicí ch 7, 1971, J-22 .
Dnba slovanská
90. Benda, K.: Bemerkungen zum Stil und zur Chronologie
der spa t awar enzeit lichen Me talllrunst. Umění XIX,
1971, l -J4 .
91. Benda, K.: Byzants ké a starokřeetanské památky
v Českoelovena lru. Jo Lasaue: Raně křeslaneké a
byzantské umě ní - Praha , Artia 1971, 180-185.
92. Bernt, A.: Geschichte der Germanen und Slawen in
Bohman. Munchen 1971, 347.
9). Bu b 1 ní k, J.: Slovanské hradiště u osady Vraník.
AR 23 1971, 58-62 , 123-124.
94. Da ví de k, v.: Co bylo před Prahou. Quid ante
Pragam cond itam fuerit. Praha 1971, 242 str.
95. Fr o h 1 i c h, J.: Opevnění z doby hradištní u
Ku čeře . Výb ě r VIII 1971, 19-20.
96. Fr o hl 1 c h, J.: Co jedli u nás Slované. Výběr
VIII 1971, 95.
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98.

99.

100.

101.

102.

10).

104.

105.

106.

107.

o hl

1 o h, J.: Chřeětovice - hradiětě na ostrolnl. Výběr VIII 1971, 162.
Grau e, P.a Die Entwioklung der Legenden der eogenannten Slawenapostel Konstantin und Method in
Bobmen und Mahren. Jahrbiicher fiir Geeohichte
Osteuropae NF 19, 1971, 161-211.
Ha Y l í k, L.s Pravlast a jednota Slovan~, předsta
vy a historie. Slovanský přehled 57 1971, 21022).
J u a to v á, J.: Tři etaroslovanak, osady na kat.
území Nesuchyně a Mutějovic, o. Hakovník.
AR 2) 1971, 743-750.
Kr um p han zl o v á, z.: Počátky křeetanství
v Čech.ách ve světle archeologických pramend.
PA 62 1971, 406-456.
Kr um p han zl o v á, z.: Zur Chronologie der
slawiechen Dorffriedhofe des 9. - 11. Jahrhunderts 1n Bohman. Aotes du VII8 Congres, Prague
1966, Praha 1971, 1227-1229.
Merhautová - L 1 vor o v á, A.: Antické
tradice ve velkomoravské architektuře. "Umění"
XIX 1971, 495-50).
O l 1 v o v á - Nezbedová, L.s Soboteoko v dobách prvých Slovand. ZMK XII 1971, 583-5840
P 1 t t e rov á, A.: Zu den Problemen der Geneais
fundamentaler Hausgrundrisetypen des volketiimlichen Hauses im Gebiet der ČSSR. Actea du VII 9
Congrěs, Prague 1966, Praha 1971, 1341-1344.
P 1 e 1 ne rov á, I.: Druhá předběžná zpráva o výzkumu sídlili z doby stěhování národ~ a alovansk,ho období v Březně. AR 23 1971, 700-715,
757-759.
Ple 1 ne rov á, Io: Die fruhmittelalterliche
Siedlung in Březno be1 Louny, Nordweatbohmen.
Aotee du VII 8 Congres, Prague 1966, Praha 1971,
1087-1088.

97. Pr
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108. Po ul í k, J.: Kontakty staré Moravy a karolinským
prostředím. Z dějin Slovanů na území ČSSR ,
Uh. Hrad iště 1971, 54-64.
109. Slám a, J.: Studium dějin a hmotné kultury dávnicb
Slovanů v Čeakoslovenslcu v roce 1969. Slavia
antiqua XVIII 1971, Jll-)28.
110. Slám a, J.: K počátkům slovanského osídlení západních Čech. AR 2J 1971, 725-741.
111. Slám a, Jo: Nejstarší doklady hudební kultury na území Ceekoelovenska. V knize: Ceakoalovenská
vlas tivěda IX, Praha 1971, umění ev. J., hudba
21-25.
112. Slám a, J.: Slavní kovci, dosud neobjasněná kapitola českých dějin 10. století. Společ . vědy ve
škole X.XVII 1971, 39-44.
llJ. $ o l l e, M.: P okračování velkomoravské tradice v Cechách. Z dějin Slovan~ na území ČSSR, Uh. Hradiště 1971, 7)-80.
114. Tře ě t í k, D.: K sociální struktuře přemyelovetcýoh
Čech. Kosmas o knížecím vlastnictví půdy a lidí.
ČSČH V 1~ 1971, 537-567.
115. Ture k, R.: Libice, le bourgwall princier du xe
eiecle. Ed .: Musée Nat . de Prague , Prague 19661971, 161 str.
116. Tur e k, Ro: K problému počátků slovanského Plzeňska.
Minulostí západočeského kraje VIII, 1971 , 149170.
117. Ture k, R.: Život prvých Slovan~ v naěem kraji.
Zpravodaj Šrámkovy Sobotky VIII 1971, 2-4.
118. Vá ňa, z.: Historiech-archaologieche Datierung der
Begrabniastatte in Bílina. Anthropologie II
1971, 111-llJ.
119. Váňa, z.: Zur Entwicklung der alawiach-germanisohen
Beziehungen 1m Lichte fruhmittelalterlioher
Keramikfunde. Aotea du VII 8 Congres, Prague 1966,
Praha 1971, 1094-1097.
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120. Z, s t i rov á, B.: Les Avares et les Slavee dans
la Taotique de Maurice. Rozpravy ČSAV, SV 81
1971, 82 str.
Středovi k

121. Ber ano v á, M.:

Středověká

kosa z Bradla. AR 23

1971, 6)-68.
122. Bláho v á, H. - Hejn a, A.: Minulost i budoucnost města pod Hněvínem. LD, Praha, 20.J.1971.
12). Bor k o v s ký, I.: Pražský hrad v době přemyslov
ských kníi!at. Ed. "Památníky naší minulosti",

124.
125.

126.
129.

lJO.

1)1.

.6.,

Praha 1971, 164.
Bor k o V s ký, Io - W e n 1 g, J., Bělokamenná
basilika na hradě. LD, 20.11.1971.
Da T í de k, V.: Zeměpis Prahy do románské výstavby
Pra!ekého hradu. Sborník ča. spol. zem. 76,
1971, 108-121, 191-202.
Durdí k, T.: Zaniklá středověká vesnice v mtastru obce Vyžlovky (Kolín). AR 23 1971, 219-222.
P e h r i n g, G.: Die Kreuzgrabenanlagen von lTag st. Georg und Unterregenbach - St. Veit. Taufbecken oder Reliquiengraber? Aotes du VII 8
Congres, Prague 1966, Praha 1971, 1167-1170.
Pel g Pn ha u e r, F.: Die S1edlungsarchaolog1e
des Mittelalters in der Tschechoslowake1 (Brunn
27. - 30. April 1970). Mitteilungen der oster.
Arbeitsgemeinschaft fur Ur- und Fruhgeechichte
Bd. XIII.~ Wien 1971, 30-Jl.
P 1 al a, z.: O církevně chronologické terminologii
T legendě Kristiánově. Aota UK, phil. et hist.
sv

1971, eeš. J-4, 15-37.

z.:

O pramenech tak řečeného Dalimila k
~eho historii sv. Václava. ČSČH XIX 1971,

1)2. P 1 al a,

871-900.
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134.

1J5.

136.

1J7.

1)8.

1J9.

140.
141.

142.

n. ,

hut v Re jdicích - 1. část:
d ě jin y . Ar e v i t raria J, 1971, 8-15.
Hejdov á , D. - Nec h v á t a l , B.: Zur Problematik der fruhmi tte lalte rlicher Keram1kfl1eeen
1n Bohmen. Veroffentl ichungen d er oeter. Arbeitsgeme ine cha ft fur Ur - und Fruhgeschi chte, Bd.V.,
Burgen und S1ed lungear chaolog i e , Wien 1971,
40-41.
Hejn a, A.: O p ev n ě ní síd li š t ě a dvore c a kostelem
na l oka li t ě Ch voj an, k.o. Jírovice, okr. Benešov
u Prahy . Zani~l é s tře d. ve snice v ČS SR ve světle
ar che olog . výzkumů l, Uh. Hradiště 1971, 47-58.
Hejn a, A.: Ar ch eol og i cký výzkum v areálu hradu
v Týnci n. Sázavou. Sborník vlast. prací z Podblan ic ka 12 , 1971, 70-89.
Hejn a, A.: Ar ch e ologi c ký výzkum a počátky sídlištního vývoje Chebu a Chebska II. PA 62 1971,
488-550.
Hejn a, A.: Neuer e Ergebniese der Burgenforschung
1n Bohmeno Veroffe ntlichungen der oater. Arbeitegemeinschaft fiir Ur- und Fruhgeschichte, Bd. V.,
Burgen und S1edlungsarchaologie, Wien 1971, 42-44.
Hejn a, A.: Der slawieche Burgwall und die romanisch e Pfa l z Cheb. Actea du VIIe Congres, Prague
1966, Praha 19·11, 1157-1160.
Hejn a, A. - No v á k, v.: Když město zmizí s povrchu země. Průboj, Ústí n.L., 20.2.1971.
Huml, v.z Nález renesan č ní keramiky v Praze "na Slovanech". AR 23 1971, 222-226.
Hu m 1, v.: Výsledky archeologického významu osady
djezda (na Malé Straně). (K dějinám předkoloni
zaění zásta vby Prahy). Zaniklé střed. vesnice
v ČSSR ve s větle archeolog. výzlcumů 1, Uh. Hradiště 1971, 39-46.

lJJ. Hejdov á ,

S k lář ská
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14). Bum 1, V.z Výsledky aroheologiokého výzkumu býval ého Bialcupského dvora v Praze l. Ibidem,

59-64 .
n ý, B.z Středověká paláce v Praze. "Stale ti
Praha", sborník 5, Praha 1971, 64-75.
145. Je ě n ý, H. 1 Dějiny pod dla!bou města. Staletá
Praha 5, 1971, 217-22).
146. Kaván, J.z Hřeblovité nástroje a jejich probl ematika. Sborník ČSSA 4, 1970-1971, 123-131.
147. K o s t k o v á, M. - Waldhauser, J.c
Výzkum na hradě Hamrštejně v rooe 1970. Zprávystudie Obl .vlast. muzea v Teplicích 7, 1971,
144. Je

ě

59-61.
148. K u t han, J.a S tředověká architektura v jižních
Čechách do poloviny lJ. století. Umění 19 ,
1971, 564-576.
149. Mareš, V.: Příspěvek k historii kosteld v Poříěí
n. Sázavou. Sborník vlas t . prací z Podblaniclca
12, 1971, 197-201 .
150. M e Dol, V. z Vfv oj studia středověkého měětansk,ho
domu. Monum. tutela 7 , 1971 , 5-28.
151. Ker ha u to v á , A.: Raně středověká archit ektura v Čechách . Praha 1971, )88 etr.
152. Miř í De ký, z.: K problemat ice zaniklých osad
nt. panství cioterciáckého kláštera ve žaáře
nad Sázavou. ČMM 90/1971, l/2, 2J-J5.
15). B e o h vát a l, B.1 Zu.m dorfischen Bestattungsritus 1m 12. Jahrhundert 1n Bohman. Aotes du VIIe
Congres , Prague 1966, Praha 1971, 1229-12)2.
154. 'I o v o t n t - K o l e n s k ý, V. i Z dějin Proohodu.
Výběr VIII 1971, 1)9-141.
155. O l 1 v o v á - Ne zb e dov á , L.1 III. Celostátní
seminář o problematice zaniklých středověkých
vesnic v ČSSR. Z.MK XII 1971, 808-812.
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156. Olmerová, Ho - K o t í k o v á,Ch. - Ječný K.a
Pro blém e t ře d ov ě Kých břidlicových domů v Praze.
Monum. tute la 7, 1971, 175-201.
157. Opr a v 1 l , E.: Grossmahrisch e und mittelalterl1che Obs t - u nd Ge muse pflanzen aua den bohmischen
Lande rn o Ac t es du VII 8 Congrea, Prague 1966,
Pr aha 197 1, 1329-l))).
158. Pavl ů , I .: K o t á zce osídlení vyšehradského podhrad í o Sborník ČSS A 4, 1970-1971, lJJ-144.
159. Pavlů, I .: Pr ažs ká ke r amika 12 . a 1). stoleti.
Prae hi stor i ca I V, UK Praha 1971, 202 str.
160. Pavlů, I. - P a vlů, Ivan: Seriace nálezových
s oub or ů s t ře d ov ě k é keramiky. Nové archeologick,
metody I , 2 , Tříd. materiálu, UK Praha 1971,

161. P í

ě

1~2. Pí

ě

16).

164.

165.

166.

167.

122-lJO.
a, V.: Stře dov ě ký Vy šehrad. "Staletá Praha" V
1971, 87-104.
a, V.: Románské domy v Praze. Příspěvek k poznání kv ádříkovýc h staveb. Monum. tutela 7, 1971,

85-174.
P 1 t t e rov á, A.: Dům a sídliště zemědělekáho
chara kteru v 60 - 15. stol. na území ČSSR. Zaniklé st řed. ve snice v ČSSR ve světle arch.
výzlcumů l, Uh. Hradiště 1971, 11-18.
P 1 t t e rov á, A.: II. Celostátní konference o
problematice zan~klýoh středověkých osad v Čea
koelovenslru. (Brno 27.4.-30.4.1970). ČL 58,
1971, 126-127 o
Ple 1 ne r, R.: Archeologický výzkum středověkých
železáren u Rad ě tio. Vlast. sborník Podbrdeka V,
Příbram 1971, 42-63.
Poche, E.: Svatovítský poklad. Praha 1971,
16 str.
P o o h e, E.: Na okraj Cibulkových "Korunovačních
klenotů". Umění XIX 1971, 296-304.
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168. Po i mour n ý, J.: Svatováclavská rotunda na
Pražském hradě ve světle rotund velkomoravekýche PA 62 1971, 457-487.
169. Pr~ o h á z k a, J. - Wolf, v.: Zaniklé a dočasně pusté osady na Trutnovsku ve středově
ku. ZMK XII 1971, J/4, 404-41).
170. Pr o o h á z k a, L.: Zaniklá osada Teplá u Bohouňovic II v katastru obce Neemeň (okr. Kolín ).
ZMK XII 1971, 687-694 .
171. Re 1 che r to v á, K.: Die Ausgrabung einer dorflichen Feste in Martinice (Bohman) und 1hre
Problematik. Veroffentlichungen der oater .
Arbeitegemeinschaft
Ur- und Fruhgeechichte, Bd. V., Burgen und S1edlungearchaologie,
wien 1971, 10)-105.
172. R 1 o h t e r, M.: Mittelalterliche Archaologie und
Stadterforschung in Bohmen. Ibidem 109-111 .
17J. R 1 o h t e r, M.: Nové poznatky na základě archeologických výzkumů v Sezimově Ústí. "Tábor a
husitská revoluce", zvl.č. J~H roč. 40, ~. Budějovice 1971, 81-83.
174. R 1 o h t e r, M. - V o kole k, V.: První etapa
výzkumu v Hradci Králové. AR 23 1971, 605-617.
175. R i o h t e r , M. - Hrd l 1 č k a, L.: Odřepsy "Hřebínek" (okr. Nymburk ) - vesnické pohř ebiš
tě e kostelem a část zaniklé osady lJ. - 17.
století. Zaniklé střed. vesnice v ČSSR ve
světle arch. výzkumů, l Uh. Hradiště 1971,
65-67.
176. Skružný, L.: Středověká keramika z Ústín.Or l.
Zprávy z muzeí od Tretenick& stezky 12, 1971,

fur

36-51.

- 228 -

177. Smetán k a, Z.: II. ce lostátní konference o problematice zaniklých středověkých osad v Česko
slovensku. (27.-J0.4.1970 v Brně ). ČSČH 19 1971,
J07-J08.
178. Smetán k a, z.: Archaologie und dae mittelalterliche Dorf in Bohme n. (Tradition, Gege nwart und
Perspektive.) Veroffentlichungen der oster.
Arbe itsg eme inschaft fur Ur- und Fruhgeechichte,
Bd. V., Burgen und Siedlung earchaologie , Wien
1971, 126-127.
179. Smetán k a, z.: Archeologický výzkum středověké
vesni ce v Čechách v l e t ech 1965-1970. Zanikl'
středověké vesnice v ČS SR ve světle arch. výzkumů l, Uh. Hrndiš t ě 1971, 21-38.
180. St a ň k o v á, J.: Arten und Qualitaten der Gewebe aus den bohmischen Landern 1m 8. bie 15.
Jahrhund ert. (Auf Grund archaolog iacher Funde
aua den le tzten 20 J ahren). Actes du VII9 Congrěe, Prague 1966 , Praha 1971, 1337-1341.
181. š mi 1 a u e r, V.: Kosmovo tajemství odhaleno. ZMK
12 1971, 592-59).
182. špače k, L.: II. ce lostátní konference o problematice zaniklých středově kých osad v Českos lovensku.
(27. -J0.4.197J v ~rně ). AR 23 1971, 228 .
18). štěp á ne k, M.: Nejenom středověká keramika.
čsCH 19 1971, 122-128 .
184. Třešt í k, D.: Kosmas . Studie a výběrem z Kosmovy
kroniky 2. vyd. Praha 1972, 210.
185. Ture k• R.: Územní předpoklady vzniku moravských
údělný ch knížectví. SPPFBU E 16, 1971 (aroh. klas.), 151-170.
186. Ture k, R.: Zum Verhaltnis der schriftlichen und
mater iellen Quellen Mitteleuropae 1m fruhen
Mittela lter. Aotee du VII 8 Congree, Prague 1966•
Praha 1971, 1078-1080.
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187.

V,

ň a,

188. V e D

z. -

Kabát, J.: Libušín. Výsledky výzlmmu časně středověkého hradiště v letech 19491952, 1956, 1966. PA 62 1971, 179-314.
o l, s.: Hradiště Hlavačov a Hrádníky na Choceňaku. Listy Orlického muzea, Choceň VI 1971,
17-32.

189. Vermouzek, R.: Poznámky k Trstenická stezce.
Vlast. věet . mor. X.XIII 1971, 167-187.
180. V 1 l í m k o v á, M. - K a ě 1 č k a, F.: Poloha
kostela ev. Jana Křtitele na Pražs kém bradě
a jeho rekonstrukce. Pam. pé če 1971, 42-47,

6)-64.
191. Wagner, J.:

kostela Panny
Marie v Mostě. Pam. pé če 1971, 210- 224.
192. W • 1 s, o.: Nález pražských grošů z Olešníka.
Výběr VIII 1971, 55-56.
19). Wo l t, v.: Zaniklá ves a tvrz Zátluky na Králov,dvorsku lokalizována. ZMK XII 1971 , 148-151.
194. W o l t, V.: "Zaniklá" ves Pelič ov. ZMK XII 1971,
152-153.
Přesun děkanského

An~opologie
195. Blajerová, M.: Pražský nález lidských kosterflÝ<'l:l pozu.eta tků větéřovské kultury z PrahyZahradního města. AR 23 1971, 97-98.
196. Ba Dá k o v á, H.: Die slaw1sche Begrabnisstatte
aus· Bílina. (Anthropologische Analyse).
Anthropolog1e, Brno IX 1971, 111-128.
197. Bol Der o v á, E.: Antropologický rozbor dětektoh
kostí z laténského sídliště v Hostom1cíoh.

AR 23 1971, 54.
198. H r a 1 a, J .1
11štních

Komentář k Chocholově
pohřbech

358-360, )62.

studii o a:ídknovízská kul tu.ry. PA 62 1971,
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199. Ch o ohol, Jo: Antropologická problematika kostrových hrobů knovízské kultury v Čechách .
PA 62 1971, 324-358 , J60-J6l, J 6J.
200. Chochol, J.: Antropologický rozbor římského
žárového hrobu ze Sázavy nad Sázavou. AR 2)
1971 , 2 16.

201. Chochol, J.: Antropolog ický posudek o těles
ném pozůstatku ze Mcel. AR 2J 1971, 679-682.
202. Ch o o ho 1, J. : Zu einigen prahistorischen Schade ltrepanationen in Bohmen. Actee du VII 8
Congree, Prague 1966 , Praha 1971, 1284-1286.
20). C h o c h o l, J.: Eigenartige anth.ropologische Kerlemale der bohmiachen Baalbergar Gruppe (TBK).
Homo 1971, 98-100.
204. Y a zák, v.: z pradějin č lově ka VI. Živa xn 1971,
2J2-2 J 5.
205. S t l o u k a l, M.: Antropolog ie starých Slovand.
Z dějin Slovanů na území ČSSR, Uh. Hradišti
1971, 8 1-89.
206. St 1 o u kal, M.: Ausstellung "J.E.Purkyně und
Anfange der tschechischen Anthropologie"im
Na tionalmuseum in Prag. An thropologie IX
1971, 94-96.
207. V 1 o e k, E. - S t l oukal, M.: Neurosurgical
Dieeaeee in the Prehistory of Czechoelovak
Territory. Praha (NM) 1~71, 14 str.
208. V 7 hnán e k, L.: Analyse der pathologiscb.en K.nochenfunde aue der slawischen Begrabnisstštte
von Bílina. Anthropologie IX 1971, 129-1)5.
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•••:tmnatika
209. B , e k o

210. B e

211. B o

212. B o

213. P 1

á, J.: A Bote on the .Methodologioal
Study of the Czech Dena.r1ue-Per1od. Aotes du
VII 8 Congres, Prague 1966, Praha 1971, 1)681)71.
m e i k a l o v á - J 1 r o u d k o v á, z.:
Zur Prage des Munzenumlauf in Bohman 1m
l. - 6. Jahrhundert. Aotes du VII 8 Congree,
Prague 1966, Praha 1971, 1)57-1360.
b e j l o v á - P r á t o v á, E.: Dvě století
vědecké numismatiky v českých zemích (1771 1971). Praha 1971, )-139, (spolupráce s Ed.
Šimkem).
b e j l o v á - P r á t o v á, E. : Nová expozice
numismatické sbírky Národního muzea v Praze.
Bum. listy 26, 1971, 87-89.
nt a, V.: Studie o chronologii pražských groěd
Karla IV. z let 1)46-1378. Num. listy 26 , 1971,
"f

11-eo.
214. Smol! k, J., (Castelin K. - Pánek I.): Pražek,
groše a jejich díly (lJ00-1547). Praha 1971
(Č.Num.spol.), reprodukce díla z r. 1894.
215. ! i • e k, E.: Bibliografický přehled české numismatické literatury (1771-1970). Výběr knižních
publikací, studií a článk~. - Dvě století vldeoké numismatiky v českých zemích (1771-1971),
Praha 1971, 143-271.
216. Tesel ý, s.: Nález z doby JiřÍho z Poděbrad s PHslavic na Pacovsku. Výběr VIII/1971, s. 119.
Born.ion! a tl!ba rud
217. Jangl, L.: Bejetarií přímá 1 nepřim, doklady o
provozu cínových dold u Krupky. Studie z dějin
hornictví II, 1971 (BTJI), 55-68.
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218.

K

u d r n á

č,

J.: Zlato v Pootaví . Písek - muz. 1971,

8J.
219. li a o h ar t, J.: Vznik a rozšíření pootavských ložiee lc zlata. V knize: "Zlato v Pootaví" , Písek

1971, 7-14.

220. Mo uch a, v.: Použití stříbra v pravěku střední
Evropy. "Stříbro v dějinách , technice a uminí",
Hornická Příbram ve věd ě a technice 1971, 12 str.
22 1. Po u ba, z.: Vývoj a současný stav těžby stříbra ve
sv ě tě. Symposium pracovník~ báňského průmyslu.
Ibid em 13 str.
e
222. P l e i ner, R.: 10 aession scientiťique consaor, a
l#histoire de la métallurgie (Prague 14.10.1970).
AR 23 1971, 335.
22). P 1 e 1 ne r, R.: La premiěre seesion du Comit, pour
l a sidérurgie ancienne . AR 2J 1971, JJ5-JJ6.
224. P 1 e 1 ne r, R.: Bibliographie de la sidérurgie
ancienne 1967-1968-1969-1970. AR 2) 1971, ))9-

346.
225. š t e i ne rov á, s. - Kořan, J.i Výběrová
bibliografie dějill českého hornictví I-II.
Praha 1971, 214 a 2J8 str.
Metodika

226. Bou ze k, J. - Buc hvalde k, M.: Nové archeologické metody I. Tříd ění materiálu. UK Praha
1971, 165 str.
227. Bou ze k, Jo: Klaeioké metody tříd~ní. Nové aroheol.
metody I. Ibidem Jl-54.
228. Bou ze k, J.: Komentář ke druhé části kllihy - Bov,
archeolog ické metody I, 2 - Tříd~ní materiálu.
Ib1dem 147- 156.
229. Bu o h val de k, M.: K aroheologiok& heuristice
a kritice. Ibidem 11-22.
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s t e 1 n, v.: K teorii a metodě práoe
hmotnými historiclc.'fmi prameny. I-II. Muz.
vlast. práoe 9, 1971.1-11, 77-89.
on, F.R. - Sne a t h, P.H.A. Dor a n, J.E.: Pokusy o numeriokou analýzu
archeologických dat. Nové archeologické metody I, 2, Třídění materiálu, UK Praha 1971,
101-121.
Ji~ í n, R. - V a š íček, z.s K možnostem srovnávání tvarů na základě podobnosti. Ibidem
lJl-lJ9.
Pa v l d, I.s Analytické metody a techniky se zřete
lem na aplikace v archeologii. (Výběrová bibliografie se stručnou anotací). Ibidem 157-165.
Re i o her to v á, K.: Poznámky k metodice studia středověké koramilcy. CSČH 19 1971, 118-122.
Smetán k a, z.s Kolmogarov-Smirnovův test pro
dva výběry. Nové archeologická metody I, 2,
Třídění materiálu, UK Praha 1971, 140-146.
S o u d s ký, B.: Principles of automatio data
treatment applied on Neolithio Pottery~ Ibidem
90-100.
Ven o l, s.: Some remarks on the study of Jn'&historic struotures. Amerioan Antiquity Vol. 36 1971,
451-455.
Ven o l, s.: K problámu interpretace v archeologii.
Nové aroheol. metody I - Třídění materiálu,
UK Praha 1971, 2)-)0.
Ven o l, s.: Techniky zpracování ~típané industrie.
Ibidem · 56-79.
Zem a n, . J. - Hr a l a, J. - Bu o h val d e, k,M.1
Bávrh zpdeobd citace literatury. Zprávy ČSSA
XIII 1971, 50-51.
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Muzejnictví, výstavy, sbírky
241. Beneš, J.: Zamyšlení nad muzejní profesí. IIVP
IX(79) 1971, 2 )-28.
242. Beneš, J.: Středisko pro ·ýulcu muzeologie u.n1Te%e1ty Karlovy v Praze. ČNM-HJI 140 1971• 6<>-62.
243. B í l e k, J.: 85 let píseckého muzea. Zítřek Piaeoka, 15. 9.1971.
244. Bou ze k, J.: Ději ny antických sbírek v čes kých
zemí ch. Pr ůvodc e výstavou v BM Praha, BM
1971, 7 str.
2450 Braun, v.: Stra konice - 25 let pam . péče na Strakonicku. Výb ě r VIII 1971, 44-45.
246. Ch ar vát o v á, E.: Zprá va o činnosti Okresního
muzea za rok 1970. Sborník vlast. prací z Podblanicka 12, 1971, 211-213.
247 . Ne u a tup n ý, J.: Le role des col leotiona archéolog i ques dans les musées . Mélange s de pr6h1stoir e , a'archéocivi lisation et a'ethnologie offer ts
André Varagnac. Paris 1971,
575-580 .
248 • Neustupný, J.: Co je muzeologie? Museums
Journal 1971 č . 2 , září.
249. Pubal, V.: Jak dále rozvojem českého muzejnictví.
MVP IX(79) 1971, 73-76.
250. S k r u ž n ~-; , L.: Našim konzervá torwn a kronikářlml.
Zpravodaj Roztoky III 1971, 208-209.
251. Skružný, L.: Kouřim . Muzeum v Kouřimi - stálá
exposice. Ibidem. 232-234.
252.• S t r o u h a 1, E.: Výstava "Staroegyp tská mumie"
v Náprstkově muzeu v Praze . AR 2) 1971,

a

755-756.
25Jo š pá t, J.: Vznik Svazu

českosl ovenskýoh

muzeí.

MVP IX(79) 1971, 90-102.
254. š p é t, J.s Seminář o dějinách českých měst. (15. 16.4.1971 Hrubá Skála). Ibidem. llJ-114.
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255. Š p' t, J.1 Devadesát let Východoěeakého muzea v Pardubicích. (lBS0-1970). Ibidem 122.
256. š
J.1 K souěasnému stavu a problémllm evidence
ebírkov,ho fondu.v muzeích. Ibidem 169-184.
257. V• no lo Y ' • B.: 5eme Congres de l'Assooiation
. Internationale pour 1·H1etoire du Verre. (5. 11. ěerveneo 1970 v Praze). AR 2J 1971, 227-228.
258. V•• e l ,, B.1 Muzea pomáhají rozvoji sooialistiok,
spoleěnoeti. MV'P IX 1971, 141-14).
259. Z, pot o o k t, Mo: Archeologická práoe a muzea na
Litomlřioku do r. 19450 Vlasto sb. "Litoměřicko"

p, ,,

1971, 5-64.
Užitá zkratky
- Aota Universitatis Carolinae Prageule,
Praha
Actee du VII• Congrea - Actee du VII 8 Congres International
des Scienoes Préhistoriques et Protohistoriques, Prague
Aotee 4u VIII9 Oongrěa- Aotes du VIII 8 Congrěs International
des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Beograd
- Archeologické rozhledy, Praha
- Oeský lid, Praha
- Časopis Moravského muzea, Brno
- Časopis Matice moravsk,, Brno
- Časopis Národního muzea, h1stor1ck4
muzeum, Praha
- Českoslovensley časopis historickt,
Praha
- Geologickt prdzlcum, Praha
Geolog. pr4sJcum
- Jihočeski sborník hiatorickt, Česk4
JSB
Bud~jovioe
- Lidová demokracie, Praha
LD

Aota UK
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LP

Monum. tu te la
MVP

BM
Bum. listy
BTM

PA
Pam. p4'če
Rozpravy 0SAV
Rozpravy NTK

Sborník ča.spol.zemo
Sborník CSSA
SPPPBU, E 16

sv
Važ
Věstník ČSAV

Vlast
Vlaet.eb.Litoměřioko

- Listy f1lologick,, Praha
- Monwnentorum tutela - ochrana pamiatot,
Bratislava
- Muzejní a vlastivědná práce, haha
- Národní muzeum, Praha
- Numismatické listy, Praha
- Národní technické muzeum, Praha
- Památky archeologické, Praha
- Památková péče, Praha
- Rozpravy Os. akademie věd, Praha
- Rozpravy Národního teoh.niok,ho
muzea, Praha
- Sborník Os. spol. zeměpisn,, Praha
- Sborník čs. společnosti archeologiok,,
Praha
- Sborník prací fil. fakulty Brněnat,
university, Brno, řada E 16
- řada společenských věd
- Věda a život, Brno
- Věstník Os. akademie věd, Praha
- Vyd. Oblastní muzeum Roztoky
- Vlastivědný sborník Litoměřicko,
Litoměřice

Výběr

Zpravodaj Roztoky
ZMK

Zprávy ČSSA
Zprávy Teplioe

-

Výběr

z prací hist. lcroužku pfi JJI

v Českých Budějovicích
- Zpravodaj středočeské vlastivědy a
kronikářství, Roztoky
- Zpravodaj místopisn, komise, Praha
- Zprávy čs. spol. aroheologick,, Praha
- Zprávy - studie Obl. vlastivědného
muzea v Teplicích, Teplice

- 2)7 -

POPIS

oBRÁZx8

(V ú•oroe za jm,nem lokality je umíetlno
pod kterým je náles Mřazen v textu.)

ěíelo,

Bylany, o. Kiekovioe, okr. Kutná Hora (22)
Bylany, o. Miskovice, okr. Kutná Hora (22)
l Vlkov, okr. Tábor (282o)s 2 Tukleky, o. OalO'f,
okr. Písek (265)s) Jeznice, okr. Čeek, Budijovlo• (95)
l Chlumec, o. Olešník, okr. Česká Budějovice (86a)s
IV.
2 Chlumec, o. Olešník, okr. Česká Budějovice (86b)s
) - 6 Záblatíoko, o. Záblatí, okr. Česká Budějo•ioe
(292); 7 Soběslav, okr. Tábor (2J6a)s 8 SoběelaT,
okr. Tábor (2)6b)s 9 Klenovice, okr. Tábor (l02a)s
10 - 15 Klenovice, okr. Tábor (102b).
l - 5 Praha l, Valdštejnský palio (202)s 6 Dol.D:!
v.
Jiřetín(?), okr. Most (42)
VI. Orlík n. Vlt., okr. Písek (179a)
VII. l Voltýřov, o. Kluěenioe, okr. Příbram (284)s
2 Dobešice, o. Kluky, okr. Písek ()7)1
3 Orlík n. Vlt., okr. Písek (179b)
TnI. 1 Raděice, okr. Strakonice (219)1 2a LuěkoTioe,
o. Mirotice, okr. Písek (l41a)s 2b LuěkOY1oe,
o. Mirotice, okr. Písek (141b)
IX. Jlil'otioe, okr. Písek (156)
I.
II.
III.

I
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