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PUDllLUVA

Obaahe• tohoto &Tazku Jaou YýZkWIIJ. proTedené v Cecb6oh v roce 1913 a Ji••• tak6 zakoněuje první deaetilett
yYdivúii p6Todnibo Bulletinu z6chrann,ho odděleni Aň esAV.
Za tuto dobu proiel zaěnU1i obaahovýlli i formálniai a jeho
prvni pofadate16 v. Moucha a s. Vencl byli vedeni snahou
poskytovat co aof.no nejúplnější informace o právě konanfch
vfzkumecb (o nálezech a výsledcích terénních pr~zkum6)ur6en6 pro odbornou veřejnost. Pti úzké specializaci jednotlivfch odbornik6 a pracovních tfm6(rozptflentoh nebo naopak
aoustteděnfch ěasto v odlehlých oblastech)se ukázala nezbytnost centrálně fizeného informačního zdroje, který by
ve zkratce podával pfehled o dilěich vfeledcíeh plánovanfcb vfzkum6, právě tak jako o vfsledcich neplánovaných
záchranných akcí, vyvolaných stavbami věeho druhu. Stejně
tak o proTedených terénních pr6zkumech ai ul předstihových
podle programu státní investiční výstavby nebo lokálnich,
majících význam pro sledováni otázek se speciální kulturni a časovou problematikou či naopak k prozkoumáni d6vod6
dosavadní absence n4lez6 v určitfch oblastech.
Během posledních deseti let se podatilo získat ke spolupráci na Jednotlivých svazcích VýzkumA v Cech6ch prakticky všechny odborníky a aktivní archeology-amatéry. Tato potěěitelná skutečnost zpAsobuje, že rok od roku stoupá počet nových nález6, hlášených Jak z oblasti center pravěké
ho osídleni, tak i z tzv. okrajových úzelli a dokonce i z
těch, která pro svou vyěěi nadmořskou výiku a i jinak neptíznivé pAdni podmínky byla považována za nedotčená pfedhiatorickými obyvateli. Nelze dost zdAraznit, a také zpět
ný pohled do vydaných deseti ročnikA BZO (1963-1972) to potvrzuje, te poě6tkea dneěnich velkých systematickfch vfzku116 bylo ěaato Jen bl6ěeni náhodného a tehdy ojedin616ho 06lezu, pfipadně výsledek terénního prňzkU111U.
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Tento ayazek VfzkuarA v Čech6cb za rot 1973 vychází
v roce 1975 Jif Jako tfeti - po ročníku 1971 a 1972 ooi J• zp6aobeno snahou vyrovnat ěaeoTou mezeru.vzni klou
T předcbAzejících letech a ti• cilea.aby jednotliv6 avazty akutečně plnily av6j úkol aktuálního inforaaěnibo zdroje T nejblifiím mofnéa terminu po uplynuti každé vjzkU111116
eezÓny. Zásluhu na tomto zrychleni aají vAiohni. ktefi i
v kratiim časové• terminu zaslali své zprávy. Je proto
lkoda, že k úplnému pfehledu všech akci zde posud chybí
Taln6 č6at z bohaté prftzkumné činnosti plzeňské espozitury v jižních čechácb.
V tomto avazku byly také poprvé sjednoceny údaje o
poloze n6lez6 tím. te vAechny byly dodate6ně pfevedenydo
Základní mapy ČSSR s měřítkea 1:50.000, ptip. byly ponechány ty údaje, které se vztahovaly k nově vyd6vanfa ••pú

1:25.ooo.

Pofadatelka svazku děkuje znovu věem pfispivatelb.
ktefi včasnfll zasláním svfch zpráv ae nepfimo podíleli
na dodrfeni p1Anovan6bo terminu vydáni Vfzkua6 v Čechách
1973: pfedevěim vyslovuje dík vlem spolupracovnik6a.ktefi rychljm a spoleblivjm zvl6dnat1• technickfch prací se
pfimo podíleli na •zniku tohoto svazku.

Eva eujanoT6•Jílková

-
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HEGISTRACE TEHtNNtCH AKCÍ (náhodných nálezů, průzkum6,
sběru, záchranných i systematických výzkumů}. provedených v Čechá ch během r. 1973 (s doplňky pro léta před
cházející).
Jednotlivé zprávy jsou řazeny abecedně podle osad
nebo obcí, na jejichž katastrálním územi se nálezy vyskytuji. Na druhém místě jsou uváděny obce (o.). k nimt
lokality podle nového správního rozděleni náležejí (podle Statistického lexikonu obci ČSSR 1965, Praha 1966).
Odkazy jsou uvedeny jen u lokalit, uváděných v literatuře střídavě pod různými názvy. Nálezy v různých částech
nebo polohách téže obce jsou odděleny a označeny písmeny
a), b)·, c), atd •• zatímco různé zprávy o tomtéž nalezišti jsou označovány číslicemi 1), 2), 3), atd.; chronologické řazení uvnitř jednotlivých obci není vždy dodrženo.
Nepodepsané zprávy byly z udaných pramenú kompilovány potadatelkou svazku.
Zkratky a symbolx:

AR

Archeologické rozhledy
BZO
zkratka pro: Výzkumy v Čechách
délka
i.č., inv.č. inventární číslo
k.o.
katastrální obec (podle Statist. lexikonu
obci ČSSR 1965)
KM
Krajské muzewn
KNP
kultura nálevkovitých pohárů (eneolit)
KOMENTÁŘ
interpretace, postřehy a názory nálezce,
upozornění na starší nálezy. vhodnost lokality pro další výzkum a pod.
KULT
druh a kultura nálezu
k.ú.(kat.úz.)katastrální území
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LIT

ppč.

odkaz na jakoukoli písemnou zprávu. n6lezovo~ zprávu. publikaci (i v tisku nebo
pro tisk připravovanou)
přesnA lokalizace naleziště (pokud mofno
pomoci souřadnic)
muzeum
Městské muzeum
u drobných nálezd popis, u větších vtzk~
základní informace
nálezová zpráva
obec. do jejíhož správního obvodu CMNV)
lokalita patři
nálezovó okolnosti, doba a trvání výzkmu.
rok výzkumu, jméno nálezce. resp. ved.
výzkumu
okr es
Okresní Yla s tivědné muzeum
Památky archeologické
pr'dmčr dna
prům ě r okraje
pozemková parcela číslo

př.č.

přírůstkové číslo

s.
StK

síla
vypíchaná keramika (Bylany)
stavební parcela číslo

LO~
11 • •

w
N1LD,
NZ

o.

OKOL

okr.
OVIi

PA
pd

po

stpč.

A.
ULOŽ
v.

z
ZČMP

šířka

místo uložení nálezu, přirdstkové nebo,
inv. číslo
výška
zpráva o výzkumu
•
Západočeské muzeum Plzen
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A.!fGERBACB hrad riz KOiLANY. okr. PlzeĎ-aeTer

1. BEČV1RY. okr. ~olin

KULT: ~ovověk. LOK: Státní zámek Bečváry, sklepni
prostora severní části. OKOL: Objev studny na z,kladě propadání dlažby do zásypu. láTšt6va referenta dne 4.4.1973. N1LEZ: V dob6 referentovy náTštěvy byl objekt vybrán cca do 1 m hloubky. Studna o kruhovém průřezu Je v doposud odkryté čálfti
Tyzd ě na a cihel a zásyp tvoten silně vápenitou navážkou. promíšenou se zbytky cihel. Z téta navátky byl správcem objektu získán větší počet zlomkl
bile glazovaných kachld. příslušících patrně pozdnímu baroku. Jeden zlomek stejného charakteru Je
glazován hnědě. Studnu je s největší pravděpodob
ností možno povalovat za barokní, zrušenou při
mladších úpravách zámku, pti nich~ došlo též ke
zrušení některých kachlových kamen. ULO!: Státní
zámek Bečváry. LIT: Z čj. 2374/73.
T. Durdík

a.

BECHYNĚ,

, '~r. Tábor

LOK: Státní zámek Bechyně, čelní
křídlo jádra pův. gotického hradu. OKOL: · Návštěva
22~1. a 15.3.1973 v souvislosti se stavebními úpraYami zámku. N1LEZ: Část čelní fronty gotického hradu se seYerozápadnia n6rotim a části ve skále vyaekan,ho pfikopu byla zachycena podsfní a RejtoYakou klenbou a tebry Y podobě au.I tovi týcb větvi a
pod sousední pr6chodni místností, umožňujici komunikaci mezi prvním a druhým• nádvořis jádra zámku.
KULT:

Středověk.
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Tyto práce též zas áhly pod západní křídlo starého
bradu. V severoTýcb~dnim nároží tohoto hradu byla
odkryta značná část spodních partii kruhové věže
či bašty. nahozená zevnč kvalitní omitkow a rytfm
tTádrovAnim. V době referentovy návštěvy byl pdvodni terén z v ětší části vybrán až na skalní pod•
loti. Archeologické nálezy s výjimkou dělových koulí. byly vybírány spíěe náhodné a to v prostoru
odkryté věte. Tjkto získaný soubo~ je tToten zlomky hrnců. rendlíků. poklic. pánvi na nožkách. dlb6n4 a komorových i římsovýc h kachlů. z nichž někter6
jsou opatřeny cínilito-olovnatou glazurou a kro•~
ter811liky fra gmen t em skleněné láhve se štípaným dekorem. V pro storu vote byl též referentem v-yt>r6n
z posledního zbytku terénní situace malý nnalogictf soubor. Po zběžné prohlídce je možno, tyto nálezy z převáfn6 části klásti do XVI. století a ti••
ie některé lragmenty budou patrn~ příslušet ješti
' •toletí XY. ULOŽ: Zámek Bechyně. referentem vybraný soubor v A~. LIT: Z čj. 1554/73 a i172/73.
lOMENTÁA: Zmín ěné prostory patrni již neumožni
archeologická pozorování.
T. Durdík

1,c1n,

J•

BILEČ hrad JENčov . okr. Kladno

IULT:

LOK:

hradu Jenčova.
O~OL: Povrchový průzkum lokality. NALEZ: Sběrem
na téže stráni jako v r. 1972 získán nevelkf. keramickf soubor. Hruběji ostřent sttep osydačně vypAlea. V okrají ch ptevládá okruži. dekor radélkovant, či vývalková šroubovice. Z tvar4 zastoupen
hrnec a poklice. Celý soubor je možno datovat do
Středo věk.

Zříceniny
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prvé poloviny 14. stol. ULOŽ: Afi. LIT: Z čj.
54S6/73, viz BZO 1972.
r. Durdík

•• B1LINA, okr. Teplice
a) KULT: Mlad š í hradištní. LOK: Areál zámku. OKOL:
Sbč r při průkopu elektrického vedeni. NÁLEZ: keramika. ULOŽ: Muzeum Teplice, fond Archeologické
muzeum f .přir. 83/73, 9654 - 9651. LIT: NZ Y Bilina.
b) KULT: Šárecký typ·. LOK: V areálu m(, sta (tělocvič
na ZDŠ). NÁLEZ: Sídlištní objekt: keramika, těrka.
ULOŽ: Muzeum Teplice, fond Archeologické muzeum
č.přír. 82/73, 9G58 - 9673. LIT: N? M Bílina.
c) KULT: Knovízská. LOK: Staveniště Pražské předměs
tí. NÁLEZ: 2 žárové hroby, 1 objekt(?)·. Keramika.
bronzové předměty. ULOŽ: M Teplice, Fond Archeologického m. č.přir. 1/73, i.č. 9646-53. LIT: J.Waldhauser, Některé archeologické přírůstky teplického
muzea z let 1972 - 1973. Zprávy - studie OVMT 9
1973 (v tisku).
J. Waldhauser
d) KULT: S ídliště k. únětické a únětická •mohyla•.
LOK : Pražské předměstí. OKOL: Na základě hlášení
J. Waldhausera. NÁLEZ: Byl prozkoumán kamenný zával o rozl. 720 x 620 cm: mezi kameny byly jednotlivé střepy k. únětické. po odstranění kamen4 nalezen jeden popelnicový hrob s tímto obsahem: v nádobě byly kosti, uhlíky, zlomky koflíku, bronzová
jehlice, dva bronz. knofliky a zlomky bronz. spirálky - jde pravděpodobně o únětickou •mohylu•, zni-
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čenou

•krývkou humusu. Dále proYeden sběr a prozkotanán zbytek zisobni jámy. ULOŽ: Exp. Koat.
LIT: Hlášeni čj. fl6/73.
o. ltoutectf

5. BUTIO. okr. Chomutov

LOK: Zbytky řádového brada. OEOL:
Zběinf povrchový prozlu.a. NALEZ: Z řádového hradu
v Blatni se zacho~alo jedno· nárot1, přestavěn, na
stavebně nepříliš hodnotnf zámeček ve tvaru velk6ho písmene L. Jedině v této partii je t6f patrnf
příkop a val, komendu· p4vodně obihajíci.- Větší z
obou křídel zámečko je ptizděno k hradní stěnl.
v niž je zvenčí patrno zazděné okno. Mezi vnějšill
lícem menšího křidla a obvodovou hradbou byla valeně sklenutá prostora, z niž se na vnějším lfci
křídla zachovala klenební patka. Toto křídlo je
podsklepen&. Všedtny tři sklepni prostory jsou gotická· a valeně sklenuté. Po schodišti se přicb6zf
do střední z nich. Z ostění portáld se zachovalo
pouze jediné, hrotité a okosené. Byla provedena
fotodokumentace jak tohoto ostění. tak zbytlm hradu. LIT: Z čj. 2963/7l.
T„ Durdík
lULT:

a. BOHY.

Středověk.

o. Kozojedy, hraď KRAŠOV, okr. Plzeň-sever

KULT: Středověk. LOK: Předsunutá bašt.a na okraji

planiny za Brodeslavským potokem. OKOL: Povrchovf
pr4zkum předsunut§ bašty. N1LEZ: Předsunutá bašta.
zhruba kruhového areálu, zachovaná na basi vald a
přikopd. Pořízen terénní náčr~ a povrchovým pr4zkumem získáno. několik spečenfcb kamend, a 1 aty-
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pický středověký stře p. Příkop. oddělujici baštu.
byl částečně vysekán ve skále a pted nim n ahoře nevysoký val. V čele bašty se zachovalo mohutné valové těleso, z n nímž byla ostntni plocha objektu, kryta. Kromě názn aku na sucho kladené zídky nejsow patrny zbytky vnitřního č len ěni . Obloukovitý tvar če
la bašty byl podmíněn nutnosti t j . vějířovitě bez
vzniku mrtvých prostorů ostřelovat nebezpečnou část
planiny. LIT: Z čj. 2371/73; T. Durdík: Předsunut6
bnšty č eskóho vrcholn~ st ř edovčkého hradu. Hist.
geografie 10, 1973, 139-149. KOMENTÁŘ: Baštu lze
per analogiam datovat do poslední třetiny XV. století.
T. Durdík
I. BOREK, o. Pšov, okr. Karlovy Vary

~ULT: Středověk. LOK: 3 km Jod Žlutic, 1000 m SZ
od osady Borek, ppč. JOO. OKOL: Revize 17.10.1973.
NÁLEZ: Středověký brad v lese na ostrožně, ktorA
je předólena hlubokým příkopem vytesaným ve skAle
ve směru S-J, nnd příkopem jsou z bytky kamenné obranné zdi. Celá východní polovina hradiště (v délce asi 100 m) je vyplněna skalami, na kterých nejsou již patrné žádné stopy zdiva. Na západní výspě ostrožny jsou stavehni zbytky se dvčma polozasypanými klenutými sklepy 12 x 3 m. Na severní straně ostrožny, ve vnitřním svahu příkopu, je do skály vytesant a zasypaný svislý otvor 4 x 4 m čtverco
vého pddorysu {studna?). Celá ostrožna je obehnána
valy, které se táhnou za příkop směrem východním
asi 200 maž k poli. LIT: NZ Afi ČSAV čj. 4167/59
pod č. 155.
P. šebesta
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a.

BOUDY, o. Mirotice, okr. Písek
KULT: Pozdně halštatské žárové pohřebišti. LO~:
Polní poloha "V lískách", 500 m• .JZ od odbočky ze
silnic~ Mirotice - Čimelice do vesnice Boudy, 3,5 •
již. od ní~kého kamenitého hřbetu. OKOL: Porušeno·
pti melioračních pracích. Pr~zkum autorů zpráYJ
l.X.1973 na základě hlášení okresního konzervátora SPP J. Tomana z Mirovic. NÁLEZ: Patrně 2 hroby
z větší části vybrm é diHníky ještě před záchranným vfzkumem. Z nid1 pocházejí 3 nádoby ve zloatcich, zlomky železnóho kopí, bronzový knoflík a
spálené kůstky(obr.8:1,2).ULOŽ~ M Písek, i.č.
A 1754 - 1759. LIT: Z čj. 811/73 v expozituře A~
ČSAV v Plzni; Zemědělské novi~y, 11.1.197,.
KOMENT1Ř: Pro silně porušenou situaci jit nešlo
přesně stanovit, zda hroby byly dva či pouze jeden.
J. Frohlich - E. KoppoY6

l t.

llÚ§ŤANY, o. Břežánky, okr. Teplice

KULT:

knovízsk~. LOK: Pískovna 600 • na
Jih od obce. OKOL: Nález J. Hušky při proYěfoYa
c:f.m prdzk.umu. 4JÁLEZ.: Značně narušená. jáma; část
Yfplně buldozerem odsunuta o 4 •• Skoro úplná 8111toroYitA zásobnice a zvířecí kosti. V okolí nálezu prov.áděla exp. Most záchranné výzkwny v r~ 1953
(ff~ Pokorni, K. Buchvaldek aj.). ULOi: Exp. Kost
ě.pf. 108- 109/73. LIT: Hlášeni čj. 1120/73 Kost.
Sídliště,

P. Braun - J. Muška

- 15 -

10. BflEVNICE hrad RONOVEC• okr. Havličkdv Brod
KULT: Středověk. LOK: Zficeniny hradu Ronovce.
OKOL: Hertze stavw lokality a nAlezil dne 31.5.13.
N1LEZ: ~reál hradu byl v r. 19i3 naruěen zalean6nim druháho příkopu a části čelni fronty J•dra.
V tomto prostoru se patrně nacházela budoYa •e
znnčným procentem dřevěných konstrukci. jak o toa
svňdčí velké množství mazanice. vyházen6 z jamek
pro stromky. Z těch to byl členy vlasti věm 6ho
kroužku z Dolní Krupé získán střepový materiál
v pořtu cca nokolika set zlomkd. Pískovcové architektonické články v hradním pal6ci. odkryt6
mládežnickou skupinou v r. 1972, nebyly dopoaud
ani konservovány, Mi zabezpečeny přisyp,nim zeminy. jak to bylo stanoveno v zápisu z komise ze
dne 4.7.1972 čj. 4090/72. Na zabezpečeni pti konservaci je nutno trvat. Nálezy z hradu, uložené
na zámku v Dolní Krup6. byly rozttíd~ny, keranika slepena ap. Čapek započal s jej{ kresebnou dokumentaci. Pracovnikwn Tlastivědného kroutku bylo
kromň pokračování v inventarizaci nález4 doporuče•
no věnovat se odstraňováni podrostu v areálu zficeniny. ULOŽ: OVIi Havl. Brod, zámek Dolni Krup6.
LIT: Z j. 3623/73, BZO 1971, BZO 1972.

T. Durdit

11.

lmEZl'o. okr. Louny
~ULt: 1) pozdní vypicb. . - lengyelakA? 2) neoliteneolit 3) zvoncovité pohAry 4J únětická 5 knoTizak6. OlOL: Systematickf vfzkum (pokračoTéni).
111.EZ.~ 1} část kdlového p4dorysu. připoaínajíci
orientaci J.S chata XCII fpozdn~ vypíchanou -
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,

lengyel skou z ptedchozi sezony. aJ žlabovA at,w~
ba LXXXVI v západní části naleziště. orientovanA
sz-n. široká 4.5 m. dloubá zati• 5& • (nedokopáno) se 2 pohřby ve vnitřním prostoru. Jsou umistiny ve středu její šíře a orientovány shodné s Jeji
podélnou osou. Hrob LXXI byl bez milodarů, pohteb
XCVIII m ěl pazourkový nůi. Střepy ze zásypu flabu
nejsou zcela typické, takže přesné datováni celého objektu i hrob~, které jsou· nepochybně jehG aowčásti, není zatim možná. Rámcově je dáno časov.S· postaveni objektu stratigrafickou situaci. Je pře
kryt knovízskými jamami a jak jsme o r~k později
zjistili, i starými únětickými pohřby. Zdá se. že
je naopak mladší než kultura lineární, neboÍ dří
ve odkrytá žlabová konstrukce LXII v jeho· sousedství, již lze považovat za určitou zdrobnělou paralela, přetíná kůlový půdorys lineární kultury.
~) jáma 624 - menši kruhovitý objekt s dosti čet
nými keramickými zlomky. z nichž se podařilo sestavit zdobený zvoncovitý pohár a širší nezdobenou bmo ždiřoviton, nádobu. 4) rozsáhlf jámový komplex 623 ve východní části naleziště. jehož část
byla odkryta již v r. 1972. Měří na délko 28 • a
na šť tko 25 m. Průmomá hloubka je 150 cm. místy
však dosáhla až 3 m od povrchu. Nálezově je velmi
bohatj, předev š ím na keramiku a zvířecí kosti. z
n;chi četné nesou stopy opracování. V zásypu se
objevovaly také lidské kosti a někdy se zdálo, fe
určité partie těla ještě musely spolu souvise~.
když se <k> výpln~ jámy 623 dostaly. Nejpravděpo
<Jl') t-,L. · .:- ::. výklad objektu je ten, že šlo o velký
hlinf j . postupn0 rozšiřovmý. Při jeho severním
kraji. byly n ·,lezeny skrčené pohřby v obvyklé orientaci únětické kultury, některé s vice keramick ými
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milodary. lejzajimavčjši je brOlladnf pohřeb XCIV.
Dalli únětick6 skrčen6 pohřby byly poblit llabo•6
sta•bJ LXXVI, tedy T západní části naleziště. YAecllny ún ě tick6 hroby ze sezóny 1973 patři star611111 období této kultury. 5) jámy v západní části nalezišti.
většinou nálezově bohaté. Zmiňuji ZTláětě j6.ma 629
s bornf části těla koně (hlava. šije, část trupu)
a jámu 640 s nálezem koule hrnčířské hlíny. Kno•izaké objekty v několika případech překrf•aly z4tladov6 žlaby stavby LXXXVI, jak bylo uvedeno jii Tjie.
ULOŽ: Březno, expedice. LIT: Závěrečná zpr. čj.
7815/73; viz předcházející ročníky BZO.
I. Pleinerov,

12. BAEžÁMKY, okr. Teplice
a)

KULT: Latén. LOK: Mezi bývalými obcemi Břežánky a
Břešiany (v místě proveden v letech 1973-1974 Yfzkum Exp. AŮ Most). ' NÁLEZ: Keramika. ULOŽ: Muze•
Teplice, fond Archeologické muzeum č.přir. 81/73,
i.č. 9698 - 9707. LIT:NZ M Bilina.

J. Waldbause~
b) KULT: laténské a středověké sídliště. LOK~ U potoka - zrušený vodovod. OKOL: Na základě hlášeni P.
Budinského. NÁLEZ: Ve stěnách zrušeného vodovodu
jsme prozkoumali 5 laténských objektd (3 chaty a
2 jámy) a v místech zbouranfch Břežánek středoTě
ké osídleni v délce 200 m od 14. al do 19. stol.
V místo laténských objekt4 pokračoval záchranný
vf~kum v roce 1974 (J. Bubeník a Z. Smrž). ULOŽ:
.i
exp. llost 212-276/13. UT: Hlilenf čj. 635/73 ..,~·
o

"'
"~
-i;.

)
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o) KULT: Bylanské žárové (popelnicové) pohfebiště
pod komenným závalem. LOK: V poloze ~Pod lipami•.
OKOL: !avázáni na záchranné akce z r. 1970-1971.
NÁLEZ: Bylanské žárové {popelnicové) hroby byly
pod kamenným příkrovem o rozměrech 35 x 10 m. Po
skrytí ornice a vyčištění kamend celá plocha čini
la dojem •rozrušené mohyly•. Vedle nádob se spálenými kostmi obvykle se nacházely poblil přidam6
nádoby. Stopy po ·nádobách jsme zjistili na 105
místech. počet hrobů předběžně odhadujeme na 30,
i kdy! některé . byly pravděpodobně pouze o jedné
nádobě. Většina nádob byla silně poškozená kamenným závalem. Převaha hrobů patří ke k. bylan8k6,
některé připomínají typ •Libochovany• a jiné za•e
kulturu billendorfskou. Časově pohřebišt~ patfi
do UC. Vedle keraniky a spálených kosti nalezeny
bronzov, a železné milodary: jehlice, náramky,
pr,teny. Přesn6 vyhodnoceni není možné před laboratornim zpracováním·. ULOZ: Exp. Host. LIT: 816ieni čj. 955 a 1147/73.
D. Kouteck;t

.

BVDEČ viz KOVÁRY. o. Zákolany, okr. Kladno

13. BILAMY. o. Miskovice-, okr. Kutná lloira

KULT: Lineární keramika (LnKJ, vypíchaná (StK),
kultura nálevkovitých pobár4 (KllP). doba . bronzová
(BR). středověk (STK)sídliště.LOX:Viz plánek(obr.I). '
Pozn.: Nálezy ze sekce L, která leží již na katastru Kuto, Hora. jsou vzhledem k přirozené geografick6 situaci evidovány pod lokalitou Bylany.
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NÁLEZ: V rámci prospekce poh řebiště byly provedeny tyto sondy: Sonda 1/73 vedená směrem zhruba
SZ-JT v délce 50 m (š. 80 cm, hl. 90 cm) za severovýchodní hranici sekce U; negativní. Sonda II/73
vedená 20 m severovýchodně od sondy 1/73 a paralelně s ní v délce 75 m (š. 80 cm, hl. 90 cm). Byl
v ni zachycen objekt 2312 (soujámi, LnK) a čás teč
n~ prozkoumán. 3onda III/73 vedená 40 m severovýchodně od sondy I/73 a paralclnP- s ni v délce 75 •
(š. 80 cm. hl. 90 cm); negativní. Sonda IV/73 vedená 110 m severovýchodnč od sondy I/73 a paralelo~
s ní v <lélce 50 m (š. 80 cm, hl. 90 cm); negativní .
Sonda V/73 vedená sm(, rem zhruba V-Z v délce 150 m
(š. 80 cm, hl. 90 cm) ve vzdálenosti 40-50 m severně od hranice sekce H. V ní byly zachyceny a prozkoumány 3 objekty sídlištního ch ara< teru: 2001 a
2002 (ohniště, mladohradištni). 2313 (zásobní jáma.
lNP) . Sonda VI/73 vedená směrem zhruba V-Z v délce
150 m (š. 80 cm, hl. 90 cm) ve vzdálenosti 25 m severn ě od sondy V/73 a paralelně s ni; negativní.
Průzkum v prostoru severně od sekce H zjistil ojedin ěle stopy dalšího neolitidcého osídleni a dovoluje posunout hranici sekce Ho dalších 50 m severněji , a to po celé joji délce v prodlouženi až na
sekci G. Novň bylo konst~továno osídleni ze staršího eneolitu (obr. II) · poprvé přímo v bezprostředn í blízkosti osídleni pozdně neolitid<.ého.To bylo zachyceno výzktDUem na sekci F v roce 1967. Naskýtá se zde možnost sledováni vztahu pozdně neolitického a staroeneolitického osídleni ptimo v bylflllském sídlištním mikroareálu. Doposud nejstarší eneolitické osídleni bylo známo z pr6zkumu v roce 1964
na sekci 11. která leži na severním okraji sidlištr..fho mikroareálu (již na katastru Kutná Hora) a na
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ni! zřejmě neolitické osídleni není. Další sondy
byly vedeny na polích severovýchodně od obce v poloze "U sv. Anny•. Tento prostor je již součásti
katastrálního území města Kutné Hory. ale vzhledem k tomu. ie pat ří do přirozené konfigurace terénu okolo pramene potoka Bylanky. kde je umístina
většina bylanRkých sídl ištnícb n á lezů, budeme tak6
nálezy z t éto polohy i nadále evidovat pod lokalitou Bylany. Sonda VII/73 vedená směrem: zhruba SZ/.JY
v délce 400 m (š. 80 an, hl. 90 an) asi 100 m od
rozcestí "U sv. Vojtěcha". Bylo v ni zachyceno 19
objekt~. z n ichž n ě které byly zcela nebo částečně
prozkoumány. ostatní aspoň vzorkovány. Kultuře s
keramikou lineární náležejí objekty: 6 (soujámi).
7 (soujámí). 10 (soujámí)~ 14 (soujámi ). 15 (jáma).
16 (soujámi) . 17 (soujámi ), 18 (jáma) a 19 (jáma).
Kultuře s kerami k ou vypíchanou náležejí objekty:
1 {soujámf). 4 (soujámi) a 5 (jáma). Některé objekty byly jen podle hnědočerné výplně nebo nekeramických nálezů datovatelné do neolitu: 3? (kůlová Jamka). 8 (jáma), 9 (jáma). 11 (jáma). 12 (žlábek),
13 fžlábek) .. Z obj ek tu 2 (jáma) byl získán hrubý
keramický materiál datovatelný do starší doby bron' zové. Sonda VIII/73 vedená souběžně se sondou VII/73
50 m severovýcho d n ě od ui v délce 100 m (š. 80 cm.
hl. 90 cm). Byl v ni zachycen objekt 20 (jáma, LnK)
a objekt 21 (jáma, neolit). Sonda IX/73 vedená souběině se sondou VII/73 25 m jihovýchodně od ni v délce 150 m (š. 80 cm, hl. 90 cm). V ní byla prozkoumána jáma 22b (neolit). do niž byl zapuštěn objekt ze
starší doby bronzové (22a obr. III). Registrovány
byly dva objekty Ln.K (24 a 25, soujámí) a jedna já•• středověká (ob j. 23). Sonda X/73 vedená soubě!-
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ně

se sondou VIl/73 7S m severovýchodn6 od ni
v délce 300 m (§. 80 cm, hl. 90 cm). V její severozápadní polovině byly zachyceny dva objekty Ld
(28. 29, soujámí} a tři objekty neoliticlt6 (26,
soujáai; 27. jáma; 30, jáma). Na základě výsledk6
sondáže v poloze "U sv. Anny• mnieme dosud znAM
neolitické sídliště označované jako sekce K rozliřit o dalsích asi 10 ha směrem severozápadním. Tato část oznl.čujeme nově jako sekci L. Pozornost si.
zaslouží negativní výsledek v jihovýchodní polovině sondy X/73, přestože podloži zde tvoří ěiat,
spraš. která s~ nijak neliš í od okolní. (Sonda
IX/73 vedená kolmo na sondu VIII/73 v jejím 50.
metru od severozápadu v délce 50 m (š. 80 cm, hl.
90 cm) byla negativní. Nově zjištěné osídleni ze
starší doby bronzové soustředěná u silnice BylanyPřítoky lze srovnat s nálezy získanými při záchranném výzkwnu v roce 1971 na západní části sekce N.
Mezi oběma soubory bude však jistý chronologi dcf
rozdíl v rámci stnrši doby bronzové.
ULOŽ: Expedice Bylany. LIT: Afi čj. 6047/73.

I.

Pavlň

14. CERHENICE, okr. Kolin

KULT: Mohylová d. bronzové, knovízská, bylanská,
d. hradištní. LOK: Na JV konci obce mezi tratěmi
"Be.ránek" a "Za Oborou" na ppč. 169 a 110, tj.
80 mm od J a 121 mm od S okraje mapy Kolin 8 - 5
f l : 5 000). OKOL: Záchrannt výzkum. N1LEZ: Funkč
ně neurčený objekt k. mohylové - část am.forovit6
nádoby a atypické pravěké sttepy ze zásypu; 5 žárových brobO k. knovízské - nádoby, střepy, br.
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Jehlice s dvojkÓnickou hlavici; 2 polozannice kultury bylonsk6 {z toho pouze jedna detailně zkoua6na. z druhé odebrány vzorky keramiky) - n6dobJt
střepy. mazanice. zvířecí kosti. uhlíky. zlomky br.
předmět~ {část br. jehlice, tyčinky. krouikJ). 5
objektd sttedni d. hradištní (z toho jedna obilni•
ce) - střepy , žel. nůž. mazanice. zvířecí kosti.
ULOŽ: Y Kolin - př.č. 11/73. LIT: Hlášeni v At ČSAf
Praha. KOMENT1Ř : Připravována nálezová zpráva a
článek pro AR.
Zbo

Sedláček

15. Č&JETIČKY, okr. Mladá Boleslav
KULT : ftnět ický kostrový hrob. LOK: Areál hlavního
nádraží Mlad á Boleslav. v prostoru severně od nádražních budoY a kolejiště, jižně od si lnice do Če
jetic. OKOL : Při výkopu rýhy pro kabel nedaleko• .
(8 - 10 m východně) od soc. zaříze ní pro zaměst
nance. Nález ohlásili zaměstnanci TD ČSD Mladá Bole~lav, zaji štěni provedl řed. Okresního muzea
Ml. Boleslav M. Honák a F. Vitmajer. NÁLEZ: Dne
10. října 1973 nalezeny v hloubce 80 cm pod kamm y zbytky lidské kostry {orientace nezjištěna)
a vedle ní střepy z únětického koflíku. ULOŽ: M
Ml adá Bol eslav.
E. Plesl

16. ČELÁKOVICE, okr. PrahJ-východ
a)

KULT : Mladohradištqi. LOK: Ppč. 3122, Kostelní (Hakenova) ulice. OKOL: Výkop pro vodovod. NÁLEZ:
V srpnu 1973 při hlouba1i výkopu pro městskj vodovod
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poblíi křižovatky Kostelní a Sedláčkovy ulice
jsem ve východním profilu zjistil kulturní mladohradištni vrstvu a z ni získal několik keramidtfch
zlomků. ULOŽ : MM Čelákovice. KOMENT1ft: Asi 200 a
sev o rn č v Kostelní ul. bylo v předcházejících letech n ě kolikrát naru š eno slov anské kostrové pohře
biště.

b) KULT: Mladohradi š tni. LOK : Stpč. 143, Na Hr&dku 464
- Tvrz. OKOL: Zjištovaci výzkum v rámci rekonstrukce objektu. NÁLEZ: V prostoru pod podlahou ve vstupní místnosti jižní budovy tvrze zji š těno mladohradištní osídlení a odkryta č ást kamenné zdi 8 keramickými zlomky ze 1i. století. ULOŽ: MM Čelákorlce.
LIT : J. Špaček, Historie čelákovi ck6 tvrze na základ ě nejnov ; Jších poznatk~. SSl-1 IX v tisku. KOMENTiÍl:
Výzkum proveden ve s polupráci s Afi Č~AV zast. dr. ·

L.

Hrdličkou.

LOK : S tp č . 143, Na Hrádku 464 Tvrz. OKOL: Výzkum v rámci rekonstrukce objektu.
NÁLEZ.: ZjišÍovacim výzkumem v prostoru budoYJ a

c) KULT:

Středov ě k.

nádTofi bylo nalezeno velké množetvi keramických zlomk6, skla a architektonických prvkff
z 13.
16. století. ULOŽ: 1W Čelákovice. LIT: J..
ŠJ>aček, Histori~ čelákovick, tv~ze nn základě nejnovějších poznatk-.1, SSH IX v tiska.
přilehlého

r

J.

17. ČEHllÁ V

Pošuw.vt.

Špaček

okr. Český Krumlov

lULT: neolit, náhodný· nález. LOK: Podrobnosti nezn611y; patrně v druhotné• uloženi, v bouračce stave-

qf u Černé v Poěumavi; ~{sto je dnes zatopeno Lipen-
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ským jeze~em. OKOL: bližší neznámy; muzeu daroval iák ZDŠ v Českém Krumlově. NÁLEZ: •eně( kaaennf sekeroml at plankonvexního tvaru.• oblýa tflea,
a stěnami, kÓnickj otvor je rovaoběinf s málo porušeným ostfim. Povrch hlazent. o. 124, max. i .
u týl11 44, max.sila 32. pnlměr otvoru 24 x 2,4 a
19 x 20 mm. ULOŽ: M Českf Krumlov. přir.č. 23/62.
UT: NZ AfJ čj. 3059/73.
J. Michálek

18. \ fERMĚTICE. o. Nišovice. okr. Strakonice

&ULt: Mohyly ; doba hradištní

(zřejmě ~třední

doba

hradištní) . LOK.: Les Bukovec JJZ od Čemětic , tj.

Základní mapa ČSSR l : 25.000, sekc& 22-342 Volyni
202 m11 od záp. a 129 mm od jižní sek čni čáry. OKOL.:
Pr6zkum. v. Braun a J. Justová, 19.6.1973. NÁLEZ:
v· prostoru známého mohyl niku zjištěna dalšf ( šeat6)
mohyl a. LIT: Hlášeni čj. 4076/73. 4.702/73.
J„ Justová

lt. ČER1nCE, o. Hor. Jiřetín, neznámý brad, okr. Most

KULT:

LóK: Ostrožna zvmá Hausberk na
rozhraní s katastrálním územím. Albrechtice. OKOL:
Středověk u.

Povrcho vý průzkum lokal i ty. R1LEZ: Exi. s tence z byt•
k~ jakési tortilikac~ na Hausberka byla známa j i !
A. Sedláč kovi (XIV). který Je, aniž je navštívil•
ztotožnil a renesanční tvrzí Alberkem. což přej a
li ostatní autoři. Ve skutečnosti se vš• Jedn6 o
raně gotidt f hrad klasick6' berg.fri tové di ap.nice
se dvěma předbradfllli . Prvé z nic~ z boku chránil•
přístupovow cestu, vcházející do druhého obtoěen6bo parkánovitým opevněním. Celf are&! byl~ výcho-
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du opevněn ještě mohutným bočním valem a příko
pem. V č ele jádra stála kruhová věž obtočeni pl6iiovou1 zdí. Za ní byla do skály vysek6na sklepni
prostora a konec ostrohu zaujal nej~éně dvouprostorový palác. Povrchovým prllzkum8ffl byl získán soubor keramiky druhé poloviny 13. století. eventuilně samého počátku sto let i násle<ll jicfho ( n\zn6 varianty okruží. ještě okraj zduřelý}. Dobu vzniku
hradu nelze prozatím bez archeologického prdůuau
ur čit, zánik je patrn ě možno přeJpokládat před
vznikem n ed alek.óho hradu Eisenberka (Jezeti). Typologi cky by hrad mohl býti kladen i do prvé poloviny 13. století, pravděpodobnější je však uvažovati až polovinu následující. ULOŽ: AfJ. LIT:
Z čj. 2963/73; NZ čjo 8876/74.
T. Durdík

20. ČERNOŽICE. okr. Hradec Králové
KULT: Slezskoplatěnická . LOK: Parcela č. 528/1-2,
uli ce Generála Svobody, stavba samoobsluhy. OKOL:
Záchranný výzklltl 3.111.1973. NÁLEZ: Narušená kulturní vrstva a obj. 4/73. Střepy. zlomky kamenného
drtidla. ULOŽ: M Hradec Králové, 20/73. ICOIIENTÁA:
Keramika patří II. stupni slezskoplatěnick6 k.
li. Vávra

2l. ČERVE.Mt PEČKY, okr. Kolín
bli!e neurčený, (latén). LOK: Bývalá
pískovna a hliník v trati ·Za humny" nebo "U sv.
Jana" na ppč. 992 (stav z konce 19. stol.). tj.
na SZ konci obce. po levé straně silnice Červené

KUL.t :

Pravěk
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Pe~ky - Polepy. t j . 214 111111 od Y a 94 - od J okraje mapy lwtná Hora 5 - O (1:5.000). OEOL: Ter6md
prhk1111 a upře11něoi lokalizace at.arjcll úled.
Jh.EZ: Rozdrolené střepy a drobn6 hrudky audice
v kalturni n-stvě nebo splachu. ULOŽ: JeeYidoT6M.
LIT: Hlášení a MZ v Afr ČSAV; Fr. DYo.fA• Pr•61t
lolinska. 1936. 128; J. Filip. Eeltori. 1956. 3T8.
UJIE1Jt.1A: V se.-erní čás1.i zmíněn6 pisko.ny prot-

pal F. O.oták v ~etecb 1909 až 1916 celkea 12 laténskfcb k. hrobň; není vyloučeno. te pobfebiAt.i
pokračuje S směrem.
Zb. Sedl Aěek

li. ČERVENt HRÁDEK, o. Jirkov, okr. Chomutov
KULT: Středověk. LOK: Zámek Červenf Hrádek. OlOL:
PrTá fáze povrchového pnlzkumu - vyhledá"6ni druhotně pouii tých architektonických článkd. NllEZ:
V tarasní zdi při vstupu do zúaedtého areálu lokalizováno několik druhotně použitfcb gotických
a renesančních are hi tektonickfch čl Ankil. Gotick6
přidatavuji zlomky ostění (i s kamenickou znač
kou) a část panel6 s lipanfmi ltrufbami. tvořenf
lli bruškovi~ýll profilem. Články renesančnf pH.slaší okenním ostěním (i kulatému). V tarasni zidce v zahradě poblíže jihozápadního nárofi záak•
nalezen terakotový čtverhr-annf článek. Na líci.
který je potrnf, je dáma T renesančním kroji se
zrcadle•. Na straně opačné nachází se zfeja~ Tegetabilnf aotiT. Byla provedena fotodokumentace
viecb č1Ank6. LIT: 1 čj. 2963/73.
r. Durdík
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23. ČESd LHOTICE, o. Hradiště. okr. Chrudim

KULT: Laténská. LOK: Oppidum. OKOL: Systematickt arc~eologickf výzkum (pokra č ováni); archeologická památková reservace. NÁLEZ: V roce 1973
pokračoval výzkum východního ope vn6ni oppida,
které sestává ze dvou val6 s příkopy a předsu
nDtého náspu bez příkopu. Vnější val, vybudovanf
p ravděpodobně na místě pt\vodní jednoduché palis ády, je nasypán z hlinitoštěrkovitého materiilu
a jeho příkop vyhlouben do skalního podloií. Vnitfní val s doloženými třemi stavebními fázemi másl oži t ou konstrukci. Nejstarší fázi představuje sypaný hlinitoštěrkový val, k němuž byla v další fázi
p řistavena hradba, sestávající z hlinitých a kamenných vrstev v základně a svrchního hlinitoštěr .
kovit.é ho násypu, jejíž čelo tvoří zed z menších
plochých kmnen~ bez svislých, trámd v líci. Po zř i •
cení přední fronty hradby, t j . čelní kamenné zdi
s částí svrchního násypu byla postavena předsunu
tá pevnější zed z většidt kamenných blok~, zesílená svislými trámy v lici. Prostor mezi starší
a mladší zdi byl volně vyplněn kameny a hlínou.
Př ed hradbou v bermě byla dvojitá palisáda a pted
ni p ří~op, vyhloubený do skalního podloži. NálezoYý materiál, převážně keranické fragmenty, datuje všechny tři fáze opevněni do mladé, resp.
pozdní doby latánskf. V okolf oppida byla vytipoYána ložiska resp. zbytky kutacich prací oxydických železných rud, stříbra, olova, mědi, gratitizovmých břidlic a pravděpodobně náznaky těžby
zlata. ULOŽ: Afi ČSAV Praha.
li. Princ

.
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a,.

ČESKt

KRUMLOV, okr. Českf ~rumlov

lULT: Neolit, náhodnf nález. LO~: Na zálleck611
n,dnti vč. Krumlově v poloze Na rejdiiti pobl1te tehdejšího Kreisleitungen - dnea OOYV. O~OL:
Nalezmo v letech 1939 - 19•3(?) arohiY. asistentem F. Andraschkem. NÁLEZ: Kamennf sekeromlat
plankonvexního tvaru s kónicky vrtaným otvorem,
který je rovnoběžnf s osou ostři. Týl je zko•enf, boky jsou oblé, hlazené, část povrchu je otlučena. Max.d. 211, š. týlu 95, max. síla 51,
pr4měr otvoru 35 x 38 a 22 x 29 mm. šedá hornina(?). ULOŽ: M Český Krumlov, přir.č. 72/61.
LIT: MZ AfJ, čj. 3058/73.

J. llicbálet

15. čtčov, okr. Plzeň-Jih
lULT: Středovňká debtařská pec. LOK: SV okraj
obce, mírnf svah k niv~ potoka Bojovky, na aoakroaaém pozemku čp. 82; majitel Otakar Chalupnf.
OKOL: V srpnu 1973 objekt narušen vlastníkem, pozemku při zakládání nových záhon~. Majitel nález
ohlásil Západočeskému muzeu a odevzdal sběr zloakov6 keranik/ z místa narušeni. Y záři 1973 proveden záchranný výzkum expositurou AD v Plzni a
Z4padočeským muzeem. M1LE1: fntolem záchranného
•fz:kumu bylo zjistit objekt • . dle nálezu keramiky.
llbodného charakteru jat o dehtařskA pec ve Veael6,
okr. Rol· 7cany. Objekt byl aachycen sondou o veli•
kosti 7,5 x 5 •• včetn~ naruěení. Pod Yraíwu
dmi a ornice, silnou 20 cm, byl a vrstva čern,
sypk' zeminy s obsahem drobnfch uhlíkff a zlomeč
ky dfevěného dehtu. Tato vrstva o s:f. le 25-35 ca
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byla prostoupena IG,amennou destrukci. Deatrutee
pokrývala téměř celoa plochu sondy a obsahoval a
velk' mnotstvi zlomkové keraniky. Keramika nesla
výraz.n6 stopy přepáleni a debtoYého náletu na
Titittni straně střepu. Po odstraněni kamenné destrukce na úroveň p6vodniho terénw, pokrytého
tenko~ vrstvou uhlikd a dehtovými krami o sil•
2 cm. byla na severním okraji narušen{ zachycena
dehtatská jáma. Jáma byla kruhového pddorysu o
pn\aěru 25 an a byla zahloubena do jílovitého
podloži. Okolí jámy bylo pokryto souvislou dehtovou krou do vzdálenosti 15 cm při síle 3 - 3.5 aa.
Ve stěná ch jámy byly nalepeny fragmenty velké n6doby se silným dehtovým náletem na vnitřní straně. Tři podobné méně zachovalé jámy byly umistfny v oblouku východně. Všechny byly pokryty I souvislo~ dehtovou krou. Z výsledku záchranného výzkua~ Je možno rekonstruovat podobu pece, které
byla provisorní stavbou ze dřeva. oblotenébo kaaeny a hlínou. Na okraji této miliřovit, pece byly v jílovitém podloži zahloubeny jámy s nádobaai
do kterých vytékal dřevěný dehe,, jako produkt destilace dřeva. Po skončení destilace byl celt objekt
zrušen a pro přišti výrobni proces byla pec založena znoVUi. Na základě keramiky je možno objekt datovat do 13. stol~ (Obr. IV) ULOŽ: Západočeski muzet111 v Plzni, odd. dějin feudalismu. LIT: Zpráva
ved. vjakumu čj. exp. Plzeň 551/73, ztM - HA 10/73.

r.

Frjda
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H. aCHALOV, okr. Karlovy Vary
KULT:

LOK: 9 ka VJV od Bochova. Trch
Hllrka ( kóta 604) na severním okraj i obce; ppč.
92. OKOL: Revize 17'.7.1973. NÁLEZ.: 1. Středověk6
tvrziště. 2. Asi 1 km SV odtud na ppč. 700 a 102
zaniklá obec Vakov. LIT: NZ AO ČSAV čj. 4161/59
pod č . 140. KOMENTÁŘ: 1. Tvrziště narušené stavbou vodojemu a značno znečistěné. 2. Podle upozornmi místního kronikáře, nutno ověřit další•
prltzkumem.
P. Šebesta
Středověk.

ff. DNmon, okr. Mladá Boleslav

lULT:

15. stol. LOK: Drábsk, světničky.
pískovcové útvary na S okraji Uužského. OKOL: Po•
vrchový sběr v sutovém
kuželQ pod tzv. "strážniei". N1LEZ : Množství drobných i okrajových etfept\, obdobných starším nálezlim. ULOŽ: H Liberec.
i.č~ P 8 891 - 8 893. LIT: Filip J •• Dějinné počátky Českého ráje, 1947. str. 12T.
Středověk

v.

n.

Weber

DOBEŠICE, o. Kluky, okr. Písek
KULT: Mohylová kultura stř~dni doby bronzové. mohyly C?). LOK: Na mírném svahu pod nejvyš. vrcholem Slavné hory, na ppč. 458, ve st. les. odd.
,
110 a3, asi 540 m VVJ od koty 523, 9 m. OKOL:
průzkum autora 12. a IT. 11. 1973. Ve zmíněném
polesí Slavná hora zji š těno již dříve vice mohylových skupin (viz DZO 1963, 13). NÁLEZ: ve vý-
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Yraa na jedn6 z porušenfcb. aobyl . (y t6an• ao.-

aeds~ri je asi 10 pontšenfcb a 1 zaoboYanl mohyla) nalezeny zlomky dibúieěka zdoben6bo .rubof•ze•• iebřiěkea a ao1.11tfednjllli kolečky. dile &loaky dal i i nezdoben6 n6doby. ULOŽ: Exp. Atl Plzeň,
přír.ě. P 1a7/73. UT: Hlášení čj. 647/73 exp.
Plzeň. KOMENT1Ř: Vzhledem k tom•, ie jde o nilea
dosti nácnf (z jižních Čech známe pouse podobnf
ornmaent z •ohyly v lese Boru u Chvaletic, o. Pi•
sek a z mohyl v Hájka u Drhovic, o. TAbo~), bylo
by nutn~ na lokalit§ vzhledem k ohrožení mohyly
provést záchrannf výzkWI.
J. Michálek

at.

DClli&JoVICE, o. Hoeini. okr. Česk6 Budějovice

lULT: Halštatská mohylová. mohylové pohřebiště.
LOK: Poněšická obora, trat Zadní pláně, les, odd.
228 c 1 les. správy Poněšice, les. závod Hluboká
nad Vltavou, parc.č. 2737/1 k.ú. Dobřejovice. Asi
1800 m již. od hájovny Cirhan; na ZM 1:25.000,
sekce 22-444 Ševětín, 25 mm od západní a 55 mm od
severní &E\kčni čáry. OKOL.: PrOzkumr 30.11.1972 a
vfzkwn exp. At v Plzni 6.6. - 30.9.1973. NÁLEZ:
Prozkoumána porušená (starším výkopem. výkopce neznám ani uloženi starších nálezd) mohyla č. 1:
prwněr 18,42 s 17.,0 m; max. výška 1.1 m. Složena
z nekompaktního kamenného pláště. který byl nejlépe zachován v sekt. 3, dále z vlastni hrobové
stavby na úrovni mohyly, téměř kruhovéh~ půdorJ
au, o prům~ru T,5 x 6,6 m a o max. zachované vfšce o.95 m. Ve vzdálenosti asi 1,2 m od hrobové koaory probíhal po celém obvodu mohyly kamenný' věnec,
který byl nakupen pláštovit ě sm ě rem ke středu mohy-
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ly, jeh~ pr'dmčr činil 13,0 x 12,8 m a o max. vfice 0,9 m a šířce 1,1 m. Mohyla obsahovala tyto nAlezy: v sekt. 1 pod humusem byl rozrušenf, hrnek z
XIII. století, jinak pouze nále~y halštatské mohylové kultury (R l!~D). Drobné shluky keramiky č.
l - 5 byly při jv. obvodu kam. věnce (sektor 2),
částečn ě dislokovaná keranika z pohřbu nalezena
při povrchu mohyly v sekt. 2 a 3. Vlastni pobteb
v hrobové komoře obsahoval v jv. části dvě řady
nádob (přes 20 nádob): v západní části komory nejvíce porušené - byly drobné· fragmenty železných rředmňtů. Mezi kamony věnco v sekt. 3 nalezeny dva kamenné mlýnky. Celková kubatura kamermé
sl~žky, použité na stwbu mohyly je 25,5 m3 kamene : z toho plášt 10 rn 3 , kamenný věnec 8 m3 a hrobová komora 7,5 m3 • ULOŽ: exp. AÍJ v Plzni, př.č.
P 5S - 113/73. LIT: AŮ čj. 5655/73 a 6478/73.
J. Michálek

30. DOUBRAVČICE, okr. Kolín
KULT: Slovanská (praž. typ a starší hradištní)•
knovízská. LOK. St ,~ré (Pusté) Zámky. OKOL: Systematidcj výzkum (pokračováni). NÁLEZ: Výzkum v r.
1973 vycl~Jzel z dosazených dtívějšich výsledk6.
Jeho úkolem bylo dokončit prozkoumán! SV prostoru hradiště a tim objasnit sídlištní situaci za
sev. okrajem mobutn6 stavby z kůl~ (přes 100 ktl111} a se stěnami ze silných dřev, ohozených hlínou a obložených k~aeny. Od ni vycházel dřevem vykl6daný sestup k říčce. Při jeho zkoumáni jsme objevili kaJDenný zával ze suti hradby držené kdly,
po kterých zbyly jámy. Sesutou kamennou zed a při-
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kop před ni jsme vysledovali v celé její délce cca 35 •• Podařilo se o ní učinit závažné stratigratict6 zjišt ění (odkryv č. XXXVI} v souhlase s
nálezy zlomkd nádob, jež patří do doby k. knovízské. Překrývala ji žlabovitá jáma se starohradištní keramikou. Tamtéž byla objevena sídlištní vrstva (odkryv č. XXXIV) s ~ zlomky nádob pražského typu. Objekty, tj. příbytky, jámy, pece a pod., patřící ke zmíněné vrstvě jsme však nezjistili v b111šim ani širším jejím okoli. Tyto jsou doprovázeny
pouze zlomky nádob, shodnými s ke ran ikou se starě i
fázi klučovského hradiště. Severových. prostor doubravčického hradiště se nevyznačuje, jak prokázaly odkryvy č. XXXIV - XXXIX hustým slovanským ani
starším osídlením, ač zcela neosídlen nebyl, jak
svědči několik hrad. ohništ a jam. Ve zmíněném
prostoru jsme rovněL zjistili, že nad východním
svahem byla vybudována slabší dřevohlinitá hradba.
po které· se však na dnešním povrchu nejeví dosti
stop. Jámy po kůlech, popelovité a uhlikoviti vrstYy a sesuté kameny jsme tam objevili teprve hloubkovým výzkumem. Po prozkoumáni severovýchodního prostoru hrad iště zahájili jsme výzkum- v jeho JZ čás
ti. nčelem výzkumu je objasnit stav osídlení mezi
valem a rozlehlou kdlovou stavbou. O objevených
chatách ze starší doby hradištní podáme podrobněj
ší sděleni v referátu o výsledcích výzkwnu za r.
1974, kdy objekty byly zkoumány. Výzkum v r. 1973
přispěl k získáni dalších poznatkťl o rozmístěni a
rázu obytných, hospodářských a obranných staveb na
hr~dišti , jež patři mezi nejstarší v Československu.
Závažná jsou též zjištění o chronologickém vztahu
obyvatel neopevněného sídliště s keramikou pražského typa k pozdějším budovatelwa hradišt~. ULOŽ: Afi
čs~v Praha. LIT: BZO 1972.
J. Kudrnáč
1
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31. DOUDLmt. okr. České Budějovice
~OLT: Hradištní střední. LOK: Farskj les - mohyly.
omL: 1er6nn1 prňzk1.111. NÁLEZ: Topografick6 určeni
•upiny slovanských mohyl. souTisejicicb s bradilt&a doudlebským. Terénní prdzkia a fotodokumentace ce16bo hradiště a okolí. Doklad pozdně bradiitniho osídlení v podhradí v prostoru Doudleb podle
tragment6 pozdně hradištní tuhové zásobnice. NAlezce anon}fflní. ULOŽ: At ČSAV Praha.
M. &.lle

~

· DOl&mt NAD ORLICÍ. okr. Rychnov n. Kněžnou
lULT: Středověk. LOK: Pole na lokalitě •Hřišti•.
Y okoli rybníku. OKOL: Sběr 21.111.197.3 J. Podzi••k, L. Libotovskf. NÁLEZ.: Střepy. ULOl: li Hradec lrálov6, př.č. 25/73.
li. v,vra

~~ IIIJIB. okr. Kladno (ZSO Svidna)
lULT: Středověk. LOK: Les jitně od dwra Martini•
ce. OKOL.: Pokračování systematického v,fzlamau v SY
kvadrantu zaniklt středověké osady Svidny ve dnech
n. 4. - 26.9.1973. N1LE2: Ploinjll odkryve•
. (25 x 40 a) byla prozkoumána usedlost I. Čtyfdil
nf obytnf objekt letel při západnf strani dvora.
V prv6 aiatnosti byla v SZ rohu 1.111istěna k•enn.6
pec. Tato aistnost byla přístupna z aistnosti druh,, do ní! se vatupoval• ze dvora. Místnost tfeti.
neJ•ětff, byla přístupná pravděpodobnf rovněž ze
atfedni místnost~. čtvrté aiatnost měla vchod ze
dvora a sloužila patrně Jako ipfcbar. V sevemt
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zdi dvora byl YS\ap do zahrady. DYoupros\oro'Yf
aenši objekt pr6cbodnf • podfln6 ose byl Ulllis\6a
v SY rohu d•ora. Ystap do usedlosti I. byl aúvsi od jihu. t,padni od tohoto vstupu pfil6bala
k obytnéau dOIIIII Y11Jjši polokruhoYiti cblebov,
pec. Ze všech staYeb se zachovala jejich spodnf
část stavěn6 na blínu a líeovanfcb nepravidelafcb
opukových kaaend. Ohniště byla vyloiena kteaellllf•
ai kameny a tzY. ithroYickým kamene•. Drobn6 n61•·
zy: keramika. železné předměty. abytky kosti (13. počátek 16. stol.). ULOŽ: Afi ČSAV Praha. LIT: Zpr6•
va čj. 8244/13. KOUENtlA: Výzkuaem usedlosti I.
dokončen souvislf odkrJT SV kvadrantu zanikl6 oaady. s výjimkou zahrad. kde byla provedena pouze
aondiž.

z.

Smet.6 nka

3,. DRUZTOVÁ. okr. Plzeň-sever
IULT: Neolit (volutová). eneolitické sídliště.
středověk. LOK: Hrad Věžka, 10 m od sev. konce
br11du. na skále v hloubce 110 cm. OKOL: NÁLEZ 0 1•
deYzdal do muzea v prosinci 1973 p. v. Uchytil,
Plze~, Zbrojnická 6. NALEZ: Zlomková keramika zdobeni rytou, volutou nebo linii doprovázenou vpichy
nebo přetnutou; zlomky z okrajd, stěn a den nádob.
větěinou světle hnědého a načervenale hně dého zdrsněn6bo povrchu, některé zlomky s výzdobou obvodové
rýhy nebo sbihavfcb rýh, uspořádaných pravděpodob
ně do trojúhelníku. nezdobené zlomky, úlomky mazanice a kosti. ULOŽ: Prehist. odd. ZČK Plzeň, př.č.
2/75. KOMENTÁŘ: V r. 1967 provedlo na Věžce prebist. odd. ZČM záchranný výzkum (dosud nepublikov6no).
M. Doubovi

.

-
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ř• oAtA. nyní část Kladna, okr. Kladno
KUL?: Nezjiětěna. LOl: 140 - od eevemiho a 2f0 od západního okraje Základní aapy ČSSR 12-23. OlOL:
Obhlídka staveniitě nového z6vodu SORP Kladn• • •taledkem negativním. LIT: Z čj. 1449/73.

v.
36. DUBANY. okr.

Moucha

Litoměřice

KULT: Nezjištěna. LOK: Pískovna u benzinové puapy
při silnici mezi Dubany a Libochovicemi. OKOL:
HlAiení dr. N. Zápotock,ho z Muzea Y Litoměficic~.
N1LEZ: Ve atAuě pískovny nalezen zbytek objektu
charakteru hrobové jámy. Ve vfplni nalezena pouze
zvíf. kost, žádnf předchozí zásah do objektu nepozorov,n, objekt nelze přiao datovat. ULOŽ: Exp.
Most č.př. 46/73. LIT: NZ ěj. 126/74 Most.

J. Bubeník

31. DUQICOV

okr. Teplice

KULT: Knovízská, štítarsk,. LOK: SV od obce. OKOL:
Povrchovf sb,,r. NÁLEZ : Keramika. ULOŽ: Uuze11111 Teplice. fond Archeologického muzea, č .ptir. 73/73,
i.ř.. 9632-9636. LIT: J. Waldhauser, někter, archeologick, ptirdstky teplického auzea z let 1972-1973.
Zprávy-studie OVMT 9 1973 (v -tisku). 11 K Bilina.

J. Waldhauser
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oo§NfKY N. VLT ••

o. Všestudy, okr. Mělník

lULT: Vypíchaná,

únětick6,

knovízská, ml. halštat.
LOl: mezi chmelnici •Na špalkách• a polohou •Na
kostelíka•; na Základní mapě ČSSR 1: 50.000, sekce 12-22 Mělník, 30 mm oct západní a 185 mm od jižní sekční čáry. OKOL: Povrch sběry v. Fencla z Kralup n. Vlt., březen 1973. NÁLEZ: Keram. střepy.
ULOi: M Mělník, ř. • inv. Pr 16441 - 16650. LIT: M
Mělník - NZ 13/73.

K.

Skleniř

39. FRtDLANT V ČECIIÁCII, okr. Liberec
KUL1 : Novověk. LOK: Ulice Československé· armády,
před

poštovním úřadem. OKOL: Sbor ve výkopu pro
kanalis aci. Odevzdali dělnici. NÁLEZ: Polévané i
nepolévané- střepy, zlomky kachl-6 (18. stol.) . Údaj•
ně snaď při zbytcích zdiva (nezachováno·). UL01:
M Liberec, i.ř,. P 8 907. KOMENTÁŘ: Nález byl uskutečn ěn v místech, kde probíhala městská hradba s
příko pem. Nelze vyloučit možnost, že nález pochází ze zavezeného příkopu.

v

v.

Weber

BAS:rŠTE~N hrad viz MÍSTO, okr. Chomutov

,o. HAVLOVIlE,
KULT:

okr. Trutnov
Středověk.

LOK: Vizmburk, zaniklý hrad. OKOL:
Systematický výzkum (pokračování). NÁLEZ: V srpnu a
záti 1973 probíhala druhá etapa výzkumu hradu Vizmburka. Byla odhalena jižní část západního objektu
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o rozm~rech 11 x 6,5 - "J 111. Vnějěi obvodov6 zecl
objektu byla široké 2,5 m, vnitřní ze~ měla ěifk•
100 - 110 cm. Výzkum uklual, že objekt sestával
ze dvou části - severní, dosud jen zčásti odkryt6.
která byla plochostrop, a jižnf, výzkumem zcela
odhalené, která byla od severní části oddělena
pří čkou v síle 60 cm a která byla na jižním konci zkosena. Místnost v 1. patře jižní části objektu byla plochostropá, což doklAdají l~žka po
trámech v obvodovém zdivu. Do nádvoří byla stěna
objektu prolomena okenními nebo dveřními otvory
na pavla č ový ochoz. Vnitřní prostora zvýšeného
přízem{ měla rozsah 6 x 3,3 m. Byla osvět lena aalým štěrbinovým oknem smórem do nádvořf. Pod touto místnosti byl objeven v úrovni poloeuterénu intaktní valeně zaklenutý prostor, přístupný porti- .
lem se strany nádvoří a osvětlený malým v ě tracfa .
okénk em. Půdorysný rozsah odpovídal místnosti ve
zvýšeném ptízemi, výška klenby byla 2,2 m. V mi•tnoeti zvýšeného přízemí bylo nalezeno mnoho keramických fragmentů z nárlob a kachl4. z nichž kacb•
les reliefním dekorem heraldické orlice a někte
ré nádoby patří starší fázi existence hradu. t.j.
2. polovině 13. a poč. 14. století, většina ostatních kerani~kých nálezů náleží do 2. pol. 14. a
1. pol. 15. stol e tí. Bylo tu nalezeno množství telezných předmětů - militaria, nástroje a nářadí
a součásti domovního vybaveni, jako kladky a pod.
Byla nalezena bronzová kování, kovové solřásti oděd, . . řenky nožů, čás t toaletní soupravy, nábr•
delnik a 25 kusů stříbrných minci, grošů a parv4
domácího i cizih~ původu (dosud ve zpracováni).
So~asně s vý?.kumem západního objektu pokračoval
vfzkum jižního paláce se siní s konzolami, kde ae
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zachytit šířko sině no výchorlni s t raně
6 • a délku v ose V-Z 10,5 m. Pokračovala povrchová· skrý,vka na ploše východního paláce a podařil o se zachytit jeho celkový rozsah 21 x 11 , 5 ••
ULOi: At ČSAV. LIT: Viz BZO 1972.
po dařilo

A. Hejna

41. HL1s~Á TŘEBAŇ, okr. Beroun

KULl':. Knovízské, sídliště. LOK: Pískovna z a s okolovnou (na levém břehu Berounky západně vsi ).
OKOL: Průzkum 25.9.1973. NÁLEZ: Keramika, z vit eci ko sti aj. vypadlé z porušených objektd. ULOŽ:
Afr ČSAV Praha. LIT: Z čj. 6115/73, NZ čj . 6158/73.
KOMENTÁŘ: Sídliště je ničeno postupujicf' t ěž bou
pískovny (starší nálezy odtud vi1 v archivu A~).
Sl. Vencl

HLAVAČOV hrad viz LUŽNÁ, okr. Rakovník

42. HLÍNOVA ( dřive Klingen),o. Odrava, okr. Cheb

KULT: Lužid<á a středověk. LOK: 2 km JZ od Kynšperka nad Ohří na levé straně silnice ChebSokol ov. OKOL: Povrcbovt sběr 29.5.1973 . NÁLEZ:
a): omleté pravěké střepy ( lužická kult. }, b ) 45
st ředo věký,ch a! novověkých střep4. ULOŽ: M Cheb.
P. Šebesta
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f·

ROLÍI, okr.

KULT:

Jičín

Základní mapa

s,,

,11/a.
ČSSR 1 :: 50.'000 sekce 03-34 Sobotka.

Středověk.

LOK: Zahrada

čp.

6 mm od východnf a 131 mm od jiini

ppč.

sekěnf čAry.

p. Svobody z Jičína. NÁLEZ: Sttepy
(2. pol. 13. stol.). ULOŽ: U Hradec Králori. pf.ě.
26/73. KOMENTÁŘ: Z téhož naleziště starší n,lezy
Y U Jičín) inv.č. 1179-1184).
J. Sigl

OIOL:

Sběr

44. WLOHLAVY, okr. Hradec Králové
KULT: Neolit(.?). LOK: Stavební parcela ě. 448/a,,
JZ okraj obce. OKOL: Záchranný výzkua 18.Y.1973
pfi výstavbě rodinných domkd. NÁLEZ: Začištěn profil objektu 1/73. kde nalezen 1 atypicltf stfipek.
Dalěi objekty v základech byly pro výzkum nepffstupné. utof.: U Hradec Králové.
M. Vávra

•s. HOLUŠICE, o. Mužetice, okr. Strakonice
KULT:

Pozdně

halštatské! mohyly. LOK: Sedlická obora. O&OL.: Revizní prllzkum 28.IV.1973 a ztotožněni
nález6 uložených v muzeu v Píska s nálezy, kter6
uv~di J. Siblík v PA XXXI], 223. NÁLEZ. Staršia
Týkopem porušená mohyla v les. odd. lo, SS2 od
myslivny, vlevo od cesty z myslivny ke •tolně•~
Druhá zachovaná mohyla v les. odd. K. na mírném
návrší asi 100 m SZ od kolny. Staré nálezy z mohyly v les. odd. Ch :. 10 zlomk1l· bronz. tuJ:>bana z vf•
zkumu v r. 1897' a 5 zlomků nádob z výzktnnu v r.1909
f. obr. IX). Zlomek nádoby a kfištál z mohyly v les.
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odd. ~o, výzkum v r. 1909, zlomky dvou nádob z aohyly v les. odd. Hb, výzkum v r. 1909 (obr.VIII:3-6).
ULOŽ: M Písek, i.č. 1084. LIT: J. Siblík, PA XXXII
1921, 223; B. Dubskf, La Tene již. Čech, 1932, 48,
J. Frohlich, NZ čj. 2993/73 . Afi ČSAV v Praze.

J. FrÓhlich

4&. HORNÍ DOLCE,

o. Zaloňov, okr. Náchod

KULT: Neolit. LOK: Po obou stranách silnice Jaroměř-Veli chovky, ppč. 2698, 2792, 27,68, 2842, 2869,
2874. OKOL : Záchranný výzkum na trase plynovodu
v říjnu 1973. NÁLEZ: Zachyceno· celkem 15 rt\zně velikých objektd, které byly z důvodu rychlého postupu prací pouze registrovány. KOMENTÁŘ: Jde o
součást známého neolitického sídliště.
K. V:ávra

41. HOflANY, okr. Most
a)

KULT: Onětická - pohřebiště. LOK: Záp. stěna dola
B:. šmeral v poloze "U Jánfčka• o OKOL: Záchir. vf- ·
zkum (zaměřeni J. Záruba)'. NÁLEZ: Při postupu,11ci
iěžb~ narazili pracovnici dolw na kosterní pozt\statky. Při návštěvě bylo zjištěno, že místo nálezu již bylo vybagrováno a hrobová jáma se nezacho\'ala. Pracovníci dolu vybrali kostem{ pozt'istatky
z odt ěžené hlíny. Jednalo se o 2 dospělé, jedince,
z nichž prvý měl zhojené dva trepanační otvory.
Z druhého jedince se za~hovala pouze část lebky,
v jeJťž těsné blízkosti byly ve spadlém profilu
stěny dolu nalezeny dva zlomky střep-.\ , náležejicich

- 42 -

tult. únětické. Ze stejné polohy pocházejí i stře
dov ěk~ nálezy - viz 46 b. ULOŽ: Exp. Afi Most, č.
př.

88/73 , 96/73. LIT: Hl. f j . 1138/73, 1189/73
exp. Most.
I. Rada

b) KULT: Středov ěk. LOK: Trat "U Jáníčka•. OKOL: 16chrannj výzkum expozitury Ab ČSAV Most na okraji
skrývky povrchového dolu B. Šmeral. NÁLEZ: První
stopy osídleni ze 13. stol. zde zjistili J. Muška a J. Bubeník v profilu stěny dolu. Při záchranném výzkumu· byl v)b rán nejprve těžbou narušený zahloub~nj objekt nepravidelného tvaru (odpadní jáma). v j ehož výplni byla pofetnň zastoupena keramika v poctstat ě pozdně hradištního charakteru (starší horizont 13. stol.). Sondáži v prostoru nad okrajem dolu, kde sice byla skryta ornice, ale povrch terénu byl zarostlý plevelem a místy byla
vrstva druhotné sem navezené škváry, bylo zjištěno
několik dalších drobných objekt.11 a kiUových jamek
a kone č n ě m ělký žlábek, který se kruhovitě stáčel
a na obou stranách původně pokračoval v teré nu1.
zničeném těžbou·. Z drobných objektů, ale zejména
ZA zbytku. kultu rní vrstvy nad podl ožím, která zů
stala na m ístě po skrytí ornice, byl získán opět
soubor keraniky staršího horizontu 13. st ol., ke
kterému patři také fragment miniaturní po lévané
nádobky. ULOŽ: AfJ ČSAV, expozitura Most, přír.č.
86-96/73. LIT:. Hlášení čj . 1293/73 expozi tury AfJ
ČSAV Most . KOMENTÁŘ: Lokalita leží stranou nynější vsi Ho řany, pod úpatím kopce Rossel. Snad zde
byl zachycen spodní o\raj zaniklé vsi Rosse l {Ryze!) doložené písemnými prameny k roku 1290, která se tradi čn~ lokalizuje na vrchol kopce, odkud
však nejsou žádné středověké nálezy známy. Ve s
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oseckému klášteru; nápadně je, že v písemných pramenech 15. - 16. stol. se již nehovofi o vsi, ale jen o vinohradech a kopci stejného
jména.
t. Velímskf

patřila

e) KULT: Středověk, novověk(?). Okraj dolu B. Šmeod obce,"U Jáníčka•. OKOL: Na
základě zjištění dr. J. Mušky ověřována situace
na hraně dolu a provedena drobná záchranná akce.
N1LEZ: Zjištěn nedatovaný žlábek a registrovány
dal ši dvě méni? jasné situace. Z povrchu žlábku
získal již dříve J. Muška středověkou keramiku
(13. či 14. stol.). ULOŽ: Exp. Most, č.př. ,1/7349/73. LIT: Hlášení čj. 87T/73. KOMENTÁŘ: Nálezy
z tohoto výzkumu převzal ke zpracováni a výzkum
dále vedl T. Velímský,.
J. Bubeník
ral

J'Í. aoitK,

jihovýchodně

okr. Mělník

KULT·: Mezolit, ml.-pozd. halštat. LOK:

Písečný

přesyp

na vých. straně plaveb. kanálu, v pol.
Bil6 břehy J . od obce - lokalita III; Základní
mapa ČSSR 1 :: 50.000, sekce 12-22 Mělník, 208 mm
od západní a 111 rmn od severní sekční čáry. OKOL:
Vfzk\1111 Národního muzea v Praze (K. Sklenář). čer
ven 1973. NÁLEZ: Sidlištni horizont mezol. se štip.
kamennoa, industrii; sídliště halš\.• s keram. stře
py. ULOŽ: Nll Praha, odd. prehist; a protohist., č.
inv. 132.930-133.000, 391.165-391.263, 391.281391.282 (mezol.), 132,24•-132.280 (halšt.J.

K.

Sklenář
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49. HOSTINN~, okr. Trutnov
a) KULT:

LOK: Ul. Dr.E.Votočka, proti
dom6m č. 15 a 16. OKOL: Do hloubky 110 cm byl
prováděn výkop pro kanalizaci a vodovod. Na b6zi sterilního Jilovito-pisěitáho podloži čer
vcnohn~dých pennských naplavenin vrstva tmavohně
dá, mastná, přimíšeny oblázky, o síle 13-18 ca.
Sběry referenta 27.6.1974. NÁLEZ: Vrstva obsahovala vedle drobných zbytk, dřev keraniku, 2. pol.
13. stol. též zlomek kostěné střenky(?). ULOŽ:
M Hradec Králové, 74/74. KOMENTÁŘ: Poprvé zjiště
na bezpečně kolonizační keramika, vížicí se k počátktlm města kolem r. 1260.
Středověk.

b) KUL?: Středověk. LOK: Ulice Karla Klíče od náměs
tí k papírně Labský Mlýn (býv. hrad). OKOL: V srpnu 1973 vyhlouben vkop pro kanalizaci do hloubky
kolem 3 m. V hloubce kolem 180-280 cm na pro!ilQ
dobře patrná jílovitá šedohnědá vrstva, obsmuj1cí větší množství úštěpkň dřev, avšak málo kera- ,
miky. Sběr Vl. Wolfa a J. Kruliše 24.9.1973.RlLEZ:
Ktramika. Zhruba 1 m JV od podpěrného sloupu u, papírny Labský Mlýn zjištěn v hloubce do 330 an zásyp příkopu širokého zhruba 4 m. Příkop vyhlouben k ochranň hradu a odděloval město od hradu.
Té! nález zlomku strusky. Ve vkopu proti domu
č. 66 a 84 v hloubce kolem 200 an patrné zdivo
z permského pískovce. Proti domuč. 23 (?) na profil• šedohnědé vrstvy patrné 2 kdly. ULOŽ: K Hradec Králové, 75/74.

V. Wolf
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50. HRADEC

KR1Lovt.

okr. Hradec Králové

slovans ké hradiště, stfedověk6 město. LOK: Areál starého města, poloha Ra
hradě, dvorky čp. 85 a 86 (č. parc. 115 a 116).
OKOL : Dokončeni systematického předstihového vfzkumu At ČSAV a Muzea v Hradci Král. v rámci asanace v červenci.. až prosinci 1973. Plošn6 hloubková sonda. NÁLEZ: Na poměrně mocnou vrstva s 111žickou keramikou (80-100 cm). překrývající zahloubené objekty a kůlové jamky a na slaběf vrstvu s keramikou mladohradištní navršen val z jilovitopísčitých vrstev, překrytý ch na vrcholu nazelenalým
jílem. Opevněni vymezuje areál hradu. Na vnitfni
straně jej zpevňovaly fošny, opirajici se o kůly
a zakotvené ještě do tělesa valu břevny se zářezy.
Byly zjištěny fáze úprav a dodatečn~ho zpevněni paty valu. Za valem několik horizont6 dřevěných staveb
a konstrukci z konce doby mladohradištní. V 13. stol;
terén i s korunou, valu zplanýrován a v 13./14. atol;
do zachovaných vrcholových vrste v valu zapuštěny dfevěné stavby, zachované ve třech úrovnicb . ULOŽ: Al
ČSAY a Muzeum Hradec Králové. LIT: Z čj. 464T. 7780
a 8061/73.
M. Richter - v. Vokolek

a} KULt: LHické

hradiště,

h) KULT : Středověk. LOK: Kozinova ulice. jižně od vo-

jenského objektu. OKOL~ Prdzkum autora zprávy na
prd~opu pro horkovod dne 9.10.1973. NÁLEZ: Pti kopáni pr\\kopu pro horkovod, který se táhne po celé
délce jižní zdi vojenského objek t u, se na S a J
profilu rýsovala černošedá vrstva. Ve vrstv~, která byla patrná v délce až 25 m a byla silná 20 40 cm byly nalezeny úlomky kermiky (13. - 14. stol.),
kosti. uhlíky a železná struska. Sídlištní vrstva
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byla patrn6 asi 150 - 180 cm od povrchu. ULOŽ:
Dep. M Hradec Králové. pt.č. 85/74.
o)

KULT: Novověk. LOK: Balbínova ulice. OIOL: Ter6nni prdzkum průkopu pro horkovod dne 9.10.1973.
NALEZ: Průkop, který byl široký 3 m a procházel
četou Balbínovou ulici, při JZ straně vozovky narušil v délce 52,5 m objekt (2. pol. 18. stól.),
jehof zdi byly vybudovány z cihel (místy v koabi•
naci s pískovcem). Zdivo bylo zachyceno v hloubce 80 cm oď povrchu. Po celé délce pr6kop• byla
zachycena zed, jež byla širok, až 120 cm. Z této
zdi vybíhaly kolmo zděné příčky, které dělily objekt do 6 prostor, přibližně stejně velikfch. Pti
pr6zkumu nebyly zjištěny žádné archeologick6 artefakty. KOMENTÁŘ: V prostoru Balbínovy ulice byla
narušena JZ část kavalíru 36, který se nacházel
v bastionu III v jižní části královéhradecké pevnosti.
J. Sigl

51. HRADEC U KADANĚ, okr. Chomutov
KULT: Hradiště. k. mohylová, knovízská, halštatská, laténská a hradištní. LOK: Hradiště v poloze
"Na pokladě"' • OKOL: Pokračování vfzkumu, zapoěat6ho v roce 1972. NlLEZ: Sonda o délce 80 m a šifce
2 •, jejíž hloubka se pohybovala od 40 do 100 aa.
Navázala na výzkum z r. 1972, kdy byly zjištěny
r4zně utYářené sídlištní objekty, hlavně jámy, celkem 10 ob jek lil a klllové jamky, zapuštěné do skal niho podl•ži. Další pokračováni sondy se ukázalo nepotřebné, protoie situaci na hradišti lze zjistit
pouze vit.ši• plošným výzkume•~ Interpretace sondy
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je velice obtitn, vzhlede• k mal6 šifce, nalezly
se pouze části objekt4 a 1RJ1ožstri k6lovfcb jamek,
jejichž systé• nelze stanovit. Počit.éme s pokračováním výzkumu v přiitich letech. ULOi: Exp. Most.
LIT: Hlášeni čj. 1183 a 1211/73.
D. Koutec::k·t,

z.

Smri

52. HRADEC U STODA, okr. PlzeĎ-jih
KULT: Sídliště: mladší doba hradištní. LOl: Zahrada p. Jos. ticháčka, ppč. 121a, tj. Základní mapa
ČSSR, sekce 21-22 Hol:tšov, 188 mm od západní a
141 mm od severní sekční čáry. OKOL: Pr~zkum a
sběr M. DouboYá, A. Vešta a J. Justov6, 17.7.1973.
NÁLEZ.: Keramika mlad~i doby hradištní. ULOŽ:: Západočeské museum v Plzni, č.inv. 11 22, - 11 229.
UT: Hlášeni čj. 4666/73. KOMENTÁŘ: Četné keraaické nálezy střední - zejména mladší doby hradištní z r. 1948, pocházející údajně z rozrušené
kulturní jámy či jan, uloženy v Západočeském muaeu v Plzni ( č.inv. 10 799 - 11 021 a 11 212 11 226).

J. Justová

53. HR1DE~,o. Manětín, okr. Plzeň-sever
lULT: Pozdní halštat - starý latén. LOK: "Na hrobích". OKOL: Systematický výzkum (pokračováni).
NÁ-E~: V r. 1973 byly na výzkumu pozdně halětat
lkého a starolaténského pohřebiště v Hrádku vypracovány malé žárové hroby, zčásti s popelnicemi, zčásti byl pohřeb nasypán přímo do janky.
V hrobě 204 o prdměru 50 cm byly v černé uhlíkaté
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výplni promíšené žárovým pohřbem 3 do sebe vložené nádoby. láhev a 2 misky. Kromě těch to· bylo
Yšak odkryto také několik hrobd orbou natolik
porušených, že byly zachyceny v podstatě již
pouze jejic•1 dna, ai již se zbytky žárového pohfbu, či tak6• se zlomky keramiky. V souvislosti s
malými žárovými hroby stoji ještě za zmínku pozorováni, že v n ~ktcrých z nich (a to nikoliv ojedinělel byly na jejich dně zbytky jamek po k-&lech. Ze skupiny výše zmín~ných se poněkud vymykají hroby 208, 211, 213 a 215. Prvé tři byly
!irov6, obdélníkové pod kamenným krytem o průměru
180 x 120 cm ai. 300 x 290 cm. Zahloubené byly
30 - 50 cm. V hrobě 208 bylo rozloženo 5 nádob
(ponňkud porušených) a žel. kopí. V hrobě 211
byly čtyři nádoby a v hrobě 213 tři náoo by, žel.
sekáč, zlaté plátováni spony (terčíku) a proplaven byl malý zlatý kroužek. Hrob 215 byl rovněž
obdélníko,v ý pod kamenným krytem o rozměrech
240 x 200 cm. V JV rohu ležel drobný zlatý kroužek a při západní stěně stály 3 nádoby. Ve stře
dl hrobu ležely dva žel. kroužky a východně část
tel. nože. Tento hrob ač na první pohled před
chozím velmi podobný se od nich odlišuje tím, že
v něm neby~y zjištěny zbytky žárového pohřbu. Uložení nádob při delší, západní stěně je shodn4
s těmi hroby na pohřebišti, ve kterých předpokl6dáae ve východní části, blíže ke středu, pt1vodn1.
uloienf nespáleného těla. Absence kostry, jak
již bylo dřive mnohokrát podotknuto v souvislosti s ostatními podobnými hroby vzhledem ke kvalitě podloži nikterak nepřekvapuje. ULOi: At ČSAV.

LIT: BZO 1972.
E. SoudskA
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54. HRADEŠ111, o. Pfišimasy, okr. Kolin
KULT: Laténské sídliště. LOK: Poloha nad Hradešínsk:fm lesem. Lokalita letí východně od Hradešína, jihovýchodně od Přišimas, na dlouhém táhlém svahu, který se zvedá nad potokem, vlévajícím
se. do říčky Šembery. Zhruba 250 m sev erně od Hradešínského lesa při polní cestě jdouc í do Ptišimas. OKOL : Při terénním průzkumu 13.5.1973 zjištěno laténské· sídliště, pr\\zkum lokali ty 15. 5.13.
NÁLEZ: Bohatý keramický matori ál, zlomek brousku.
úlomek mazanice. zviř. zub. KOMENTÁŘ: Lokalita bude zkoumána N. Venclovou~
J. Zadák

55. HRADIŠTĚ U PÍSKU, okr. Písek
KULT: Středověk. LOK: Současná vesnice čp. 8, majitel a nálezce Josef Vrba. OKOL: Při výměně podlah v domku. NÁLEZ: Zlomky šedé, dobře vypálené keramiky, 4 zlomky silnost ěnné tuhové zásobnice, stfibrnf groš Václava IV. ULOŽ: OM Písek, i.č. A 1139,
A 1740, A 1741. LIT: Nepublikováno. KOMENTÁŘ: Nejstarší písemná zpráva o vesnici pochází z r. 1389.
Nálezy dokládají osídlení vesnice od středo věku do
současnosti.l.

r-

E. Koppová

HRADSKO, o. Sedlec, okr. Mělník
n) KULT: Am-ignacké sídliště. LOK: Zahrada čp. 3 (na
slovanském hradišti). OKOL: Záchranný výzkum na
plochách, odkrytých výzkumem slovanského hrAdiště. provedený 11. až 14 09. 1973. NÁLEZ: Kamenná
industrie, červené ba rvivo. ULOŽ: Afi ČSAV Praha.

-
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čj.

5979/73; srv. BZO 1969. 38; celkové
zpracováni se připravuje. KOMENTÁŘ: Výzkum byl
LIT: Z

sezónou l973

uzavřen.

Sl. Vencl

~) KULT: Aurignacien, pozdní doba bronzová. starší
slfedni a pozdní doba hradištní. LOK: Slovanské
hradiště. OKOL: Závěrečná etapa soustavného výzkumu od 7.8.1973 - 4.10.1973. NÁLEZ: Aurignacien - roztroušené nálezy kamenné industrie v povrchových vrstvách spraše. Samostatně opět sledováno Sl. Vencl em viz 55 a.Pozdní doba bronzová:
sídlištní objekty uvnitř podlouhlých chat s kůly.
Starší a! stfedni doba hradištní: keramickýmateriál starobylého rázu, svědčící o hustém osídleni mlad ší doby hradištní. Nicméně výzkum prováděný nn zahradě p. Kočího č p. 2 odkryl n ě kolik objektd ze střední doby hradi štní. z doby vížici se
k časovému určení historického "Canburgu•; hustota
zástavby dvorce s ohradou není velká avšak existence obražené sídlištní plochy na akropoli s dvěma
zahloubenými chatani s ohništěm v severním závěru stavby a několik objektů, doložených na této
ploše již výzkumem v r. 1969. svědči o významUl této polohy v 9. až 10. stol. Na téže ploše zachyceny další dvě chaty z mladší až pozdní doby hradištní. Osídlení této mladší doby je odděleno· od
sakrální části s kostelem znatelným příkopem, kterým je porušen i průběh starší ohrady. ULOŽ: Afi
ČSAV. LIT: Z čj. 6635/73.
M. Šolle
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57. HRDLY_ okr.

Litoměřice

KULT: Knon :rská.. LOK: Výkop pro vodovod při jiho-

západním okraji obce. OKOL: Záchranná akce na úkladě bláš ení MNV v Hrdlech. NÁLEZ: Ucbrann6. ak-

ce,

prováděná

v soubf'hu s výzkumem v Postoloprtech.

výkopu zji š tPny a dokumentovány (včotnA zaměřeni} zhytky 4 kul tuťních Jam: 1 prozkoumána. u
ostatních vybrá ny vzorky nálezů ze st.ěn výkopu.
ULOŽ: Exp. Most. f .př. 50/73 - 53/73. LIT: Hlášení čj. 1048/ 73.
Na

stěně

J. Bubeník

58. HROBČICE, okr. Teplice
KULT: Knovízská i neurč.? LOK: Jod vsi. OlOL:
Povrchový sběr. NÁLEZ: Keranika. ULOŽ: Muzeum Te•
plice, fond Archeologické muzeum č.přír. 78/73,
i.č. 9689 - 9690. LIT: NZ M Bilina.
J. Waldhéll ser

59. CHODOUNY, okr.

Litoměřice

KULT: Luži<k á, laténská, šňůrová, zvoncovité poháry. LOK: Poloha "Na karkuli", ppč. 824. Zákl.
mapa ČSSR 1 : 50.000, sekce 02-43 - Litoměřice;
4.1 km (od východního okraje sekce) : 8,45 {od
severn iho okraje sekce). OKOL: Systematidc ý výzkum záchranné povahy. NÁLEZ: V poslední sezóně
výzkumu žárového pohřebiště lužické kultury, probihajici od 2.VII. do 3.VIII. 1973, byla zkoumána severní zachovalá část polohy, na niž bylo odkryt o 6 žárových hrobtl ( č. 72-77). Dva hroby byly
jámové, na keramiku nejbohatší byl hrob č. 76,
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kamenn, hrobová des trukce byla zjištěna u hroba
•
ě. 77. Tento hrob zároven ukazuje celkoYý počet
žárových hrob4 chodounské nekropole. Pfiblitně
týž po č et lze odhadnout na dříve zni~enfcb plochách. I tak se pohfebišt~ v Chodounech přiřazuje
k nekropolim severo č eské větve lužické kultury
s největším počtem hrobů - mezi p ohřebiště v Libochovanech a Osti n. Lab. - Sttekově. Na téže
ploše bylo dále prozkoumáno 37,· laté.nských objektů (jam), jejichž celkový počet spolu s předcho
zími sezónami rlostoupil k čísln 140. Laténské sídlištní objekty sezóny 1973 byly nálezově cbudii.
Současn ě byly v druhotné poloze získány nálezy
kultury se šňůrovou keramikou (část hrdla velkého poháru) a zdobený zlomek klasického poháru kultury se zvoncovitými poháry. Tyto eneolitické nálezy mohou pocházet z rozrušených hrobů. ULOŽ:
Ab Praha {ve zpracování). LIT : (Vesměs k předcho
zím sezónám): J. Hrala, Ovaha o některých chronologidc ých ot ázkách severo č eské lužidc é kul tury•
PA LII 1961, 209- 218; J. Hrala, Výzkum lužického
žárového pohřebi š tě u Chodoun na Roudnicku, AR X.XIV
1972, 278-285, 35 9-362.
J. Hrala
60. CHOMUTOV, okr. Chomutov

KULT:

Novověk.

LOK : Písková ul., č p. 240. OKOL:
Zádlranný výzkum - 16.1. - 18.1.1973 - provedla
E. Lehečková. NÁLEZ: P ři výkopu záklaoo vé patky
v Sl náro ž í staveniště budovy KSČ byla nalezena
stři bm á drobná mince - 1 k rejca.rr a zlomky keramiky J. Krupou, kt erj• nál e z ohlásil OVM v Chomutově. V mí s tech ná l ezu by l n provedena z ác hranná akce, při ni ž byla odkry ta kruhoyá s tudna s kamenným

I
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roubením (vnitřní průmPr 100 an, vnější 160 ca,
hl. 200 cm). Z výplně studny hylo ziskáno mnol-

stri zlomků keramiky, kachlů a ojedi.nňle i skla.
Studna byla hluboká 200 an a nálezy se koncentrovaly nade dnem od hl. 165 cm. Nalezený soubor má
jednotný d1 a r;:jc tor a rámcově j e j lze zařadit do

11. - 18. s tol. ULOŽ: OVM Chomutov.

E.

61. OIOTĚBUOI C E, o. Krásný dvor. okr.

Lehe-č ková

Louny

KULT: Volutová, vypích,11á, ún ň tická, sídliště.
LOK: Pískovna St á t. s tatku vlevo od silnice do
Veliké Vsi. OKOL : Zá chr. výzkum ve dnech 16.7. ťl.8.1973,

prove dený vzhledem k obnovení těžby

v piskovnP., z. am " ř en i .J. Záruba. NÁLEZ: V písk o vně

se již od př ed v á l eč nóho období
slední dob ě v f!; ak zde Stát. statek
příležitostnou

tf\žbu písku. V

netěží,

začal.

dřívějších

v po- .

provádět

letech

zde bylo zjišt ěno úni~tické pohřebiště a sborem
získána neolit. ker~mika (Nl čj. 480/66; 483/73

a 484 / 7:l exp. Most). Po znčištěni stěn pískovny
se objevil~ pomP-rn ~ silná kult. vrstva s objekty,
zahlou ' e nými do spra~ové ho nebo písčitého podloží. Celkově byl o pro z.koumáno 22 objektd, z nichž

pouze jeden nenáležel neolitu~ Tento objekt, který byl stej nP. jako většina ostatních siln ě narušen dřívější těžbou. tvořila velká nepravirteln6
jáma obsahující zlomky únP-t. keraniky a zvířecích
kosti. 17· objektů tvořily zbytky si dl ištní ch jé.VD,
poměrnP. pravidelného charakteru, náležejících kult.
volutové a obsahujících vedle zlomků keranik y a
zviř. kostí rovněž štipanott a kostP-nou industrii,
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kam. n6stroje a aazanici. Dále byl zjištin zbytek
I
tlábm, na jehož dni se nalezla termika kult. volutové a vypfchan6. Zbytek prozkotmanfcb objekt6
tvotily 3 kdlové janky, zcela bez nále~d. ULOi:
Exp. Al Most, č.pt. 141/73 - 161/73. LIT: Hl. čj.
1058/73.
I. Rada

/a.

CHOTÍKOV

(dříve

Kotigau), o. Kynšperk nad
okr. Sokolov

Ohři,

KULTt Sttedověk. LOK: 1500 m západně od Kynšperka

nad Ohři na levém břehu řeky Ohře, u statka čp. 4.
OKOL: Povrchový sběr 19.6.1973. NALEZ: 14 raně
sttedověkfch střepd na poli vedle tvrziště. Tvrziště v zahradi statku čp. 4 - podsklepenf pahorek
obehnaný příkopem, průměr asi 30 m. ULOŽ: K Cheb.
LIT: J. Kabát, J. Slepička - NZ A~ Praha, čj.
416i/59, pod č. 12'3, str. 157.
P. Šebesta

63. CHRUDIM, okr. Chrudim
KULT: Středověk - novov~k. LOK: Rekonstrukce hradeb při čp, 76. OKOL: Sběry při soustavném sledování prací. NÁLEZ: Střepy. náležející 15. - 17.
stol. ULOŽ: U Hradec Králové, př.č. 114-116/74.
KOMENTÁŘ: Nálezy získány z přemístěných vrstev.

v.

Vokolek
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64. CHVOJEČNl (dříve Sebenbach), o. Potočišt ě, okr. Cheb
KULT: Lužická. LOK: 5 km SV od Chebu, pole na pravém břehu Ohře, asi 250 ar SV od Chvoječné . OKOL:
Povrchový sběr 27..5.1973. NÁLEZ: 28 značn ě omletých střepd lužické kultury, jeden pazourkový úštěp a slitek železné strusky. Nalezeno na ploše
asi 15 x 20 m. ULOŽ : M Cheb. LIT: E. Plesl, Lužická kultura v severozápadních Čechách, Praha 1961.
KOMENT1.Ř: ~edalako této nové lokality je Loužek
(vi~ Plesl 1961, str. 159 sub 40).
P. Šebesta

.....

65. JAROMER, okr. Náchod
a) KULT: Lineární. LOK: Ulice Na cihelnách, ppč. 1340.
OKOL: Výstavba provo zni budovy np. Obchodní tiskárny, provo~ 51, Jarom ěř , Husova ul. 131. Záchranný výzkum 8.V.1973. NÁLEZ: Kultumf vrstva č. 7/73,
zjištěná při kopáni základového pilíře. Nalezeny
střepy. ULOŽ: M Hradec Králové. LIT: Vávra M.,
Část neolitického sídliště v Jaroměři , Minulosti
Jaroměře, sv. 2, MěNV Jaroměř 1971, 11-32. Pokračová nf neolit. si dl iště, zkoumaného v r. 1970.
b) KULT: Eneolit, středověk. LOK: Náměstí čs. lidové

armády, před domem čp. 49. OKOL: Geologická sonda
np. Geoindustria, záchranný výzkum 6.I. - 11.II.7~
(SoD1Der, Vávra). NÁLEZ: Sonda o rozměrech 3 x 2 m
sledována do hloubky 200 an. Do vrstev 13. stol.
zapuštěny 2 kostrové hroby bez milodar~. Nad sterilní vrst•ou v hl. 118 an byla vrstva s eneolitickou
keranikou. ULOi: M Hradec Králové, př.č. 7/73.
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e) lULl: Středověk. LOK: Pr~jezd zwnice kostela ev.
Mikuláše. OKOL: Záchrannt vfzkum 13.I. - 16.I.1973
( Sommer. Vávra). NlLEZ: Sonda o rozměrech 13:5 x 95 an
zkoumána do hloubky 490 cm od povrchu vozovky. Zachy' souvrstT:f s keran ikou 13.ceno neporušen6 středověké
14. stol. ULoi: M Hradec Králové, pt.č. 6/73.

M. Vávra
LOK: Areál Praf.ského předměstí
(č.parc. 1102, 1091, 1111, 1115 a 1114). OKOL: J.6chranný předstihovf výzkum v trase budoucí stavby
prň.tdl 111 a křižovatky státní silnice; květen al čer
ven 1973. Pti zjištovaci sondáži objeveny jámy a
kilové Jamky; v nich a ve vrstvě nad nimi keranika
13. atol. (č. parc. 1102 a 1091). V sondě na parc.
č. 1115, v sousedství předpokládan6 polohy auguatiniánského kláštera ze 14. stol. zjištěny zdi: rozeznány dosud dvě fáze - sttedověk6 a novověk•. Kostrové hroby nejméně ve třech horizontech. ULoi: Al
tsav. LIT: 2 čj. 3521 a ,646/73.
11. Richter

d) KULY:

Středověk.

JENČOY hrad viz &!LEČ, okr. Kladno

66. JElfÍKOVICE, okr. Hradec Králové

KULT: Pravěk, středověk. LOK: Pole v okolí rybníka.
O&OL: Sběry 19.III.1973 J. Podzimek, L. Libotovský.
N1LEZ: Střepy. ULOŽ: M Hradec Králové, 24/13.

v.

Vokolek

- S7 -

67. JETĚTICE. okr. Písek

KULT: Pravěká keranika ojediněle. LOK: V lese
200 m sev. od hájovny Habr, v příkopu na praTé
stran~ nov ě upravovat& silnice, vedoucí z ktitovatky k severu. OKOL: Povrchovt svěr a.atora zpr,vy v létě 1973. NÁLEZ: 2 nezdobené střepy. ULOŽ:
M Písek. KOMENTÁŘ: Lokalita je 150 m záp. od skupiny asi 9 menších mohyl, které jsem objeVil
2.VII.1960 a kontroloval 29.IX.1963 a v r. 1973.
Ve vývratu při mohylách jsem v r. 1960 nalezl a
pravěké střepy a ubliky. Mohyly jsou v BZO 4 1966.
54 uváděny chybn~ pod lokalitou Červená nad Vlta•ou.
J. Frohlich

68. JEZEŘt, o. Albrechtice, okr. Mos-t
KULT: Doba bronzová a středověké šance. LOK: Nad
zámkem Jezeří asi 500 mna hřebeni Krušnýcb hor.
OKOL: Na základě průzkumu T. Durdíka, a J. PietRohe •
N1LEZ: Jde v podstatě o dvě nalezištň: naleziště
1 - asi 150 m od křížku sto j í velký sanotný balvm ,,
v jehož bezprostřední blízkosti byla nalezena keramika. Východně od balvmo střepy nádoby z cbby
bronzové a západnf'- od balvm u zase středověké stře 
py. Naleziště snad souvisí s kultem(?). Naleziště
2 - opevněné šance o průměru 100 m jsme prozkownali křížovými sondami o· šířce 150 cm. Opevněni zjištěno na západní straně v podobě zborceného kamení
a sypant val na straně východní. Jedinými nálezy
jsou dva pozdně středověké střepy. ULOŽ: Exp. Most
č.pf. 41-42/73. LIT: Hlášeni čj. 603, 593, 897/73.
D.Kouteckj
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I- Jičt•,

otr.

Jičín,

~ULT: Paleolitická stanice? LO~: Stavba budo•J
OY kSČ. parc.č. 783/3, základy bucb•Y A. OKOL:
Záchrantlý výzktn 12. VI. - s. VII.1973. N1LEZ: Pfi
bagrováni základ6 budovy naleuny 2 mamutí kly.
ZáchranQý vt zkum odkryl nahromaděni dal šich manutich kosti, patrni v druhotné poloze. llezi kostmi nalezeny zlomky a valouny křemence, kfemene,
čediče, melafyru ap. ULOŽ: M Hradec ~rálov6.
K. Vávra

/o.

JIVJANY, okr. Domažlice
KULT: Mohyly; zatím nedatov.áno ( doba hradiětnf?).
LOK: Poloha •žalov• na návrší protilehlém Hradiitm 9k ém vrchu· (viz: KRTÍN, okr. Tachov), v jeho
JZ sousedství, tj. Základní mapa ČSSR 1: 50.000,
sekce 21-22 Holýšov, 23 mm od západní a 147 mm. od
severní sek č ní čáry. LIT: Hlášení čj. -'666/73, nAlezová zpráva čj. 1430/74. KOMENTÁA: Na pokraji lesa, blíže k V břehu jivjanského rybníka další skupina mohyl - viz BZO 1971.
J. Justová

?l. KAD~. okr. Chomutov
a)

KULT:

LOK: Hrado OKOL:

vyklizovacích pracech ve sklepích a kopání geologidtých
sond na nádvoří hradu (přípravné práce předcháze
jící projektg statického zabezpečeni a rekonstrukce hrndu) byly získány soubory středověkých nálezt. které byly v. Pelcem a v. Lebedou předány exStředověk.

Při
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poó.tute .&fr ČSA.V Kost. JfhEJ.: Odkryta jedna z 116rožnfcb Yěli raně gotick6 !alce. v jejím z6aypu
amožstri nálem, středověM termniky,konec 15. - 16.
stol., zfejllě stratifikovanfch. Dokumentorino jen
dle mechanických vrstev. Další soubory keramiky z
knpanfch sond na nádvoří. ULOŽ: ,ldr ČSAV, expcnitura Most, č.přir. 97-101/73. KOMENT1Ř: V roce 19T4
byl ve spolupráci s Okresním muzeem v Chomutově započat systematickf archeologickf výzkum· (vede E~ Lehečková).

t. Velímskf

•>

KULT: Pravěké., hradištní a středověkf sídliště.
LOK: Pod "Dlouhým vrchem... OKOL: Na základě hláAení v. Pelce •sídliště a rozrušenými chatami". N1LEZ: Prozkoumali Jsme několik mist se sekundá.roě
přemístěnou pravěkou. hradištní a st ředověkou ke•
ramikou. Naleziště vzniklo sekundárně přemístěním
ornice před postupující výsypkou. Je silně podmáeno,. ULOl: Exp. Most. Lit: Hlášeni čj. 896/73.
D. Kouteckf

72~ lmE NAD VLTAVOU, okr. Příbram

KULT: Středově?:. LOK: Zříceniny hradu ~amjka, Vritamý~a .Jeboli Bunce. OKOL: Povrchovf prdzkum bradu.
N1LEZ: Zřícenina hradu byla pro svow pravidelnost
považována za zbytky zámku ze XVI. století. Povrcbo•
výra pr6zkumem byly rozpozn6ny dvě stavební fáze a
ob~ přičteny výstavbě XIII. stoletf, ěemui neodporují mi nálezy termiky. Byl pořfzen terénnf n6.ěrt jak celého aref:l.a, tak Jádra bradu. Pfi povrchov6a pr6zk1111U bylo konatatov6no znaěn6 narušeni obYodoT6bo vala pokusem mstnícb země4ělcG o %fizenf
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krechta. Na fezu takto vznik16m byly patmy Jednotlivf vrstvy aypan6bo valového tlleaa. Druhé polkozenf hradu vzniklo periodickjm, pAlenim starfcb pneuaatik• rovnaných podé• nádvorní taaády Jiiniho kfidla brada. Nalezená keran ika. přisluěn, druhé polovině XIII. stoletf je analogick6 k náleztha z hradu
Krašova, a Angerbacbu a patti k nově zjiětěn6mu oknah11 bíle malované keran iky, zdobené sgrafi. tovou
vtz.dobo111. Hrad zanikl za vlády. Karla IV •• kdy z něj
byly ptenenny všechny úfady a odňati jeh~ mm01V6.
Zámeček, připomfnanf at v XVII. století, je nutno
hledati na jiném mistA. ULOŽ: A~. LIT: Z čj. 2962/73;
NZ čj. 8875/74. KOMENTlA: Zjištěná podoba raně gotického hradu (resp. jeho druhé fáze) je cenným
přisp6vkem pro poznání královských hradd doby Pfeaysla Otakara II.
r. Durdi~

1.3. ICARLOVA

aut,

IULT:

o. Jose!t\v 0\11, okr. Jablonec n. Niso~

Novověk. KOL: Na soutoku Blatného a éervené-

ho potoka, 1,5 km JZ od Kristiánova v Jizerskfdl
horách. OICOL: Výzkum lokali ty ohrožené zat openim
po dobud·o vánf vcdníh'> díla ~amenice. N1LE2: Zanikli sklárna ze 2. ,01. 18. stol.: výzkumem zjištěny
dva objekty (podsklepen, základy roubené budovy a
základy roubeného obytného staveni o čtyř~ch aistnostecb). Sondoa přes plochu lokality proiata kolt.
vrstva a zachycena část pece. Nalezeno množství
skloviny, zlomky pánvi na tavenf, fragmenty i cel6
vfrobky. Z kovovfch předmětG zlomky výrobního n6fadť, no!e, visací zámky a kovánf. Mezi keranickfmi fragmenty zjištěny části keraniky užitkově i
technické (mutle), kachle a sklářsk6 formy na to•~
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káni drotmfcb dutfcb pfedllli t4 . ULOi: K Liberec,
pf.č. 4/'13 - 1~73. KOMEMtll: Vfůumem zisk6no
11DOiatrl datoTan6bo aateriál11 ( d le pramenil sklárna pracovala Y letech 1758-1716) a zjištěna fada
skutečnosti o ual)ofác:16 ni sklárny. Z tAdt to d\\vod4 rozhodnuto Te •fzkwaD pokr ačo vat.

v.
14. UBLOVA VES brad

Weber

rtŘOY, okr. Rakovník

KULT: StředoYěk. LOK: Zfieeni ny b radu Tjřova.
OKOL: Výzkum hradu v červenci a srpll\1 r. 1913.
MÁLEZ: Hrad tffoY byl založen před r. 1249 a zanikl v polovině XVI. století. Po s t avební stránce představuje unikátní kombinaci francou~ského
kasteln a do11,cim typem hradu. Výzkum, v jehož
rámci byly poloieny tfi sondy, j akož i komplexní
povrchový prňzktllt zachovalých na dzemních konstrukcí, pfinesl zcela nový pohled na s tavebnt vývo j
objektu. Ukázalo ae, ie TýřoY z daleka není nepře
stavovaným hradem, jak ptedpokládala dosavadní literatura, njbr! objektem nejmén ě se 4 stavebními
fázemi. Obzvláště záTažnf je zj iš t ěni nepřísluš
nosti věžovitého paláce k nejst aršímu plánu záatavby. Složitá situace byla téi odkryta při hlavni v~ti (s~nda I). Byla zjišt6na velká cihlová
pe,c ze XIII. stol., Y Jejich! st ěná ch byl o zřejai druhotnf poafito. Telkých tvádrff, hru bého pískoTce či Jelllll6ho •lepence. odpovi da j ícicb kvádrwa
tzv. kfivokl6tsk6 románsto-gotickf huti. Po zániku
pace ji pteYrstvila kruhová st avba n eznámého účelu.
k niž•• P* přikládalo zdiva. dalšího objektu. Zachycena byla t61 Te tragaaenta ná dvo rní zed průchozí-
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ho paláce (pfesto že je tato stavba ikonograficky
doložena, je dosavamf literatuře neznámá). Vjzkt1111 též přinesl representativní vzorek hradního
inventáře. ULO): Ab ČSAV Praha. LIT: Z čj. 5486/13.
KOMENTAA: Poznatky ziekané výzkumem jsou vjznélllnjlt
přínosem pro poznáni nejen jednoho z nejvyspělej
ších hradll prvé polovi. ny XIII. stole tf, ale i hradnf problemati kJ Vllbec.
T. Durdík

Js. KBELKICE, o. Podtllši, okr.

Jičin

KULT: Neolit. LOK: Vrch •tebin•. OKOL: Sběr Vl.
Brunclíka z Hradce Králové. NÁLEZ: llomek kam. sekeromlatu, dl. 12 cm. ULOŽ: li Hradec Králové, pf.
č. 36/73, inv.č. 24 085.
M. VáTra

7.6. KLUČOV, okr. Kolín
KULT:

Sídliště

s keranikou

řivnáč.

typu, kostrové

hroby k. šĎtlrové, žárový hrob k. lužické. LOlt: Pís-

kovna JZD při silnici do Žher. OKOL: Záchranné vtzkumy. N1LEZ: Záchrnnné výzkumy v rozšiřovaných .
částech pískovny JZD při silnici do Žher jsme prováděli během celého roka 1973. Při skrývkAch ornice buldozerem za východní a sevemi stranou pískovny na ploše asi 6 ha zjištovány a zkoumány další
převážně eneolitické objekty. Pozornosti z nich zasluhují zvl. 3 kostrové hroby k. šĎ4rové s četnými
pfidavky. Jeden z nich obsahoval mimo jinli unikátnf nádobu s plastickou výzdobou, Kromě keraniky byly do nich vloženy kamenné výrobky, např. sekerka z
křemence. Z jam a vrstev patřících k sídlišti lidu
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• keramiko• fivn6ěet6bo typu J•ou &Y1Ut6 pfino•
••• k poznáni obytných sta.,.... a r,a• eneolitt•ktch o•ad dvě Jámy, kter6 lze• n•J•itii pra•dlpodobnoatf interpretoTat jako zbytky zabloubenjcb chat. Prvou z nich byl a ••lt, krubo'fi
J6•
•• ( 260 x aJ.5 cm) s chodbovitýa vydatiní• a ••hloubená 7,0 cm do spraše. Obsahovala č•tn* zloaky n,dob fivn6čsk6ho typu a mazanici• otisky
prut6. Druhá byla obdélníkov6 Coca 3,50 x 3
mírně zahloubená chata s jamallli po k6lecb a velkým ohništěm. Ojedinělý Je obJe• okfinu k. llllioké se spálenými lidskými kňatkami. Je to al dosud nejdále v Pošembeťi k J zaregistro•anf doklad
o proniknuti lidu k. lužické na Českobrodeko.ULO!a
. At1. --KOMENTÁA: Komise (dr. E. Plesl eso. Dr. B.
.
Pleslová CSc a dr. v. ~oucha CSc) _pfi bod.Docení (zpráva čj . 6373/73) doea!enýc& výsledk6 z•1;·
ocenila jejich př!nos pro poznánf ekonomicko-a,...
lečenskébo vývoje v eneolitu na podklad~ detailní•
ho výzkumu v mikroregionu. jakým je Y Kluěe>Yě 'dd„
lí šembery a návrší nad nim.

t,

•>.

~ KOLEČ,

okr. Kladno

KULT: Střední hradištní. LOK: OYocnf ••d• patfiof
býv. wkrovaru, nyní Enel'govod. O.KOL: SoustfflltYf•,
zkwa Bud~e a okoli.Vfzkua pobfebill •• dneol 13.1.;

12.10.1973.NÁLEZ:Kostrov, pobfebilt6,obJ•••a6 Jil r.
1s~s (PA X 1877, 808; XI 18~8. 88, tb; II. 13 •
16, ulož. Nil). Cílem rj'zk111111 • r. lť13 byl o znoTU objevit a lokalizovat tot• pobřebiAt&, kter6
aoblo bj~ řazeno mezi ta. ••ěděic:f. o etycicb • Telkou Moravou. Po několikatýdenním 4aili byly atute~-
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nt objeveny 2 kostrové hroby, z nichi druht byl
dokonale obložen opukovými kameDy a kostra, dobře zacbovan6, obsahovala kostěn~ ěidlo v pase.
k odkryvu cel6 zachované skupiny hrob4 došlo al
v r. 19~4. Pohřebiště zřejmě souvisí s osidle-nim•
Budče 9. - 10. stol. Zjištovaci výzkum na svabw
téte terénní vlny na pozemka p. Vlasáka v Mozolině čp. 3, kde mají tel č aa od času, rovně! objevoval kostrové hroby, byl až na náznak rozrušeného
hrobu, negativní. ULOŽ: At ČSAV. LIT: J.L. Píč,
St~rolitnosti III, 1, 1909, 351, tb. X. KOMEKT1i:
V uvedené literatuře jsou hroby známé pod lokalitou Zákolany.
M. Šolle

,a.

~OL1N IV., okr. Kolin
IULT: IJylansk~. LOK: Kutnohorské pfedměsti, Íli.pskA
ulice. asi 36 m od jejího vyústěni do ulice Orebitské {tj. na bývalých ppč. 1910 a 1901 - čísla
podle stavu z roku 1896, tj. 59 111111 od V a 4 mm od
J okraje mapy l : 5000 - Kolin 5 - s. OKOL: Při
ručním hloubení rýhy pro mP-stskj parovod v okolí
elektrického kabelu byl dělníky vybrán a do M Kolin odev~dán obsah patrně žárového hrobu bylansk6
kultury. N1LEZ: Žárovj hrob? - d. cca 150 af 17'0 cm:
š. okolo 150 cm; dno v hloubce přibližně 80 cm od
povrchu ulice: obsah - 4 nádoby ( z, toho 1 malovanA)
a 2 střepy z mísy. ULOi: K Kolin. (př.č. 12/73), inv.
č. 12 021 - 12 oas. KOMENTÁŘ: Rozměry hrobu rekonstruov6ny na základ& údaj6 dělníkft a dle 1bytk4 hrobové výplni; nález bude publikoválll souhrnně s ostatními hrobo'Yými nálezy bylanské kultury v Kolině.

Zl>.

Sedláček
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TI. IOlfOBRŽE, o. Kopisty, okr. Most

KULT:

knovízská k. LO~: Nad bažino••
východně za vsí. OKOL: Při prověřoYacúa pr6zkaau J. Muškou a I. Radow zjištěno narušení k.noviz. sídliště ve výkopu pro kabel a vodovod.
N1LEZ: 9 knovi zských j8Jlll - bohat6 kolekce keramiky a množstvf mazanice s otisky. Dále byl zi•kán materiál, zachráněnf při výkopecb na st ejnf.
lokalitě v r. 1972: od p. Vrška z Louky u Litvfnova obsah 2 obj. a od pp. Soboly a Pávka z Lolllll u Mostu obsah 11 objektň, při čemi v jedn6
m8 bylo nalezeno 8 nádob, z toho 6 celých, v jinf
kromě keraniky a přeslenu zlomky lidské lebky.
ULOf.: Exp. Most č.př. 131-140/73. LIT: Hlášení
čj. 415/73 a 806/73, 1231/73, 119/73 Most.
Sídliště,

J•-

P. Braun - J. Mulka

IO. IOPISTY, okr. Most
KULT: Vypíchaná,
stěna

LO~: Záp.
dolu Ležáky v poloze •Pod Pařidly•. OKOL:
únětické,

sídliště.

Záchr . výzkum části neolit. sidliětě, zaměřeni
J. Záruba. NÁLEZ: Zjiětěoa kult. vrstva, objekty zapuštěny do sprašového nebo písčitého podloží. Nad objekty byla 3 - 4 m vrstva recenttd
navážky, proto mohly být objekty vykopány pooze
částečně z boku a odebrány vzorky. Objekt č. l zbytek mělké. jámy obsahující ker•iku kult. úně
tidt6 a mazanici. Obj. č. 2 - velká nepravideln,
Jura náležející kult. s keran. vypíchanou, zistAny vzor&y keraniky, křemencová industrie a část
kam. alfnka.. Obj.č. 3 - část chaty se zbytkem ohniAt~, získány vzorky vypich. keraniky a mazanice.
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ULOŽ: Exp. Ab Most. LIT: Výzkumy v Čechách BZO
1970, 50, hl. č j. 1190/73 exp. Most.
I. Rada

; '1. KOSTELEC, okr. Tachov
KULT:

- mladší doba hradištní. LOK: Zahrada ve vých. sousedství dvora Altrédov, nad severním břehem potoka. Základní mapa ČSSR 1: 50.000,
sekce 21 - 22 Holýšov, 64 mm od západní a 31 nm
od severní sekční čáry. OKOL: Průzkum M. Doubová,
A. Vešta a J. Justov6, 17.1.1973. N1LEZ: Sídlišti rekognoskace nalezi š tě. ULOŽ: Západočeské· muzeum
v Plzni, č.inv. 11148 - 11 208; muzeum Sttibro,
č.inv. 4417 - 4426 a č.přir. 552/68. LIT: Hlášeni
čj. 4666/73. KOMENTÁŘ: Lokalita objevena v 50. letech (sb ě ry keraniky z r. 1953 a 1959 uloženy v
plzeňsk ém a střihrském muzeu pod výše uvedenými
inv. a přír. čísly). Viz: H. Doubová, Sbírky archeologického oddělení v ZM, Zprávy muzei Západočeského kraje 1 1963, a 4; V. Šaldová, Prav čk Střf
brska, Střťbro 196'1, 19.
Střední

J. Justové

p.

KOSTELEC N. ORLJct. okr. Rychnov n.Kn.
KULT: Středověk o LOK: Pol e nad novou. cihelnou.
OKOL: Sb ě r a narušený objekt v cihelně (list.opad
1972, 12.XII.1972 . 19.III.1973, J. Podzimek, L.
Libotovský). NALEZ: Střepy, zlomky kachlů. ULOŽ:
M Hradec Králové, př. č . 1, 2, 23/ 73.

v.

Vokolek, M. Vávra
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,;8"3.

IOSTELNÍ eAiZA (dříve Kirchenbirk), okr. Sokolov
KULT: Stfedověk. LOK: 6,5 km vfchodně od Kynšperka nad Ohff, na severním okraji obce u hfbitova.
OIOL: Revize 20.7.1973. NÁLEZ: Oválné tvrzišt ě
o pr4měru 18 m, obklopené pfíkopy. Zachovalá výě
ka 2 m. Na tvrzišti 4 lípy. LIT: Státní seznam
památek okr. Sokolov, č. 89. KOMENTÁA: Příkopy
zasypané (sloužily jako smetiště) a zarostlé bolAevnikem.
P. Šebesta

84. IOSTOMLATY NAD LABEM, okr. Nymburk

KULT: Starší doba římská. LOK: JV okraj obce,
ě.parc. 758/II. OKOL: Při st8'f'bě rodinného domku odkryt fárový hrob. Nález hlásil pan A. Vorliěet, Chvalovice ěp. 39. NÁLEZ: Z hloubky 50 85 .cm byl nálezcem vyzdvižen obsah t4rového hrobu: popelnice - vyšší nádoba vejčitého těla s výrazně profilovaným uchem, která obsahovala zlomky bronzové pánve typu Eggera 131, bronzové spony typd Almgren 22 a 37, součásti bronzového noricko-panonského pásového kováni a bronzové ndžky. V místě 1&álezu byl ve spolupr,ci • AÓ tSAV
proveden záchranný výzkum s negativním výsledkem.
UL~Ž: Polabské muzeum v Poděbradech, inv.ě.
P 22 731 - 736. LIT: H. Sedláěkov6, Žárový hrob
ze etarěi doby tim&k6 z Kostomlat n.L. o. Nymburk, pfedloženo do AR.

B.

Sedláčková
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85. KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU, okr. Teplice
KULT: Knovízská, ětitarská, laténská. LOK : Mezi
obci a Vinskou horou. OKOL: Povrchovf sběr. NÁLEZ:
Keramika. ULOŽ: Muzeum Teplice, fond Archeologické muzeum, č. přir. 4/73, i.č. 9622 - 9631. LIT:
J. Waldhauser, Některé archeologické přír6stky
teplického muzea z let 1972 - 1973. Zprávy studie OVMT 9 1973 (v tisku).
J. Waldhauser

86. lOVANICE, okr. Nymburk

KULT: Lužická. LOK : Pole mezi hřbitovem u Chvalovic a státní silnici na Nymburk. OKOL: Melioracemi zachyceny dva žárové hroby. Na nález upozornila ing. Jan6, Pozann1 stavby, pracoviště P1skov6
Lhota. NÁLEZ: V profilu meliorační rfhy zadlyceny
dva fárové hroby. Hrobové jámy s černou popelovitou vfplni oválného prdřezu byly v hloubce 25 65 cm, ěiřka asi 50 cm. Vyzdviien byl pouze jeden
hrob, který obsahoval: popelnici - dvojkonická mísa se zbytky popela a spálených kosti - překrytou
hlubokou mísou s nálevkovitě rozevřeným okrajem a
lomenou přesekávanou výduti s jedni• páskovým uchem, malou am.forku se dvěma páskovými uchy a malé osudí. ULOf: Polabské muzeum v Poděbradech, č.
přir. 11111a.

-

H.

f,.

Sedláčková

goYÁRY, o. Zákolany, okr. Kladno
KULT: Hradištní. LOK: Budeč, vnitřní areál hradiltě, sad před hřbitovem. OKOL: Systematickf •fzkum
od 2.7. - 30.8.1973. NÁLEZ: Výzkum odkryl strati-
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graficky složitou situaci s objekty od 9 o - 13.
století. Do nejstarší fáze patři část e čn ě odkrytá polozemnice z 9. století, kterou překrýval objekt obdélného pddorysu se žlábky po stě nách. Nad
nim byly příbytky s dusanými podlahami, n ě kolikrá
te obnovovanými; u jednoho z nich byl zji š t ěn
vstupní prostor v podob ě zahloubeného výstupku
mezi 2 páry kůlových jame k a ~P ~ c11 0Lo v it č uspořádanými kameny. V ji žní části odkryvu byly čás
tečně zachyceny srubové stavby s kamennými podezdívkami a krby; byly překryty navážkou ze 17. 18. století. V západní části byly zjištěny na 2
místech pietně uložené sklady lidských kosti,
zřejmě z porušených hrobd kolem rotundy. Dořeše
ni nálezové situace bude možné až v dalších výzkumných sezónách. ULOŽ: AÚ C:sAV v Praze. LIT:
Nepublikováno.

z.

VáĎa

88. KOZLOV, okr. Strakonice
KULT: Neolitické sídliště. LOK: Ppč. 134. OKOL:
Zjištovaci výzkum, provedenf autorem zprávy ve
dnech 8. - lO.X.1973. NÁLEZ:Uezolitická industrie
v druhotné poloze. ULOŽ: Expositura AÓ C:sAV Plzeň.
LIT: Z čj. 6483/73.
Sl. Vencl

89. KOŽLANY hrad ANGERBACH, okr. Plzeň-sever
KULT: Středověk. LOK: Zbytky bradu Angerbach, poloha Na Handerpachu. OKOL: Povrchový prdzkum lo,
kality. NALEZ: Angerbach byl zfejmě loveckým hra-
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dem ptísluěným k Týfovu (německé jméno Týřova je
Angerbach). Hrad, situovaný na ostroi.ně ptisluěi
pravděpodobně přechodnému tyl)ll mezi hradem a hradištěm. Poloha je dvojdílná, před prvým příkopem
a z boku ji obíhá val. Přední hrad zhruba obdélné
podoby na povrchu vykazuje stopy dvou staveb. Jedna z nich, polozemnice se stěnami stavěnými z loaového kamene na sucho byla bohužel odkryta amatérským výkopem. Jádro hradu, též silně narušené neodbornými výkopy, je bez výzkumu nečitelné. Skalnatý opyě za nim přetínají dva příkopy. Z narušeni v
jádře byl získán menší keramický soubor, ptísluiici okruhu bíle malované a sgrafitovou technikou
zdobené keramiky. Z tvarň jsou zastoupeny hrnec a
kónická miska, v okrajích převlád' vysoké prožlabené okruží, vyskytne se i okraj zduřelý. Celý soubor je možno datovat do druhé poloviny 13. stol. a
to spíše k jejímu konci. Existence bradu ve 14. století je již značně nepravděpodobn,. ULOŽ: A6. LIT:
Z čj. 5486/73. KOMENTÁA: Lokalita bude zkouména

v r. 1975.

T. Durdík

KOŽLf hrad viz PAIBYŠICE, okr. Benešov

90. UALUPY U CHOMUTOVA, okr. Chomutov
~ULT: Středověk. LOK: Vnitřní katastr obce - I. východní část náměstí - č.kat. 455: II. - jižní
strana Kunovické ul. - III. jižní strana Kunovické al. - u čp. 7. OKOL: Vzhledem k tomu, že v roce
1975 dojde k likvidaci obce v souvislosti s povrcho-
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vou těžbou uhli, byl v řijnu 1973 zabájen ve apolupr6ci expozitury AÚ tsAY Most a Okresního vlastivědného muzea Chomutov zjiěiovací vfzkum (ved.
E. Lehečková). NÁLEZ: Celkem byly položeny 3 sondy. V první (I) byly zachyceny stopy pravěkéh o osídleni a objekt ze 16. stol. (keramika). Výsle dky dalších dvou sond č. II a III byly rovněž negativní - byly zjištěny pouze vrstvy recentního charakteru, nasedající na podloži. LIT: Zpráva čj.
1294/73 na AÚ Uost. KOMENTÁA: V dubnu a v květnu
r. 1974 provedena další etapa vfzkumu - viz zpráva čj. 884/74.

E.

r-

KRALUPY NAD VLTAVOU, okr.

Lehečková

Mělník

a) KULT: Ml. halětat. LOK: Býv. Adamova pískovna nad
Lobči - pole od pískovny k Vltavě; Základ.ni mapa
ČSSR 1 : 50.000, sekce 12 - 21 Kralupy n.Vlt: 28 111
od východní a 78 nnn od jižní sekční čáry . OKOL: Povrch. sběr v. Fencla z Kralup n.Vlt., červen 1973.
NÁLEZ': Keramické střepy. ULOt: M Mělník, č. inv.
Pr 17064-17091.
b) KULT: Vypíchaná. LOK: Kralupy I - Mikovice, obyt.

dwn ý ul. 28. října proti škole, ppč. 367/7; Základní mapa 1 : 50.000, sekce 12 - 21 Kralupy n.
Vlt. 43 mm od východní a 37 mm od jižní sekční čá
ry. OKOL: Skrývka pro základy domu, sběry v. Fencla
z Kralup n.Vlt., únor 1973. NÁLEZ: Keramické sttePY, ětip. kamenná industrie. ULOŽ: M Mělník, ě.inv.
Pr 16746 - 16747 •
o) KULT: D. laténská. LOK: Kralupy I - Mikovice, obyt .
dm v ul. 28. fíjna proti škole, ppč. 367/7; Základní mapa 1: 50.000, sekce 12 - 21 Kralupy n.Vlt .
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od východní a 37 na od Jif.Jú sekční čáry.
OIOL : Vfkop pro potrubí na staTeniiti doma, n6lez v. Fencl z Kralup n.Vlt., záchrannf 't'fzk1 . Sklen6f, NK Praha, červen 1973. NÁLEZ: Kostr.
hro&, bronz. náramky. ULOŽ: M Mělnik, ě.inv.
Pr 1694T - 18951: lQI Praha, antrop. odd. LIT:
M Kělnik - NZ 9/73: ~. Sklenu - zprávy v AR
XXVI/1974, 274 - 276.
43

11111

d) KULT: Vypichan6, eneolit. LOK: Kralupy I Mikovice, Sládkova ul., vodovo•. přípojka proti ěp.
335 a 361: Základní mapa 1 : 50.000, sekce 12 21 Kralupy n. Vlt., 34 1111 od vfchomi a 3T na
od jižní eekčni čáry. O~OL: Výkop pro potrubi,
záchranná akce v. Fencl a spoluprac. z Kralup n.
Vlt., 26. - 28.2.1973. NÁLEZ: Sidl. jAmy - ker.
střepy, zvif. kosti. ULO!: M Mělník, ě.inv.
Pr 16148 - 18782. LIT: M Mělník• llZ. 20/73.

eJ IULT: Vypíchan6(7). LOK: Kralupy I - Mikovic•,
u ul. 28. října. Základní mapa 1: so.ooo, sekce 12 - 21 Kralupy n. Vlt. 44 - od Tfchodnf a
34 11111' od jižní sekční čáry. OKOL: Přeložka žel.
trati, sběry v. Fencla a spoluprac. z Kralup n.Vlt.,
10.1.1973. NÁLEZ: Zbytky sídl. Jam, ker. stfepy.
ULOf: M Mělník, č.inv. Pr 16783 - 15809. LIT:
M Mělník - NZ 19/73.
1) KULT: Ml. balěta~. LOK: Kralupy IY - lfinice, pole~ Hradiště: Základní mapa ČSSR 1: 50.000 sekce 1a - 23 Kladno, 43 - od Tfchodni a 4 - od
severní aekčni čáry. OKOL: Povrch. sběry v. Fenola z Kralup n.Vlt., bfezen 1973. NÁLEZ: Keraa.
stfepy. ULOf: K Kělnik, ě.inv. Pr 16730 - 18735.
l. Sklenif
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1) ~OLT: Ml.adohalětatské hradiště, pravděpodobně i
eneolit a k. knovízská. LOK: Na VJV od bývalé obce Minice (nyni Kralupy n.Vlt.IV.) na ostrožně
nad potokem Rusavka. OKOL: Pokračování vý%kumu
JDI v r. 1973. NÁLEZ: Výzkum se omezil na prdzkum
střední části ostrožny pomocí protonového magnetometru a elektrického odporového měření a na ově
ření anomálií, zjišt ě ných v předchozím roce. Protonovým magne tometrem byl zachycen celý prdb ě h
příkopu (šířka cca 6 nun přepažuje ve směru S - J
celou ostrožnu). Na celé ploše střední části byla
zjištěna pouze jedna anomálie, kterou lze interpretovat jako archeologický objekt. Dfíve zjiětě
né anomálie byly op ě tovným m ě řením potvrzeny. LIT:
BZO 1970 - 1972; I. Pavlík, Geofyzikální prdzkum
lokalit Třísov a Minice, 1973, Praha 1973 (zpráva,
ulož. v Př.FUK a v prehist. odd. NM); A. Šilhová I. Pavlik, Použití geofyzikálních průzkumných metod na hradištích u Třísova a Minic, Zprávy tSSA,
ročník XV - 1973, seš it 1 - 3 "Geofyzika a archeologie", 41 - 45. KOMENTÁA: Doposud získané poznatky dovoluji usuzovat, že se nejedná o hradiště
v běžném slova smyslu. Výzkum v r. 1974 by měl
bft zamě ře n n-i zjištěni vztahu "dlažby" a příkopu na konf~ontaci údaj6 získaných geofyzikálními
prň~kumnými metodami.
M. Slabina
r

94.

lRÁSNÁ LÍPA, o. Křimov, okr. Chomutov

KULT:

bronzové období. LOK: Na jihozápadnim úpatí vrcholku "Hurka", asi 1,5 km na jih od
vsi Krásná Lipa. OKOL~ Povrchový prdzkum provedl
P. Pietsch. NÁLEZ: 49 zlomkd pravěké keramiky.
Pozdně
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ULOf: OVll Chomutov, přir.č. 82/74. LIT: Nález.
zpráva čj. 8/73 v OVM Chomutov. KOMENTÁt\: Jde
pouze o atypický materiál, který nelze v rámci
pozdního bronzu blíže kulturně zařadit.
E.

Lehečková

KRAŠOV hrad viz BOHY, okr. Plzeň-sever

I

IRTÍN, okr. Tachov
KULT: Hradiště; zatím nedatováno (doba hradištní?).
LOK: HradišÍanský vrch; Základní mapa ČSSR 1:50.000,
sekce 21-22 Holýšov, 27 - 31 rmn od západní a 140 144 nnn od severní sekční čáry. OKOL: Průzkum, M.
Doubová, A. Vešta a J. Justová, 17.7.1973. NÁLEZ:
Jednodílné ostrožné hradiště s výraznou fortifikaci (mohutný val s vnějším příkopem; brána do hradiska) na severní přístupné straně ostrožny. Na lokalitu upozornil v 50. letech A. Vešta (Stříbro);
pro nedostatek nálezů ji zatím nelze jednoznačně
datovat. Na protilehlém návrší skupina mohyl v poloze "Žalov" - viz JIVJANY, okr. Domažlice. LIT:
Hlášení čj. 4666/73, nálezová zpráva čj. 1430/74.
KOMENTÁŘ: V dosavadní literatuře hradiště uváděno
pod názvem obce Hradištany, okr. Plzeň-Jih, jež leží hradisku blíže než Krtín (viz V. Šaldová, Pravěk Střibrska, 1967, str. 18).
J. Justová

94. ŮIVOKLÁT, okr. Rakovník
KULT: Středověk; pravěk (latén?). LOK: Státní hrad
Ktivoklát. OKOL: Prvá sezona záchranného výzkumu
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hradu. NÁLEZ : Od ř íjna 1973 probíhal a v s ouvislosti s generální opravou obj ek tu v j eho areálu
geologická sondáž . Ša chtic o ploše cca 2 , 5 m2 bylo v areálu hradu vy hloubeno př es 50. U všech byl
sledován a dokumen t ován profi l a v okolí š ac ht ice 10 bylo započato s plošným odkryvem. V s ondách byly z jišt ěny horizonty prav ěkého osídlení
(patrn ě lat éns kého), n a n ěž pří mo naRedají vrstvy vysp ě lého 13. s tole tí. Sondá ží byly odkry t y
zbytky tří doposud ne známých budov ran ě go tické ho hradu. Ne jz áv ažn ě jší m zji št ěni ra výzl~ur.r.: v roce 1973 bylo proká z ání neex i s t ence hradu 12 . a
počátku 13. stol e tí v mí s t ě dne š ní stavby, s tejně jako prokáz ání ne ex i s t ence ob e cn ě předpok lá
daného hradi š t ě , do j ehož valového op evn ěn í mě
ly být vkládány prvé kamenné stavby. K t omu t o
předpokladu ve dl ne zvy kl ý tvar měs t išt ó hradu,
který je v dů s ledku výzkumu nutno považovat z a
zámě rný při zaklád ání nové ho hradu v prvé polovině 13. stol. ULOŽ: AÚ t SAV. LIT: Z čj. 78 72/73.

T. Durdík

95. ~Ul:LÍN, o. Hrobčice , okr. Teplice
KULT: Volutová, pozdní halštat - časný latén, pražský typ?, hradi š tní. LOK: Mezi obcí a bílinskou
nemocnicí. OKOL: Povrchový sběr. NÁLEZ: Keramika.
ULOŽ: Muzeum Teplice, fond Archeologického muzea,
i.č. 9683 - 9688, 9708 č. pfir. 5/73. LIT: NZ U
Bílina.
J. Waldhauser
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98. lUKLOT, o. Nová Ves, okr. Č. Krumlov
KULT: Starší až střední doba hradištní. LOK: Návrší 1750 m záp. od Brloha, vlevo od silnice z
Brloha do Kuklova, těsně za kapličkou sv. Ondře
je. OKOL: Povrchový průzkum autora zprávy v čer
venci 1973 na dosud nedatovaném hradišti. NÁLEZ:
Hradiště se dvěma předhradími. Ze všech tří části
hradiště získány zlomky keramiky, některé zdobené
mnohonásobnou vlnici, jeden zlomek z okraje nádoby je zdoben pásem šikmo uspořádaných vrypů a pásem tvořeným kolkem. ULOŽ: U autora zprávy. LIT:
J. Frohlich, Slovanské hradiště u Kuklova, Výběr
z prací členů Historického klubu při J(;:y v t. Budějovicích 11. 1974, 191 - 193; NZ čj. 6756/73
AÚ ČSAV v Praze (zde uvedena další literatura).
J. Frohlich

97. KUNDRATICE, okr. ChomutoY
a)

KULT: Středověk. LOK: Tvrziště "Hammerteich".
OKOL: Předstihový záchranný výzkum expozitury AÚ
ČSAV Most a středověkého oddělení AÚ ČSAV Praha
na tvrzišti, které bude likvidováno povrchovou
těžbou dolu tsLA. NÁLEZ: Po ukončení výzkumu na
vlastním t~rzišti, který vedl T. Durdík se uskutečnila ještě sondáž okolo tvrziště, vně vodního
příkopu. Severně od tvrze byla zjištěna štětova
ná plocha a za ni, ve vzdálenosti 9 m od vnější
ho okraje příkopu, kamenná zídka. Obdobná byla situace i jižně od tvrze, kde byl ve stejné vzdálenosti od příkopu odkryt nízký, kameny zpevněný val
a před ním další příkop. Uvedené stopy vnějšího opevnění lze datovat nejdtive do konce 14. stol.
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Jihozápadn ě

od tvrze byl val porušen na jednom
místě mazanicovou podlahou objektu, zhruba obdélníkového půdorysu, o rozm ě rech 9,5 x 4,5 m. Nálezy keramiky z úrovně podlahy objekt datují do pol .
15. stol. Výsledek sondáže západně od tvrze byl negativní, byly zjištěny jen recentní navážky a pod
nimi vrstva bahna. Domněnka, že se zde příkop rozšiřoval ve v ě tší vodní plochu, byla dodatečn ě potvrzena prohlídkou indikační skicy. ULOŽ: AÚ CSAV,
expozitura Most, zatím nezpracováno. LIT: Hlášeni
čj. 644/73 a 747/ 73.
T. Velímský
b) KULT: Středověk. LOK: Tvrziště v rybníku Hammer-

teichu. OKOL: Druhá sezona výzkumu tvrze. NÁLEZ:
V druhé sezoně výzkulDUl dokončen odkryv objektO
částečn ě zkoumaných v r. 1972. Areál tvrziště byl
v letech 1972-73 prokopán cca ze dvou třetin. Z vě 
že prvé fáze byl odkryt zbytek půdorysu. Jedná se
o zhruba čtvercovou dřevěnou stavba, zbudovanou z
mohutných štenýřO, ve spodních partiích zpevněnou
kamennou plentou. Tato tvrz patrně přísluší sklonku XIII. stol. Z areálu tvrze druhé fáze byla zkoumána celá čelní fronta. Obě její nároží jsou zaoblená, analogická k nároží odkrytému v r. 1972. Byl
dokončen odkryv obytné budovy. Na západ od hlavni
věže byl zachycen zděný objekt (patrně brána) a v
západním nároží tvrze zbytky hospodářské budovy l ehči konstrukce. Tato tvrz zanikla patrně v prdběhu
prvé poloviny XV. století. V r. 1973 byla rozpoznána výstavba 3. fáze, pozOstávající z kruhové stavby neznámého účelu, založené na rozvalinách tvrze
t6ze 2. Na základě keramiky je možno toto nejmladší osídleni klásti do doby okolo r. 1500. ULOŽ: AÚ
Most. LIT: Z čj. 2963/73; BZO 1972. KOMENTÁ.i\ :

-
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Zachycená podoba Kundratických tvrzf je cennf
ptispěvek k poznáni méně nákladných tvrzí.

T. Durdík

98. fflTNOV, o. Blatno, hrad NAJŠTEJN, okr. Chomutov
KULT: Středověk. LOK: Zříceniny hradu Najštejna.
OKOL: Povrchový prňzkum lokality. NÁLEZ: Jádro
hradu je dvojdílné. V předním odděleni jsou patrny zbytky dvouprostoroTého paláce, situovaného
užší stranou ke vstupu. V nižších partiích této
části je patrna svrchní část studny a zbytky další budovy. Druhá část jádra je tvořena skalou, na
niž kromě kruhové baštičky nejasného původu (nelze vyloučit, že by se mohlo jednat o opevněn! z
druhé světové války) nejsou patrny stopy zástavby. Nevelký hrad měl býti rozšířen, tyto práce však
byly realizovány pouze částečně. Byl vysekán ve sk6le nový prvý příkop a kámen z něj ziskanf vyházen
na hromady sledující směr příkopu. Pak byly z neznámých ddvodd práce přerušeny a již nikdy v nich
nebylo pokračováno. Sběrem pti studni byl referentem získán menší keramický soubor přislušnf XIV'.
,toleti. Je tvořen zlomky hrnc6 a poklice. Z okrajd konstatovány vysoké prožlabené okruží a okraj ovalenf, protažený v hran~, dekor tvořen rytou intervalovou či vfvalkovou šroubovici. V prostoru paláce byl P. Pietschem získán menši soubor kaeblG
téhož st6fi, předaný nálezcem re~erentovi ku zpracovánf. Jedná se o zlomky kach14 (i řimsov6ho) s
pravoáhlfm 6stim, prořezávanou ěelni stěnou a kachle komoro•6bo s plastickým dekorem v podobě korunoTace Panny Marie na ěeln1 vyhřívací stěně. ULOŽ:
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AÚ tsAV. LIT: Z čj. 2963/73. KOMENTÁA: Je nutno
si povšimnout, ie v této oblasti zhruba•• stejné době (konec XIV. stol.) zanikají dva nedostavěné hrady (kromě Najětejna ještě NoYf Žeberk).
T. Durdík

~TNŠPERK NAD OHAÍ, okr. Sokol ov
KULT:

LOK: Ostrožna na západním okraji města zv. Zámecky vrch (Schlossberg), ppč.
148/1. OKOL : Výzkum referenta v červenci 1972,
pokračováni v červenci 1973. NÁLEZ: Středověký
brad. Sonda 10 x 1 m v severní části od z,padu
k východu. Pod kamennou destrukci v hl. 40 - 65 cm
nalezena rozbitá nádoba (baňatá s vysokým límcovým okrajem, zdobená třemi obvodovými lištami a
hnědými malovanými skvrnami, prňměr okraje 21 cm,
prňměr baňatosti 28 cm, síla střel)'tt 3 mm, chybí .
dno) a množství keramických střepd 15. - 17.etol.
(obr. X: 4). V západní části sondy kamenná ze3
na maltu široká 260 cm. Její základ ležel v hloubce 180 cm na černé vrstvě, silná 5 - 12 cm. Ve vfchodni části sondy bylo v této vrstvě nalezeno
ohniště, přikryté placatým kamenem a v okruhu
60 cm větší množství střepů hrub ě osttenjch kře
mene• a slídou (okraj silnostěnné nádoby z<bbenf
rytým větvičkovým ornamentem (obr. X : 5), 3 dna
nádob průměr 11 cm s velkoa plastickou značkou loutoiovébo kola, (obr. X: 1-3).V r. 1973 vykopáno
9 sond v J části hradního areálu, prokopán vfchodni ptíkop. ULOf: M Cheb. LIT: A. Gnirs (1928),
Zur Bmgeschichte des alteo Schlossea in Konigsberg - Unser Egerland XXXII, str. 37 - 41. E. ŠiStředověk.
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•k (1058) - Chebak• • atar6 dDbl. atr. 1a, - 144.
,. lorb (1058) • Pffephky k d6J111._ Sekolnalla,
•laetl•l•t ebora1l larlnarako, •tr. IO 11>11EITJA : Y nitu 1012 J•e• pfe•cal od •6t.tel•
s. llaty6Ae aater161 z Jeho Yfkopl • lynlpern. BJ•
ly to ptede•lia atfepy z 15. - 17. •tol •• d61e Jeden pratskf grol ,,cla•• II. por. 1300 a li Id.a•
ct z let 1412 - 1~4 (urěila Dr. J. HAako.6). le•
rallika ze epodni kulturní YrBtTJ odpo•f•• obebak6
kolonizační keraatce ze 13. stol.
P. Aebeeta

e,.

100. Lkd ltd,AJťf, okr. Cheb

IULT: Stfedo•lk. LOl: l kll aneraA od L6ut lyd•art• 1••• na kopcsi, obt61lu._ dTiea pot.oky. Z6•okf •rob pp6. acea. O~OL: Re•ize a pnront
ablr 17.8.1973. 1!1.1%: Ye atrten6 6'81l ••l•, roa-

dlluJiofho bradni are61 na ••••rrd • Jilat , ..,,
aaleaeny atf•PJ a,dob • taohlt (15. atolet,). I
potoka •fehodni od bradu oa 30 • pod llr&d na„
deJiibo rybni6ka •olni na poncbll nik• ••l•t•f.
atfep6. ULol: • Cbeb. lGIIEJTJA: O
l7nharta
•Jf neut61e &6J•• ekupiay aut.•rt a ok•li. Yelk••
r6 DU'11len1 t•r•llll • areilu brada J•ou • n•J•klf
pra•d6podobnoet1 Yf•leAe• JeJicb p4aob.ellt. 16lea
u potoka J•ou pr•d6podobn6 atfepy saeohen4 ,_

hr•••

pf1 a,tf..
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101. LEVOUSY, o. Ktesin, okr.

Litoměřice

KULY: Knovízská, mohylové pohřebiště . LOK: Le s
Borová (Tobolka} . OKOL: Zásah na opakované upozorn ěni, že jsou mohyly naruěovány chatafi; ú6elem výzkumu zároveň bylo datovat mohylnik pro potřeby ochrany. NÁLEZ: Rekognoskace a zaměřeni Jed•
noho z mála mohylových pohřebiěl, známého v severozápadních techách. Zjištěno 42 (pravd ěpo dobnfch)
mohyl a jejich zbytkO. Většina má kamennou konstrukci (opuka) témět bez hlinitého pokryTII!. Minimální rozměry se pohybuji okolo 1 - 2 m v prdměru, maximální kolem 9 - 11 m. Výška kolísá od
0,1 m do 1,4 m. Mohyly se zdají vytvářet tady,
orient ované zhruba ve směru sever-jih. Cel6 pole
se zdá rozpadat na dv ě skupiny. Meněí jižní, o
7 mohylách, většinou velkých rozměrd a spíěe hlinité skladby a větší severní, o mohylách meněicb
rozm ěrň a skladby kamenné. Zkoumána jedna z mohyl
severní skupiny ( č. 1), která byla nejvíce rozrušena od chatařO vybíráním kamenň na stavba. Ve
středu mohyly zjištěn žárový hrob. Na podlážce
z plo chfch kamenných desek zbytky spálenfch kostí, promíšené ve vrstvě se z lomky keraniky a bronzový~ ter číkem. Zbytky dalěich nádob zjištěny při
východním okraji středové situace. Zlomky náležej í kultuře knovízské. Datuj i mohylu a vzhledem k
uspořádáni mohyl s velkou pravd ěpodobnosti i mohylnik. ULOŽ: Exp. Most č.př. 72/73. LIT : Hl4ěení
~j. 564/73, 873/73, 1177/73, 1295/ 73.
J. Bubeník
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102. LHOTA, o. Dolni

Břežany,

okr. Praha-západ

KULT: Eneolit, k. laténskA, římská, stěhování národd. LOK: Hradiště Závist. OKOL: Systematickf vfzkum (pokračováni). NÁLEZ: Ve vedeni výzkumné expedice Závist doělo k l.VII.1973 ke změně, při
které vystřídala dosavadní vedoucí dr.L. Jansovou CSc., dr. K. Motykovi CSc. K předáni doělo za
přítomnosti ředitele ústava akademika Filipa a komise ve složeni doc.dr. Ro Pleiner, dr. Richter,
dr. Rybová, dr. Javůrek, dr. Jansová, dr. Drda,
dr. Motyková dne 26.VI.1973. Z tohoto ddvodu byly
výzkumné práce v terénu zahájeny až 16. července.
Do této doby se pracovalo na zahazování brány a
na čistění sond na akropoli. První fáze probíhala od 16.VII. do 30.VIII. v jihozápadní části akropole, kde výzkum navázal na nedokončenf výzkum
terasovitých domd a v části u "Kamenného stolu• na
nedokončený výzkum rozsáhlého žlabu. Druhá fáze byla zahájena 22.VIII., trvala do 30.X. a znamenala
zahájení výzkumu předhradí. Na výzkumu v terénu
se podíleli kromě vedoucí dva odborní pracovnici:
dr. P. Drda (akropole) a dr. M. tižmát (předhradí).
Akropole (poloha A):
- 1973 byla na akropoli zaměřena jednak na doSezona
plnění pňdorysné situace, zjištěné v dřívějších letech L. Jansovou, jednak na získáni nových poznatk6 o charakteru zástavby a stratigrafii v prostoru mezi terasovitými domy a valem. Nově bylo odkryto 220 m2 plochy a pokračovalo se rovněž v sektorech, zkoumaných v r. 1965, jejichž odkryv byl
tím z větěi části ukončen. Na uměle vytvořené plo-
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vzniklé úpravou terén• v nejaladšim obdobi
existence oppida. byla dořešena situace dvou vel•
kfcb pozdně lat6nskýcb staveb se základovjmi tla•
by, o rozměrech 10 s 11.s a 10.5 x 7 •• orientovaných podélnými osami přiblito.ě ve směru sz-JT.
resp. SV-JZ, tj. kolmo k sobě. Ptea rušivé zásahy, vzniklé stavební činnosti mladěícb obdobi,
starší doby římsk6 (slabě zahloubenf sidl. objekt
do pddorysu západnější stavby) a pozd. doby timské až d. stěhováni n4rodd (stopy povrohovýoh objektd a Jámy zejména ve střední a východní partii
výzkumu). bylo zjiětěno zvláště u východní stavby
zajímavé členění pddorysu se dv ěma vnitřními prostorami, které zatím nemá na laténských oppidech
analogie. K datovacímu materiálu z r. 1965 přiby
la ze základd a interiérd staveb dal ší výrazná
mladá pozdně laténská keranika. Odpovídajioi keramický materiál a dvě mladé železné spony poohAzejf z plochy před korunou valu, kde jde pravdě
podobně o část soudobého povrchového sídelního objektu. Slabá našedlá vrstva s kameny a pozd.latén••
střepy, která sleduje v úzkém pruhu před okrajem
plošiny jižní stranu terasovitě vybudovaných staveb, vvznačuje pravděpodobně prOběh nejmladěí pozdně laténské přístupové komunikace k akropoli. V Jejím podloži byl v sektorech A 27/6,7 a A 27/2 zjištěn severní a část východního okraje dal ší teraso. vitě zahloubené chaty, starš í než obě stavby se základovými žlaby. V její výplni byla kromě keramiky
nalezena velmi dob ř e zachovan4 železn, šti tkovitá
zápona a žlutý skleněný korál s modr fmi očky . Terasovitý ddm porušuje západní okra j malé pozdně
laténské polozeamice, takže jso~ zatím v těchto
místech zachyceny již t ři pozdně laténské sídelní
šině,
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horizonty. Těmto poněkud etarěim pozdně lat6nakfll
objektťlm odpovídá T koruně valu sektoru & 2T/4
starěi pozdně laténsk6 jáma s výraznou keranikou.
Nad severním okrajem nejmladěich pozdně laténskfch
terasovitfch dom6 byly doplněny a vypracov6ny starěi kamenn, komory a násypy, které se táhnou T pruhu dlouhém cca 10 m při severním okraji sektord
10 - 12 sondy A 26i. Výzkum jejich spodních vrstev
není uzavřen. Severozápadně od terasovité plošiny
směrem ke -itamennému stolu~ pokračovaly práce T
sektorech A 26/6-1 odkrytím nároží palisádového
ilaba, jehož datováni je před zpracováním znaěn6
tragmentárni keramiky nejisté. Také v této partii výzkumu byly získány doklady mladšího osídleni a objevena další jáma eneolitická.
Předhrad í (poloha L):
V severní části obdělávané plochy předhradí, podél cesty do expedice byla odkryta plocha v délce
15T m. Východní část v délce 67 m byla odkryta v
ěifce 8 - 10 m, sonda L 13 byla navíc na severní
straněrozš itena o plocha 4 x 5 m. Západním směre•
byla odkryta plocha pouze ve tormě 2 m široké sondy. Celkově bylo odkryto 816 m2 • Z toho bylo 250 a 2
odkryto pomoci HOI;u, 2.bfvajicí část byla odkryta
ručně. V prostoru L 11 - L 15 bylo zjištěno a odkryto celke~ 24 objektd. Z toho je 15 kdlovfch Jamek, 3 meněí kruhové objekty pravděpodobně datovateln6 do pozdně laténského období, 1 žl6bek, 1 vět
ěi oválná jáma, datovateln6 do časně laténského období, ·l jáma nepravidelného tTaru, datovate1n, pted
zpracováním materiálu pouze rámcovi jako pravěk6
(eneolit?), část objektu pravděpodobně atfedolaténakého a pfedevěia dvě obd6lnitov6 zahloubené
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chaty (č. 3, 12). Chatu č. 3, ve které bylo nale zeno velké množství materiálu (mimo jiné bronzová
spona s rámcovým zachycovačem, zlomky destiček na
odlévá.ni mincovních střižků ), je možno datovat do
pozdně laténského období. Chatu č. 12 je možno
předběžně zařadit do sttedol aténského období. Tento objekt byl porušen kostrovým hrobem, který na
základě terénního pozorov-áni je mladší než obj.č.
12. V hrobě se nacházela natažená kostra nedosp ě
lé osoby v dřevěném obloženi. Z ozdob a milodarů
byl zjištěn pouze na levé pažní kosti železný drátěný náramek . Int e rpretace tohoto pohřbu není sice prozatím bezpečně možná, v každém případ ě se
však jedná o rituálně uložený pohřeb {do skály vytesaná hrobová jáma obvyklých rozměrů, orientace
S - J, nata žená poloha, přítomnost hrobové výbavy).
V prostoru sond L 12 - L 15 se nachází žlutohnědé,
místy skalnaté podloží, archeologicky pom ě rn ě dobře čitelné . V tomto prost oru je zhruba výzkum ukončen, bude pouze třeba prokopat podlahu obj. č. 3,
případně se mohou snad ukázat ještě další kůlové
jamky nebo pokračovAnf ž lábku. V prostoru sond
L 11 a L 16-L 26/a je však podloží šedohnědé, v kterém jsou objekty špatně viditelné. V prostoru sond
L 16 - L 23 se všá< neobjevil žádný zásyp objektu
a ani nálezy (jejich množství) zde žádné objekty
nesignalizovaly. V sondách L 24 - L 26/a byla však
zjištěna kulturní vrstva s poměrně četným materiálem a zásypy objektů (kůlové jamky, žlábek). Tyto
objekty jsou věak viditelné velmi špatně (pouze po
dešti), nebyly vybírány a situaci v této západní
části výzkumu bude třeba teprve řešit v následující sezóně. ULOŽ: Expedice AÚ Závist. LIT: Vi~ BZO
1972.
K. Motyková
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103. LHOTA SAMOTY, o. Plan, nad Luinici, okr. Tábor

KULT: S ttedověk. LOK: V areálu zaniklého ptedměs
ti Sezimova Úeti zv. Nové Město. OKOL: Pokračová
ni systematického výzkumu v červenci 1973. NÁLEZ:
Rozšířeni zkoumané plochy pro doplnění p6dorysu
osídleni 13. a počátka 14. stol. (ar 85). Zjiště
na stratigrafie od zánikového horizontu (1420) do
13. stol. ULOŽ: AÚ ČSAV. LIT: Z čj. 4648 a 7781/73.

M. Richter

y(4.

LIBAVSKt ÚDOLÍ, okr . Sokolov
KULT: Hradiště s nálezy chebské skupiny kultury
popelnicových poli, z doby hradištní a ze středo
věku. LOK: Trai Kolová nad soutokem Velké a Malé
Libavy, při kÓtě 509.0. OKOL: 2.3.1972 předal exposituře At ČSAV v Plzni spolupracovník P. Degl
drobnf sběr keramiky a vlastni plán objektu (obr.
XI). NÁLEZ: Drobné zlomky keramiky z doby hradištní a ze středověk•. Ke zprávě M. Richtra, BZO 6,
1968, 59 třeba poznamenat, že sběr, provedenf pti
kontrolní návštěv ě objekta r. 1968, je uloien v
exposituře Plzeň p~d přír.č. P 17/68. ULOŽ: Expositura AÚ ČSAV Plzeň, př.č. P 2/72. LIT: Registrace in: Minulcstí Západočeského kraje X, 1974, 176,
kde jsou odkazy na další literaturG. Viz KOLOVÁ SZO 1972. KOMENTÁA: Na plánu jsou zaneseny sondy.
o. Pospíchalové z M cheb, zakreslena nenf pouze
etfedověk6 fortifikace, navazující v SZ výběiku
objekt• (v okolí výškového bod• 506.8 m).
•• Beneě
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105. LIBEČ, okr. Trutnov
KULT : Středověk. LOK: Hradní areál Reobenburk na
severovýchodním výběžku Zámeckého vrchu (63 5 m n.m.),
asi 400 m vzdušnou čarou SZ od vsi LibeČ, asi 500 m
SV od kÓty 635 m n.m. Nadm. výška cca 570 m.n.m.
OKOL: Zjištovaci výzkum v červnu 1973, ved. M. Ridlterem a Vl. Wolfem. Sonda, orient. V-Z, směřovala
od příkopu do středu kruhovitého vnitřního brada.
NÁLEZ: V sondě zjištěno dvoji zdivo na SJ oho kladené, značně destruované (ztejmě podezdívka), při stře
du ležící zdivo patrně součásti ústřední věžovité
stavby. Nálezy koncentrovány do tědl to destrukcí.
Keramika: mezi okraji převažuji okraje vzhůru vytažené s další profilací (ovaleni uvnitř po obvodu ústí a mírné žlabení vnějšího povrchu okraje), okraje
prostě rozevřené a různým způsobem ovaleně zesílené.
Výzdoba:husté rýhováni, někdy jednoduchá vlnice na
podhrdli, též kombinace rýhové šroubovice s řadou
šikmo kladených krátkých tahů hrnčířského hřebene
na podhrdlí. Též zlomky červeně malované keramiky,
výzdoba: vodorovné linky a pásy. U nich větší část
povrchu kryje vývalkovitá šroubovice. Železné ptedměty: 2 hřebyr Ve vnitřním příkopu podél kruhovitého areálu vn. hradu zjištěno zasekání do skály, vytvářející tak zřejmě nádrž na zachycení deštové vody. Upřesněna řada detaild. Keramika potvrzuje historické závěry, že lokalita existovala po dobu vlády Švábenic6 nad Trutnovskem. tj. v 2. pol. 13. stol.
- poč. 14. stol. Zjištovaci výzkum potvrdil embryonálnf stav lokality. ULOŽ~ M Hradec Králové. LIT:
z. Pilous, Tajemný hrad Rechenburk objeven, Krkonošská pravda 1~ a s. 6. 1972. VI. Wolf, K tzv.
objeveni Rechenburku , ZMK ČSAV 1972, 611 - 613.
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Archiv AÚ ČSAV, nález. zpráva Vl. Wolf, Hrad Rechenburk u Trutnova v severových. techách, AAC 1975
(v tisku). K,OMENTÁA: Zjištovaci vfzkmw navazoval na
povrchové prňzkumy z let 1971 a 1972.

v.
106.

Wolf, M. Richter

LIBtšICE, o. Želenice, okr. Most
KULT: Laténská. LOK: Stavba vodovodu Želenice-Bilina pod silnicí k Bílině na úpatí vrchu Bořeně.
OKOL: Zásah na základě hlášení VB Most o kostrovém nálezu. NÁLEZ: 1 kostrový hrob zcela zničen
před naším příchodem, z něho bronzový náramek a
zlomek dalšího, další kostrový hrob zachován téměř
nep<r ušenf, kostra naznak, ruce v klíně, or ientaoe
sever-jih, na levém předloktí náramek obdobný dvě
ma předchozím z prvého hrobu; náramky náležejí do
období tzv. duchcovského horizontu. ULOŽ: M Bilina. LIT: Hlášení čj. 193/73. KOMENTÁA: Nálezy ptevzal k dalšímu zpracování a výzkum dále vedl J.
Waldhauser z muzea v Bílině.
J. Bubeník

107.LIBLÍN hrad LISŠTEJN, okr. Rokycany
/

KULT: Středověk. LOK: Zříceniny hradu Libštejna.
OKOL: Vyhledání a dokumentace architektonických
článkň jak v areála zříceniny, tak i na svazích
pod hradem. Povrchový prňzkum předsunutých bašt.
NÁLEZ: Nalezené fragmenty ptísluší pozdně gotické
až renesanční stavební etapě hradu. Soubor obsahuje zlomky gotického vícebokého arkýře na tordované
noze (patrně kaple)~ dále rňzná ostění a sokly nebo

- 89 -

krakorce a konečně čAsti kamenných prut4. ěleni
cích pdv,odně výplň okna. Z článk4 zaobovanfob in
situ je možno uvést jen okénko s okoseným ostěn1•
ve věži a trychtýřovité ostění malého otvoru v ptizemi téže stavby, jehož účel je zatím sporný. Kromě architektonických článkň byla nalezena větií
část dělové koule ráže 221 mm, spojitelné patrně
s obležením hradu v r. 1430. Na okolních výěináoh
byly povrchově zkoumány 2 předsunuté bašty, dokumentované též kresebně terenním náčrtem situace.
Výěe položená bašta I blokuje ostroh, značně ptevýšený nad hradním jádrem. Od ostatní plochy ostrohu je bašta, protažená v břit, s čtverhrannou věti
ve své zadní části, oddělena dvěma příkopy a valem.
Bašta Il je doposud neznámého typu. Její kruhové
sypané těleso je s areálem předhradí spojeno jakfmsi koridorem. ULOŽ: Koule v AÚ ČSAV. LIT: Z čj.
2371/73; T. Durdík: Předsunuté bašty českého vrcholně středověkého hradu, Hist. geografie 10, 1973,
139 - 149. KOMENT.Áň: Výsledky uvedeného prdzkwmr
jsou názornou ukázkou toho, jak podrobné sledováni všech detailů lokality může změnit názor na její podobu (kaple).
r. Durdík, P. Chotěbor

108. LIBOUš. o. Btezno, okr. Chomutov
1) KULT: Knovízská. LOK: Skrývka dold Nástup na katastru dnes již zanikl6 obce Libouě. OKOL: Skrývka prováděna při stavbě přístupové silnice. Záchranný výzkum E. Lehečkové z chomutovského muzea.
NÁLEZ: Pfibližně 14 sídlištních objektů. Patrně
větěi sídliště, jehož větší část již byla odtěže
na. Zaměřeno J. Zárubou. ULOŽ: M Chomutov~ LIT:
B14ěení čj. 1470/73 exp. Most.
z. Smrž
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2) KULT : Knovíz.sídl. LOK: JZ od obce Libouš. OKOL:
Při budováni náhr.komunikace povrch.dolu Nástup
byly skrývkou do hl. 40-50 cm narušeny sfdlišt.objekty. Na zakladó hlášeni J. Slaví ka,

zaměstnance

BSM zde byl proveden záchranný výzkum (listopad
1973). NÁLEZ: Celke m bylo zjištěno 14 sídelních
jam kruhového nebo oválného půdorysu, zahloubených kotlovit~ do porcelanitového podloží. Obsahovaly četné keramické zlomky, hlin ě ná závaží, kamenné mlýnky a v 8 případech byly zjištěny v jamách i zbytky lidských koster. ULOŽ: OVM Chomutov,
přfr.č. 16/74-30/ 74. KOMENTÁA: Na základě shodného kulturního zařazeni materiálQ z obou záchranných akcí (květen a listopad 1973) a z blízkosti
míst nálezů se dá předpokládat, že zde došlo k narušeni původně jednoho sídliště knovízské kultury,
a to ve dvou okrajových polohách. Dodatečně, v dubna 1974, provedla expozitura AÚ ČSAV v Mostě zjištovaci výzkum v místech S od polohy b). Viz zpráva
čj.451/74 Mosto
a) KULT: Knovízské sídliště. LOK: Štěr kovna mezi bývalými obcemi Lužici a Libouš, řez květen 1973.
OKOL: V květnu 1973 byly bagristou L. Korandou a
R. Wufkem ohlášeny nálezy keramiky z řezu štěrkov
ny. Při těibě porcelanitu zde došlo k narušení asi
12 síde lních objektů. Z nich bylo možno zachránit
jen 2 sídelní jámy, ostatní již byly těžbou zcela
likvidovány. NÁLEZ: Velké množství keramického materiála, hliněná závaží a kamenné třecí mlýny.
ULOŽ : OVJJ ChomutoT, přfr.č, 31/73 - 34/73.
Eo

Lehečková
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LIBŠTEJN hrnd v i 7, LJ RLÍN, okr. Rokycany

109. LIMUZY, o. Tismice, okr. Kolín

LOK: Vrch Klepec - poloha
Bukovník, jižně od obce, východně od vrchu Klepec, na poli ležícím na jeho úpatí. OKOL: Povrchové prňzkumy 130 ~ 15 o:)~1973. NÁLEZ: Lokalita
celkem chudá, výskyt střepů řídký, několik úlomk~ keramiky, 2 obroušené zvířecí kosti.

KULT:

Prav ě ké

sídliště.

J. Zadák

110. LÍPA, okr. Hradec Králové
KULT: Slezskoplaténick á,

LOK: Poloha
"U sv. Jana~, pole V od obce, po pravé straně
silnice Hrad ec Králové - Hořiee. OKOL: Sběr 30.
XII.1972 L. Ski pala. NÁLEZ: Stře py, mazanice, kamenný otloukač. ULOŽ: M Hradec Králové, př.č.
l!/73.
v. Vokolek
středověk.

111. LOCHENICE, okr. Hradec Králové

a) KULT: Únětická, střední doba hradištní. LOK: Sprašová návěj po levé straně silnice Hradec Králové Jaroměř, S od Sendražického potoka, ppč. 558. OKOL:
Trasa plynovodu Hradec Králové - Žíreč, 5,3 - 5,7km.
Záchrannf výzkum 29.V. - 3.VI.1973. NÁLEZ: Registrováno celkem 6 objektů, z nichž č. 1,2 jsou úně
tick,, 3 - 5 hradištní. Obj. 6 bez nálezů. Nalezeny střepy, mazanice a zvířecí kosti. ULOŽ: M Hradec Kr~lové . KOMENTÁ.ň: Jde o zcela novou lokalitu.

- 92 -

b) KULT: Pravěk, hradištní, středověk. LO~: Pole za
statkem čp. 41. Základní mapa ČSSR, sekce 13-22
Jaroměf, 246 nnn od výchomif a 131 od jižní sekě
ni čáry. OKOL: Sběr 18.IV.1973. NÁLEZ: st,epy
(13. stol.). ULOi: M Hradec Králové. LI?: J. Duě
ka, Památky po našich pohanských předcích, 1900,
26. KOMENTÁA: V literatuře uváděny nálezy ustatku p. Peška.
c)

KULT: Pravěk?, středověk. LOK: U žel. zastávky,
z·ákladni mapa ČSSR 1 : 50.000, sekce 13 - 22 Jaroměf, 239 mm od východní a 116 111D od Jižnf sekční
čáry. OKOL: Sběr 18.IV.1973. NÁLEZ: Střepy, pazourková čepel. ULOi: U Hradec Králové. KOMENTÁ.A: Nálezy pocházejt z prostoru, považovaného za inundační.

:u.

Vávra

d) KULT: Doba stěhováni národd. LOK: llirná spraěov6

vlna S~ od hřbitova, parc.č. 367. OKOL: Trasa plynovodtt Hradec Královf - ťfreč (4,4 - 4,5 km). NÁLEZ:
Prozkoumány části dvou a jeden celf kostrový hrob
(1-3/73). Hrob 1/73 narušen od pánve. Nalezen přes
len a žel. ndž. Hrob 2/73 narušen v horní polovině.
Obsahoval nádob•, provrtaný zvířecí zub, pteslen,
žel. a br. zlomky a žel. ndf. Celkově zachovalý
hrob 3/73 měl patrně deformovanou lebka. Nalezena
br. kleštovitá spona, skleněné korálky, žel. přes
ka, žel. ndž a kostěný hřeben, br. pinzeta a přes
len. ULOŽ: M Hradec Králové. KOMENTÁA: Jde o zcela
nové pohřebiště, již třetí na katastru Loohenic.

Y. Vokolek
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112. LOCHOČICE, okr. Ústín.Labem
KULT: Neolit. LOK: Severovýchodně od silnice 6.tat.
442/I. OKOL: Povrchový sběr provedenf K. Li6kou.
NÁLEZ: Zlomek plochého kopytovit6bo klínku. ULo!:
M Ústi n.L. pod číslem KP 146/73.
K. Cvrkov6

113. LOJOVICE, o. Velké Popovice, okr. Praha-východ

KULT: Pozdní středověk(?),bliže neurčeno, hradil•
tě(?). LOK: Jiině od polohy "Ve St6dlich". Z6kl.
mapa ČSSR 1: 50.00~, sekce 12-42 - Zbraslav,27 mm
od východní a 59 mm od jižní sekční čáry. OKOL:
Povrchový průzkum 24.VIII.1973; na upozorněnf
ing. Bronislava Berounského z Prahy. N!LEZ: Z6padně od silnice z Brtnice do Lojovic v zalesněn6,
výškově členité poloze byly zjištěny útvary podobné valdm. Jejich podoba a zčásti i prdběh odpovídají pravěké nebo časně historick, fortifikaci,
místy však valy procházejí poloham~, kde by se opevňovací systém nedal předpokládat. Státi val6
nemohlo být povrchovým ohledáním přesně stanoveno. Jedinou datovuci oporou jsou nečetné keramick6 zlomky yředané ing. B. Berounským, patřící do
pozdníh~ středověku a do mladší doby. Na vrcholu
navrší jsou pozůstatky kamenných základ6 mal6
stavby avša~ zřetelně velmi pozdní. ULOŽ: A6
Praha . LIT: Zpráva AW Praha, čj. 5291/73 ze dne
24.V: II.1973.
J. Hrala
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114. LOUNY, okr . Louny

KULT: Pravěk - eneolit, únětická kultura, knovízská kultura, ětítarský typ, stfedověk. LOK: Velké
předměstí - u kostela av. Petra, Zádušní dv6r, dvňr
mezi čp. 202, 203 a 204. OKOL: Pfedstihovf záchrannt vý~kum expozitury At ČSAV Most a Okresního muzea
Louny na středověkém pteclměsti, které je likvidováno pted stavbo• nového sídliště. NÁLEZ: V prostoru
Velkéh~ pfedměatf se předpoklád' existenae tržní osady, která předcházela lokaei gotického města v polovině 13. stol. Osada bývá lokalizována do otolf
kostela sv. Petra, který je pokládán za p6vodem rom6nskf. V proběhu roka 1973 bylo provedeno oelke•
10 zjiě{ovacich sond autobagrem, jejichž cílem bylo zachytil stratigrafickou situaci. V poloze Z6duěniho dvora byla zjištěna pravěk' kulturní vrstva s eneolitickými, únětickými, knovizskjmi a ititarskými stfepy, 3 válcovité zásobnieové j6my úně
tické kultury a Jeden mělěi štítarskf objekt. Jinak
byly ve všech sond6o~ zjištěny pouze méně ěi vice
mocné nav6tky 2. pol. 15. - 16. stol. Tomut• období patfil také zděný sklípek v Z6duěnim dvofe a ohradní zei okolo kostela sv. Petra. Výzkum raně stfedověk6bo osidlenf skončil prozatím negativním výsledkem. V dalším sledová.nf bude pokračovat lounské auzeua. ULof·: Af ČSAT, expozitura Kost, zati• nezpra~
eováno. LIT: Hl6ienf ěj. 974/73 a 1263/73.

a.

Štauber, T. Veli11&kf

115. LSTIBOA, o- lluěoY 0 okr. Kolin
lULT: 1noTizsk6. LOK: Mezi vepfinea a domem ěp. 23.
OlOL: . Rfba pro Todovodni potrubí. NÁLEZ: V dubn•
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1973 proiaty rýhou pro vodovodní potrub1 sídliitni objektr• Zaregistrovali jsme 5 jam, vyznaňuj1cich se čtythranným tvarem, rovným dnem, délky cca
3 m a až 160 cm zahloubeným pod dnešní povrch.
nošedá výplň jam obsahovala zlomky knovízské keramiky, zvíř ecí ko s ti a uhlíky. Jámy lze s nejv~tši
pravděpodo bnosti intf'rpretovat jako zbytky zenmic.
Zmíněné sídliště v nové poloze údolí Šembery je
dalším příspěvkem k poznáni tamního vývoje osídleni, jež je každoročně zkoumáno systematickými a záchrannými výzkumy od r. 1947. ULOŽ: AV.

eer-

J.

~.•

LUŽEC NAD VLTAVOU,, okr.

Kudrnáč

Měl nik

KULT: Knovízské sídliště, pohřeb v jámě. LOK: Tubeco, staré ppč. 391/2. OKOL: Záchr. akce ve výkopu dne 5.10.1973. NÁLEZ: Část lidské kostry,keramika,
zviř.kosti, brousek ze sídlištních jam. ULOŽ: Af
ČSAV Praha. LIT: Z čj. 6392/73, NZ čj. 6875/73.
Sl. Vencl

117. LUŽICE, okr. Most

KULT: Volutová, vypíchaná, knovízská, laténskeřimskf horizont. LOK: SZ okraj vsi při silnici k
Patokryjim. OKOL: Povrchový sběr z porušených obje ... tň. NÁLEZ: Keramika, struska. UJ..OŽ: Muzeum Teplice, fond Archeologické muzeum, č.přir. 3/73, i.č.
9637 - 45. LIT: NZ'., M Bílina.
J. Waldhauser
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118. LUŽNÁ brad HLAVAČOT, okr. Rakovník

KULr: Stfedovět. LOK: Zbytky hradu Hla•aěova.
OKOL: Povrchovt pr6ztum lokality. NÁLEZ': Čtyf
diln,, cca 200 m dlouhé disposice stoJf na pfecbodu mezi hradem a hradiětěm. Areál Jádra je soustavně naruěov6n neodbornými vkopy a tato prvofadá lokalita má rok od rok• menii vypovidaci schopnost. Z Jednoho z četných naruěenf byl z1sk6n nevelkf keramiekt soubor. Barva i fabrikace je na
basi tzv. mladohradištni keramiky. Dna podsfp4na
ee značkami, dekor tvofen rytou, intervalovou
šroubovici. Okraje jednoduše upravenf a r6zně
protaten6. Celt soubor Je možno datovat do 13.
století před nástup horizontu se zdufelfm okrajem. ULOŽ: At esAT Praha. LITt Z čj. 5486/73.
KOMENTÁA: Výzkum této d6ležit6 lokality se konal
at v roce 1974.
T. Durdík

1J9.

dsro TOUŠKOV, okr.

Plzeň-sever

KULT: Pravěk. LOK: Asi 120 m od levého bfehu Mže,
na zahradě pp~. 57 v Mlýnsk6 ul. Základnf mapa
ČSSR 1: 50.000, sekce 11 - 44 Rffany, 103 m od
východní a 165 mm od jižní sekční čáry. OlOL: Vy~
kopal na zahradě u svého doma v r. 1973 p. Kováf;
r. 1974 začalo prehist. oddělenf ZČII na uvedené lokalitě s praztumem, v kterém bude pokračovat. NÁLEZ:
Zlomky pravěk' keramiky bez blitěibo určenf. ULof:
Prehist. odd. ZČM, pf.ě. 3/75.
M. Doubo~,
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120. llIROTICE, okr. Písek
KULT: Doba laténská. LOK: Obec ležici asi 20 kll
severoz. od Písku. OKOL: Při kopáni základd na
zahradě p. Leitnera byly v hl. 120 cm nalezeny
zlomky 2 nádob. NÁLEZ: 3 zlomky větší nádoby amforovitého tvaru, síla stěn 10 - 14 111n. T6měf ópln6 nádobka a 6 drobných střep~. Hrdlo a vfdul
zdobeny kolkovanou výzdobou (obr. XII:lt. ULOŽ:
OM Písek, i.č. A 1743, A 1744. LIT: Nepublikov,no.
E. 1Coppov6

121. KiSTO, okr. Chomutov
a)

KULT: Štítarské horské sídliště. LOK: Stráň. nad
hradem Hasištejnem v nadm.v. 630 m, hřeben Krušných bor. OKOL: Na základě průzkumu, kterf nav,zal na průzkumy E. Neustupného z r. 1963'. NÁLEZ:
Sídliště se rozkládá na strmých jihozápadních
svazích hřebene Krušných hor n na několika mistech jsme mohli konstatovat štítarskou keramin
ve vývratech stromů. Výzkum pomoci 5 sond o ro&loze 300 x 50 cm ukázal ve všech případech pouze
kult. vrstvu s větším množstvím střepd, ale f6dn6
stop) po objektech. Sídliště patrně souviai a pravěkým dolováním dosud nezjištěnýc~ rud, o ěemt něd
či nedalek, dávno opuštěné středověké Atoly. ULof:
Exp. Most č.př. 253-258/73. LIT: Hlášeni ěj. 602
a 1146/73·.

D. Kouteckf

b) KULT: Štítarská fáze knovízské kult. LOK: Na sva-

zích Krušných hor východně od obce Místo, nedaleko od hradu Hasiětejna, v cca 624 m n.m. OKOL:
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Pti budovAni lesní cesty pro svoz dfeva. NÁLEZ:
V května 1973 nalezeny zlomky pravěké keramiky,
kte r é byly předány do muzea. Pfi dodatečné kontrole místa naleziětě jsem v okolf budované ko11111nikace nalezla dalěi zlomky keramiky n4ležej1c1
ětitarské fázi. ULOŽ: OVM ChomutoY, přir.č. 19/7321/73. KOMENTÁA: Toto štítarské sidliětě bylo objeveno jii v r. 1963 E. Neustupným, kdy byl prove•en pouze pr~zkum a zaměfenf. V r. 1973 zde provedla expozitura AÓ Most krátkodobou záchrannoa
akci (viz zpráva čj. 1146/73/a 121a tohoto BZO).
c)

KULT: S tředověk. LOK: Hrad Hasiětejn, JZ od obce.
OKOL: V souvislosti s připravovanou rekonstrukci
hradu byl proveden na vnitfnim nádvofi záchrannf
a zjiě{ovaci výzkum za vedeni autorky. NÁLEZ:
Podél východ.ni hradební zdi severně od točit,bo
•chodiětě (z konce 15. - poč. 16. stol.) v délce
cca 10 m byl odstraněn svrchní kamennt zával af
na úroveň dlažby nádvoff. Zlomky keramiky z 15. a
16. stol., fragmenty barevných dlaždic, architektonickf články. ULOŽ : OVM Chomutov, přir.č. 83/74.
LIT: Nález. zpráva č. 6/73.
E. Lebečkov6

1J'. uiJKOJEDY, o. Neratovice, okr. Mělník
aJ KULT : Starěi d. fímská. LOK: Pravý břeh Labe, pfi
sev. straně žel. trati Neratovice-Tiěice u rozvodny; Základní mapa ČSSR 1 : 50.000, sekce 12-22
Mělnit, 178 mm od východní a 104 am, od jiini sekč
ní č áry. OKOL : Výkop rýhy pro kabel, sběr J. Kostky z Neratovic 1968, předáno 1973. NÁLEZ: Část keram. nádoby. ULOŽ: K Mělník, č.inv. Pr 16053.
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LIT: M Mělník - NZ 22/73 0
bJ KULT: Eneolit (nálevk. poháry?), mohyl., ml . balšta t , d. římská. LOK: Pískovna u Tišic, po lev6
st ran ě silnice Mlékojedy-Tišice; Základní mapa
ČSSR 1 : 50.000, sekce 12-22 Mělník, 1 53' - 158 11111
od východní a JOO - 10 5 mm od jiiní sekčPi láry.
OKOL: Skrývka pro pískovna, povrch. sběry J. Kos tky z Neratovic 1969-72 , předáno 1973. NÁLEZ: Štfpan6 a br oušená kamenná industrie, keramické s t ř e
py, žel. struska. ULOŽ : M Mělník, č.inv. Pr 1613916256 (ptedřím.) 16294 - 16339 (řím.). LIT: M Měl
nit. NZ. 23/73. KOMENT~: Ad a) i b): Jde o ste j nou pol ohu jako u následující zprávy c).
K.

Sklenář

o) KULT : Sídliště doby římsk&, kostrové hroby úněti o~
t~. sídl iště neolitick,. LOK: Pole č.kat. 568 , 585
a 580. OKOL: Záchranný výzkum při roršitovánf proetoru skrývky pískovnou Severokámen n.p. Liberec.
NÁLEZ'.: Při rozšiřování prostoru pro těžbu písm
v roce 1973' bylo zachyceno 25 sídlištních objektd z doby římské· . Z toho byl o 5 zahloubených chat
s 6. 2 n ebo 1 kůlovou jamkou, hnědošedé až černé
výpln ě s nálezy keramiky, mazanice, zlomky zvitecirh kos t i a žel. struskou. Dále bylo vybráno 8
jam menší ch elipsovitých, nebo kruhových pddorysd, tmavo hnědé mastn6 výplně s bohatými nálezy
střepd s ídlištního charakteru. 2 větši pece oválného tvaru s velkým množstvím mazanicových blok6
v sytě černé , uhlíkovité výplni a 1 železářsk6 pec
ae struskov itou lupou. V prostoru mezi objekty bylo dál e nalezeno 7 kdlových jamek a mělký žlábek.
V severní části sídelní plochy byly prokopány a
sondy za účelem zjištění stratigrafického složeni
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terénu. Předměty z objektO a sond: bronzov, spona pozdně laténského typu, hliněnt pte11len, zlomek
železné tyčinky, bronzová jehlice, zlomek felezn6
&pony a kostěnf, masivni hrot. 2 kostrové hroby
ún~tické ve špatném stavu zachovalosti se 3 nádobkami pťed trupem u hlavy v jednom hrobě a s Jedním
malým koflíkem v hrobě druhém. 2 jámy a 2 kOlov,
jamky eneolitick, se světlehnědou suchou výplní,
datováni dle nókolika malých zlomkO. ULOŽ: Af t5AV.
LIT: Čj. 3849/73, 4278/73 a 4775/73. KOMENTÁA: Vtzkum v roce 1973 navázal no akce meněího rozsah•
z rok• 1972 (viz BZO 1972). Jelikož dle sběrd na
sousedních polích lze soudit na větěi rozsah osady bude ve výzkumu AÚ pokračovat i v následujících letech.
K. Motyková

123. MODLEŠOVICE, okr. Strakonice

KULT: Knovizsk6, pozdně hradištní - sttedověk.
LOK: Rýžoviště zlata v poloze "V lukách• nebo téf
"V močidlech". OKOL: Předstihový záchrannf výzkum.
NÁLEZ: Výzkum si vyžádala připravovan6 rekultivace poze mka. Jeho úkolem bylo především zjistit údobí, kdy tamní sejpy byly navršeny. Ke zkoumáni
jsem vybral 11 sejpd porušených těžbou štěrku. Odkopem a očistěním stén se získalo 17 výrazných profilfl, nejdelší od. 32 m. Na nich se dokonale jevilo složení sejpd, vzniklých nasypáváním štěrko
hlinitopísč itých vrstev. Pro posouzení doby těžby
zlata je závažné zjištěni, že některé pahrbky jsou
navršeny nad staršími kutacimi jamami. Tomuto stratigrafickému pozorováni zcela odpovídají archeolo-
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gické nálezy ve vrstvách jednotlivých sejpů. V
Sl prostoru rýžoviště je na štěrkopísčité terase uložena hnědavá hlinitá vrstva s uhlíky, ve
které se vyskytují zlomky nádob k. knovízské.
Tato vrstva jako i 1 ze sejpů, jehož výzkum nebyl dokončen, obsahuje pouze střepy knovízské keramiky. Pod některými sejpy je knovízská vrstva
prokopána hloubením mladších těžebních Jam. Podle
zlomků nádob· je část sejpů ze 12. (příp. 11. af
13.), nebo poč. 14. stol. Jámy jsme nemohli zcela prozkoumat, neboÍ do nich pronikala voda. Ve
vzdálenosti 14 m od námi zkoumaného sejpu č. 6,
datovaného keramiko~ do 12. stol., je rybníček
vzniklý rýžováním zlata v r. 1940. Je to místo,
kde, jak jsem místním šetřením zjistil, objevil
B. Dubský (Pravěk jižních Čech, Blatná 1949, 370)
známé doklady o keltském rýžováni. Plošná rozloha a nakupeni sejpů u Modlešovic, rozprostirajfcích se před zahájením terénnícfi úprav a rekultivaci půd alespoň na 30 ha, prokazuje, že jámy a
nasypané pahrbky tam vznikaly v dlouhém údobf ·v
důsledku intenzivni práce, která byla provozována proto, že její výsledky se stávaly zdrojem
hospodátského vzestupu a s nim souvisejícího kulturního rozvoje. tást modlešovického rýžoviště s
pahrbky a jamami nebude podle rozhodnuti ONV ve
Strakonicích a v souhlase s odbornými ústavy rekultivována. Zdstane zachována pro budoucnost jako archeologická rezervace chráněná zákonem, neboí je dokladem o lidské práci,význanmě ovlivňu
jící hospodátskf a společenský vývoj v Čechách.
ULOi: Af. LIT: Výzkum dávného rýžoviště zlata v
Modleěovicich na Strakonidcu v r. 1973. Rozpravy
NTK v Praze, 1974, v tisku.
J. Kudrnáč
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124. MOLITOROV, o. Koutim, okr. Kolin

KULT: Lineární, výpíchaná -

sídliště.

LOK: Jihozápadní stěna cihelny otevtená v roce nález~. Cihelna leži jihozápadně od obce. OKOL: Ohledáni lokality spolu se z. Sedláčkem, pracovníkem M Kolin.
NÁLEZ: Y otevteném protilu cihelny bylo konstatován• 7 objekt6 - sídlištních jam, datovatelných
dle odebraných vzork6 do mladšího stupně kultury
• keramikou lineární; 1 objekt - sídlištní jáma .
kul,ury a keramikou vypíchanou, byla umistina asi
150 m aeverozápadně od skupiny objekt6 lineárních.
ULOf: • ~olin, expedice Bylany. KOUENTÁft: &t čj.
3776/T,3·.

I. Pavl6

125. IIOST, okr . Most
a) DJLT: Sttedověk. LOK: Historické jádro mJ_
s ta. Roz-

marýnová ul • . čp. 201-204. OKOL: Syatem.vfzkua hiat.·
J4dra star6ho mAata,vedený expoziturou At tSAY Most.
NÁLEZ: Prokopána plocha 15 z 10 m (150m 2 ) • zadnf
ěáati gotické parcely, jejíž ěífka se zhruba kryla
se ěifkou sondy (10 m). Po odstraněni navážek na
ptevAžn6 části plochy zachycena vyrovnávací vrstva
2. pol . 13. stol. Pod .n í jen ojediněle stopy osídleni z doby pted či kolem pol. 1~. stol. a mocn6
pravěké kulturní vrstva s knovízskfmi stfapy, nasedající na písčité podloži. Kromě této základní situace několik objekt4 13. - 16. stol. Starěi horizont 13. stol. zastoupen jamou s peci, mladěi horizont, charakterizovaný výrazným nástupem světlé, čer
veně malované keramiky, reprezentovala vyrovnávací
vrs'tva, ale i zahloubené objekty, z nichž některé
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dle s t r atigrafické situace byly mladší nei vyrovnávací vrstva a snad zanikly až v 1. čtvrtletí 14.
stol. čtrnápté stol.
zastoupeno dv ěma objekty .
Prvním z nich je zahloubený objekt čtvercového pddorysu o r ozmě rech 2 x 2 m. se st ě nami vyzd ě nými
na sucho lomovým kamenem, který plnil pa trně funkci sklípku. Druhým je studna kruhového pddorysu,
vyzděná na hlínu (jil). Fekální výplň nade dnem,
s početným souborem ke~amiky a skla 2. pol. 14.
stol. pochází pravd ě podobně z doby zániku funkce
objektu, který byl pak zasypán. Další vyzděný objekt - jímka pochází z konce 15. stol. a je součas.
ný s·e základovou zdi lehčího nadzemního objektu.
Ta byla porušena zhru_b a rovnoběžně jdoucím zdivem
obdobného charakteru, které lze datovat do 16.stol_
Z tohoto období se dochovala i drobná cihlová jímka a zděná studna (v baroku překlenutá cihlovou
klenbou) zavalená velkými balvany. Z výzkumu je
zřejmé, že tato parcela měla zástavbu jen v před
ní části, která nemohla být zkoumána z časových ddvodd. Sondou odkryté objekty (lehči nadzemní stavby,
studny, jímky, sklípek, pece, jámy) patří k běžnému
!Ybaveni zázemí· měštanského domu. Pokuó se týká ohraničeni parcely, zdá se, že objekty 14. stol. a
mladší se respektuji, objekty mladšího horizontu
13 . stol. s mladší situaci v několika případech nekoresponduji. ULOŽ: AÚ ČSAV, expozitura Most, přír.
č. 11- 40/73. LIT: Hlášeni čj. 1293/73 expozitury
A6 ČSAV Most.
T. Velímský

je

b) XULT: Středověk. LOK: čp. 231. OKOL: Systematický
výzkum historického jádra města, prováděný expoziturou AÚ ČSAV Most. NÁLEZ·: Výzkum uvnitř nepod-
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aklepen6 části čp. 231 nav6zal na vfaledky stavebně historického prdzkamu. podle nichf tato ěAst ěp.
231 Je Jednoprostorové staveni z konce 13. století.
Tento závěr byl archeologickfm vfzkumem potvrzen.
Pod touto stavbou byla odkryta zemnice, v jejil vfplni byla keramika, datovatelná k polovině 13. století. Již podle dosavadního zpracování tohoto vfzku11111 lze fici, že přes s.vdj nevelkf rozsah (oea 3, 2 x
2,1 m) je jed.nim z neJddležitějěich článkd archeologického přispěvk• ke studiu problematiky časn6ho
Uostu. UL<>f: AÓ esAV, expozitura Most, ě.pf. 1/7~.

LOI: čp. 244. OKOL: Systematiokf
vfzkum historického jádra města, prováděnf expoziturou AO ČSAY Most. NÁLEZ: Vfzkum v nepodsklepen6
části domu, jejii obvodové zdi měly být podle stavebně historického průzkumu raně gotick,·, byl ukončen po zjištěni, ie obvodové zdivo je nejdfive ze
16. století a fe terén ve zkoumané místnosti Je neúnosně naruěen. ULOŽ: At. esAT Most expozitura.

~) KULT:

Středověk.

d) KULT: Středověk. LOK: Povodí Ohře (ppč. 229). OKOL:
Systematiokf výzkum historického Jádra města, provAděnf expoziturou Af es&T Kosto N&LEZ: Vfzkum v areálu východně od barokního kláštera minoritd navázal
na sondy 1 a 2 z roku 1972. Sonda 3 (cca 8 x 11 m):
Odkryta Jižní část půd. orysu kaple, ptíslušejioi ke
klášterní stavbě, datovatelné do poloviny 14. stol.
(Uvnitf kaple snad pozůs~atek základu oltářní mensy,
4 hroby bez ptidavkd.) Vně kaple nebyly kromě ma16ho zbytku šedozelené jílovité vrstvy zjištěny doklady osidlen:f předcházejícího. klášterní stavbu ze 14.
století. Z uvedené vrstvy byla získána keramika mladšího mosteckého horizontu 130 stoletio Sonda 4
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(15,5 x 1,6 m): V jižní části areálu, kolmo na Jeho ohradní zea, někdy považovanou za zbytek ohrazeni tzv. prvního města. Bylo prokázáno, že tato
zea je od základu ba rokní. Ani v této sondě nebyly získány přimé doklady osídlení 13. a 14. století. Sonda 5 (cca 3,2 x 5 m): Mezi sondou 1 a závě
rem klášterního kostela. Sondou j sme chtě li při
spět k datování klá~terniho ko s tela a ke zjištěni jeho vztahu k základům kláštera, odkrytým archeologickým výzkumem. Tyto otázky nemohly být sledovány, nebot z áklady kostela byly opatřeny barokní plentou. ULOŽ: AÚ tsAV, expozitura Most, č.př.
2 - 4/73.
e) KULT~ Stře dověk. LOK: Plocha za 3. n áměstím (ppč.

262 ). OKOL : Systematický výzkum historického jádra
města, prováděný expoziturou AÚ tSAV Most. N!LEz·:
Bylo zřejmé, že zdejší terén je překryt mohutnou
vr stvou subrecentnich navážek, proto jako prvá etapa výzkumu byly provedeny dvě rýhy autobagrem,
jimiž bylo zjištěno, že plo š ný výzkum může přinést
uspokojivý výsledek. Sonda l (cca 12 x 6 m): Při
bližně třetina plochy sondy byla porušena sklepem,
který byl zasypán v 16. století (četné renes. kachle). Ve zbývající části sondy byly získány cenné
nálezy - poč{naje ob ěma mosteckými horizonty 13.
stole~i až po jimky ze 14./15. stol. ULOŽ: Ai ČSAV,
exoozit~~• Uoat. č.př. 5-7/73.

J.

12.(IIŠEHO, okr.
/

Klápště

Mělník

KULť: Sídl iště

s vypíchanou keramikou. LOK: Poloha
"Na mostku~, č.kat. 1091. OKOL: Pokračováni výzkumu
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v r. 1973. NÁLEZ: V sondě IX byly zkoumány jámy
č. 32, 33, 35 a kňlové jamky se základovým žlabem
frontální části k~lové stavby II. ULO!: NIi LIT:
NZ v Nil.

M.

Lička

NAJŠTEJB hrad, viz KVtTNOV, okr. Chonrutov

121. NOvt OUHOLICE, okr.

Mělník

KULT: Eneolit - nálevk. poháry. LOK: Vyvýšen, planina záp. od obce. Základní mapa ČSSR 1 : 50.000,
sekce 12 - 21 Kralupy n.Vlt., 15 - 18 mm od východnt a 184 - 192 mm od jižní sekční čáry. OKOL: Povrch. sběry V. Fencla a spoluprac. z Kralup n.Vlt.,
1973. NÁLEZ: Keram. střepy, štípaná kamenná industrie. ULOŽ: Y Mělník, č.inv. Pr 16~88 - 16728.
LIT: K Mělník - NZ 16/75.
K. Sklenář

128. NOVt SEDLO NAD BÍLINOU, okr. Chomatov
KULT:

LOK: Tvrziště "Ka pile" (viz komentář). OKOL: Záchranný výzkum expozitury AÚ ČSAV
Most na tvrzišti, devastovaném rozšířením vodní nádrže dolu tsLA. NÁLEZ: Před započetím výzkumu došlo k terénním úpravám buldozery, takže obrys vlastního tvrziště i trojice příkopó, které tvrziště obkružovaly, byl málo zřetelný. Póvodni stav je nejlépe patrnf z indikační skicy, kde je vyznačeno i napuštěni ptíkop~ vodott z řečiště Bíliny. Výzkum začal sondáži na vlastním tvrzišti, terén byl však
bagrováním již natolik snížen, že se podařilo zachytit pouze spodní č ást násypu ze zvětralé horniny,
Středověk.
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silně

podmáčeného

spodní vodou. Nebylo možno ani
pokračovat do hloubky na původní úroveň terénu,
protože pod úrovni hladiny vody v důlní nádrži
byl průsak ~ody do sondy tak silný, že znemožňoval další postup. Také příkopy n emohly být ze stejných důvotlů prokopány až na dno. Ve svrchní části
byly vypln ěny materiálem z násypu tvrziště, pouze
při šikmo se svažující ch stěnách p řík opů byla zjiě
těna vrstva s nepříliš početnými nálezy keramiky
14. - 16. stol. Mezi středním a vn ě jším příkopem
by? odkryt val, jehož jádro tvo řil op ě t materiál
získaný hloubením příkopů, povrch valu byl zpevněn
vrstvou štětovaných kamenů, vr stv ou jílu a další
vrstvou štětováni. Ojedin ě lé střepy z násypu valu
lze datovat nejdříve do 14. stol. Val však překryl
starěí sídlištní situaci, kterou tvořila tmavá kulturní vrstva s velmi početnými nálezy keramiky staršího horizontu 13. stol. Tato vrstva byla navíc rozdělena nepravidelnými plochami štětování z drobných
kamen6 na dva časové horizonty. Početné nálezy stejného charakteru obsahov ala také mělká prohlubeĎ(pří
kop?), sledovaná v dél ce 12 m mezi vnitřním a střed
ním příkopem JZ od tvrziště; těmito příkopy byla také přerušena. Výklad starší sídlištní situace, zachované jen fragmentárně, je ne s nadný. Cenný je získaný soubvr keramiky, z něhož vyniká fragment figurky, představující bojovníka se ští tem, ze spodní
části kulturní vrstvy 13. stol. (pod štětováním).
Situace mladšího tvrziště byla silně narušena vybudováním vodní nádržé stejně jako celé okolí lokality ~za nádrži je okraj dolu tSLA). Za těchto podmínek lze těžko očekávat ještě další podstatná zjištění. ULOŽ: AÚ tsAV, expozitura Most, přír.č.80-85/73.

- 108 -

LIT: Hlášení čj. 643/73 a 88T/73 expozitury AÚ
ČSAV Most. KOMENTÁA: Tvrziště ležici v blízkosti
obce Kyjio bylo mylně lokalizováno do kyjického
katastru, teprve na indikační skice byla zjiště
na jeho ptísluěnost ke katastru Nové Sedlo n. Bilinou.
r. Velimskf

129. NOVf BYDŽOY, okr. Hradec Králové
KULT': Hradištní a stře.dověk( ?) • LOKt B:f'v. Schrollova cihelna (1817), pak Némcdv písečník, nyní
pfíatupoTá cesta z Fučíkovy ulice, ppě. 485/24.
OKOL: Při brigádnické práci občan6 na úpravě cesty nalezl major Fr. Skalickf v květnu 1973. NÁLEZ:
Stfepy nádo~, zviřect kosti, železnf úlomek (ostruha?). ULOf: 1W Nový Bydžov. LITt Hlášeni čj.
3890/73 AÚ.

J.

Dvořák

NOVf ŽEBERK hrad, viz PYŠNÁ, okr. ChomutoT

130. NYMBURK, okr. Nymburk
KULT: Stfední doba hradištni. LOK: Poloha Sv. Vojtěch,
východně od Nymburka. OKOL: Při výkop• základ6 bosp. budo91 ČSD Nymburk porušen kostrovf
hrob, nález hlášen VB Nymburk a posléze do Polabak6bo muzea v Poděbradech. NÁLE1.: Kostrový hrob
částečně poruěenf, obdélná hrobová jáma se zaoblenými rohy (110 x cca 200 cm, dno v ~l. 180 cm} zah~oubena do pískového podloif. Kostra uložena v poloze na zádech, ruce podél těla, hlava k východmo
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Pti levém předloktí železnf nožík hrotem k západu se zbytky dřevěné pochvy. U pravého chodidla
dřevěné vědérko kÓnického tvaru se železnými obručemi. ULOŽ: Polabské muzeum v Pod ě bradech, inv.
č.

P 22 737 - 738.

H.

Sedláčkové

131. OLOOICHOV, o. Dobev, okr. Písek
a)

KULT: Mohylová kultura střední doby bronzové, sídliště. LOK: Trat Na Markovci, ppč. 1796/1, 400 m
VSV. od kaple v osadě, na mírném návrší, v nadm.
výšce 390 - 396 m. Základní mapa tssR 1 : 25.000,
sekce 22 - 411 Písek, 141 nun od vfchodnf a 190 11111
od severnf sekčnf čá.ry. OKOL: Při výzkumu mohylového pohřebiště (viz sub b) zachycena v Jihozápadní části sondy 1 - mohyla č. 1 - část sidlištni
vrstvy(?) o mocnosti max. 15 cm na mírném svahu,
sklánějícím se k JZ. Ve vrstvě nalezeny zlomky zdobené keramiky. ULOŽ: exp. AÚ v Plzni, přir.č.
P 134/73 - 16. LIT: Hlášeni čj. 641/73 exp. Plzeň.

b) KULT: Halštatská mohylová kultura - mohylové pohřebišt ě. LOK: Srovnej údaje sub at. OKOL: Záchrannf výzkum expozitury v Plzni dne 20.10. - 17.11.73
(spolupráce J. Frohlicha z Pisku). NÁLEZ: Prozkoumány 3 orbou porušené mohyly - č. 1 - a; všechny se
zbytky kamenných konstrukci, mohyla č. 1 a 3 s kaaenným obvodovým věncem, mohyla č. 1 s kruhovou kamennou hrobovou komorou. Ve všech mohylách na úrovni podloži ve východní části hrobu nalezeny zlomky keramiky, spálen• kňstky, uhlíky a bronzové náramky, kroužky: v mohyle ě. 2 a 3 nalezeny i zlomky železných předmět6, skleněně korálky a zlomek janta-

- 110 -

rového předmětu. ULOŽ: Exp. AÓ v Plzni, přír.ě.
P 133/ 73 - P 136/73. LIT: starší - k lokalitě:
F. Štolba, PA VIII, 1868 - 1869, 549 - 550; hlášení čj. 640/73 a 645/73 exp. Plzeň; Jihoěesk6
Pravda 23.11.1973; J. Frohlich - .t. Michálek, Oldřichov. Mohyly z doby halštatské. Výběr z prací
člena Hist. klubu při Jihočes. muzeu v t. Budějo
vicích 11/1974 (v tisku).

132. OPOLÁNKY, o. Opolany, okr. Nymburk
KULT: Sídliště kultury s volutovou keramikou,z doby
halštatsko-laténské, časně slovanské (pražskf typ),
starší a mladší doby hradištní; nedatovanf kostrový hrob (pravděpodobně doba laténsk6). LOK: Poloha
"Staré Badry", ppč. 853/Z. Zákla<hlí mapa l:SSR
1: 50.000, sekce 13 - 14 Nymburk, 122 DDD od východní a 17.8 D1J1 od jižní sekční čáry, OKOL: Systematickf výzkum, J. Justová, 6.8. - 26.10.1973. NÁLEX:
Z období kultury s volutovou keramiko~ byly zkoumány 2 stavební jámy. četné objekty halštatskolaténské: obdéln1kovit6 chata (mj. s nálezem tyglíčku se stopami žáru), zásobní jáma s bohatým inventářem a výraznými doklady požáru, kulturní jáma s nálezem části železné sekerky, 2 hlinfky (~
jednoho z nich vyzvednuta mj. i bronzová pinseta).
Časně slovanské obdobf reprezentováno druhotně uloženou keramikou pražského typ•• Ze starší doby hradiětnf pochází asi 15 zásobních jam lahvovitého tvaru. Mladohradištnímu období náleži několik kulturních Jam a příkop s palisádou zasazenou do jeho
dna (chránil východní část dvoudílné opevněn, osady). Příkop narušil kostrový hrob (zřejmě vampýra),
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který lze datovat do doby laténské. ULOŽ: A~ l:sAV
't' .P raze. ě. pfír. 25/73. LIT! Hl'6ěeni čj. 505J/7:t,
5272/73, 6239/73, 6240/73, 6241/73, 6670/73, 6873/73.
J. Justová

133. OSEK, okr. Nymburk
KULT: Halštatsko-laténské období. LOK: Poloha "lostelik", východně obce Chroustov. OKOL: Na lokalitu
upozornil ing. P. Raban, Lesní správa Jičin; při
výkopn pedologické sondy získal zlomky kermniky.
NÁLEZ: Hradiště o rozměrech asi 150 x 200 m, vybudované na ptirodni ostrofně. Svah na východní straně je uměle upravován, na ostatních pteoházi v dobte patrné valy, brána na východě. Sonda ing. Rabana ( 150 s 50 cm) byla v prostoru hradiš.tě umístěna
z dňvod6 stanovištních pro zcela neobvyklou tytocenologickow skladbu bylinného patra (koptiva, bolševník, svízel lesni, mařinka vonná, lilie zlatohlavá a jiné druhy bohatého aspektu - sděleni ing.
Rabana) a zasáhla sídlištní objekt - zřejmě chatu.
V hloubce 30 cm byla proražena vrstva přepálené aazanice o síle 15 - 20 cm a získány zlomky keramiky
a kosti. ULOŽ: Polabské muzeum v Poděbradech, č.
přír. 173/73.
H. Sedláčková

134. OSEi, okr. Teplica

KULT: easný středověk. LOK: Valové opevn ěni u Dolního nádraží. OKOL: Povrchový prOzkum lokality.
NÁLEť: Opevněni obdálného pddorysu se střední čás
ti zničenou pfi výstavbě nádraží tsn. Fortifikace
je tvořena příkopem a valem, místy až cca 3 m vy-
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sokým. Přesto, že je ve valu patrno několik prdrev, nelze žádnou z nich jednoznačně interpretovat jako pdvodni vstup. V části zachované na opač
né straně nádratf než je jeho budova, byla celá situace naruěena zářezem cesty, čímž vznikl řez valy
a nízký prolil přes vnitřní plocha areálu. V době
prdzkumu byl zásah již zřejmě několit let start a
nečitelný. Z tohoto profilu bylo získáno 6 keramických zlomkd. Všechny jsou fabrikovány na basi
hradištní keramiky, jeden přísluší jednoduěe upravenéam okraji, druhý je zdoben hřebenovou vlevo ukloněnou vlnicí, třetí je části patrně podsfpanébo
dna nádoby. Ostatní střepy jsou atypické zlomky těl
nádob. Vztah nalezené keramiky k opevněni je nejasný. ULOŽ' : AÚ tSAV. LIT: Z čj. 2963/73; NZ čj. 8568/

74. KOMENTÁA: Nelze vyloučit, že by se mohlo jednat

o burgum Oseckého kláštera.
T. Durdík

135. OSEi, hrad RIESENBURK, okr. Teplic~
KULT: Středověk. LOK: Zříceniny hradu Oseka (Rie-

senburka). OKOL: Povrchový prdzkum lokality: sběry v témž prostoru jako v roce 1972. NÁLEZ: Sběrem
získán materiál analogický nálezdm z r. 1972. Z tvarO jsou zastoupeny hrnec, džbán, pohár a kachel s
pravoúhlým ústím. Dekor červeně malovaný, ěroubovi
ce (vývalková) a radélko. Převážná část souboru obtáčena, v okrajích zastoupen okraj ovalenf i hráně
nf a okruží. Technická keramika je zastoupena prejzem, kovové nálezy železným nožem. Celý soubor lze
datovat do druhé poloviny XIV. století. ULOŽ: Al
tSAT Praha. LIT: Z čj. 2963/73; BZO 1972.
T • Durdík
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138. PÍSECIO (?)

KULT: Neolitick6-eneolitick6 kaaenn6 nástroje.
LOK: NeznAaa, snad z okolí Písku. OKOL: Autorovi zprávy ptedal geolog J. Machart, který je nalezl v r. 1973 při tříděni mineralogické sbírky
píseckého gymnasia (Komenského ul. č p. 89) ~
NÁLEZ: Zlomek kopytovitého klínu z amfibolitu,
zlomek fasetovaného sekeromlatw (lomy obroušené)
a sekera se šikmým ostřím z amfibolitu (obr.
XII:2-4). ULOŽ: U autora zprávy. LIT: J. Frohlich, NZ čj. 6758/73 A6 ČSAV v Praze.

J. Frohlich

137. PLZEi, okr.

Plzeň mě sto

a) KULT: Středověká odpadni jímka. LOK: Dominikánská
ul. čp. 4 - pod podlahou zadního traktu budo91 Měst
ského národního výboru - oddělení matrik, místnost
č. 21. OKOL: Narušeno pracovníky Výstavby kamenouhelných dolů Kladno, provo~ Plzeň při zpevňova
cích pracech plzeňského podzemf. Dno jímky naruěe
no ze sklepa radnice. NÁLE2: Po odkopáni navážky
pod podlahou bylo v hloubce 2 metr6 zachyceno roubení jímky o prwněru 190 cm. Do hloubky 3,5 m pod
nynějším povrchem byly navážky ze 17. století s
tenkostěnnou světlou a glazovanou keramikou. Od
hloubky 3,5 m do hloubky 4,9 m zásyp ze světlého
písku bez n4lez4. Od hloubky 4,9 m zásyp studny bahnitý s obsahem kamenů, dřeva a zlomkové keramiky.
Kimo keramiky obsahoval obsah studny i drobn6 zlomky skleněnfch čiěí českého typu. Dno bylo rovné,
bez nálezň, v hloubce 6,2 m. Keramika i nálezy
skleněných čiší je možno datovat do 2/3 15. sto-
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letí. ULOŽ: Xápadočesk6 muzeum v Plzni, odděleni dě
jin feudalismu. LIT: Nálezová zpr6va ZOI - HA 5/1970.

•t KULT:

Stfedověká

odpadni Jímka. LOK: Zadní trakt
pareely domu, Smetanova ul. 4. OKOL: Jímka narušena v horní části pracovníky Výstavby kladenských dolň pti zpevňováni podzemí historického jádra města.
NÁLEZ: V propadlině povrchu zachycena pod povrchem
T hloubce 35 cm odpadni Jímka oválného tvara o prň
měru 155 cm x 23'0 cm. Do hloubky 3 ,3'5 m Je studna
roubena piskovcovfmi kameny, dále Je tesána v arkóze pfi zachováni téhož tvaru. Zásyp tvofi bahnitá
páchnoucí hmota s obsahem keramiky, dřevěných před
mětň, kftže, textilu, keramiky a skla. Do hloubky
2,5 m byl zásyp tvořen bahnitou vj'plnf s obsahem
keramiky z 1. pol. 16. století. Kimo keramik• obsahoval i několik zlomkň skleněných číši, které svjm
charakterem patři do počátka 16·. století. Vrstva od
2,5 m do 3 m obsahovala keramik• z přelomu 15. a 16.
atoletí provázenou pozdními tvary čiěi českého typu. Od hloubky 3 m ve výplni studny množství dřevě
ných misek. Dno studny, s mělkou prohlubni uprostte•,
bylo v hloubce 4,6 m. Spodní vrstvy obsahovaly keramiku z poloviny 15. století s fragmenty leštěných
džb4n4 s hrdlem modelovaným do vysokého límcového
okruží. Zásyp studny obsahuje keramickf a sklenmf
materiál od poloviny 15. do první poloviny 16. století. ULOf: Západočeské muzeum v Plzni, odd. ft.ějin
teudalismil. LIT: Nálezová zpráva zfll - H.& 10/70.

a novověk. LOK: Františkánská ul.13.
F~antiěkánskf klášter, kaple sv. Barbory, barokní
hlroby mnich6 pod podlahou kaple. OKOL: Podlaha kap1~ odkryta pro statické ověfení základu středního

e) 101:

Sttedověk
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klenby v rámci projektu rekonstrukce kláštera. NÁLEZ: Dle ústní tradice měla být pod podlahou krypta, j ejíi v chod byl v 17. století zasypén
a zazděn. V mí stě předpokládaného vchodu byla otevřena novodobá dlažba z konce 19. století. 25 cm pod
povrchem byla 2 cm silná vrstva vápnitóho mater iálu.
V písčitém zásypu pod v ápennou vrstvou byly roztroušeny druhotnó ulo žen é lidské kosti . V hloubce 1 m byly zachyceny pohřby v dubových rnkv ich. Dyly uloženy
hlavou k západu, ruc e s loženy na hrudníku. V hrobě 4
a 5 byly zbytky textil ie pl átnové struktury hn ě dé
barvy, růž e nce z dřev ě ných kuliček a v hrobě 6 dře
v ěný křížek s bronzovým korpusem a zbytky růžence.
Charakter korpusu umo žňuje pohřeb datovat do 1. pol.
18. století. Zásyp a okolí hrobů obsahovalo druhotn ě umístěné lid ské kosti. Podle těchto pozorování
mohly být poslední hroby pod podlahou kaple sv. Barbory uloženy kolem poloviny 18. stol. Záchranný výzkum prokázal, že pod kapli nebyla krypta, ústní tradice pravd č podobn ě zam čnila pohřby v zemi za kryptu.
ULOŽ: Západočeské muzeum v Plzni, odd. dějin feudalismu.
F. Frýda
pilíře

138. PODlffiADÍ, (dříve Neuberg), o. Kopaniny, okr. Cheb

KULT : Středověk. LOK : 3 km SSV od Aše. Ve vsi na
levé straně silnice Aš - Kopaniny. OKOL: 1. Revize 10.9.1973. 2. Oprava kostela v říjnu 1973.
NÁLEZ: 1. Středověký hrad: zmčřena válcová kamenná
v ě ž (v= 19,20 m,, 6,10 m, vchod ve výšce 5 m
nad úpatím věže, 4 patra rozšiřující se směrem
nahoru: přízemí, 120 cm, 1. patro , 240 cm, 2.
patro, 260 cm, 3. patro p 320 om, výška každého
patra 250 cm) a sklepy (d = 27,80 m, š = 8,20 m) .
Ve sklepech Jsou zbytky zařízení pivovaru.
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2. Při opravě barokního evangelického kostela
(100 m záp. od hradu) nalezena před oltářem zasypan6 krypta s propadlou cihlovou klenbo•. LIT:
K. Alberti: Die Feste Neuberg und ihre einstigen
Desitzer. Ai 1925.
P. Šebesta

!J9. POoRffAf, o. Vysoká Pec, okr. Chomuto•

KULT: Štítarské horské

sídliště (ojediněle

slovanské a středověké střepy). LOK: Pod kopcem Jedlové,
ve výši 750 m.n.m. na svahu hřebene Krušných hor.
OIOL: Pokračováni výzkumu začatého v r. 1961.
N~LE~: Sídliště se rozkládá na mírném jižním svahu kopce Jedlov,, který je součásti nejvyššího htebene Krušných hor. Při tomto výzkum11 jsme prozkoumali 10 míst se stopami po objektech (oválné kopeč
ky vyházené hlíny s dňlky vedle). Jde pravděpodob
ně o oválné "chaty•, často s kamennými závaly a
vždy většímmnožstvim štítarské keramiky (absence
zvířecích kosti). Za zmínku stoji, že v obj. 3 byla ve střepech středověk' červeně malovaná nádoba
asi z 15. stol., v obj. 6 zase okrajový zlomek hradištní, nejspíše z 10. stol. Ve většině objekt\\
nebyly nalezeny stopy po konstrukci, pouze v obj.
T jsme odkryli kamenné ohniště a v obj. 4 zase kň
lové jamky, zpevněné kameny, svědčící o nějaké nadzemní konstrukci. Téměř ve všech objektech na dně
byl zjištěn příčný žlábek o ě. 40 x 60 a hl. 10
af 20 cm. ULOŽ: Exp. Most č.př. 141-152/13. LIT:
Hlášeni čj. 954 a 1074/73.
D. Kouteckf
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140. PODRAŽNICE., o, Horěovskf týn, okr. Domažlice

KULT: 1) českofalck6 mohylová kultura, 2) milavečsk6 kultura. LOK: Nová obora I, skupina u čer
veného krmelce, ppč. 2181. OKOL: Systematickf zAchrannf výzkum (pokračovánf). NÁLEZ: Prozkoumány
čtyři mohyly v místech, kudy povede průsek a nov,
cesta pro přibližování dteva. Mohyla 18, prům,
9 m, měla centrální kamennou stavbu, pravidelného kvádrovitého tvaru, Jejíž obvod vymezovaly velik' ploché kameny, zasazené vertikálně do původ
ní úrovně. Pod troji vrstvou menších kamenň byl
uložen na původní úrovni žárový hrob, rozsypanf
po celém d.ně stavby, se třemi nádobami (anforka,
mísa na nízké nožce a miska). Mohyla 8, v bezprosttednim sousedství mohyly předcházejicí,měla
menši centrální kamennou stavba. V ni nalezeny
zlomky ze tři silnostěnných mis a spálené kosti.
Nádoby zachovány ve velmi špatném stavu, protože kamennou stavbu rozrušily kořeny modřinu. Mohyla 5 ležela v těsném sousedství mohyly 3 z r.
1972 a byla nejen velmi nízká, ale i porušená ze
strany starou lesní cestou. Ve středové části,
těsně pod povrchovou vrstvo~, v hl. cca 15 cm,
ležel , 3lký shluk zlomkové keramiky, nejmén ě ze
• - 6 nádob-. Byla to typická staromohylová keramika, známá dosud jen ze sídlištních nálezfl a
z tzv. roztroušených zlomkň v mohylových násypech. Podobné dva shluky byly ještě v severní
ěáFti mohyly, kde byla znatelná pňvodní úroveň
na zvětralém skalním podložf. V celé mohyle však
nebyly nalezeny ani stopy po žárovém nebo kostrovém hrob•, Mohyla 28 patřila svou rozlohou k malým a nízkým mohylkám na pohřebišti a náležela
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milavečské kultuře.

Ve středové a Yfchodni části
mohyly stály v malých jamkách tři zahloubené nádoby: etátovit6 em!ora a dva, téměf stejné,okfiny.
V těch bylo větěi mnofstvi spálených kosti. Mezi
oběma okříny nalezeny ve střepech další nejméně
3 nádoby, většinou mísy, další uložena uvnitf jednoho z okřinň. Podle celých nádob a zlomk6 bylo T
mohyle pdvodně 8 nádob. Mezi spáleným dřevem a zbytkem spálenýcb kostí u druhého okřínu ležel také amorfní kousek z neurčitelného bronzového předmětu.
Výzkum této skupiny mohyl pokračoval v r. 1974.
ULOŽ: AÓ tSAV Praha. LIT: NZ čj. 8847/74, BZO 1972.

E. b.ajanovA

141. POHOROVIra, o.

Křtěnice,

okr. Strakonice

KULT: Pravěká mohyla(?). LOK: Okraj malého lesíka 700 m SX od rozcestí na Sl okraji Pohorovic.
OKOL : Prňzkum autora zprávy 2.VI.1973. NÁLEZ: llalf pravěký střep z profilu mohylovitého útvaru,
který je z necelé poloviny porušen. V rozrušené
části velké balvany. ULOŽ: K Písek.
J. Frolich

142. POSTOLOPRTY, okr. Louny

KULT : Doba halštatská a římská, střední, mladé a
pozdní hradištní, středověk. LOK: Hradiště DrahÚš
jihozápadně od obce, u řeky Ohře. OKOL: Pokračová
ní zjištovaciho výzkumu na severním obvodovém valu
z rok• 1971. NÁLEZ : V roce 1971 prováděla expozitura
zaměřováni nížinného hradiště Drahúš u Postoloprt,
známého z Kosmova vyprávěni o tzv. Luckých válkách
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(Kosmas I, 13, edice Bre tholz, 1923 , s . ~9 ). Př i
té příležitosti provedl J. Bubeník drobný zj i š tovaci výzkum, který pokra č oval je š t P v r oce 1973.
Výzkum se omezil na sondáž na seve r ním obvodovém
vala vnojšf plochy hradi š t ě . Odkryl zbyt ek kon·strukce opevnění z čelní kame nné plenty , s ložené
zopukovfch kamenň na sucho kladený ch.Kolmo n a ni
se v pravidelných odstupech vázaly zbytky vodorovně kladených trámů, obdobné trámy s e vázaly na zadni (vnitřní) stěně opevněni do podélných trámd, probíhajících souběžně se zdi. Tyto podélné trámy byly zapfičeny šikmo vztyčenými kňly. T ě sn ě za nimi
probíhal žlábek. Celá situace nasedala na pravě
kou kulturní vrstvu s keramickými nálezy d. halštatské a římské, která, jak se zdi, byla za tímto
účelem planýrována. Situaci překrývaly destrukce
za žlábkem charakteru kamenného závalu. Ve výplni
žlábku se krom šípu a nože nalezla keramika typologicky pokročilých stfedobradiětních forem (rozevfené, různě sefíznuté okraje s náznakem či mírným
protažením horní hrany a vnějším prožlabením, profilovaná či fasetovitě členěná podhrdli, složitěj
ší výzdoba z vlnovek, rýh a vpichd). Obdobné keramické nálezy jsou i ze spo<hich vrstev destrukci a
z několika sídlištních objektd, zjištěných na vnitř
ní straně za hradbou a zapuštěnfch do výše zmiňova
né pravěké kultur1„i vrstvy. Na zbytcích trámů při
zadní stěně byla nalezena dětská kosttička. V hornich částech souvrství a ornice i keramické zlomky
výrazně mladohradištnich a pozdně hradištních forem,
ale také zlomky keramiky středověk6, a to i té, kter6 navazuje na výrobní tradice keramiky doby hradiět 
ni. Ddležitým se jevi zjištěni jediné fáze opevněni
a stratigrafick6 pozorováni, jakož i získáni materiálu, jehož rozborem bude možno přesněji datovat
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hradisko z hlediska archeologického než tomu bylo
dosud. A dále také získáni výrazných nálezd mlado··
hradiětnich, pozdně hradištních a středověkých. 0bojf má význam, pro konfrontaci s písemnými zprávami,
a to jak v otázce "Drahúše", tak potomniho benediktinského kláštera "Porta apostolorum". ULOŽ: Exp.
Most, č.př. 73/7a - 79/73. LIT: Hlášeni čj. 1105/73,
1160/73e

J. Bubeník

143. PRAH.I 1 - Hrad

a) lULT: Slovanské pohtebiětě. LOK: Lumbeho zahrada
v poloze za Jízdárnou. OKOL: Pokračováni předsti
hového záchranného výzkumu (VII. - IX.). N&LEZ:
Ploěnfrii odkryvem 0 který spolu s plochou, zkoumanou v roce 1972 dosáhl rozměrd 70 x 25 m. bylo zjiě
těno 81 hrobd, seřazených do nepříliš zřetelných
fad poledníkového směru. Hrobové jámy obdélnikovitého charakteru byly v detaila rdzně upraveny (část
vyložena dřevem nebo kaneny). Orientace všeobecně
T-Z, anomálií v uložení koster velmi málo. V 64,~
brob:4 byl nalezen alespoň jeden předměl. Kromě zlatých a stříbrných šperkd zčásti velkomoravského rázu (např. zlaté bubínkovité náušnice) byly ve vtbavě
brobd zjiětny bronzové šperky, z části zlacené, keramika, vědérka, železné předměty (miniaturní seterky8 ostruhy, nože aj.) a rdzné perly. Pohřebiš
tě s ouvisf nejpravděpodobněji s vyěšim •ociálním
prostfedim, snad s přemyslovskou knížecí družinou.
Nejlépe toto sociální prostředí dokládá hrob H-39/73
v něm!~ kromě stříbrných šperk4, bylo nalezen• 18
ipert6 zlatfc~. Pohřebiště datováno na konec 9. do 1. pol. 10. stol. ULOŽ ~ AÚ tsAY Praha. LIT:
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z. -

L. - Bla j erov6 X.: Výzk11111
slovanského pohfebiitl za Jíad&rnoa Praiakého hradu v roce 1973. Předbil. zpr6Ta . AR XXVI 1973,
l86-405. KOMENTkA: Vfzkum bude pokraě ovat v roce

Saet6nka

1974 a 1975.

Rrdliěka

z.

Smetánka

b) KULT: Stfedověl. LOK: Vik,tská ul i ce , výko, infenfrských sit1 po celé délce uli ce. OKOL: Záchran.DA
akce vyfádan, lPR T souvislosti a výkopovými pracemi. NhE~: V pr6kopw inienfrskfoh aitf zachy cen vět
i i poěet zdiv a 2 hroby. Nejstarii výkopem n aruěen6
zdivo je poz6statke• románsk6 výstavby kláštera. Jedn6 se o f4dkov6 zdivo z opukových kv ádřik4 na vápennou maltu. V blízkosti dneěniho severní ho bo čnibe ·
portálku katedr6ly bylo konetatov6no pravoúhlé ost6n1 port61a, vyzděn6 z kv6dřik6 neodl iěu ji c ich se markantně od ostatního zdiva. Dalii 3 zachycená zdiva
v tomto prostoru, Jit gotického charak teru , je sned
možno považovat za úpravy zminěnéh• kláěte ra (sta•
výkopu neumofnil jednoznaěn6 z6v ěry). Karlovské Tfstavbě sv. Víta pfieluěi ě6at základ• zamýělené seTern{ věte. Po z6niku kl6itera byly do Tr atev zásyP• uloženy kostrové pohfby bez nález6. Druhá skupina zjiětěných zdiv ae nacházf T blízkosti nár oží sever ní paeudogotick• věfe katedrály. Situace Je zde
znaěně nepřehledn6 a vzhledem k mal, šifi , nevelké
hloubce a stavu výkopw tělko interpretovat elná. Zdiva j sou lomov6, nejapiie goticki, některá patrni ran6 got i ct,, Jak ••iděÍ nejen charakter materiál• a
zdinf (nizk6 ltipan, kT,drovit6 kameny), ale i n6lea keramiky ae zdufelfa okrajea. ULOŽ : af esAY
Praha.
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c) lULT: Středověk. LOK: Vikářeká ul., dá čp. 40,
vstupní místnost a prostory vpravo od vstupu.
OIOL: Záchrannt výzkum vytAdaný UR v souvislo•ti
ae stavebními úpravami objektu, obzvláště pak s
hloubením nových sklepO. NÁLEZ: Pod mladými nav,tkami zachycena destrukčnf vrstva. Z těchto dvo•
vrstev získáno několik architektonických článk6
románských (hlavice sloupu pfízědní, fragment alouPll • pletencovým dekorem) a gotických (zlomky okenních kružeb a panel4 s lipaným architektonickým dekorem). Následující vrstvy příslušely již 13. stolo
(velký vzhdru vytaženf okraj) a přiléhaly k románské hradbě. Tato byla zachycena ve věech třech místnostech, ve vstupní dokonce i s gotickou nástavbou
a stfilnou. Hradba má dvakrát odstupněnf předzáklad
a na jejím mitřnim lici jsou patrny dvě stavební
fáze - prvé tři řádky nad předzákladem jso• vyzdě
ny z větších kvádfikft. Ve vstupní místnosti byla
dále zachycena nejspiěe raně gotická zea, ku hradbě kolmá, s otlučenou příporou, založená do vrstev
k hradbě přiléhajících. Výkop nedosáhl úrovně podloži. ULOŽ: Af ČSAT Praha. LIT: BZO 1971.

T. Durdík, P.
d)

Chotěbor

KULT: Středověk. LOK: Chrám sv. Tita - prostor mezi pilíři v kněžišti. OKOL: Dozor vyžádanf KPR T
souvislosti se zřizováním schodň. NÁLEX: Pro zři
zení schodň odkopána část stupně 0 tvořeného navážkou maltovitého materiálu. V této navážce se vyskyt ovaly roztroušené lidské kosti a stfepy recentní
kameniny. Kromě toho byl nalezen rob mramorového
schodu či náhrobku. Celá navUka, obzvláště Te
svých svrchních partiich 0 budí dojem úpravy z do~
by dostavbJ katedrály. ULOŽ: AÓ tSAY.
T. Durdit
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e) ~ULT: StfedoTlk. LOE: ~!liter BY. Jifi. Uklady
a pfizead barok.nf kYadratury. O~OL: DokU11e.Dtace
architektonických čl6.nk6 ve zdiYU otl ~en6a • aou•islosti s pam6tkoYfllli úpravami objektu, Tynlti
norníku. NÁLEZ: V základech a pt izemi baroknf
kvadratury kláštera bylo lokalizováno celkem 50
ělánkň volných či zazděných. Prvni s kupina tragment6 ptisluši románské výstavb ě kláš tera; jedn6
se o sloupky a zlomek zubořezu. Početn ~ jěi skupina náleza pattí obdobi gotick6 ptestavby a zahrnuje nmožstvi fragment6 hruěkových f eber (i s kamenickými značkami). okenních ost ění, sloupek e pod.
Nejvýznamněj š ím exemplářem je svorník a vegetabilnim dekorem, se značným úsilím vyňatf z e základového zdiva kvadratury. Některé články nesou stopy
povrchových úprav a všechny lze zařadit do 2. pol.
14. století. ULOŽ: Vyňaté články At tsAT Praha.
LIT: NZ ěj. 7341/74. KOMENTÁ.1': Nalezené 6lánky dokumentují doposud neznámou výtvarnou podobu stf•dověk6 fáze kláštera.
f) KULT: Středověk. LOK: Lobkovidtf palác·. Výkopy

spojené s rekonstrukčními pracemi ve "f části pal6ce. OKOL: Záchranné akce vyžádaná KPR v souvislosti s iamátkovými úpravami objektw. NÁLEZ: Pokračo
váno v těžení zásypu přemyslovského p ř íkop•. Z téhož získány zlomky keramiky lfi. a 17. stol. a ně
kolik tragment4 terakotové výzdoby. tlánky, jejich!
zlomky byly nalezeny, přísluěf římsám a okenním nebo dvefním ostěním. Během rekonstrukčních prací byla zachycena část vnějšího líce románské hradby,
charakterem svého zdiva se nelišici od románských
hradeb, známých z jiných části hradu . tástečně byla té! odkryta gotick, zea parkánov, , snad i 8 po-
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z6statkem drobné stavby, do parkánu vloten6. ULOŽ:
At ČSAY Praha. LIT: BZO 1972.

T. Durdík , P.
g)

KULT: St~edověk. LOK: Větií rudolffnskf rybník v
Lumbeho zahradě na Pražské• Hradě. OKOL: ZáchrannA akce vyžádaná KPR v souvislosti s úpravami rybníka. NÁLEZ : Pti č ištěni rybníka zachyceno pouze
jeho jílovité dno. V prOkopu hrázi nalezeno dfevě
né potrubí, jehož jednotlivé díly byly tvoteny ze
'
dvou osekaných a vydlabaných dubových kmeni. T zAsypa nad potrubím konstatovány ojedinělé zlomky
renesanční keramiky (roh kachle zeleně glazovaného).
T. Durdit

1•,. PRAH.I 1, Staré
a)

Chotěbor

Město

KULT : S tředověk. LOK: Kláěter bl. Anetky, Na Františku - bývalý kostel sv. Salvátora, sakristie.
Dvdr východně od románského konventu. OKOL: Stavební práce - výkopy pro klimatizaci a topenf.
NÁLEZ: Uvnitř sakristie bývalého kostela sv. Salvát ora byly odhaleny základy meněi pdvodni středo
věké disposice sakristie. V kostele sv. Salvátora
byly kopány s ondy V-Z pro klimatizační zařízení.
Tyto sondy dosahovaly hloubky pOvodních středově
kých hrobek a pohřb~. Sondy na dvorku mezi bývalou
sakristií sv. Salvátora a románským konventem odkryly základy rdzně probíhajících zdí ze 16. stol.,
pod nimiž byly založeny do předklášterní vrstvy
(12. stol.) zdi ve směru S-J, které Jsou technologickým ztvárněním starší, patrně středověké. Není
jasné, zda se jedná o pdvodní obraženi klášterní-
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ho areálu na západní a východní straně. Podél vf·
chodni strany původního romAnského konventu byla
kopána sonda s-J pro rozvod ústředního topeni. Ve
stěnách prdkopa se objevily jednak zbytky mladších
kleneb, patřících bývalým sklepdm, jednak čern,
předklášterni kulturní vrstva, v niž byly zbytky
hliněné pece na vypal~vání železných lup. LIT:
Hlášení čj. 1514/73, 2192/73.
K. Reichertová
b)

KULT: Středověk - novověk. LOK: Staroměstské nám.,
čp. 606 a 607, zadní (vých.) nádvoří paláce Kinských. OKOL: Předstihový výzkum. NÁLEZ: Hloubkovou sondou (i x 1,5 m) zkoumáno městiětě za domem
čp. 607 (s ran č gotickým sklepem), kde v nadloží
(kóta 191,9 - 189,0) zjištěn během 13. stol. mohutný nárůst terénu, vzniklý vrstvením převážně odpadkových vrstev až do výše 140 cm (po kÓtu 190,4).
X objektů 13. stol. zachycena část pravidelného
zahloubeného objektu se systémem kůld na dně (polozenmice?) a 4 mělké jámy (v superpozici) s propálenými stěnami a dnem, které evidentně souvisely se zpracováním železa (struska). Z 13. stol. pochází i 80 cm široká břidlicová ohradní zea, postavená na rozhraní parcel čp. 607 a 606b. Z drobných
nálezň získáno: množství zlomků typické keramiky
13. stolo, zviřeci kosti, odřezky a řemínky z kflže (jeden fragment zdobený zlato~ fÓlii), struska,
zlomky železných artefaktů a ojediněle i bronzových; z organických materiálů v odpadkových vrstvách získány vzorky obilovi~, lískových oříšků,
rdzných peeek z peckovitého ovoce a nejrůznějších
dřev, z nichž letokruhy dvou kůld budou poudity
pro dendrochronologii. Výzkum neposkytl doklady,
které by dovolovaly datovat souvislé osídlení zkou-
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manébo prostoru dfive než do sklonk• 12. století.
ULOŽ: At tSAT Praha. LIT: NZ archiY At l:sAT čj.
33116/74. KOMENTÁA: Výzkum bude dokončen v r. 1974.
L.

Hrdlička

c) KULT: Pozdní sttedověk a renesance. LOK: Biskupsk,
ulice, školní zahrádka mezi čp. 12/1276 a čp. 1158,
ppč. 251. OKOL: Nález kosti a keramiky byl hlášen
Stanislavem Pekařem dne 13.2.1973. Zbytky keramiky
se objevily pti výkopech pro náhradní příjezd do
skladd podniku Drobné zboží. tást plochy byla pro
archeologický výzkum ztracena vzhledem k předchozí
mu bagrováni. NÁLEZ: V období od 13. do 16. února
provedlo Muzeum hlavního města záchranný archeologickf výzkum pod vedením autora zprávy. Uprostřed
staveniště se podařilo zakreslit zbytek opukové zdi
s kulturními vrstvami ze 13. až 15. stol. Zdejší
podloží je pískově. iea je sestavena z lomových
kamend kladených na hlínu s jílem. Po vybagrováni
zbývající části plochy bylo odhaleno základové zdivo školy (čp. 12/1276). Základy budovy jsou vystavě
ny z řádkového opukového zdiva (kvádry jsou dlouhé
56 cm a široké 20 cm). Zdivo blíže ku povrchu ztrácelo na pravidelnosti, bylo provedeno z cihel
(d 22 cm, sila 10 cm) a v koruně z dlouhých kamenných ploten (d 48 cm, š 10 cm). Ve východním sektoru parcely č. 251 byla odkryta koruna zděné studny.
Studna o prdměru 140 x 180 cm byla zavalena hlínou,
jílem a velkým množstvím kBJ1end. Na povrchu závalo
v sekundární poloze ležely dvě lidské lebky. P ři archeologickém vfzkuma jsme postupně vybírali zával
a sediment z vnitřku studny až na rostlé písčité
podloží. V zásypu studny se vyskytlo větší množst ví keramiky, skla a zvířecích kostí. Podle techno-
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logie výroby, výzdoby, glazur po chází ke ramika
z 15. až 16. stol. LIT: Pražský hi s tori c ký sborník (Kronika za rok 1973) - v ti s kn. KO!IBNTÁň:
Základové zdivo budovy školy čp. 1 2/ 1 276 svým
tvarem a velikostí připomíná kvádry, použité při
stavbě středověkého domu ji žn ě od k os t e la s v. Pet~
ra. Zdivo bylo zji~t č no při ar c hool og i ck é m výzkumu Muzea hlav. mr, sta Prahy pod ve dením autora
zprávy v r. 1969. Zdivo studny pochází zřejmě
z 15. stolo
d) KULT: Středověk. LOK: Riskupská uli ce, východně od
ko ste la sv. Petra před školou čp. 12/1 276. OKOL:
Při kladení kanalizačních rour byla vyhloubena
ěachta (1,85 x 1,2 m). O výkoptt bylo Muzeum hlav.
m ěs ta Prahy informováno Zd. Dragounem, pracovníkem
PSSPPOP. NÁLEZ: Ve vykopané šachtě v hloubce 160 om

byly objeveny lidské kosti z poru š ených hrobů. Ve
východní stěně jsou uloženy 40 cm od severního a
v západní stěně 58 cm od jižního okraje. V západní stěně leží kosterné zbytky 98 cm pod povrchem
dlažby dnešního chodníku. Porušené hroby překrývá
pisčito-hlinitá zemina. Podloií je tvořeno jemnými
písky a výše pisčito-jílovitým závozem o sile 60 cm.
LIT: Pražský historický sborník - Kronika za rok
1973 (v tisku). KOMENTÁ~: Nález lidských koster naznačuje, že původní hřbitov u kostela sv. Petra se
prostíral na ploše dnešní komunikace a chod.niku před
§kolou. Západní a jižní okraj hřbitova byl zjištěn
autorem zprávy v letech 1969 a 1970.
e)

KULT:

Neurčeno.

LOK: Biskupská ulice, jižně od kostela sv. Petra v cllodníku a parčíku mezi západní
frontou· kostela a parcelou č. 251. OKOL: Zkouška
nov~ho měřícího přistroje, vyrobeného v n.p. Tesla
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Pardubice. Autoři přístroje jsou Ing. Flégr, Ing.
Žampach a Dr. Bárta. Jmenovaní prováděli měřeni podle pokynd dr. Humla z MHMP. NÁLEZ: Na jate 1973
proYedlo Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s techniky a geofyziky geofyzikální zaměřeni
parčíku jižně od kostela sv. Petra, a to v pásu,
který navazuje na plocha zkoumanou archeologickými
sondážemi v ro 1969-1970. Cílem měření, založeného
na vyhodnocování měrného odporQ jednotlivých bod6,
bylo stanovit plochy s největším měrným odporem,
kde by budoucí archeologický výzkum měl možnost odhalit pozdstatky pdvodní zástavby kolem kostela sv.
Petra. Na základě výsledkd byla vypracov6na geofyzikální mapa v měřítku 1 : 200, která naznačuje, fe
zaměřená plocha obsahuje pokračováni zdiva, které
bylo odkryto Muzeem hlavního města Prahy v letech
1969 - 1970. Geofyzikální mapu vypracoval dr. Vilém
Bárta z n.p. Geofyzika.
Při měřeni, kterého se
též účastnil prof. Vahala z FFUK a autor zprávy byla provedena práce, která by klasickými výkopovými
metodami stála Muzeum hlav. města Prahy částktt
100.000 Kče. ULOŽ: Muzeum hlavního města Prahy ArcheologickA pobočka. LIT: Pražský historický sborník - Kronika za rok 1973' (v tisk•)'. KOMENTÁft: Při
stroj pro zaměřováni byl zkonstruován tím zpdsobem,
že na rozdíl od dřívějších aparatur není mětení ovlivňováno bludnými proudy, které znemožňují měřeni
v městském prostředí, přístroj byl v Praze poprvé
použit.
T. Huml
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14~. PRAHA 2 - Vylehrad

KULT: Slovanská a

LOK: Karlachovy sady,
Yyěehradský hřbitov. OKOL: Systematický výzkum Vyšehradu 1973. NÁLEZ: Výzkumná sezona se soustředi
lft na pokračováni výkopových praci ve výchomi č6•
ti Yyšehradského hřbitova. Sond.y S-145. S-146 a
S-14T sledovaly jižní obvomvé zdivo předpokl6da
n, sakrální stavby. Zdivo geneticky navazuje na
tzv. centrální stavbu. Poloha sond určena podle
předpokládaného pOdorysu z dosud zjištěných části
zdiva. Podařilo se spolehlivě zjistit dobře zaohovanf zdivo opěrných piliřO se základy a předzákla
dy, především v sondě S-145 a S-146. Dále v sondě
S-148. která byla položena nejvýchodn ěji před hrobem B. Němcové, bylo objeveno obvodové zdivo 1 a
opěrákem. Zdivo zahloubeno do sídlištní vrstvy datovatelné do 10. a 11.stoleti. V sondě S-149 u
hrobky rodiny Odkolkovy zjišt ěny v torzovitém dochováni části stavebních článkň a románský sarkofág. V západní partii hřbitova v blízkosti presbyteria dnešního kostela byly položeny sondy S-150
a S-15l, kde nalezena jižní část obvodové zdi. V
sondě S-154, která byla rovněž situována na severní straně dnešního presbyteria, zjištěno zdivo pouze v negativu, což odpovídá situaci sondy S-144
z roka 1972. Výsledky výzkums ve východní části
bfbitova naznačily zjištěni dispozice zdiva nezn6aého sakrálního objektu s opěrnými pilffi, navazujícího na základy tzv. centrální stavby. Zjištěné
zdivo je doloženo v délce 53·. 5 m, vni tfní prostor
stavby je ?,5 - 8 m ěirokf. Zdivo navazuje ve své
ose na zdivo karlovské stavby kostela sv. Petra a
Pavla a respektuje osu raně gotického atria, zjiitěného J. Mockerem, které bylo v r. 1888 zbouráno.
středověk.
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Archeologickým výzkumem nalezenf objekt naznačuje,
že by mohl být části velkého chórového stavebního
komplexu. Pochází pruvděpodobně z 3. stavební fáze
kostela. ULOŽ: Depozitář AÚ tSAV na Vyšehradě.
LIT: Archeologický výzkum Vyšehradu v roce 1971 1973, AR XXVII, 1975 (v tisku).
B. Nechvátal

146. PRAHA 4, Chodov

KULT:

až novověk. LOK: Litochlebské náměstí - severní, severovýchodní a východní strana
náměstí (čp. 90, 107). OKOL: V rámci plánů stavby
Jižního Města začaly v prostoru náměstí výkopy pro
inženýrské sítě. Současně s tím byly provedeny demolice budovy na západní a jižní straně náměstí. Bě
hem stavebních prací zde Muzeum hlav. města Prahy
provedlo záchrannf výzkum od června do září 1973.
NÁLEZ: V předstihu před stavebními pracemi prozkoumalo Muzeum hlav. města Prahy zahrady a dvorky na
severní, severovýchodní a východní straně Litochlebského náměstí. Před vlastním archeol. výzkumem byla celá plocha proměřena geofyzikem dr. Bárto~ z
nár. podniku Geofyzika, ternošice u Prahy. Podle
výsledků měření byly rozloženy archeologické sondy.
Ve dvoře čp. 101 byl odkryt půdorys kamenného domu,
obráceného štítem směrem do náměstí (západní strana).
V západní polovině jsou čtyři místnosti obytného
traktu, v druhé polovině je hospodářská část usedlosti. Základové zdivo je z lomovým kamenů, kladených na hlínu a jíl. Pod základy této stavby byla
odkryta starší fáze budovy, která podle stratigrafie a nálezů keramiky pravděpodobně pochází ze 14.
stol. Půdorys mladší fáze je zřejmě novověkého
S tředověk
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pňvodu,

jak vyplývá ze srovnáni se sousední usedlosti čp. 90. Rozdíly jsou v umístěni sklepa uč. 90 je mimo budovu, kdežto u základů ve dvoře tp. 107 pod místností obrácenou do nám ě stí.
Na zahradě čp. 107 bylo nalezeno ložisko pro novodobý žentour a v sousední zahrad ě u č p. 90 část
vydláfd č né cesty a severozápadně odtud odpadní jímka s keramikou ze 16. stol. ULOŽ: Archeo logická pobočka Muz e a hlavního m ěs ta Prahy, Praha 6, Šárecká
29. LIT: Pra žský hi s torický sborník (Kronika za rok
1973) v tisku. KOMENTÁA: Objekty, zji š t ěné v r.1973
jsou zbyt~y původní osady Litochleb,. S táři o~ady,
která již od 16. stol. splynula s Chodovem, je archeologicky doloženo již pro období vrcholné kolonizace. Osídleni se soustředuje na obvodu námčsti,
původní návsi, jak vyplývá z absence stopy po osídlení na ploše zahrad. Poprvé v tssR byla archeologicky zkoumána osada, která existuje od stře dověk•
až do počátku 20. století.
v. Huml

147. PRAHA 5 - Motol

KULT: Sneolit, náhodný nález. LOK: Vojenské cvičiš
tě vojenských kateder University Karlovy. OKOL:
Nalezl autor při vojenském výcvikw při hloubeni okopu pro ležícího střelce, v hl. cca 30 cm; návrěi
s nálezem leží cca 350 m JZ od budov výcvikového
prostoru. NÁLEZ: Zlomek vrchni,týlni části kamenného sekeromlatu, s oble vyhlazenými st ě nami a se
zbytkem vrtaného kÓnického otvoru. Šedozelená hornina. D. zl. 45, sila 38, prňměr otvoru• cca 16 mm.
ULOŽ: Exp. AÚ Plzeň, pfír.č. P 27/72. LIT: NZ AÚ
ěj.

3053/73.

J. Michálek
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148 . PRAHA 6 - Dejvice
a)

KULT: Eneolit, kultura nálevkovitých pohárů (KNP).
LOK: Výšina Baba. v severním sousedství ul. Na
ostrohu. OKOL: Výkop pro kanalizaci na staveništi
se·oo CTUT. Hlášení: p. Lukáš, Puškinovo nám. 2,
Praha 6. Záchrannf výzkum J. Kovářík, únor 1973.
NÁLEZ: Výkop pro kanalizaci protnu? oválnou Jámu
o rozměrech 180 x 250 cm a hloubce 110 cm, která
obsmovala keramik• a značné množství zvířecích
kosti. ULOŽ: Archeologické odd. Muzea hl.m.Prahy,
Hanspaulka ( Šáreck, ul • .29). LIT: Praž skf sborník
historickf, v tisku.

b)

KULT: Vypíchaná, únětická, halštat(?), neurčeno.
LOK: Mezi Karlovarskou silnicí a žel. trati PrabaHostivice, ppč. 1291. OKOL: Výkopy pro vodovod a
elektrické kabely na staveništi skladu tuhých paliv. Hlášení J. Svoboda PÚ KU, záchrannt výzkum
K. Fridrichová, říjen 1973. NÁLEZ: Ve výkopech
zjištěny 2 kostrové hroby neurčitelného stáři, vybrané před příchodem referentky a 14 sídlištních
objektů. Z objektů byly vybrány vzorky datovacího
materiálu a byly zaměřeny do celkového plánu. Obj.
č. 1 - vypíchaná, obj.č. 2 - únětická, obj.č. 3 halštat(?), obj.č. 4 - neurč. hrob, obj.č. 5 - neurč. hrob, obj.č. 6 - bez nálezd, obj.č. 7 - vypíchaná(?), obj.č. 8 - halštat(?), obj.č. 9 - vypichan4, obj.č. 10 bez nálezd, obj.č. 11 - únětická,
obj.č. 12 - 16 bez nálezd. ULOŽ: Archeologické odd.
Muzea hl.m. Prahy.

o) KULT: KnoT1zsk4. LOK: Ul. Pod dvorem, ppě. 146.
OlOL: Výstavba pavil onu Artcentrum, záchrann6
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akce J. Kovářík, březen 1973. NÁLEZ: Na pl oše skryté buldozerem byla sb ě rem získána kol ekce k~ramiky
knovízské kultury. Ul.OŽ: Archeolog i cké odd. Muzea
hl.m. Prahy.
M. Fridri chová

149. PRAHA 7 - Troja

KULT: Eneolit, protoúnětická, únětická/věteřovská,
halštat. LOK: Hradiště "Nad Pohořím" v trati Na
Fárkách, v současné době 3. stavba sídliště Bohnice, ppč. 1361 a 1355. OKOL: Pokračujici záchranný
výzkum na staveništi Severního Města - sídliště
Bohnice, 3. stavba. Výzkum M. Fridrichová, únorčerven 1973. NÁLEZ: V sezóně 1973 se výzkum soustte dil na plochu, sousedící na východě (ppč. 1361) a
na jihu (ppč. 13·55) s vlastní ostrofnou. Zde byla
provedena před vlastni výstavbou skrývka orni ce,
zatímco plocha vlastni ostrožny zdstala neporušená
a v budoucnosti bude využita pro potřeby Pražské
botanické zahrady. Byla prozkoumána další část základového žlabu pro palisádu, který obklopoval ostrožnu na severní, výchomí a jižní straně. Nově zjištěný úsek prochází napříč ostrožnou severojižním smě 
rem v místech jejího přechodu do otevřené krajiny a
rozděluje osídlenou plochu na dvě části - část na
vlastni ostrožně, obehnanou palisádou, a část vně
tohoto ohrazeni, na jeho východní straně. Východně
od palisádového žlabu (ppč. 1361) bylo prozkoumáno
několik pddorysd chat, které patří halětatskému osídlení lokality. Chaty měly obdélníkový pddorys,
orientovaný ve směru Z-V. Ploěný rozměr se pohybuje
v rozmezí 20 - 24 m2. Nálezy tvotí keramika - m.j.
fragmenty nádo'b z t uhovi t6 hlíny, zlomky braubaěský ch
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misek a dalších na kruhu robených nádob: kromě
obvyklfch nálezů (zvířecí kosti, mazanice, fragmenty ruř.ních mlýnkO) stoji za zmínka nálezy žel.(?)
strusky a několik železných předmětů (nůž, polovina
kroužku a neurčitelné fragmenty). Ónětické/větetov
ské kultuře patří mezi prozkoumanými objekty dvě
zásobnicové jámy. Parcela č. 1355 byla sledována
povrchovým prňzkumem ji7 v předchozích sezónách,
kdy zde byly nalézány drobné, silně otřelé zlomky
keramiky. Při záchranném výzkumu. byly prozkoumány
v SZ části parcely jednak další půdorysy chat z doby halštatské s nálezy analogickfmi nálezům z parcely č. 1361 (kromě keramiky i deformovaná bronzová spona), jednak tři kostrové hroby protoúnětické
fáze únětické kultury a půdorys řivnáčské chaty,
částečně porušený chatou halštatskou a protoúně
tickým hrobem č. III. Hrob Čo I obsahoval skrčenou
kostru a jako milodary závěsek z kančího klu a kostěnou trubičku. V hrobě č. 11 byly jako milodary uloženy: terčovitý kostěný závěsek, kostěná jehlice
s poškozonou jehlou, pazourková čepelka a hrnek se
svislými plafitickými ,žebry. Hrob Čo I I I byl až na
malou část zničen neznámým pachatelem bčhem výzkumu. ULOŽ: Archeologické odd. Muzea hl.m. Prahy.
LIT: M. Fridrichová, Acta Musei Pragenses, v tisku, BZO 1968, 1969.
M. Fridrichová

150. PRAHA B - báblice
KULT:

Střední

paleolit, a.1rignacien, pozdní paleolit, mezolit, mladoeneolitický hrob, neurčo pravěk,
mladohradištní osídleni. LOK: Vrch Ládví - lokalita I na JV okraji ppčo 1269, lok. II na ppčo 1260/1,
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lok. III na ppč. 1268, lok. IY na ppč. 1275, lok.
V na ppč. 1268. OKOL: Zjiělovací, resp. záchrannt
výzkum od 4. - 15.6 ., 2.7. - 2.8.1973, vedenf
autorem zprávy. NÁLEZ: Superposice výše uvedených
osídleni v paraautochtonni poloze; bohaté soubory
ze dvou vrstev se středopaleolitick ou křemennou industrií, stopy aurignackého osídlení, meněf kolekce pozdně paleolitickf a mezolitick~ i ndustrie, ojedinělé nálezy mladěi keramiky. UL01 : AÓ t5AY
Praha. LIT: Z čj. 1998, 3956, 4541, j910, 6141/73:
L. Smolikov4 - Sl. Vencl, AR XXVI 1974, 561-574.
KOMENTÁA: Jedna z nejbohatších paleolitických lokalit v Čechách bude časem rozsáhleji zkoumána.

Sl. Vencl

151. PRAHA 9 -

Vysočany

KULT: Knovízsk6, sídliště. LOK: Park na nám. Lidových milicí, ppč. 293, 299. OKOL: Výkop pro horkovod, hlášeni St. Pekat, Na Poříčí 38, Praha 1 0
záchranná akce J. Kovářík, březen 1973. NÁLEZ: Ve
stěnách výkoptt, pod 150 cm naváfky byla zjištěna
kulturní vrstva a 3 sídl. jámy s keramikou knovíz ské kultury. ULOŽ: Archeologické odd. Muzea hl.m.
Prahy. KOMENTÁA: Jedná se zřejmě o pokra čováni sídliště zachyceného v r. 1972 v ul. E. Klímy, viz
BZO 1972.

M. Fridrichová

152. PRAHA

10 - Hostivat

a) KULT: Sídliště kult. volutov•, vypí chané, bylanské kostrové hroby únětické (?), mlado únětická/
věteřovská sídl. jáma . LOK : Ji žní okraj katastru
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Hostivate, v JZ sousedství záchranného výzkumu
z r. 1970, ppč. 2232, 2229, 2240, 2234/1. OKOL :
Při realizaci stavby "Objezd Selská-Chalupnická"
byly narušeny kostrové hroby a si dl iětni objekty.
Hlá~ení : 00 VB Praha 10, záchranný výzkum červenec
záři M. Fridrichová. NALEZ: Na parcele ppč. 2240
byly částečně prozkoumány dvě jámy s keranikou volutovou, na parcele ppč . 223 4/1, 2232 a 2229 byly
zachyceny sídlištní nálezy keramiky vypíchané, které nebylo možno dokumentovat pro rychlý postup stavebních prací. Podrobněji byly prozkoumány 3 chaty
bylanské kultury. Nejlépe zachovaný půdorys měla
chata označená jako obj.č. 9 čtvercovitého obrysu
se zaoblenými rohy (240 x 250 an, hloubka 50 cm)
s ohni~těm uprostřed. V SV rohu parcely ppč. 2234/1
byl prozkoumán skrývkvu silně poruěenf kostrový pohřeb s kostrou uloženou ve skrčené poloze hlavou k
J, bez milodarů. Další dva kostrové hroby byly prozkoumány v sz· rohu parcely ppč. 2229. V jednom z
nich byl jako milodar miniaturní konický koflíček.
Od vedení stavby byl převzat obsah jámy únětické/
věteřovské kultury. V létě téhož roko provedl na
této lokalitě záchranný výzkum dr. M. Slabina (NM)
a dr. H. Zlámalová (přírodovědecká fakulta KU); jeho předmětem by 1 kostrový hrob st ěh - ·ání národů
viz 148 b). ULOŽ: Archeologické oddo Muzea hl.mo
Prahy. LIT: Pražský sborník historickf, v tisku.
#

M. Fridrichová
b) KULT: Jáma s keramikou vypíchanou; hrob z doby stě
hování národň. LOK: Pole u bývalé pískovny PRODOS ,
50 mna J a 100 mna V od JV rohu zdi hřbitova v
Hostivaři (hrob). OKOL: Záchranná akce při stavbě
silnice Praha 10 - Hostivař - Chodov. Hlášení o ná-
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lezu pfevzala a obsah hrobu vyzvedla dr. H. Zl6malov6 z katedry antropologie přírodovědecké fakulty UK. Zprávu o akci podala do D. Pfi doplňo
váni základ.nich údaj~ na místě Jsem zjistil 5 m
na Jod místa pohfbw sidliětni jámu. MateriAl z obJekt6 byl pfedán archeologické poboěce Muzea bl.m.
Prlily. NÁLEZ: Pti skrýváni zeminy buldozerem poruien kostrový hrob z doby stěhováni národ6 až do úrovně kostry. Orientace hrobu JZ - sv. Ve výbaT6
••J• 5 bronzových spon, skleněné a Jantarov, korAlky, bronzový prsten, bronzová pinseta, železné přez
ka, železné nňfky, muěle typu Cypraea: keramika chyběla. Pobfeb asi 30tilet6 teny. Především podle spon
lze hrob datovat k polovině 6. stol.n.l. Ze zachycen, Jámy byl odebrán pouze vzorek. Zlomky keramiky
náleži mladé fázi vypíchané keramiky. ULOŽ: Archeologict, pobočka Muzea hl.m. Prahy. LIT: Nálezy budou publikovány; NZ v NIi Praha. KOMENTÁA: Nálezy T
Hostivaři jsou dalěi typickou ukázko~, Jek z dňsled
ného sledování lokalit a z poctivého prováděni zAchrannfch výzkun vyroste význam lokality, které by
Jinak zcela zanikla (viz napt. BZO 1970, lokalita
č. 192 nebo lokalita č. 3).
M. Slabina
c) PRAHA 10 - Královice

KULT: Střední a pozdní doba hradištní. LOK: Hradiště kolem kostela sv. Markéty, 1 km severně od obce
Královice na ostrohu· nad údolím Rokytky. OKOL:
Orientační prllzkum hradiště 21.1.1973 a 11.5.1973.
NÁLEZ: Povrchovým sběrem nalézán keranický materiál,
jak v místech mezi vnějšími a vnitřními valy, tak
T místech akropole: v jižní části akropole nalezen
pazourkový úlomek. V severní části akropole vyorána kulturní vrstva (objekt)? LIT: J. Kudrnáč,Hradiště
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u Královic. AR XTil. 43-41. 64. KOMENTÁA: Bylo zjiě
těno, te zvláště v posledních letech je prováděna
na bradiěti dosti hluboká orba. Jelikož se Jedná o
archeologickou rezervaci, mělo by se dbát na její
zaohovánf a obděláváni plooh by mělo bft citlivěj11.
J. Zadák
d) PRAHA 10 - Záběhlice
...
KULT: Sidliětě kult. knovizsk6 - ětitarskf stupen.
LOI: Na levém bi'ehu Botiče, v sousedstvf _zahradnictvi Práče, ppč. Záběhlice 647. OKOL: Y pískovně, nově otevfen6 pro potfeby výstavby Jižního Města, bylo porušeno několik objekt6. Hl6ěeni: pracovni~i
pískovny, záchrannt vfzkmn K. Fridrichov,,J.l. lováfik únor-bfezen 1973. NÁLEZ: Postupně byl• prozkoumán• 10 eídl. objekt6 s poňetno• keramiko• ěti
tarakého stupně knovizsk6 kultury. Jedna z Jam~~
sahovala zfejmě destruovanou pec, pfi čemž mezi
fragmenty mazanice byly objeveny části d6tsk6 kostry. ULoft Archeologick6 odd. Muzea hl.m. Prahy.
LIT: Pra!skf sborník historickf, v tisk•.
li. Fridrichov6

153. PAEDdAI<2 NAD LABEM, okr. Hradec Králové

IULT: Neolit? LOK: Parc.č. 763, a od silnice Hradec Králové - Jaroměf. OKOL: Záchrmnf výzkum na
traee plynovodu Hradec Kr,1ov6 - Žireě, 3,5 - 3,6 km.
31.Y.1973. NilEZ: Objekt kotlovitého profilu, 6áste~nl o4trytj, bez náleza. KOIIENTÁA: Objekt je patrni eouě6sti velkého sídliště s vypichanou keramikou u budov JZD.
M. V6vra
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154. PAIBYŠIQl , hrad KOŽLÍ, okr. Benešov

KULT: Sttedov6k. LOK! Zi'iceniny hr adu Ko žlí . OKOL :
Povrchový pr4zkum lokality. NÁLEZ: Hrad Ko ili je
dvoupalácového typu a poch6z1 z prv6 poloviny 14.
atoleti. Byla revidov6na terénní situace a náčrt
z r. 1968. Na severním svahu pod z i'ioenin·ou byl
abirem zisk6n keramickf soubor, datovatelnf na poě6tek 15. stol. (redukční vypáleni, rad6lkovanf de kor i paeudon6piaovf, v okrajích okruti a okraj
mi vylofenf). Z tvarň Jsou zastoupeny hrneo,
dfb6n, kahan, rendlík, poklice, kachel s pravoóblfll ústí• a kacfael komorovf. Železa reprezentuji pouze zlomky hfeb6, mezi ostatními nálezy Je
zlomek z6vafi (?) z krystalického vápence. V Jitnía parkinu byl nalezen fragment komorového fía•ového kachle s lípanfa panelováním. ULOŽ: Af l:sAY
Praha. 1ITz n . ěj. 2315/7:J; T. Durdile, P. Cbotlbor: Povrchovf pr6zkua hradu lotlf, Sb. vlaat. prací z Podblanicka 1•. 1973, 91 - 111.
T. Durdík

155. PADIDA, okr. TacboY

IULT: Stfedověk. LOl: Zficeniny hradu Pfimdy.
OKOL: Záchrannf V'fzkam hradu v června 1973, motivovanf paaátkovfai úpravami. NÁLEZ: Z objektivních
d6vo•4 nemohl vfzkum proběhĎout v plánovaném čase.
Byly položeny pouze dvě sondy. Sonda J byla vedena
T prostona pfed t.zv. acbodiilovtm přístavkem smě
r e• do nádvofi hradu. Kromě stratigrafie přinesla
aonda tato zásadní zJištěnf: 1. portál do ptizemi
t ozv . achodillov6ho pfístavk•, doposud považovalťt
za rom6naf, pochází prokazatelně (stavební jáma,
vyzdívka) ze XVI. století; 2. v době románskf
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terén u paty tohoto ptietavka byl tvofen silně
rozeklano• skalott, stopy jakékoliv 6pravy vysvět 
litelné jako ev. úroveň nádvoff nebyly zachyceny.
Z tědlto, dvou zjiětěnf vyplfv6 nutnost revize dosavad.nich n6zor4 na interpretaci. provozních vazeb
donjonw, tj. tzv. schodiělového přístavku. Sonda
IJ veden, uvnitf pfístavka zachytila zbytek maltové podlahy a pf•dzáklad vyzděnt z lomového kamene.
Vtzkum hraw Pfimdy v r. 1973 i pfi své malf ploie přinesl zásadní poznatky k podobě románské vfstavby tohoto objektu, kterému by se měla nadále
věnovat pozornost. ULOŽ: AÓ ČSAY Praha. LIT: Zpráva čj. 4808/73 a 7538/73.
T. Durdík

l!S6. PA:fSEČNICE, okr. ChomutoT

KULr: Středověk. LOK: 1. kostel Nanebevzetf P.Marie,
2. kostel sv. Mikuláše a 3. sondáže na tfech místech
katastru městečka provedené autobagrem - č.parc. 72,
č.parc. 81/82 a č.paro. 108/109. OKOL: Záchrannf a
zjiAiovaci výzkmn - květen, červen, srpen 1973,provedenf OVIi Chomutov ve spolupráci s A6 Kos~ - ved.
výzkunna E. Leb~čková. NÁLEZ: 1. kostel N.P. Marie
(1563 - 1583) - provedeny sondy na několika místech
interiér11 kostela, a to jak na vnitlui ploše, tak
podél líce obvodového zdiva. Bylo při tom zachyceno
6 pohřbd (18./19. stol., prsteny, křížky), v zásypech hrobd byly ojediněl6 zlomky renesanční keramiky a v sondě Y byly nalezeny fragmenty renesančních
pískovcovfch ' ostěnf. Struktura odkrytého základového zdiva měla v podstatě jednotnf charakter, vylučujici výraznější pteatavbu objekt• a také nebyly
zadlyeeny stopy po pfedpokládané starěi sakrální
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2. kostel sv. Mikul6ěe (kol. r. 1462) odkryti a zaměteni zbytkd základového zdiva kostela zlikvidovaného v 60tfch letem - zdstala dochována pouze mal, část lodi s pravoáhlfm presbyt6riem.Vfzkua nepfineal materi61„ktertm by bylo motno dobu vznik• kostela pfesněji stanovit. Ve vpitf~im prostoru byly sondami I, II zadlyoeny analogie•
k6 mladé pohřby z 18./19. stol. Jako v pfedchozim
kostele (ěkapulife, rdience, amulety), ojediněle
byly v zásypech hrobff nalezeny zlomky stfedověk'
keramiky (15. - 16. stol.). Na rozhraní lodi a pre•bytéria byly zjištěny stopy mladších stavebních óprav, vztahujícich se patrni k písemně dolofenfll opravám objektu v letech 1735 nebo 1776 - 1779.
3. sondy autobagrem - s9ndy I a II - zcela negativnf, pouze ad 3. zlomky keramiky novověk6 (17. li. stol.) a recentní. V sondě III byla zjištěno
mocn6 souvrství mladých navážek (baroko af novověk)•
souvisejicich se stavebními z6sahy, kter6 zeela porulily pdvodni situaoi. Vedle novověké keramiky z1•k6ny i zlomky stfedověk6 keramiky - 15. - 18. stol.•
ověem v druhotném uložení. ULOŽ: OVIi Chomutov, pfír.
ě. 35/74 - 81/74. LIT: Hlášení Most čj. 1149/72.
KOIIENTÁA: V~ hleťem k úplná absenci n6lez6 starlích
nel 15. stol. lze pfedpoklAdat, že pňvodní Pfiae6nice stávala v poloze zv. "Bransiger" a do dnelnioh
míst byla ptenesena až por. 1424.
E. Lehečkov,
stavbě.

lff. PAfvORY 0 okr.
. a)

Mělnil

lULT: Neolit, eneolit, mladěi halštat, doba fimsk6,
alovansk6. LOK: Dolní Pfivory, na polích s. od Koě6teckého potoka 0 v. od silnice Tišice - ?\lh6Ď,
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blíže Červeného mlýna; OKOL: Povrch. sběry J. Kostky z Neratovic 1971-72. NÁLEZ: Brouš. a štíp. kamenná industrie, keramické střepy. ULOŽ: M Mělník, inv.
č. Pr 16015 - 16052. LIT: M Mělník - NZ 24/73.
b) KULT: Raný sttedověk? LOK: Sev. od obce, Základní
mapa ČSSR 1 : 50.000, sekce 12 - 22 Mělník, 108 mm
od východní a 173 mm od jižní sekční čáry. OKOL:
Stavba kdlny na stroje, záchr. akce květen 1973.
NÁLEZ: Aadové hroby bez milodard, lidské kostry,
zbytky dřevěných rakvi. ULOŽ: K Mělník, č.inv. Pr16395 (vzorek dřeva), NM Praha, antrop. odd. (kosterní materiál). LIT: M Mělník - NZ.
K. Sklenát

158. PYŠNÁ, o. Boleboř, hrad NOVÝ ŽEBERK, okr. Chomutoy
KULT: Sttedověk. LOK: Zříceniny hradu Žeberka Nového. OKOL: Povrchový průzkum. NÁLEZ: Hrad zaujímal
vrchol kopce, spadajícího strmě do okolních údolí
s výjimkou dvou hřebend, z nichž jeden, přetatf
třemi mohutnými příkopy, byl využit pro přístupo
vou cestu k hradu. Spodní hrad je dnes značně rozkotán, zdá se však, že nebyl zcela dostavěn a měl
obvodovou zástavbu. Jádro hradu bylo vyplnma z vět
ší části podélným palácem, situovaným čelem oproti
vstupw. Pod palácem se zachovaly zbytky parkánu,
na stráni pod nimi byly nalezeny 3 zlomky gotického okenního ostění (jeden s nosem). Byl pořízen terénní náčrt a fotodokumentace celého areálu. Vespodním hradě byl získán soubor keramiky, zařaditelný do
druhé pdlky XIV. století. Z tvard je zastoupen hrnec,
džbán, pohár, poklice, rendlík, kahan. V okrajích
jsou zastoupeny rňzné formy okruží, které naprosto
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ptevl,dají nad ostatními, ovalenými a bráněnými
okraji. Dekor tvoten rytou intervalovou ěroubovi
ci, vývalkovou šroubovici (vyskytne se jeětě i
vlnice) radélkem a červeným malováním. Větěina
produkce obtáčena. Hrad sám přísluší nejspiě• typu úspornějších šlechtických hradd, známých ze ·
středních Čech (alespoň ve eYém jádru). Vznikl
v prvé pdlce XIV. století a zanikl nejpozději za
husitských válek. ULOŽ: AÚ tsAV Praha, architektonické články AÓ Most. LIT: Z čj. 2963/7~.
KOMENTÁA: Podobně jako nedalekj Najětejn zanikl
hrad nedostavěn (druhf z hfebend od hradu sbihajicich není pteruěen dokonce ani jedním pfíkopem).

T. Durdík

159. RÁB1, okr. Klatovy
KULT: Středověk. LOK: Zříceniny hradu Rábí. OKOL:
Druhá sezona inventarizace hradní sbírky, provádě
ná členy ~HA při OV SSM v Chomutova za dohledu stře
dověkého odd. A~ (T. Durdík). NÁLEZ:Z .počátku se čle
nové KHA. věnovali výměně zničených sáfkd a poté bylo
započato s kresebnou dokumentaci kaohld. Práce neprobíhaly očekávaným zpdsobem a celkově tato sezona zdaleka nedosáhla výsledkd roka _1 972. Dalěi práce byly až do zpracování doposud získaného materi6lu zastaveny. ULOŽ: Státní hrad Rábi. LIT: Z čj.
5485/73.
T. Durdík
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160. RADtICE , okr . Strakonice
KULT: Raná střední doba bronzová. LOK: Pole na s z.
svahu návrší Kulovatý. OKOL: Zjištění a povrc hový
sběr autora zprávy 22.IV.197J. NÁLEZ: Sidli ě tě :
zl omky nádob a pazourkový odštěpek. ULOŽ: U autora zprávy.
J. Frohl i ch

1610 TIADONI CE NAD OIIAf, o. Pátek, okr. Louny
KULT: Knovízská, bylanská. LOK: Nová pískovna.
OKOL: Nález děti v nepoužívané pískovně, hlášenf
OM Louny expozituře Most. NÁLEZ: Sídliště: značně
narušené 2 knovízské a 1 bylanská jáma, v pískovně
kde expozitura Most prováděla záchranné výzkumy
v r. 1955 - 1963' (viz Bouzek J. - Neustupnf E. Ko uteckf D.: 1966, The Knovíz Settlement of NorthWest Bohemia, FAP, Prague). Větší umožství keramiky, úlomky mazanice, uhlíky a zvířecí kosti. ULOŽ:
Exp. Most, č.př. 110-113/73 Most. LIT: Hlášeni čj.
117'3/ 73.

P. Braun

162. RADOVESira, okr. Teplice
a)

KULT: Latén, volutová. LOK: Severně od obce. OKOL :
Pr ozkoumány 2/3 keltského sídliště. Dlouhodobý výzkum, ~ypracovány objekty 132/73' - 329/73. NÁLEZ:.
Keramika, kovové, skleněné, kostěné aj. početné
pře dměty (dat. hD - LD). ULOŽ: Muzeum 1epliee, fond
Archeologické muzeum, č.přir. 75/73. LIT: J. Waldhauser, Keltské sídliště u Radovesic v SZ Čechách
( AR 1975, v tiska) dokumentace k NZ M Bilina.
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b) KULT: Poloha II, nedatová.no, poloha III, volutová, d. bronzová, latén, hradištní, neurč. LOK:
Poloha II, S od obce, nejistá lokalizace, poloha
III, za kostelem (BZO 1969, 138 - 139). OKOL: Poloha II (dar J. Štolly), poloha III (povrchový
sběr). NÁLEZ: Keramika, přeslen. ULOŽ: Muzeum Teplice, fond Archeologické muzeum,poloha III,6. pf1r.
76/73 i.č. 9674-81, poloha II, č. pfir. 76/73
i.č. 9682. LIT: NZ U Bílina.
J. Waldhauser
163. RAKOVNÍK, okr. Rakovník

KULT: Středověk. LOK: Prostor býv. Svatojilsk6
(karlovarské) brány naproti pivovaru. OKOL: Výkop
základO panelového domu. Záchranná akce referentň
21.12.1973. NÁLEZ: Nález zbytkO zdiva pozdně gotické věžovité brány (i s částí ostění), zdiva
předbraní a části pasu, na který dosedal padací
most. Tato situace značn ě překryta mocnou náplavou, předcházející těsně %ánik předbrani. Tuto náplavu by snad bylo možné spojit s bitvott o Rakovník (r. 1620), čemuž neodporuji ani fragmenty keramiky v této vrstvě nalezené. V prňběhu třiceti
leté války vzniklo nové větěi pfedbrani, z větěi
části zachycené. Brána byla stržena, díky svému
ěpatnému t~chnickému stavu, v 1. pol. 19. stol.
ULOŽ: AÚ tsAV. LIT: Z čj. 8187/73.

.

T. Durdík - J. Fridrich

164. RANKOVICE, o. Teplá, okr. Karlovy Vary

KULT:
jižně

Středověk.

LOK: 2 km
od Rankovic v louce,

severně
ppč.

od Teplé, 600 m
215, 216. OKOL:
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Revize 22.T.1973. NÁLEZ: Kruhové tvrziětě o, 50 m,
obklopené příkopem (ppč. 215), širokfm 5 m a hlubokfm 1,5 m. LIT: Kabát, Slepička: NZ A6 Praha, čj.
4167/59 sub 152.
P. Šebesta

165: RATENICE, okr. Nymburk

doba laténskA, starěi doba timsk6.
LOK: Pokračování výzkuma z r. 1972 východ.ním i západním směrem. OKOL: Výzkum ve spolupráci Af C8AT
s Polabským muzeem v Poděbradech. NÁLEZ: Byla vybírána vfplň objektu ě. 10 - studny. do hloubky
350 cm, a byl dokončen výzkum zahloubenf chaty z
mladší doby lat6nsk6 - obj.č. 2. Výzkum na ploše
230 m2 odkryl: 1. Tfi zahloubené chaty z mladší
doby lattának6 obdélného pddorysu (obJ.ě. 12, 14,
11). 2o Zahloubený sidlištni objekt z mladěi doby
lat6nsk•· (obj.č. 15). 3. Zahloubenj objekt výrobního charakteru ze starší doby timsk, (obj.č. 11).
4. Nezahloubené chaty ze starší doby řimsk6, vyznaěen6 mazanicovými destrukcemi (obj.č. 13, 17).
ULOŽ: Polabské muzeum Y Poděbradech, inv.č.P 21 643-

KULT·:

Mladěi

2a '729 0

B.

161. RAZICE, o.

Hrobčice,

Sedláčková

okr. Teplice

lULT: Knovíz, latén. LOK: Na Z okraji obce. OIOL:
PoYrchovt sběr. NÁLEZ : Keramika. ULO!t Muzeum T~plice, tond Arcbeol ogickf muzeum, č.pfir. 77/73 0
i . č . 9191 • 9697. I.IT : NZ li Bilina.

J. Waldhauser

-
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RIESEHBURK hrad, viz OSEK, okr. Tepl i ce

167.

ROKYCANY, okr. Rokycany
K~LT:

až recentní, kos try a zbytky zdiva(?), druhově neurčeno. LOK: Ma16 nAm. - n,měa
ti J. Fu61ka v Rokycanech. OKOL: Hlášen• Zpč. muzeea v Plzni; pti stavebních 6pravácb silnice v
dubna 1973. NÁLEZ: PrGzkum expozitury 18.4.1973:
na místě patrny ve výkopu v hl. asi 0,7 - 0,8 m
pfed !p. 104 zbytky lidské kostry bez n4lez~ a situace - recentní stáfi; pfed čp. 103 patrny zbytky vystupujícího zdiva, které byly pfekryty povlakem silnice, stejná situac-e se objevila pfed čp.
200 a pfed sloupe• uprostfed náměstí; v těchto
adstech byly nalezeny dva zlomky keramiky z 15. 15. století. ULOf: Kostra - v. Rokycany. LIT:
H14ien1 ěJ. 260/73 exp. v Plzni.
J . ltichálek
Středověk

ROHOVEC hrad~ viz BftEVNICZ , okr.

158.

ROSNICE, o.

IULT:

Věestary,

Havlíěk6v

Brod

okr. Hradec Králové

fímská, mladěi doba hradiitnf. LOK: Pole ppč. 316, 323, 335, 340, 354,
354, 6'4 T. LOK: Sběr P. Macha v fijna 1972. NÁLEZ:
Stfepy. ULOf : K Hradee Králov6 pf.ě.9, 10/73.
Slezskoplatěnická,

V. Vokolek
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169. ROUDNICE, okr. Hradec Králové
KULT: Středověk. LOK: Stavební parcela J. Levinského, mezi domy čp. 29 a 92. OIOL: Pfi kopání
jámy na vépno narušena středověk' zásobnf jáma.
NÁLE~: ~ celých nádob, dalěi zlomky keraniky, zviteoi kosti. ULof·: M Hradec Král ovf, př. č. 8/73'.
KOMENTÁA: Keramik• možno datovat do 13/14. atol.

u. Vávra
110. RTYNt, o. Zaloňov, okr. Náchod

KULT: Neolit. LOK: Východní svah kopce Libina, ppň.
344. OKOL: Záchrannt výzkum 5.XI.1973 na trase plynovodu Hradec Králové - Žíreč, okolf 14,4 km.
NÁLEZ: Mal6 kulturní jáma 1/73, začištěn profil.
IOMENTÁA: Objekt je součástí velkého neolitického
sídliště, zaohycenéha plynovodem v Horních D0lcíoh 0

o.

Zaloňov.

K. Vávra

171. AEHLOVICE, okr. Ústín. Labem

KULT:

LOK:

od htbitova. OKOL:
Povrchový sběr provedl M. Lička. NÁLEZ: Dva attePY, z nicht jeden má ~ubkovanou plastickou páska.
ULOi: li Ústi n.L. pod číslem KP 147/73.
Neurčena.

Severně

K. Cvrková

172. AISUTT, okr. Kladno

KULT: Mohylová(?) a knovizsk6. LOI: ~iskovcovf kamfk W.Uomolka•, rozkládající se vlevo od silnice
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Aisuty - křižovatka s i lnic Slaný - N. Straš ecí a
A.tsuty - Jedoměli ce severozápadně od obce (5 od západního a 10 anod j i žního okraje Základní
mapy ČSSR 12 - 21). OKOL : Pti t ě žb6 písku čas od
ěasu nalézány žárov6 pohřby k. knovízské a ker.
zlomky kult. mohylov6(?). NÁLEZ: Obhlídka nalezišti s negativním výsledkem. ULOf: Starší nálezy
M Slanf. LIT: Z čj. 1306/7l• BZO 6 1968, lok.
224 d.

v.

Moucha

113. SÁZAVA, okr. Kutná Hora
KULT: Raný středověk. LOK: Severní zahrada v are61• býv. slovane. kláAtera sv. Prokopa na Sázavl,
,
nyní zámkw. OKOL: Systematický výzkum - sezona
1973. NkLEZ: Severní zahrada bj"v. kláštera - nyni
park, rozkládá se severně od gotického kostela.
Uf v roce 1971 byly uprostfed parka polofeny dvě
sondy, které zachytily stfedověké zdivo. V roc•
1973 byl výzkum rozěiřen a byly zachyceny 4 apsidy, patřící centrálnf kvadratické kostelní stavbě,
která v osa S - J měří 11,70 m, v ose Z - T 12,20 ••
Vnitřní rozpětí apsid má 4 m. Zdivo nad základem
je z přitesávaných kvádtikd místního materiilu (lula, rula, amfibolit) a je spojováno sytou maltou
znaěné tvrdosti, což prokazuje státi objektu do raného stfedověka. Uvnitt kostela i kolem jeho vněJ
ěích zdí se objevily kostrové pohřby. Kfižov6 kontrolnf bloky uvnitř objektu zachovaly stratigrafii
vrstev. Nýsyp tvofi humus 30 cm vysokf, pod ním je
30 - 50 cm vysoké vrstva navážky se zlomky prejz,
kamenf, keramiky a lidských kosti. Park byl totif
v r. 1805 urovnáván do své nynější podoby a jeh•

- 150 -

úroveň zvýěena, zvláště směrem východním, kde

jsou nav6ikov6 vrstvy 3 - 5 m mocnf. Je praYdipodobnf, fe se v r. 1973 objevila zatím nejstarěi chrámová stavba sázavského kláštera, o niž
mluví už Letopis Mnicha Sázavského, kterf fit,,
že opat Prokop vystavěl kostel, do něhof byl r.
1053 pochován. Také oba následující opati, Vit
a Jimram, byli pohřbeni u dvetí Prokopova kostela. Umístění stavby uprostřed parku, opevněném
v době Karla IV. vys. pevnostní zdi svědčí o tom,
že tato stavba _byla v Karlově době respektována.
Zanikla patrně za husitských válek. ULOŽ: A~ esAV
Praha. LIT! v. Chaloupecký - B. Ryba, Středověké
legendy prokopské, Praha 1953, F. Krásl, Sv Prokop,
jeho klášter a památka u lidu, 1895; K. Reichertov6, Bývalý klášter sv. Prokopa v Sázavě, AR XXIT/a,
1972; t,t, K dějinám a výstavbě slovanského kláštera na Sázavě, Pam. péče 1974/4) 209 n.

I. Reichertov,

174. SEZIMOVO

KULT:

úsr1,

okr. Tábor

LOK: Jihovýchodní okraj města,
parc.č. 515/2. OKOL: Záchrannf výzkum pti stavbě
domu v červenci 197:3. NÁLEZ: Zjištěny základy a
základová rýha nárožní protáhle poloválcové bašty
a krátký úsek negativu základd hradební zdi. Vznik
hradeb patrně až ve 14. stol. ULOŽ: At ČSAV Praha.
LIT: Z čj. 7781/73.
M. Richter
Středověk.
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RllY

hrad. via TEPLI<2 lfAD METUJÍ, okr. If6cho•

175. SR~Y. otr. lolin
lULT: D. bronzov6 (t. 6nětick6?), stfedovik
L<K: Obecní pískovna na JJY konci obce na pp6.
18/3, tj. po lev6 straně silnice S~ra11111iky - Cbotouň, tj. 57 od Z a 152 m od S okraje mapy
l:eakf Brod 1 - 4 (1: 5000). OlOL: Z6ohrannf Yf•
ztua. NÁLtti Júaa ve stěn6 pi•kovny shora v6lcovit6, ke dnu ae kufelovitl rozAituJioi: v p6doryau kruhovit6 o, áati asi 120 cm: v ledohn64'
hlinito-pisěit6 výplni bylo 38 atfep6, 5 hrudek
mazanice a zviteci kosti. 1 tubovf stfedověkf
stfep poch6zf ze sběru pod stěnou pískovny. ULOŽa
• lolin, pf.č. 10/13; inv.ě. 12 020. 1IT: NI. v AO
7' ,&.Y Praha.
Zb. Sedl6ěek

lTI. SLAllf, okr. Kladno
lULT: Novověk - renesanční období. LOl: Z6padni okraj města, prostor ZSO Věehluiice. OIOL: Staveniětě bytovfch jednotek - vfkop rfhy pro teplovodní veďeni. NÁLEZ: Při výkopu rýhy pro teplovodn1
vedeni byla 1 m mocnou vrstvou recentní nar6fky
prolata odpadni jáma mísovit6ho tvaru (d,lka pfi
ósti 3 m, hloubka 1 m) vyplněn, černou humózní hlinou. Svrchní vrstvy v jámě byly bez nálezff, pti
dně objektu ležel shluk keramidtfoh zlomk4, zvl.
reneaaněnioh kachlň. ULOi: AÚ Praha. lIT : Hl61eni čj. 7485/13. KOIIENTÁA ~ Jde výhradně o nezdafen6 keramiok, výrobky, které byly m jámy odhozeny.

- 1 52 -

Toto pozorováni je plně v souladu se zjištěním,
které jsme na tomto mí s tě již učinili dříve.
Vo Moucha

177. SLA'.TINI CE, okr. Most
a)

KULť: Vn č tická,

mohylová, knovízská, štítarská a
laténská. LOK: Pod statkem Ressl. OKOL: Na základě hláŘení p. Zahradníčka. NÁLEZ: Sídliště~ záchranná akce poblíže místa výzkumu E. Neustupnéhoro 1962. Podařilo se prozkoumat 12 objektd:
4 chaty obdélníkové s kůly v kratších stěnách a
rozích, ostatní objekty náleží kulturním Janám
z rňzných časových období. Zbytek vyhřívací pece
patři k. únětické. ULOŽ: Exp. Most čp. 259-271/73.
LIT ~ Hlášeni čj. 809, 1327/73.
Do Koute-ckf

b) KULT: Středověk, novověk. LOK: Kostel sv. Šimona
a Judy. OKOL: Zjištovaci výzkum v troEk ách barokního kostela, jehož úkolem bylo zachytit zbytky
staršího kostela, který lze předpokládat ve 13.
stol. na základě písemných pramend. NÁLEZ: Trosky
kostela byly po odstřelu (v souvislosti s likvidací obce těžbou) odstraněny pouze zčástio Výzkum se
proto musel omezit na přístupnou část, a to kněžiš
tě. Sondou vedenou v ose kněžiště, i mimo ně, byly
objeveny pouze pohřby v kostele a zbytek staršího
středověkého pohřebiště vně kostela. To bylo zřej
mě při jeho přestavbě v barokní dob ě zrušeno, jak
ukazovaly nahromaděliny lidských kosti při jeho
vnější zdi (kněžiště). Ze zásypu hrobd uvnitř
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kostela ziakAny i keramické dlomky datovatelné

do 13. ěi 14. stol . Z destrukce barok.ni stavby
gotické ělánky. Jsou Jediným dokladem existence
atarěi kostelní stavby, kterf se podařilo získat.
ULOŽ: Exp. Most, č.pf. 67/73 - 71/73. LIT: HlAieni ěj. 642/13.
J. Bubeník

178. SLUŠTICE. okr. Praha-Yfchod

KULT: Neurčena. LOK: Silnici Sibfina - Sluitice.
asi na poloviční vzdálenosti od obou obci proti•
nala trasa plynoYodu. OKOL: V jeitě nezasypan,
rfze s potrubím zjiětěno v profilu: NÁLEZ: 5 zahloubenfcb pravěkfch objektft. Výplň objekt6 JilovitA, tětk6 černozem, promísenA načervenalou pAlenou hlinkou a Jilem, místy aprašovit6. e,ateč
nfm pr6zkumem zjištěno v objektu č. 1 - několik
atypickfch úlollkft keramiky a opracovanf úAtipek
pazourku, objekt č. 5 - 2 stfepy. Ostatní objekty bez nálezu.
J. Zadák

179. SMIAICE, okr. Hradec Králové
a)

KULT: Volutová keramika. LOK: Stavba "Dřevony",
JV od n6drati, po levé straně silnice SaificeZderaz, Základní mapa essR 1 : 50.000, sekce 13-22
Jaroaěf, 199 111111 od vfchodni a 169 111111 od Jižní sekč
ní ěAry. OKOL: Záchrannf vfzkum části jednoho sidliltniho objektu, narušeného pli hloubeni pilife
ll.IX.1973. NÁLEZ: Stfepy, ětipaná industrie.
ULOŽ: U Hradec KrAlov6, pt.č. 59/73. KOIIENTÁA:
NAlez patfi starému stupni volutové keramiky. Je
zajímavé, že leži v inundačním prostoru Labe.
v. Vokolek

- 15, •

b) lULT:Lineárn1 a vypichan6 keramika. LOK: Zahrada
domu čp. 56 v Hankov~ ulici, ppě. 6. OKOL: Záchrannf vfzkum 18., 29., 30.V.1973 v pr6kopu vodovodu.
NÁLEZ: Zachyceny 2 objekty, z protil6 vybrAn datovací materiál. Obj. 1 patti vypiohm6 keramice,
obj. 2 lineární. Nalezeny stfepy, ětipan, ind.,
mazanice, zlomky kamenného nástroje. ULOŽ: li Hradec Králové, pt.č. 27-28/73.
11. v,vra

180. STADICE, okr. Ústi n.L.
KULT: Lufick6, Atitaraké, bradiAtni, sttedověk.
LOl: Pole za h6Jenkou, č.kat. 192, 193, 195, 196,
208. OKOL: Systematicky provedenf povrchovf prftzkum na uvedenfch adrutenfch katastrech. NÁLEZ:
Početnf střepovf materiál uvedených kultur, kosti, zlomky mazanice, silexy, struska, ruda - li•onit. ULOŽ: U 6stí nad Labem pod č. KP 263/73. LITi
llateriAl bude publikován ve zprávách teplického
muzea roku 1974.
11. CYrkov6

181. STW KESTAANY, okr. Písek

KULT: StteJověk. LOK: Dolní tvrz je postavena na
severovfchodni• okraji vesnice, která leti jihozápadně od Pisku. Pocházi ~ konce 14. století. Spolu a vfěe položenou horní tvrzi tvoti oJedinělf
historický areAl. Jsou státem cbr4něnou památkou
I. kategorie. V současné době se ptipravuje generAlni oprava. OKOL : Archeologickj pr4zkWII se prováděl jako součást ěirliho stavebn6-bistorick6ho
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pr4zkuau Y r. 1972. VfzkWI Tedla aatorta zprávy.
NÁLEZ: V areálu dolni tvrze nalezeny zlomky ěed6
keraaikJ • radýlkoYoa vfzdobou , zlomky pokliěek
a kach16 se ětythrannýll ústím. ULOŽ: OM Piaek,
ě.pf. 271/73. LIT : Nepublikováno. KOHENTÁA: Rekonstrukce nádob provedena v expoziturách AÚ tSAV
Y Plzni a Mostě.
E. KoppoYA

182. STARf PLZENEC, okr. Plzeň-jih

IULT: Halštat, mladM doba hradiětni, stledověk.
LOK: SloYanské hradiětě na Hdrce (brad StarA Plzeň),
nejbližší okolí rotundy. OKOL: sb,r !Akft ZDŠ Plzeň,
Podmostní ul. po vysekáni kfovisek okolo rotundy
v r. 1969 , ptedAno ztu v r. 1973. NÁLEZ: Zlomek
ze ailnostěnn6 nádoby hladkého povrchu, vně ěedo
hnědého, na vnitfni straně tmavoěedého, s vfzdobou
obvodového fádku dOlkO v podhrdli, níže zbytek Tět
ěiho dOlku; nezdobené k~ramiot, zlomky mladohra,
diětniho charakteru a zlomková tenkostěnná keramika s vnittni polevou . ULOŽ : Prehist. odd. zl'll Plzeň,
pf.č.

B 1/75.

M. Doubová

183. STtžOV, okr.

Příbram

a) KULT: Pozdní halětat. LOK: Vfchodně od křižovatky
silnic Pfíbram-Kamýk a Praha-Písek v lesních tratich nad Babinami na katastru obce Stěžov. OKOL:
Záchranná akce. NÁLEZ: V r. 1973 byla provedena
záchranná akce pozdně halštatského objektu, poruěeného lesními pracemi. Jednalo se o jedinou vrstvu kamenného krytu ' oválného tvaru na ploše 7 x 4 m.
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Mezi kameny bylo rozloženo ěest Tětěiob ěi aenAich ah l uk6 střep6, z nichž katdf byl zbytkem Jed•
n6 , dnes J i f nerekonstruovatelné nádoby. Nelze vylouěit, te ae jedná o součást mohylového hrobu,
aviak v mí s te ch prdzkumu nebyly žádn6 zbytky pobfbu zj i ětěny. Bezprosttední okolí zmíněného krytu
nebylo ohroženo a proto vzhledem ke znaěně neptiznivfm okolnostem nebylo již dále v pr6zkumu, který by pfipadně mohl situaci blíže vysvětlit, pokraěovAno.

E. Soudské
b) KULT : Středov ěk. LOK: Sl okraj parc.ě. 607/1 T traae nynějěi si l nice Praha-Milín-Strakonice. OKOL:
z,chrannf vfzkum. NÁLEZ: Fragment destilační pece na vfrobu dehtu<• 320 cm), z nit •e zachovala spodní ě4st pláětě komory (max. d 120 cm, max.
v. 60 cm) s vtokem do sopouchu , mezipl4ě{ov6 topeniltě (max.I. 50 cm) a zbytky vně j ěího kamenn6bo
p16Atě (max.A . 70-80 cm, max.v. 60 ca) . Z drobnfcb
n6lez6 zíakAno jen několik keramickfch zlomk6.
ULOŽ: AÚ t SAV Praha.
L. Hrdlička

184.

STAELsd

HO~TICE, okr. Strakonice

lULT : Neurčena. KOMENTÁA: V polích kolem Střelskfch
HoAtic, Kozlova, Horafaovic. (yěe okr. Strakonice),
Jsem na podzim 1973 pozoroval téměf souvislé nebo
miaty úplně souvislé řady balvan6 velikosti 0,5 af
l,~ •, postavených někdy výrazně na úzké hrany.
Vzhledem pfi pomínaji tzv. kounovské řady, ovéem na
Strakonicku j e ětě dosud velmi často lemuji okraje
dneěnich poli , resp. stoji podél cest a silnic.
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Místy Jsou - na mírných svazích - patrny Jen z boku, nebo! smývaná a naor6vaná ornice se o ně zachycovala, což muselo trvat dlouh, desetiletí nebo staletí. Aady kamen6 lll8ji rovnf i mirně prohnutf tvar, ale viděl jsem i ostte lomenf (tvaru písmene V kolem cípu lesa). Podle výpovědi místních
občanň jsou tyto balvany občas na polích vyor4v4ny (to jsem pozoroval, neboÍ traktoristé je nyni
neódklizeji) a protože tu j e ornice pteváž.ni měl
ká, byly odklízeny na okraj pole tak, aby zabraly
co nejméně místa; zároveň tam poskytovaly ochranu
proti vypásání polí. Nyní jsou řady porušovány stroji i vybíráním kamene pro stavební účely. (V n ě ko
lika případech jsem řady fotograficky dokumentoval.)
Sl. Vencl

185. STAIHOV, o. Sloveč, okr. Nymburk

KULT: Středověk. LOK: t.kat. 797/1, poloha "Skochovská obec". OKOL: Zéchrannf výzkum v místě největli•
ho soustředěni mazanice, ve spolupráci s AÚ t SAV a
Polabského muzea v Poděbradech. NÁLEZ : Sondou 10 x
20 m byl zachycen příkop o ěířce cca 5 m, pfekrytý
mazanicovou destrukcí, zahloubený do 220 cm. Na dně
bylo odkryto vodovodní potrubí z dubového trámu. Dále byly zachyceny části zahloubených domů (objekty
č. 1 a 3). V chatě č. 3 byly zjištěny pozůstatky
dtevěné kostrukce. Vedle zlomků keramiky a železných ptedmětů byla získána i celá železná asymetrické radlice. Datování objektů - konec 13. až poě.
14. stol. ULOŽ: Polabské muzeum v Poděbradech, inv.
ě. P 22 740 - 23 736. KOMENTÁA: Výzkum pokračoval
r. 1974.
H. Sedláčková
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186. sunodA, o. Čejetice, okr. Strakonice
lULT : Mezolitick, aidliit6. LOK1 Na poli 480 •
•••• od !elezniěni zastávky Sadomlf, cca 10 • od
okraje srézu k Otavi nad chatou čp. 1/M. O~OL:
ZJ1it6ni a po•rchový aběr autora zprávy 30.XII.73
a 5.1.74. NÁLEZ: Nehtovité škrabadlo ze ěed6bo
pazourku a 4 odltěpky (2 ks ěedf pazourek, 1 ka
hnědf pazourek, 1 kB bilf op61). ULOf : U autora
zprávy. KOMENTÁA: Lokalita je na fiěnich pleietocénnich ětěrkopiscich. Věechny nálezy Jsou z plochy asi 35 a2.
J. Frohlich

187. SVÁDOV, okr. Úst1 nad Labem
a)

KULT: Lužická. LOK: U silnice mezi domky ~p. 156 ,
a 172 na poli. OKOL: Povrchovf pr~zkum prov6dinf
M. Ličkou. NÁLEZ: 4 atfepy, jeden Je zdobenf rfhami. ULOŽ: K Ústi n.L. pod ě. KP 145/73.

b) lULT: Pozdně bradi6tn1, sttedověk. LOK: Hrad Varta. OKOL: Pfedměty byly pfed6ny do muzea T. Čer
vinkou, ktert Je na hradě nalezl. NÁLEZ: 7 pozdně bradiětnich ettep6 - zdobeny veněs rytou vfzdobou; zlomek cínové nádoby, zlomky ieleznfcb pfedaět6, stfepy z těla nádob zdoben6 rytfm dekore•
nebo 11U1lov6nia, okrajové etfepy aezi niai 4 6erveně aalovan6. Drfadlo t pánvi. (stfedovik, 14. 16. stol.). ULOŽ: M Óstí n.L. pod čisl• KP 148/73.
li. C.rkov6

- 159 •

188.

svttf,

o. Vleetary, okr. Hradec Králov6

KULT: Únětick6. LOl: Vfrazná apraěová ná•ěJ, JZ
od obce, na parc.č. 348/1. OKOL : Záohrannf Yýzkua
31.V.1973 na trase plynovodu Hradec Králov,-Žireě
(1,00 - 1,1 km). NÁLEZ: Malt ptikop ae žlébke na
dně, Tymezujíci kruhovitou plochu asi o prdměru
26 m. Ve vtplni nylezeno několik střep4. ULOŽ:
M Hradec Králové. KOMENTÁA: Jde patrně o kultovní místo, v okolí žádné další stopy osídleni.

v.

VokolP~

/
184. ŠACHOT, o. Borohrádek, okr. Rychnov n.Kn.

KULT:

Sttedověk.

LOK: Svah kopce

"~těpnice".

OKOL:
Sběr 1. - 7.XII. 1972 J. Podzimek, L. Libotovskj.
NÁLEZ: Sttepy. ULOŽ: M Hradec Králové, pt.č. 3/13.
M. Vávra,

v.

Vokolek

190. ŠIROKt TAEBt1ra, o. Veliká Ve&, okr. Chomutov

a) KULT: šňdrová, mohylová, knovízská, hradiětni, stf•dověk. LOK: Stavba rodinnfch domkd pti jižním okraji
obce proti ěkole (u silnice do Podbotan). OKOL:
Záebrannf výzkum, který započalo chomutovské muzeu• a ve kterém jsme pokračovali. NÁLEZ: Expozitura
prozkoumala tfi objekty, z toho jeden byl zbytkem
kostrového hrobu kultury šĎňrové keramiky, dalěi
byl hrobového charakteru avšak bez nálezd a tfeti
se poaléze ukázal jako recentní zásah. Sběry na naleziěti krom toho získány ještě keramické zlomky
kultury mohylové, knovizsk6, hradiětn1 a středověké. ULOŽ: Exp. Most, ě~pf. 61-66/73. LIT: NZ čj.876/74,
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E. LebeěkoY6 - J. Bubeník: Pohtebiitě kultury iň6rov6 keralliky T Širokých Tfeběicich na Cho1B11t0Tsku,
pfipravovúio do tisku. KOIIERTÁA: Dalii dTa koetrov6 hroby kultury ěĎ6rové prozkoumala E. Lebeěkov,
z muzea T Cho11111tově.
J. Bubeník

b) KULT: šň6rov4. LOK: Již. okraj obce (TleTo od •11nice do Podbofan, naproti ěkole), na adrn6111 svahu
(T okolí Tratevnice 280 mnm). OKOL: Ra z6kladě bl,leni ze staTby rodinnfch domk4 o naruAeni kostroTého hrobu byl proveden OVll v Chomutovl zAehrannf Tfzkua. Ve Yfkopu základ4 byly zjiětěny Jeltě 3 naruien, objekty (v záchranné akci pokraěo•al J. Bubeník z eapozitury AÓ tSAV,.. Mostě). Dodateěně zjištěn Jeětě další kostrový hrob. NÁLEZ: 1. Zbytek obd6ln1kov6 J611y (rozm. 1,35 x 0,8 •> • lidekou kostrou Te •frazně ekrčen6 poloze letici na leYéll boku,
orientoTan6 V-Z,• obličejem k jilnt. Hrob obaaboval
torso kÓniek6 aisky, ěkeble a zyifeci rob - obJ.6.4.
2. Obd6lnikov6 júaa o roza. 1,65 x 0,8 •• loetra Te
vfrazně ekrěen6 poloze na leT6m boku, orientoTan6 v-z.
• obličeje• k Jihu. Obaah hrobu: 2 keraaick6 nédoby
- allfora a dfbének - zdoben6 otiaky iĎ6ry. (Obr.
XIII.). ULOŽ: Expozitura Most, 61/73 - 66/73. LIT:
IZ Eapozitura A6 tSAT Most. lOIIENTÁA: Ze tfi objekt6 zacbréněnfch pracovníky expozitury A~ v Koet6 n,lefel jeden k ě. 1 k. AĎ6rov6. Ve vtplni daliicb
dvou ě. 2 a 3 byly zlomky keramiky k. ltnovizek6,
aohyloT6(?) a bradiětni.
E. LeheěkoYá
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191. ~TtNOVI~, okr. PlzeĎ-Jih
KULT:

mohylová a milavečská kult., středo 
věk. LOK: Pole k.č. 989, poloha "V rybnících", sev.
od silnice do Losiné, Základní mapa tsSR 1 : 50.000,
aekce 22 - 11 Přeětice, 136 km od západní a 57 nnn
od severní sekční čáry. OKOL: Sondou vzdálenou 20 m
SV od místa nálezd z r. 1966 (srov. komentát) jsme
zachytili zbytky mělce uložené vrstvy a 3 objektd
z mladší doby bronzové, silně narušených a místy
téměř zničených orbou. NÁLEZ: Sfdliětě; poruěeo6
a místy skoro zničená vrstva z mladší doby bronzové obsahovala kromě nevýrazných zlomk6 ker. nádob
vice střep6 svisle rýhovaných, zlomek tuhované nádoby, zdobený svislým pásem úzkfoh žl6bkd, Jiný s
ěirokfm mělkým kanelovánim, zlomky z vodorovně vytažených okraj6 nádob, jiné z podhrdli nádob s liltou zdobenou hrubými vrypy a zlomky s prstovaným povrchem. V jámě mělce zahloubené do písčitého podlofi v Jz. části sondy byly kromě zlomk6 mazanice sttepy nádob s prstovaným povrchem, mělce kanelovanf zlomek z podhrdlf nádoby, tuhovaný zlomek zdobený pásem
svislfch žlábk6, zlomek se zdrsněným povrchem a jiné
méně výrazné. ULOŽ: Prehist. odd. ZOI v Plzni, pt.č.
1/75. KOMENTÁA: Na uvedenou lokalitu upozornili v r.
1965 iáoi ZDŠ ~těnovice Zd. Beneě a Vlastimil Kulda,
kteti tam vykonali několik sběr4. Vlast. Kulda se
později účastnil záchrannfcb výzkum6 prehist. odd.
Část sběrového materiálu byla také předána muzeu expoziturou AÚ tSAW Plzeň. Záchranným výzkumem
v roce 1966 byl získán obsah jámy vzdálené 20 m jihozápadně od sondy z r. 1973. Z pozdně mohylových a milavečských zlomkd převažuje starěi stupeň (bylo zrekonstruováno několik nádob: mntorka a válcovitj'm

zaa.

Pozdně
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hrdlem, s oušky v podhrdli), s šikmo rýhovaným
spodkem a vfduti zdobenou horizontálnimi žlábky),
osudí s nízkým válcovitfm hrdlem, dvě dvouuch6
hrncovité nádoby, (čtyři dal§i ve zlomcích), dvoudílný kotlík s válcovitým uchem, s vypnulinami na
hrdle a pásy úzkých svislý ch žlábk6 na výduti (povrch p6vodně tuhovaný), tři jednoduché kotlíky,
velký zásobnicovitý hrnec s uchem a miska se šikmo rfhovaným povrchem na vnčjěí straně a tuhovaným pásem pod okrajem. Ve stfepech z6staly nebo
byly pouze částečn~ zrekonstruovány mísy s vodorovně vytaženým okrajem, dvoudílný kotlík s hraně
nfm uchem, zásobnice s obloučkovitě prohnutfla hrdlem, s okrajem zdobentm vrypy a podobně zdobenou
lištou pod hrdlem, zásobnice s válcovittm hrdle• ·
a oktin se spodkem zdobeným jemným kříženým rýhováním. V materiálu získaném sběry je jeětě několik
mie zdobených rýhováním a tuhovaným p6sem pod okrajem - pt.č. 4/66 prehist. oddo zl';y Plzeň. Asi 125 a
západně od •idlištních objekt6 mladší doby bronzové, sv. od kÓty 35& m byl proveden v roce 1971 zAchrannf výzkum, kterým jsme získali obsah dvou zěás
ti naruěenfch pozdně halštatských hrob6. Prvni hrob
tvotila Jamka zahloubená do písčitého podloti. Sp6lené kosti byly v hrncovité nádobě se sevfenfm okrajem a v Jamce. Z rozptýlených zlomk6 kolem byla slepena miska s proraženým dnem. K hrobu náleží ještě
zbytek železného ptedmětu, patrně část kopf. Pf.č.
91/71. Asi 3 m jižněji byly poz6statky druhého pohfbu. Př.č. 92/71. Západně od pohfbd byla zjištěna
expoziturou AÚ tsA~ Plzeň v malém lomu vrstva z téhot období (srov.č.133. BZO 1965).
M. Doubová
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192. TÁBOR, okr. Tábor
a) KULT: Středověk a novoYěk. LOX: Rejlkovo náměati,
sonda mezi kašnou a domem čp. 283/3. OKOL: Pokračováni systematického výzkumu v rámci asanace měs
ta, v červenci 1973. NÁLEZ: Plošná sonda měla ově
řit stratigrafii na náměstí, které přiléhá k hradební zdi, u niž vně na tzv. Velkém šanci byly v
předešlých letech zjiětěny doklady (splachové vrstvy) laténského osídleni a patrně pozdstatky opevně
ni z 13. stol. Vrstvy ani objekty z uvedených období nebyly však v sondě zachyceny. V zahloubeném objektu (vybrán jen prostor zabíhající do sondy), p6vodně vyzděném, byla zjištěna destrukce klenby pece. Ve výplni keramika. z 2. pol. 150 a 16. stol.
ULOŽ: A6 tsAV Praha. LIT: z. čj. 8062/73.
M. Richter
b) KULT: Středověk. LOK: Dwn čp.23& - klenba sklepa.
OKOL: Keramiku nalezl ing. J. Muk ze SURPMO a pře
dal referentovi ku zpracování. NÁLEZ: Po slepeni
dva keramické fragmenty, s největší pravděpodobnos
ti pocházející z jedné nádoby (hrnce). Kvalitní zvonivé redukční vypálení, vytáčení, ostřivo mikroskopické, barva tmavě šedá, vnější strana nese stopy
leštěni. Okraj ovalenf. Nádobu lze rámcově datovat
do 16. století. ULOŽ: Af tSAY Praha. LIT: NZ čj.
3092/73.
T. Durdík

193. TACHOV, okr. Tachov

KULT: Středověk. LOK: Zámek. OKOL: Rekonstrukce zámk•. NÁLE~: 1. Podle hlášeni MVDr J. Nováka byly v červ
nu 1972 odkryty pod podlahou v jižním křídle základy

I
-
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kruhové věže (vnitfni j t •• vnějět, 8 m). Po
vybr6n1 v1plni byl nalezen miskovitf kahan, rozbitf dtbAnek •e žlutou glazurou na vnitfni strani a lopata. 2. V lednu 1973 byly pod pfiatupovou
ceatou k zúak• proraženy stropy dvoa propojenfob
aklep6 (jámy 6 x 4 a). Vrchol klenby byl 130 oa
pod povrchem oeaty. Rovnoběžně a podélnou osou
sklepa vedl nad klenbou základ kamenné zdi o síle 80 cm. V zásypu nad sklepem byly dvě .apálen6
vrstyY: a) červená. siln6 od 30 do 50 cm. pln6
41olllk6 cihel, keramických stfep6 a kostí (80 ca
pod povrchea): b) ěern~. siln6 10 cm, na rulové•
podloží, bez nález6, v hl. 230 cm pod povrchea
vedle sklepa. ULOŽ: K Tachov. lOMEHTÁA: Pfi a6
n,vitěvě 31.1.1973 (ad 2) nebylo možno proriat
z4cbrannf vfzkua. Dalěí sledováni oprav a arcbeologickf dozor pfevzalo Z4padoěesk6 auzeua v Plzni
(F. Frfda).
P. Šebesta

194. TEPLICE NAD METUJf, okr. Náchod

a) lULT: Sttedovět. LOK: Severní a Jitni sva• návrli
hradu Stfe en v okolí vite. OKOL: Povrchový sblr
Luaka JirAska, Trutnov, 26.5.1973. NÁLEZ: Keramika, zastoupena t6f keramika červeně malovan6 (13. 14. stol.). ULOŽ: M Hradec Králov6, 78/74. LIT:
A. Sedl6ěek, Hrady a zámky V, s. 171.
b) ltJLT: Sttedovit. LOl: Hrad Sk61y, are61 ce16bo hradu. OKOL: Povrthovt sběr L. Jir6aka 26.5.1973.
N4LEZ: Zlollky železa a keramika. leramika ipinav6
rezav, barvy, značně otfelá, knollik z pokliěky

- 165 -

(1,. stol.). ULOŽ: M Hradec Králové př.č. 77/7,.
LIT: Sedláček, Hrady a zámky v. KOMENTÁA: Navazuje na sběry z let 1968-70 (M Hradec Krélov6).
Vl. Wolf - J. Sigl

195. TI~ICE, okr. Mělník

a) KULT: Nálevk. poh., eneolit, d. slovansk,. LOK:
Pole od Tišic ke Všetatům mezi silnici a železnič
ní trati až k příčnému potoku; Základní mapa ČSSR
1 : 50.000 sekce 12 - 22 Mělník, 130 - 141 D11111 od
, východní a 117 - 129 mm od jižní sekční čáry. OKOL:
Povrchové sběry J. Kostky z Neratovic 1969-72, pfedáno 1973. NÁLEZ: ~típaná a broušená kamenná industrie, keram. stfepy. ULOŽ: M Mělník, č.inv.
Pr 16054 - 16138. LIT: M Mělník - NZ 25/73.

b)

KULť:

Eneolit? LOK: Pískovna po pravé straně silni•
ce Mlékojedy - Tišice; Základní mapa tsSR 1: 50.000
sekce 12 - 22 Mělník, 154 mm od východní a 108 1111
od jižní sekční čáry. OKOL: Povrch. sběry J. Kostky z Neratovic 1969-72, předáno 1973. NÁLEZ: Štipaná kamennA i~dus~rie. ULOŽ: M Mělník, č.inv. Pr 1625716293. LIT: M Mělník, NZ 23/73.

K. Sklenáf

196. TOP!LEC, okr. Písek
- sídliště. LOK: Návrší U Forménkovského, parc.č. 207, cca 380 - 390 m JV od obce, v nadmořské vfěce asi 408 m. OKOL: Záchrannf
vfzkum expositury na upozorněni J. Frohlicha z Pisku a za jeho spolupráce, 20. - 21.4.1973. NÁLEZ:

KULT: Raný

středověk

I
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Prozkou ána Jáma č. 1: ov4lnf p6dorya. prh. 1.65 z
1.0 m, max.hl. o.45 •• Obsah: četn6 zlollky keralliky. mazanice. zvifeci kosti, zloaek felezn6bo hfebu (recentní?). uhlíky a drobn, kameny (13. atol.)
ULOŽ: Exp. AÚ v Plzni. přír.ě. P 14 - 15/73. LIT:
NZ AÚ čj. 7023/73: J. Frohlich - J. Mich4let. Topělec. Raně stfedověkf objekt, in: Výb6r z prací
ělen6 Historického klubu pti Jihoěeak6• muzeu v
Ceakýoh Budějovicích 10. 1973, č. 3, 197. KOIIENTÁA:
Pfi prňzkumu lokality na podzi• r. 1973 zjištěny
v blízkosti dalěi dva orbou poruěen6 objekty, které expozitura prozkoum,.
J. Frohlich - J. Michálek

191. TRUTNOV, okr. Trutnov
a) KULT: Stfedověk. LOK: Trutnov - hrad, dnes muzeua.
I. Geologická sonda pfi V straně muzea, od JV n6roti 590 cm. II. Geologická sonda pfi SV n4rol1 auzea. III. Geologická sonda pti Z straně muzea. od
JZ nároti 820 CJB. OKOL: Sběry na hromadách vyházené zeminy Vl. Wolf a J. Kruliě 10. - 11.11.1973.
NÁLEZ: · 1. Keramika (15. - 17.stol.). Sonda hl. 435 cm.
Sleduje vnější etěnu hradu. na níž patrná omítka.
Do hl. 170 - 200 cm aocn4 vrstva maltoviny. Pod ni
vrstva ssuti z černých píst. kamen6 a blíny. V hloubce asi 3 m Je p6v. hradní zea T základu roziitena
aai o 30 - 40 ca. II. Keramika. Sonda pfiléh6 k aěst
ské hradbě.Hl.750 cm až na skAlu.I zde Je patrná oaítka na zdi hradu. V hl. 3,5 m světlá vrstva o mocnoati asi 30 cm. III. Keramika. Sonda hl. 100-160 cm.
SledoTala založeni zdiva hradu. Zdivo nalepeno pfiao
na skálu. V hloubce 100 cm 8-10 cm ailn6 ěerná pot4roT6 yrstva, nasedající v záp. sekt. sondy na skálu.
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ULOŽ: M Hradec Králové, 67 - 69/74. LIT: A. Sedláček, Hrady a zámky V, 150 - 160. KOM.ENTÁ.A: Wálezy z areálu trutnovského hradu v M Trutnov, neinvent.

b) KULT: Středověk. LOK: Havličkova ul. č. 9. OKOL:
Výkop geologické sondy hl. 2,5 m a š. 60 cm ·proti
sloupu přes šířku podloubí. Sběr Vl. Wolfa a J.
Kruliše na hromadě vyházené zeminy 7.3.1973.
NÁLEZ: Keramika, tenkostěnná (15. - 16. stol.)
ULOŽ: M Hradec Králové, 64/74.
o) KULT: Sttedověk . LOK: Náměstí č. 30. OKOL: Výkop
geologické sondy, hluboké asi 250 cm, na podloubí
domuč. 30 na náměstí. Sonda široká cca 60 cm. ReferentOv sběr na hromadě vyházené hlíny 19.4.1973.
NÁLEZ: Keramika, atypická, silně otřelá (15. stol.)
ULOŽ: M Hradec Králové, 62/74.
V. Wolf - J. Sigl
d) KULT: Středověk. LOK: Prostor při městské hradbě
v těsné blízkosti severovýchodního nároží farniho
kostela sv. Petra a Pavla. OKOL: Geologická sonda
severnč od severovýchodního nároží kostela. Orientace S-J, podél prkenného plotu požární zbrojnice.
Rozměry sondy: hl. 465, délka 160, šířka 60 cm.
NÁLEZ: Na severní užší straně sonda narušuje zdivo městské hradby, rovněž v jeji jižní části je narušováno nějaké zdivo (res . zásyp?). Na vých. straně sonda sleduje zdivo kladené na maltu, jehož funkce není jasná. Ojedinělý nález keramiky (15. - 16.
stol.). ULOŽ: M Hradec Králové, 63/74. KOMENTÁA:
Pdvodní gotický kostel sv. Petra a Pavla stával do
r. 1745 (do požáru) poněkud východněji než dneění
kostel. O jeho pddorysu nemáme žádné zprávy.
V. Wolf

I
- 168 -

e) KULT : Sttedověk. LOK: Palackého ul. ěp. 4. OKOL:
Výkop geologické sondy na chodnika před domem.
Sběr referenta na hromadě vyházené zeminy 20.4.73.
NÁLEZ: Keramika a kosti (15. stol.). ULOŽ: M Hradec Králové, 61/74.
V. Wolf - J. Sigl
t) KULT:

LOK: Trutnov, Jihoslovansk6 ul.
č. 31, 32. OKOL: Geologická sonda, vyhlouben6 na
rozhraní domd č. 31 a 32 proti sloupu ptea ěiřku
podloubí. D. sondy 240 cm, ě. 65 cm, hloubka cca
2,5 - 3 m. Kolem sloupu základové zdivo v A. 6~ cm.
Sběr Vl. Wolfa a J. Kruliše na hromadě materi6lu
7.3.1973. NÁLEZ: Keramika (16. stol.). UL<>f: M Hradec Králové, 65/74.
V. Wolf
Sttedověk.

198. fflEBÍVLICE, okr. Litoměřice
KULT: Laténské. LOK: Pod n4draiim. OKOL: Sběr Te
výkopech základd pro chatu v hl. 80 cm. Předal
s. Froněk. NÁLEZ: Nevýrazná laténská keramika,
patrně v druhotném uloženi. ULOŽ: Exp. AÓ tSAY
Most. LIT: Hlášení čj. 899/73.
D. Kouteckf

199. tAEBOSICE, o. Starý Matetov, okr. Pardubice
KULT: Slezskoplatěnická, latén. LOK: Pisková duna, S od obce, ppě. 315, 316, 322, 325, 328, 441.
OKOL: Sběr tfjen 1972 (J. tervenf). NÁLEZ: Stře
py, fel. struska. ULOŽ: M Hradec Králové, ppč.
14/73. KOMENTÁA~ Jde o zcela novou lokalitu.

v.

Vokolek
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200. rAfsov, o. Holubov, okr. český Krumlov
lULT:

laténské oppidum. OKOL: Systematický
vtzkum Národního muzea v Praze. NÁLEZ: V r. 1973
byl proveden výzkum v západní bráně (pokračováni
z let 1970 - 72) a to na vnittni straně jižního
ktidla kleěÍovité brány. Byla zde objevena vnější zea z kamenů na sucho kladených s výklenky po
svislých dřevěných kOlech - stejného typu jako
zea v severním kfídle téže brány. v cestě brány
pod dlažbou z tičnich obl6zk4 byly nalezeny 3 velk' jámy po sttedových kňlech předpokládané dřevě
né věžové konstrukce, uzavír~jíci vnitřní část
klešÍovité brány (podobná k ~nstrukoe viz Nitriansky Hrádok, Manching ad). V závěru severního kříd
la ~yla zjiětěna hluboká rýha po dřevěné palisádi,
která nálevkovitě rozšitovala (směrem dovnitf oppida) cestu a držela hlinitý násep špičky křídla.
Byl dokončen výzkum severní akropole oppida, kde
byly objeveny kňlové jamky po oktogonálni kňlov6
stavbě ,S cca 12, 5 m se 3 sttedovfmi k'dl.y. Stavba
byla obklopena dvěma rameny (navzájem kolmými) měl
kého ptikopu: dalěí strany takto vymezeného are6lu
se zatím nepodařilo zjistit pro hustf a neproniknutelnf lesní porost ve vých. části akropole. V bezprostř~dni blízkosti oktogonu byl nalezen zlomek
rukojeti bronzové pánve aylestordského typu, zřej
mě tímské provenience. Stavbu lze ptedběžně interpretovat jako svatyni a to jako jednu z nejstariieh fázi typu, jehož dalěi stavební vývoj zachycujeme v Galii v době timsk6 v podobě tzv. galského chrúm. Stavba v Třísově pfedstavuje zatím jedinou oktogonálni architekturu tohoto druhu ve
stfedni Evropě. ULOŽ: Národní 1111zeW1 v Praze.
Pozdně

...
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LIT: J. Bteň, Keltské oppidum Třísov, Praha 1966.
Tft, La Tene oiroular structures in Central Europe, Sborník Istv6n Király Muzea v Sz6kesfehérv4ru
- • tisk•.
J. Břeň
\

201. TUCHOIIY~, okr. Ústi n. Labem
KULT: Neolit, halětat, latén, hradištní, stfedoTik.
LOl: Pole pod výsypkou. OKOL: Systematický poTrchoTý pr6zkum. NÁLEZ: Početný sttepoTf materiál uTedenfoh kultur, zdobené volutové a vypíchané stfepy,
z mladého laténu sttepy a vleělovanou výzdobou. Okrajově střepy z halětatu a lat6nu. Zlomky den a
atfepy z těl nádob. 4. stfepy byly hradiltni, něko
lik zlomkň stfedověkfch, na některých bylo ěervenf
malov,nf. Déle byly nalezeny zlomky kosti, mazanice, 1 sekeromlat nepoěkozent s provrtf:flým otvorem,
pazourkovt eilex a Jádro. ULOŽ: M Ústi nad Labem
pod ěialem KP 282/73. KOMENTÁA: Pole navazuje na
plochu, na které byl roku 1968 proveden záchrannt
vfzkum espo.z i turou Most. V současné době na této
ploie probíhá záchranný výzkum.
M. CvrkoTá

202. TUKLEKY, o. Oslov, okr. Písek

KULT: Ru6 střed.ni doba bronzová. LOK: Pole u leaa,
700 • ji!,od obce. OKOL: Zjiětěni a povrchový sběr
autora zprávy 27.V.1973. NÁLEZ: Zlomky keramiky, mazanice a pazourkový odět~pek na ploše asi 25 x 25 m
(patrně orbou porušený sídlištní objekt). V_okoli
etfepy pouze ojediněle. ULOŽ: U autora zprávy.
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KOIIENTÁA: Asi 500 • vsv nalezee k ...not alai a oběžnf• flábkea (A. Beneš. J. Micb&lek, Z !J. 680/1a
expozitury A6 ČSAV• Plzni).
J. Frohliob

203. tfNEC NAD SÁZAVOU, okr. Benelov u Prahy
~ULT: Hradištní a ~ttedověk. LOl: Are,1 ttneok6bo
hradu. OKOL: Pokračující systematickf v~kua.
NÁLEZ: V roce 1973 byl prov,děn od května do ěer
vence •f~kum na ploše jižně od rotundy. Byla odhalena plocha o rozsahu 7 x 12 m, na jejit vněj11 Jižní části bylo zachyceno v hloubce pr6m. a m
kostrové řadové pohřebiště s orientaci v.z. V hrobech žen a děti nalezeny esovit6 z,uěnice „aivn1
a malého prwaěru i tenké o větším prňměru, někte
ré stříbrem plátované, kromě toho byl nalezen náramek s dvojitým esovitým zakončením, skleněná perla a bronzová záponka. Některé hroby byly překryty
žulovými deskami, hrobové jámy byly vyloženy ka•eny. Severní strana pohřebiště na ápati pahorku s
rotundou a věži byla zasažena vkopem ptikopu. jehož založeni, jak ukázal výzkum, znamenalo zánik
pohtebiště a zásadní změnu starší situace. Výzkum
v roce 1973 přinesl dňkazy o stáři 1. fAze efdliět
ního vývoje Týnce, kterou m4žeme časově položit do
11. - 12. století a zároveň přinesl dňkazy o 2. f~zi vývoje v době kolem r. 1200, kdy rotunda spolu
s kamenným objektem paláce na severní straně a s
hranolovou věži byla na vymezeném areálu o prňmě
ru 50 m opevněna hlubokým pfikopem a kdy vznikl architektonický útvar sídla na místě starěi situace.
ULOŽ: A~ esAV Praha.
A. Hejna
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rfAov

hrad, viz KARLOVA VES, okr. Rakovní k

20,. mnlETICE, okr. Chrudim
KULT: Vypíchaná - eidliětě. LOK: Cihelna (bfv . Kopistova cihelna) - západní stěna, parc . č. 452/1.
OKOL: Záchrannf výzkum 9.VII. - 22.VIII.: 19.IX.5.1.1973. (dr. M. Vávra, U Hradec Králové). NÁLEZt
Na ploěe cca 800 m2 při západní stěně cihelny by.
lo odkryto a prozkoumáno (částečně) 13 neolitictfch s1dliětn1ch objektd (Jámy a soujámí) datovatelnfch vesměs do období kultury s keramikou vypíchanou. Nebyly zjištěny pOdorysy kdlovfch staveb
(keramika, štípaná industrie, zlomky kamennfch nástrojd, mazanice, zvířecí kosti).ULOŽ: M Hradec
Králové. LIT : AÓ čj. 3777/73; 7430/73: 7431/73.
KOMENTÁA: Pokračování záchranného výzkumu z r.
1972.
I. Pavld - M. Vávra

20~. ňstf NAD LABEM - STAEKOY, okr. Ústín. L.
lULTt Lužická, středověk. LOK: Hrad Střekov, bfva16 vinice. OKOL: Sesuv pddy za septikem, v míateoh
kde byl nález lužického objektu, porušeného stavbou
septiku v roce 1971. NÁLEZ: Zlomky keramiky - dna.
okraje, drobnějěí nezdobené stfepy. Zlomky ~azanice a kosti. 3 střepy byly sttedověké. ULOŽ : M Ústí

.

nad Labem pod

ě.

KP 220/73.

M. Cvrková
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206. ~srf NAD LABEM - mMICE, okr. Ústí n.L.
~ULT: Latén. LOI: Pb podél řeky Bíliny č.kat.
1079/6. OKOL: Po~rchoYf prdzkum na části pole za
parkea, Y pásu podél Bíliny, širokém 5 - 10 ••
Povrchový prOzkum prováděl M. Lička. NÁLEZ: lokrajový laténský střep a dva atypick6 sttepy.
ULOŽ: M Ústí nad Labem poč. KP 144/13.
M. CYrkoYi

20T. ÚVALY, okr. Praha-východ

KULT: Středověk. LOK: ZSO Lhota Fidrholec se rozkládá po obou stranách silnice E 15 Praha - Brno,
asi na poloviční vzdálenosti M%i obcemi Újetd nad
Lesy a Úvaly, v okolí přenosné televizní v6te na
kopci "Uvaláku". V dubnu 1973 byly západně od tel.
věže, asi 10 m od silnice prováděny úpravy terénu
pro stavbu. OKOL: V tomto prostoru se nacházel asi
15 - 20 m od silnice a asi 30 m od oploceného objektu tel. věže nápadně zvednutý pahorek porostlý
stromy. Výška pahorku kolem 1,5 m, délka 15 m, ěit
ka asi 10 m. Orientace delší strany východ-západ.
,
NALEZ: Po naru~eni pahorku dozérem bylo zjevné, ie
se skládá z rozpadajícího se zdiva, šlo zřejmě o
zbytek středověké stavby. Kameny byly zděny na vápennou maltu. Při zarovnání pahorku s okolním terénem jsem na zarovnané ploěe, v místech u bývalé jižní delší strany pahorku nalezl nepatrné zbytky zcela zničených, rozrušených, asi 2 - 3 kostrových hrobň. Jinak 4 po celé srovnané ploěe bylo rozruěené zdivo a množetvi malty a prejzň. Přebytečný materiál
z pahorku byl odhrnut na západní stranu do lesa.
Keramika nenalezena. LIT: Jaromir Rajnyě: Život
~
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Úval, duben 1971, str. 7. Místo, kde je dnes televizní vět, jmenuji staří Úvaláci "Na kostelíku".
Zde kdysi stával kostel sv. Václava a jižně od ně 
ho na mírném svahu se rozkládala farní obec "Lhota"
zvaná téf"Fidrholec". Ta byla kdysi úplně zpustoiena, patrně Již za válek husitských, nebo snad od lupičd. Koncem 16. stoletf byla znovu osídlována, aby
pak zcela zanikla ve válce tticetileté . Při stavbě
televizní věže v r. 1960-61 byla objevena část z6kladn1ho zdiva někdejěíh o kostela. Dalěím pozdstatkem po vsi Lhotě jsou 2 studny v jihozápadním cípu
Obory a snad i část stavení čp. 3~ (bývalf lesni úřad). Další zajímavostí je kamenný most přes Vfmalu, postavenf r. 1486 Jižně od Obory. (Tak zni ópln6 citace týkající se ZSO Lhota). KOMENTÁA: Je
zfejm6, že se v tomto případě jednal• bua o pokraěov6ní základd kostela (viz: cit. liter.) nebo o
zbytky jin, stavby ze středověka. Je Jen škoda, že
probl6ay ohledně tohoto objektu se nemohou řelit
rozvinutím záchranné akce. V ddsledku pozdního zjiitěn1 prací a dodatečného hl,šeni do Aá Praha Jif
celková rozrtlstají_ci se stavba znemožnila dalěi
prdzkum.
J. Zadák

VARTA brad, viz SVÁDOV, okr. Ústí n.L.

208. VARVAŽOV, o. Smetanova Lhota, okr. Písek
a) KULT: Pravěká mohyla(?). LOK: V lese 700 • JJV až
JV od lo•ect6 chaty "Roudné kaly"', 10 • již. ·od
Knížecí cesty. OlOL: Zjištěni autora zprávy 25.VIIe
73. NÁLEZ: Mohyla(?).
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b) KULT: Hal§tatsko-laténsk, . LOK: Btval6 pole Štěd
ronských (nyni louka JZD) v poloze "Hroby" těsně
vedle lesa "Na hrobech", 420 m záp. od samoty "U
Štědronských". OKOL: Zjištění blifšich nálezových
okolností a místa nálezu archeologických ptedmě
t6, vyorávaných kolem r. 1922 Václavem ~tědron
ským, autorem zprávy 25.VI I.1973. NÁLEZ: Nálezy
(korále a br. náramek) vyorávány na jednom místě
spolu s četnými kameny na malé ploché přírodní zvfěenině. Patrně zde byla orbou poruěena mohyla. Celkem bylo vyoráno asi 10 polovin žlutých korá16 ze
sklovité hmoty s modrobílými očky, jen asi jeden
byl celý. Dále nalezen br. náramek. Na témže poli
vyorával též "staré nádoby, džbánky, pti bory atd.•,
které věnoval mj. do píseckého muzea. Patrně se
jedné o středověké či novověké ptedměty. ULOŽ: NIi
Praha, i.č. 62996 - 62999 (br. náramek a 3 korále,
·z toho jeden dvojitý (V. Štědronský, Štědronin čp.
7 (3 poloviny rňzných korálň), něco z toho si odnesli sousedé. LIT: J. Filip, Keltové ve střední
Evropě, 1956, 150 ("Středonín"). KOMENTÁ1t : Dle lidového podáni bylo na tomto poli a v soused.ním lese ve 30t~ leté válce pohřebiště.

J. Frohlich

209. VELEMYŠLEVES, okr. Louny
KULT : Knovízské sídliště a šň6rovf hrob. LOK: Pískovna severně od vsi. OKOL: Při pravidelném prň
zkumu prováděny záchranné akce. NÁLEZ: V březnu
jsme prozkoumali zbytky Jam s knovízskou keramiko•,. t~iřecími kostmi. V srpnu 8 knovízský ch jam
a zbytek šň6rovébo hrobu. Zbytky kostrového pohibu

-
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byly uloíeny v obdélníkové jámě s kOlovými jamkami ve dn ě s žlábkem. Nálezy se omezily na zlomky
lidských ko~ti a 8tfepy nádob. ULOŽ: Exp. Aň t5AV
Most č.př.114-130/ 73. LIT; Hláěeni čj. 636, 417,
1118/73.
o. Koutecký - P. Braun

210. VELE Si~, okr.

t„ ,ikt Krutatlov

KULT: Sttedov?k. LOk: Velešín-hrad. OKOL: Záchranný výzku~ v zbtopov~ oblasti vorlniho díla Aimov.
NÁJ.EZ: V roce 1973 byl proveden v čerYenci zjišlovaci výrkum v areálu hradu. Nejprve byla položena
kfitoTá sonda v poloze "tvrz" na západním ptedpo11 hradu, která zachytila pouze slalni podloži.
Stopy předpokládaného sruhov,ho objektu nebyly
zjiětěny. Dalěi sonda byla poloteua na západní•
'1pat1. •nitfoího hradu. Zde byla zachycena stratigrafie sidliětnfch a destrukčních vrstev s nálozy

13. - 15. století. Zjiělovaei sonda na západní• okraji vnitfniho hradu zachytila část kamenného obJ~ktu, patrně paláce. Bylo odhaleůO jihozápadní nároží a v ~épaduiru zdivu byl zjiětěu okenn{ otvor.
Sonda J-S zalofená na ploše vnittufho hradu zachytila těleso N~~~rn1 obvodové ~di.
A. Hejna

211 . VELIKÁ VES, okr. Chomutov
IULT: Knov1zskA. LOK: Pískovna. OKOL: Na základě
hlil~ni I. Hady, pracujícího na vf1kumu • Chntebu,
dicich, proveden drobnf zásah. NALtZ: Zachyceno 5
situací, 3 již dřive zcela znič~ny, dal§f dvě
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tvofily zbytky zásobních jam knovízské kultury.
ULO'l: Exp. AÚ ČSAV Kost, č.pf. 55/73-60/73. LIT:
Hlášeni čj. 103~/73.
J. Bubeník

212. VEPAEl, o. Nové Ouholice, okr.

Mělník

KULT: Vypichan,, knovizsk6, slovansk,. LOK: Pole
na "Sochornici" ppč. 29/1 a přilehl6 zahrady.
Základ.ni mapa CssR 1: 50.000, sekce 12-21 lralupy n.Vlt. 16 - 18 nnn od východní a 198 - 201 od jižní sekční č6ry. OKOL: Povrchové sběry v.
Fencla a spolupr. z Kralup n.Vlt., březen 1973.
NÁLEZ: Keram. střepy. ULOŽ: M Mělník, č.inv.
Pr 16651 - 1668T.

K.

Sklenář

213. VESEL&, okr. Rokycany

KULT: Středověká dehtařská pec. LOK: Na mírném
&Tahu, 200 mm sz· od obce, parcela kat.č. 128/3,
Základní mapa ČSSR 1 : 50.000, sekce 22 - 11
Přeštice, 85 mm od východní a 17 mm od severní
sekční č6ryo OKOL: V dubnu 1971 byla lokalita narušena melioračntm kanálem. Sběr zlomkové keramiky předán JZD Vesel6 Západočeskému muzeu. V srpnu 1971 a záfi 1972 proveden s expoziturou At v
Plzni záchrannt výzkWB, zpracoT6n 1973. NÁLEZ:
~kolem záchranného výzkumu, bylo zjistit rozsah
lokality a 6ěel případných objekt6. V roce 1971
byly odkryty sondy A - Fo celkové ploěe 30 m2 ,
které urěily obvod osidlenf. Lokalita je omezena
pfevAf.nou měrou na misto naruien1 meliorační• kanAlea. V sondě~ byla zachycena rozruěená zidka,
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za nii byla uložena vrstva červené hlíny o pr0měr
n6 mocnosti 25 cm, bez keramidtých nález4. V sondách D, E a F byla zachycena rozptýlená keramika
ve zlomcích, pfi okraji melioračního kanálu hustě
koncentrovan,. V Jihozápadním rohll sondy F probihA p6s destruovan6ho zdiva z lomového kamene. Kulturní vrstva leží 15 cm pod současným povrchem. V
keramické• materiál• se vyskytuje omezenf počet typ6 okraj6 velkých zásobnicovfcb nádob, na vnitfni
strani pokrytých vfraznt• dehtovfm nálepem. leraaiku je mofno datovat na počátek 13. století. V roce 1972 bylo v záchranném vfzkumu pokračováno a
zjiěl ovací sondy z roko 1971 byly rozěifeny tak,
cby pokryly celf rozsah lokality. Ve vfchodni části zkoumané plochy na podlofi z iedého jíl•, v hloub~• 20 ca byla tenké souvislá vrstva uhlik4 na ploěe
150 x 60 c•. V její blízkosti východním směrem byla •ětií nahromadělina zlomkové keramiky. Skládka
ěerven6ho jílu na jitni straně zkouman6 plochy byla i na &Apadni straně ukončena destruovanou zídkou z kamen4 kladenfdl na sucho. Západním směrem
Y blizkosti _malébo močálu byla odkryta destrukce
objektu z kameni\ kladených 11a such•, na hlinité pfep41en6 podlof1. Destrukce byla kruhovitého tvaru o
pr6-ra 2.~ • a na západní straně ptisedala k ploch6
destrukci o ěifce 1,8 a délce 3,5 m. Pod kruhovitou
destruk~i byla vrstva dřevlného uhli a ohořelých dfev.
Tato vratva obsahovala i větší počet zlomkové keralliky se •topa•i pfepáleni na vnttfnich stranécb a nále\ ěern6 tvrdé hmoty. Laboratorní zkouška prokázala, že
j edna o smolnf dehet. Terén pod uvedenou
vrstvou byl ptep,len. Podloti pak bylo tvořeno iedfm sterilní• Jilea. V keramick,a materiál~ z cel,
lokality je nápadné jednotnost ve tvarech velkfcb

ae
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z6aobnioo Titfch n6dob a Airoce Tně vytatenflli okraji, zdobenfai Jednoducbfm ptesek4vánia nebo
proaačk6vAnia. V n6kolika pfipadeob Je podbrdlí
n6dob proTrtáno dvojicemi otTorG. 8~ keralldok,bo uteri61u Je ptep6leno nebo•' na Tnitfni atranl Tfraznt nálet debta. Z6chrannfm v:tzkumem byl naruienf objekt určen jako dehtafskA dílna z po66tka
13. století. Vzhledem k rozsahu lokality 1 aile kulturní Trstvy mdžeme usuzoTat, ie dílna p6aobila na
zkoumaném mistě jen velai kr6tkou dobu. Na podzi•
1972 byly na pozemcích v okolí lokality bagrov6ny
aelioračnf rfhy na ploie 4 u 2 , které nezachytily
i6dn6 dalěf stopy po objektech podobn6bo charakt••
ru nebo oeidlen1 (obr. V, VI, VII). ULoft Z6padoěesté muzeum v Plzni, odd. dějin teudali8Dal. LIT:
Zpráva ved. vfzku- čj. exp. Plzeň 253/71, s,/73,
zl.JI - HA 3/71, 8/72. lOKENTÁA: Viz BZO 1972.

r.

Frfda

21«. VIÚKOV, okr. Chomutov
a) ~ULT: Starěi doba fimskA. LOl: Sil6tn1 jáma za vepfinoe• u n6drafi. OKOL: Ra základl h166enf v. Pelce a objevu J. Oktábce, dopisujícího 6lena ČSSA
pfi l;$AV. NÁLEZ: Prozkoumán zbytek (cca 2/3) polozemioe zachycen6 J. OktAbce•, kterf Jif pfedtf•
vyzdvihl ze stěny objektu několik keramickfch zlo•k6, kter, nám později pfedal. ULOŽ: Exp. A~ ČSAY
Moet, 6.pf. 44/73. LITi HlAleni ěJ. 609/73.

J. Bubeník
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b) KULT : Stře dověk . LOK : Stavba teletníku pti jižni okr aji vsi nedaleko kostela. OKOL: Hlášeni
v. Peloe, spolupra covníka muzea v Kadani. NÁLEZ:
Prozkoumán sidlii tni objekt ve stěně vfkopu, ve
Yfplni objektu kamenný zával a stopy po ohni, mezi keramickými nálezy z objektu zastoupeny i zloaky ěerYeně malované keramiky z jemn ě plavené žlutav6 hliny, dále ziek6ny z objektu t6f telezn6
pfedmity, zlomky sr pu , podkova, noiik, pfeska opaaku (13. st ol .). ULOŽ: Exp. Most, č.př. 43/73.
LIT: Hl6Aeni čj. 609/ 73.
J. Bubeník

21G. VLASTEC, o. Oslov , okr. Písek
KULT: Knovizskf f6rovt hrob(?). LOK: Na poli 600 700 m sev. od odb očky ze silnice Vlastec - Zvíkov
k samotě "U Uare~k6", asi 60 - 70 • záp. od silnice. OKOL: Zjištěn i místa nález• bronzov6 jehlice a zlo u nádoby a uptesněni nálezovfch okolnosti
autorem zprávy 7.VI . 1973·. Nález učiněn asi v r.1946
v. Jarouěkem a J. Hesounem z Vlastce pfi melioraě
nich pracích v tmavé vrstvě. Z několika zlomkl keramiky zachráněn pouze největěi střep. NÁLEZz Bronzová jehlice a veikou kulovitoa hlavici a zlomek
n6doby. ULOf : M Pi6ek, i.č. 1071. LIT: D. Dubskf,
Pravěk jiinich t ech, 1949, 108, 67T, Z čj. 2631/48
Af ČSAV v Praze; J . Frohlich, NZ čj~ 6~57/73 A0
ČSAY v Praze. KOIIENTÁA: Je potřeba opravit lokalizaci Dubského: nález nebyl 200 m Jit. od ielezniě
ni zastávky Vlastec, ale 1000 m ZSZ a nebyl na poli Kotrby, ale Slabé ho .
J. Frohlich
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21&. VROUTE~ U PODBOAAB. okr. Louny

lULT: Hradiětni a sttedovék. LOK: Kostel a jeho
okoli. O~OL: Záchranný Yjzkum. NÁLEZ: V dubnu a
lrt'itnu 1973 byl proveden v souvielo•ti ee stavební 6pravou románského kostela ve Vroutku z6chrannf 'Yj'zk11111 uvnitf objektu i v jeho nejblifii• oko11. UTnitf kostela se podafilo zaohytit stopy etariích dlažeb a hroby z doby existence objektu. Na
vfchodní stran~ za apsidou byl nalezen kostrovf
hrob. datovaný esovitou bronzovou záuěnioí. Na
ploAe aeverně od kostela bylo zachyceno sttedově
k6 i aladěí pohtebiětě. Na severozápadní straně
od kostela, ve vzdálenosti 4 m od západní stěny
v6fe, se podařilo zachytit pod vrstvami nav4tek
a deetrukce zbytky kamenn,ho objektu, jehot vfohodnf st6na měla délku 10 m. Severní a jiini zdivo objektu bylo motno sledovat v délce S• k z6pada, kde
byla situace poruěena založeni• ohrad.ni zdi velkoatatku. Zdivo objektu bylo budován• z opracovanfob
kaaen4 na hlínu, bylo lioovéno a v rovině nad p4Todni• terénem, mělo stopy f6dkovánf. Podle n6lez6, zjiětěnfch uvnitř tohoto objektu, lze pfedpokl6dat , ie staTba byla založena shod.ně s kostele•
v 1. tfetině 13. století. Vzhledem k existenci tribuny ve Těži kostela lze vyeloTit názor, te zjiětě
nf objekt by l obytnou stavbou-paláce•, kterf spolu
• koatelem tvořil stavební komples venkovského aidla v roaánsk,m období.
A. Hejna
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217. VRŠA.NT, o. Bylany, okr. Most

KULT: Doba bronzov6 (án6tick6 kultura?). LCIC: Vfkop pro ety16novod Z61uti-Neratovice. OlOL: Pr6zkua na trase etyl6novodu. NÁLEZ: Regiatrnén, nakreslen a zaměfen sidliitni objekt, patrnt ve atině vfkopu, pro pokročilou roční doba a ipatn6 poěaai odebr6n pouze vzorek keramickfob zloů6 ze
atěny objektu. ULOŽ: Exp. A~ ČSAV Moat č.pf. 54/73.
LIT: H16šen1 čj. 13,9/73, 13~5/73.

J. Bubeník

218. VYSOd TAEBUŠICE, o. Krásnt Dv4r, okr. Louny
KULT: Mohylov6 a tnovízsk6, mlado- at pozdně bradiitnt. LOK: Stavba sušárny chmele na severoz6padní• okraji obce u silnice na KrAent Dv6r u Podbofan. OlOL: Na z6kladě hlášeni F. Šimy ovifov6na
aituace na stavbě. NÁLEZ: Na skrfvoe nebyly patrny objekty ani ve vykopanfcb základovfcb rfh6ch.
Sběre• ziatáy pravěk6 a v meněi mife i bradiitni keramiet6 zlollky. Pravěké zlollky náleteji tultufe mohylov6 a knovízské. ULOŽ: Exp. A~ CSAT Kost,
ě,pf. 45/73. LIT: Hlášeni čj. ~61/73, 732/7~, NZ
čj. 156/74 Most.
J. Bubeník

219. ZÁLUŽICE, o. Piitin, okr. teské Budějovice
KULT: Pozdní doba lat6nsk,, sidliětě - sbě~. LOI:
Štěrkopiskovf ostroh na jižním bfehu rybníka Bezdrev. asi 150 metrň jižn~ od mdstku s vfěkovtm bodem 382,0 • a asi 800 • ZSZ od západ. okraje osady.
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z,kladni mapa

tssa

1 : 25.000, sekce 22-443 Hlu-

boká n.Vlt., 136
od zApadni a 113 111ft od Jilni
eekčni čáry. OKOL: Sběr dr. K. Žebery z Geologického ústavu Praha 1956 a 1973. NÁLEZ: Zlomky tuhových nádob, některé s hustfm svislým hřebenovánim.
ULOŽ: Exp. AÚ v Plzni, přfr.č. P 1/73. LIT: N2 AÚ
čj.

3035/73.

J. MichUek

220. ZÁVIŠÍN, okr. Strakonice

KULT: Středověk, sejpy u obce. LOK~ Bližší lokalizace není zatím známa: pouze údaj, že nalezeno v
sejpech u obce a snad v poloze "Lopatárna" (?).
OKOL: Neznámy; dar J. Siblíka, muzeum v Blatné.
NALEZ: 1. část nízké zvonovité pokličky, p. světle okrový až šedý, pr. okr. asi 140 mm, zach. v.
56 mm; 2. část menšího hrnce s ven vyhnutfm protlábnutým okrajem, p. tmavohnědý, pr. okr. a&i
120 mm, zach. v. 115 mm (13. stol.). ULOŽ:M Blatn,, i.č. A 140, A 141. LIT: NZ AÚ čj. 3061/73.
KOMENTÁ.A: Oba nálezy mohou být dobrým vodítkem a
dokladem pro sledování těžby a rýžováni zlata v
~

Jihočeské

oblasti.

J. Michálek

221. ZB!ŠIQ:, o. Bernartice, okr. Písek
KULT: Mladší doba hradištní. LOK: Současná vesnice dht čp. 33. OKOL: Při práci na zahradě u domu
nalezl majitel p. Capouch zlomky keramiky a odevz,
dal k registraci do muzea. NALEZ: Zlomky silnostěnn6 tuhové zásobnice, zlomek borni části nádoby sil-
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šikmo vytaženým okrajem, na
podhrdl1 fada ěikmo položených vryp6, povrch ostrý. Zlomek výdutě nádoby silnějěich stěn s plastickou liětou na lomu výdutě nad lomem, silnějěi
brotitA vlnovka a fada ěikmo položených vryp6.
UL<>f: OM Písek, i.č. A 1738. LIT: Nepublikováno.

nějěich stěn

s

vně

E. Koppová

222. ZBONÍN, okr. Písek

KULT:

Pravěké

mohyly. LOK: V lese 200 m SSZ od
nejzápadnějěibo domu T osadě Plazy (čp. 6)0 OKOL:
Zjištění autora zprávy 25.VII.1973. NÁLEZ: Jedna
mohyla je 25 m od kÓty 396,8 m, dvě nejist6 jsou
asi 60 m ZJZ a 80 m JJV od ni.
J. Frohlich

223. ZLIVICE, o. titová, okr. Písek
KULT: Středověk. LOK: Odpadová stoka jalového splavu a hlavní odpadov6 stoka rybníka Skrýšov, východně od Zlivic. OKOL: Povrchový sběr autora
zprávy 14~111.1973 na základě hlášeni kronikáfe
obce ttžové Fr. Krhouna. NÁLEZ: Patrně ZSO Skrýšov : Zlomky keramiky, zvířecí kosti a drobnf teleznf ptedaět. ULOŽ: M Pisek. LIT: J. Frohlich,
Výběr z prací člen6 Historidtého klubu pti JčM _
v t. Budějovicích X, 1973, 129; NZ čj. 2997/73
AÓ ČSAT v Praze.
J. Frohlich

• 185 -

224.

zv11ovsd

PODHRADÍ, brad Zvíkov, okr. Písek

KULT: Doba bronzov6, laténská, hradiětni - hradiě
tě: attedověk - hrd. LOK: Hrad Zvikov - východní
trakt hradu, na vltavsk6 straně. OKOL: Zjiilovaci
aond,tni vfzkum autora 2. - 11.5.1973. NÁLEZ:
1. místnost ae sklepem - zde v r. 1972 nalezen
poklad minci a teleznA šipka (M Písek) - v sondě
v SV rohu, v tmavě zbarvené vrstvě at do hl. 120 cm
'
zlomky keramiky od sttedni doby bron1ové ai do stfedoTěku (13. stol.), zlomek skla, zlomek br. tyěin
ky, feleznf hřeb a zvifecí kosti. 2. Místnost ae
2 klenbami - začiatěny stěny profilu - v něm vrstva destrukčního zivalu ee zlomky pravěké a attedovik6 keramiky. 3. Místnost č. 3 - při severní zdi
vedena sonda až na skalnaté podloži - zbytek kulturní vrstvy o síle 0,5 m s ňetnými zlo y keramiky 13. etoleti a množství zvifecicb kostí - tuto
vrstvu lze uvést ve spojitost se vznikem hradu.
4. Místnost č. 4 - jižn, od č. ~: zde vedena sonda přivých. stěně hradební zdi, vybrána at na podloti; Y sT. rohu místnosti zachycena část obdélnikoYé j6my s pravěkou keramikou. V JV části sondy
při zdi zachycena část větěi zahloubené obdél. J6'fllJ o maz. hl. 70 cm, s k6loYou jamkou - ve vfplni
JÚIJ keramika z doby laténst, a zlomky bronz. kroužku(?). železnt fragment a zvifecí kosti . ULOf: Exp.
Af v Pl~i, pfír. č. P 21/73 - P 46/73. LIT: Hl6Aeni o vtztumu čj. 313/73 exp. Plzeň. lOMENTÁA: Zjiilovaci vfzkma prok6zal osídleni ostrohu od střední
doby bronzové (mohylov6 kultura) přes pozdní dobu
bronzovou (R HB), dobu laténskou až do stfedověka.
Dalií Yfzkua bradu by bylo nutno orientoTat na ěi
Ji pted hradem, jižně od Písecké brAny. do prostoru
obtaniěenébo pásem val6 a příkopě, zatím nedatovatelnfch.

J. Michálek

I
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225. ŽELENICE, okr. Most
KULT: Laténská, ojed. starohradištní. LOK: Uezi
obci Lib6Aice a Bilinou - Kyselkou v úzkém akalnat,m údolí teky Biliny. OKOl: Záchrannf vjzkum.
NÁLEZ: ~2 obj. (HD - LD); zkoumány laténské kostrové hroby, dva příkopy a dvojitou palisádou,
pravděpodobně kultovni místo (mazanicová kra s
rytou ornamentikou sousttednfch čtverod): keraaika, kovov6, atleněn6 a koatěn6 pfedllěty. ULOŽ:
Kuzeua Teplice, fond Archeologiok6 muzeua, č.pf.
2/73. LIT: NZ M Bilina: J. Waldhauser, geltaké
opevněn6 aidliitě • pohfebiltěa a pravděpodobně
kult. aiste• u felenic (AR 1975 v tisku).

J. Waldhauser
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REJS1'All LOKALIT PODLE lULTUR
f~alturni zafazeni a klasifikaci n61ez6 provedli
autofi zprAY.)

PALEOLIT

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 56a, 69?, 1~

MEZOLIT

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 48, 88, 150, 186

REOLIT,

Yieobecně

•••••••••••••• 17, 24, 44?, ,s, 75, 1E2,
136, 153?, 157, 170, 201

Kult. volutová••••••••••••••••• 4b, 13, 34, 61, 65a, 95,
124, 13Z, 152a, 162a,
179a,b

Kult. a Yypich. ker. ••••••••••• 11, 13, 38, 61, 80, 91b,
9ld,e, llT, 124, 126,
148b, 152a,b, ~79b, 20,,
212

EMEOLIT •••••••••••••••••••••••• 11, 6Sb, 7S, 91d, 102,
114, 122a,c, 136, 147,
148a, 149, 150, 15?a,
195a,b(?)
Kalt. zvone. poh6r6 •••••••••••• 11, 59
Kult. s keraa. IĎ6rovou •••••••• 59, 76, 190a,b, 209

Kult. nálevk. poh6r6 • • • • • • • • • • • 13, 122(?), 127, 148a,
195a

Vfl.

aidliětě

•••••••••. . .•••••• 34

DOBA BRONZOY&, Yěeobecně ••••••• 13, 56b, 6!, 92, 160,
162b, 302, 224

Kult.

únětick,

••••••••••••••••• 4d, 11, 15, 38, 47a, 61,
80, lila, 114, 148b, 149,
152a, 175(?), 177a, 188,
21T(?)

I
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Kult. mohylová•••••••••••••••••• 14, 28, 51, 131a, 140,
172?, 17Ta, 190a, 191,
218
lult.

milavečská

lult. knovízská

• • • • • • • • • • • • • • • • 140, 191

• • • • • • • • • • • • • • • • 4c, 9, 11, 14, 30, 38,
41, 51, 5~. 58, 79, 85,
101, 108(1,2), 108a, 114,
115, 116, 117, 129, 148c,
151, l&l, 166, 172, 171a,
190a, 209, 211, 212, 215,
218

~titarský typ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 37, 85, 114, 12la,b, 139,
152d, 177a, 180

~ult. lužiek, ••••••••••••••••••• 42, . 50a, 59, 64, 76, 85,
104, 180, 187a, 205
DOB.& HALŠTATSKÁ, vieobecně •••••• 38, 51, 9la,t,g, 142,

148b?, 149, 157a, 182,
183a, 201
Kult.

slezsko-platěnick6

•••••••• 20, 110, 168, 199

Kult. bylanská•••••••••••••••••• 12c, lf, 78, 152a, 161

MohylOTA kult. doby halitat • •••• 29, 45, 131b
pozdně

halltatsk6 ••••••••••••••••• 8, 48, 53, 95, 132, 133,
208b
DOBA LAffNSKÁ ••••••••••••••••••• 12a, 12b, 21?, 23, 51,
54, 59, 85, 91c, 94?, 102,
106, 120, 132?, 162a,b,
165, 166, 17Ta, 180, 198,
199, 200, 201, 206, 219,
224, 225

Období
ěaaně

lat,nsk6
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DOBA

AfKsú ·············~······
o

DOBA ST!HOV Áld KÁRODIJ • • • • • • • • • •

84, 102. 117, 122a,c,
130, 142, 157a, 165,
168, 21,a
102, llld

DOBA SLOVANSKÁ
Pratekf

typ•••••••••••••••••••• 95?, 132

Obdob{ hradiitn1 ••••••••••••••• 4a, 14, 16a,b, 18, 30,
31, 50a , 51 , 52, 5eib , 70? ,
71b, 77, 81, 87, 93?, 94,
95, 96, 10,. lllb, 123,
129, 132, 1,a, 143a, 145,
150, 152c, 151a, 162b,
168, 180, 182, 190a, 1958,
201, 203, 212, 216, 218,
221, 224, 225

snlEDOm •••••••••••••••••••••• 2, 3, 5, &, T, 12b, 13,
160, 19, 22, 25, 26, 21,

,n.

32, 33, 34, 42, 43,
4Tc, 49a,b, 50a,b, 55, 62,
63, 65b, 65c,d, 66, U,
na,b, 72', 82, 83', 90,
91(1,2), 99, 100, 103',
104, 105, 110, llla,b,c,
113?, 11«, 125a-e, 128,
129?, 134, 137a,b, 138,
142, 143b-g, 144a-e, 145,
146, 156, 157b?, 163, 164,
ltn, 169, 173, 11,, 175,
17Tb, 180~ 181, 182, 183b,
185, 189, 190a, 191, 192a,b,
°193, 194a, 196, 197a-t, 201,
203, 205, 20T, 210, 213,
214b, 216, 220, 223, 22C
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Stte•oY6k - brady••••••••••••••••· 3, 5, 9, 40, 72, 74,
89, 94, 98, 107, 111,
121c, 135, 154, 155,
151, 159, 181b, 194b,
224
ROYOVU ••••••••••••••••••••••••••• 1, 39, 4Tc?, 500, 60,
63, 73, 137c, 146, 176,
177b, 192a

MOHILY -

Yleobecně

• • • • • • • • • • • • • • • • 4d, 18, 28?, 29, 31,
45, 70, 101, 1,11,
208a?, 222

HRADIŠTI - Yěeobecně •••••••••••••• 91g, 93:, 96, 104, 1131,
224
PRAvll - neurčeno ••••••••••••••••• 21, 66,, 67, 70, 109,
lllb,c, 113, 119, 1~

lULTURA NEURl'.:ENA •••••••••••••••••• 36, 58?, 93, 148b, 162b,
171, 171, 184
NEGATIVNÍ ZJIŠTtNf •••••••••••••••• 35
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ARCHEOLOGICKt NÁLEZY A VÝZKUMY LITOJimňICKtHO MUZEA
V LETECH 1945 • 1973
M. Zápotocký
Poč6tky

archeologické práce na Litoměticku spadají
Již do 17. století a dokladň soustavnějšího prňzkumu pfibfv6 v prňběhu 1. pol. 19. století. V 70. letech vznikla
prvá muzea v Třebenicích (1871) a v Litoměřicích (1874 muzeum Prňmyslového spolku). později pak další v Úětiku
(le96), Budyni n.o. (1898), Roudnici n.L. (1900) a Libochovicích (1906), při kterých postupem času rostly také
vesměs kvalitní sbírky archeologické. Stoupala i činnost
a úroveň archeologň - amatérO. Sbírkové fondy získané tak
do doby 2. světové války byly ji1 skutečně rozeAhl6, i kdyf
značně rozttíětěné, odbornik~m mnohdy neptistupn6 a z valné č6sti nezpracované (srv. celkový přehled archeologick6
práce na Litoměřicku do r. 1945 ve vlastivědném sb. Litoměticko VIII 1971, 5-64}.
Po skončeni války ee sběrná i odborná činnost zvolna
soustteaovala do nově budovaného Okresního muzea, kam byly
též postupem doby převedeny předválečné soukromé sbírky J.
Kerna, K. Lichtenfelda, K. Gattermanna, společn6 sbírka G.
Justa a o. Tschakerta a tada dalěích, včetně sbírky zruieného muzea v Úštěku. Por. 1960 sem pak byly ptedány i sbírky z dalěích zrušených muzei venkovských měst - Libochovic,
Lovosic, Roudnice a Ttebenic.
V 1. 1947 - 9 11Uzeum vedl dr. J. Macek a po něm do r.
1954 dr. o. Votoček. t1nnost se tehdy jen zvolna dostávala
do normálních koleji a sbírky, podstatně rozěitené četnými
konfiskáty, zOstávaly ještě dlouho rozptýlené po rOzných
provizorních skladech a jen postupně se pořádaly a soustře
aovaly do dnešních depositářO v budově staré radnice přidě
lené muzeu v r. 1950. Situace se lepěila nž b ě hem 50. let.
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Por. 1954 byl vedením muzea pověten prof. J. Fiala a e
nim zde pracoval J. Jedlička. Oba spole~ně provedli téf
fadu záchranných akci, kupt. v pískovně u v. Žernosek,
• Hrdlech, Polepech, na tadě staveniět v Litoměficich,
ve zná.mém hrn6ifském stfedisku Levíně i jinde. Plodná byla i spolupráce s archeology Krajského muzea v Tepliciob
dr. z. Váňou a dr. J. Hralou i s řadou pracovnik4 Archeologického ústavu.
K podstatnému zlepěeni doělo v r. 1960, kdy po správ•
ni reformě okresu a reorganizaci muzejní sítě muzeum získalo řadu nových pracovnikO. V jeho vedeni stál od r. 1958
J. Jedlička a administrativně se dělilo na tfi odděleni:
historické, ptirodovědn' a archeologické, kde spolu s autorem této zprávy pracovaly jako konservátorky J. Fialov6
a B. Matlachová. Hlavním úkolem tohoto období bylo roztfiděni, uspořádáni a soupis depozitářd a s tím spojená práce konzervační. Sloučením sbírek ze zruěených muzei i aoukromtch vznikl postupem let rozsáhlý nálezový tond,ěitaji
oi několik desítek tisíc inventárních čísel a neustále rostoucí novými ptirdstky z výzkumft i dard. Materiály ziskan6
do r. 1970 byly rozděleny podle obci a v jejich rámci dle
Jednotlivých naleziět, nálezy pozd~jší počínaje r. 1971 byly z praktických ddvod6 fazeny dle dat jejich získáni. Pr6ce v terénu byla intenzivnějěi počátkem 60. let, kdy bylo
provedeno též několik větších vfzkum6 (Křesín, Lhotka, Lovosice. Poplze). Pozdňji, kdy hlavni •pozorno,t Jsme věnova
li uspořádáni depositáře, se výzkumy omezovaly prakticky
jen na záchranné akce. Aadu nových lokalit a cenných nález6
Jsme odkryli především při pr6zkumeoh na projektech velkoploěných závlah, prováděných na dolním Poohří a na přileh
lé části Polabi hlavně v 1. 1966~68, na rdznfch dálkových
pr6kopech a stavbách JZD. Mnoho nález6 bylo zachráněno po
hlášeni VB, UNY a pfedevěim pak zásluhou celé řady vlastivědných spolupracovnik6 muzea - J. Kruncla, J. Štěpána,

- 193 -

v.

Pavlika, J.A. Zázvorky, Fr. Schmiedla, J. Fialy, F. Janovského a dalěich. Podrobnějěi zpráva o archeologické
činnosti na Litoměticka v tomto období bude zvefejněna
zároveň se soupisem nélezd a literatury ve sborníku Litoaěficko XII (v tisku).
V n6sleduJici části je podán soupis veěkerfch n6lez6 a terénních akci, které Okresní muzeu• v Litoměficicb
u•kutečnil• v 1. 1945 - 1973; nejsou zde věak pfirfastky
získané jednotlivfmi regionálními muzei Litoměficka pted
jejich zruěenim, ani akce jiných archeologických instituci. Mapové údaje jsou uváděny dle map 1 : 50.000. Data v
rubrice OKOL. udávají bua terminy akci, nebo dobu, kdy n6lez byl předán muzeu.

1. BECHLfll

1) KULT: ŠĎfarová. LOK: Pole Jz. od obce. OKOL : Dar
P. Cibocha v r. 1961. NÁLEZ: Kaaennf sekeromlat.
2} KULT: ŠĎfarová. LOK: Pole "Nad slapem". OKOL: N6lez z r. 1883, pdvodně ve sbírce knitete LobkoYioe, do U Litomětice ptedAn z M Mělnit v r. 1966.
NÁLE~: Kamennf sekeromlat fasetovanf.

2. BÍLÝ KOST~LEC , o. Konojedy
KULTt Středověk. LOK: Vozová cesta zkracující aerpentj'nu silnice na Pohorsko. OKOL: Sběr K. Kubáta,
30.VI.1971. NÁLEZ : Zlomek červeně malovaného džbánu.
3. BOHUŠOVICE NAD

oHAí

1) lULT: K.novízak6, hradiětni. LOK: Pole "Za hřb it o 
vem•, ppč. 262, 312, 313. OKOL: Stavba čisticí sta-
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2)

3)

•>
5)

6)

71

nice a prdkop pro potrubí v 1. 1951-7. NÁLEZ: Jáma a sběry: keramika.
KULT: Volutov6, ěĎOrová, únětická, knovízská, balětat, timská. LOK: Bohušovická mlékárna na kat. území Brňany ppč. 120, 121/2. OKOL: Záchrannf vfzkum 26,.IX., 19.X.1961. NÁLEZ: 2 tostr. hroby kult. ěĎOrová, únětická, sídlištní keramika knovizsk6. OKOL: Stavba nových objektň na ppč. 121/2.
sběry F. Vydry, 9.X.1968. NÁLEZ: Sidliětni keramika, knov1z~k6, balětat, římská. OKOL: Stavba vodárny na ppč. 119, sběr P. Straky, IV. 1965,
NÁLEZ: Sídlištní keramika, římské. OKOL: Blíže
nelokalizované sběry F. Vydry, II. 1970. NÁLEZ:
Sídlištní keramika, kult. volutová. halětat.
KULT: Hradištní. LOK: Gottwaldova ul. OKOL: Výkop
;
pro vodovod, výzkum 7.VIII.1968. NALEZ: 3 kostrov6 hroby, keramika.
KULT: Hradištní. LOK: Tylovo náměstí. OKOL: Vfkop
;
pro vodovod, 23.IX.1969. NALEZ: Zničeno cca 8-10
kostrových hrob~, zachráněna 1 nádoba.
KUL1: Hradištní. LOK: Ulice S od kostela cca 50 ••
OKOL: Výkop pro vodovod, prdzkum J. Jedličky 24.
;
VIII.1969. NALEZ: Keramika z jámy.
KULT: Volutová, hal§tat, hradištní. LOK: Pole ppč.
581 mezi zahradou Sokolovny a bfv. pískovnou Tře
bického. OKOL: Rigolování krecht4, výzkum 7.XI.1964.
NÁLEZ: 1 kostrový hrob zničen, 1 kostr. hrob se železným nožem, patrně hradištní. V této poloze na
poli p. Gruncla nalezena již v r. 1944 při orbě
(sběr F. Vydry, do muzea ptedáno 13.X.1970) keramika volutov, a halštatská.
KULT: Pravěk. LOK: Stavba rohového domu proti n6drati. OKOL: Pti stavbě v době 2. svět. války.
zprAva F. Vydry, 16.X.1970. NÁLEZ: Nádobka pravěká,
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údajně

zde

zničen

i kostrový hrob s miskou (ulo-

žení?).
8) KULT: Neolit, ěňdrová, únětická, ml.d. bronzová,
bylanak6, hradištní. LOK: Bez údaj6, patrn ě z katastru obce. OKOL: Ze sbírky mistni školy převza
to v r. 1964. NÁLEZ: Týl sekery, 2 sekeromlaty,
6 nádob, střepy.
9) KULT: Pozdní d. hradištní? LOK: Nové aídliětě S
od obce, V od silnice do Terezina. OKOL: z,kladov6 jáma pro ddm č. 5, výzkum 6., 7.III. 1973.
NÁLEZ: Zbytky 6 kostrovtch brobd bez m1lodar6,
na 1 lebce skvrna měděnky.

,.

BOREČ

IULT: Eneolit? LOK: Vrch Boreč. OKOL: Sběr l. lubáta, Ill. 1965. NÁLEl: Pazourková šiplca.

5. BRIANY

1) KULT: Volutová, ml. neolit/st. eneolit (patrně
KNP), ěĎdrová, halštat(?). LOK: Pole Jod obce,
závlahový systém. OKOL: Prdkopy pro potrubí, vfzkum VIII. - IX. 1963. NÁLEZ: l kostrovf hrob šĎd
rovf, testovány profily 11 sídliětních objektd.
2) lULT: ŠĎdrová. LOK: Patrně katastr obce. OKOL: Ze
ěkolni sbírky převzat v r. 1962. NÁLEZ: Kamennf
sekeromlat tasetovanf.
3) Srv. t6ž Bohušovice-mlékárna.
6. BRNiKOV, o. Podbradec
KULT: Únětická? LOK: Dvdr domu čp. 128. OKOL :
Výkop na dvoře, výzkum 5.1 . 1959, M Teplice.
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NÁLEZ: Hrob se 2 akrěenfmi koatr~i, bez llilodar4.

T. BROCNO. o. Chcebuz

KULT: Neolit/eneolit. LOK: Dvdr hájovny. OKOL:
Sběr, ptedáno 25.VIl.1966. NÁLEZ: Týl kamenného
aekeromlatu.

8. BROZANY NAD

oHAf

1) KULT: Volutová, vyp1chan6, Jordanovak6, KNP, tiv•
náčsk6, zvone. poháry, úněticki, ml.d. bronzová.
LCK: Pole "Na sttednim kuse", ppě. 651/1, 7-12.
OlOL: Prňkopy pro potrubí závlahového ayat6mu, Tfzkum IV-V. 1963. NÁLEX: 5 kostrovfch hrob4 ánětic
kých, profily jam č. 1-30 a ojed. nálezy.
2) KULT: Únětická. LOK: Pole ppě. 651/30, J ě6at 651/1.
OKOL: Výstavba komplexu hosp. budov JZD na S okraji
obce. NÁLEZ: 2 kostrové hroby zničené pti hloubeni
Já,ay pro hnojiětě; 16.Y.1967 pfevzato z jejich Tfbary 5 nádob.
3) KULT: Pozdní d. hradištní. LOK: Pole v poloze "Kopaniny". OKOL: Stavba dvou obyt. doml proti ěp.238,
272, 239, výzkum 26.X.1967. NÁLEZ: Kulturní vrstva,
keramika, OKOL: Výkop septiku, z hlíny odv6žen6 k
autokempu, sběr p. Makovsk6ho a prňzkua 1., 20.VI.
~ 1973. NÁLEZ: Zlomky románských dlatdio, keramika.
(~> KULT: Neolit. LOK: Zahrada p. Nováka, V od hřiitě
na ostrově sv. Klimenta. OKOL: Sběr, předáno S.VI.
1972. NÁLEZ: Zlomek kamenného mlatu.
5) KULT: Únětick,, bylansk6, pozdně hradiětn1, stfedověk/novovik. LOK: Patrně z katastru obce. OKOL: Ze
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sbírky místní ěkoly ptevzato 20.VI.1973. NÁLEZ:
keramika, železné podkovy.

9. BAEZNO, o. Velemín
KULT: Sttedověk. LOK: Hrad Ostrj. OKOL: Sběr 3.V.
1972. NÁLEZ: Zlomky červeně malované keramiky a
kachld.

10. BÝl:JcOVI~

KULT: Paleolit? LOK: U sochy P. Marie mezi obci
a Nezly. OKOL: Z kameni sYezen6ho z okolních polí,
sběr J. Fialy, 10.IV.1972. NÁLEI: Kamenn, industrie
či pseudoindustrie.

11. CTINtVES
l) KULT: Pozdní d. hradiětni. LOK: Zahrada domuč. 10.
OKOL: Sběr, do muzea předáno 17.V.1955. NÁLEZ: Keramika.
2) KULT: Eneolit. LOK: 300 m VJV od plov6rny. OKOL:
Sběr K. Žebery, předáno 24.IV.1969. NÁLEX: Zlomek
kamenného nože.

12. tAKOVI~, o. Radouň
KULT: Eneolit. LOK: U domu čp. 29. OKOL: Sběr p. Erlebacha, při výkopu, 29.XI.1968. NÁLEZ: Ostří kamenného sekeromlatu,.
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1~. b:RNIVES

KULT: Neurě. LOK: Pole S od obce, mezi silnici do
od v. a 91 ... od s. okraje
Lounek a Labem, 10
mapy 1: 50.000. OKOL: Pr6kop pro závlah•, pr4zkum 30.IJI.196&. NÁLEZ: Zničenf kostrovt hrob
bez milodar6. DalAi pr6zkWD 26.IV.1966 na prňko
peoh pro závlahu S a SV od obce bezvfslednf.

„

14. l:ERNOUO:K, o.

Ctiněves

KULT: Uladii d. bronzová, hradiětni, stfedovik.
LOl: Katastr obce, bez blitěich 4daJ6. OKOL: Sběry
ing. Podhrázského, 31.III.1971. NÁLEZ: Zlomky keramiky.

15. l:ESÚ KOPISTY

1) KULT: Pozdní halětat?, latén. LOK: Novostavba vilky proti mistni škole. OKOL: PředAno 9.X.1958, ze
zničeného kostrového hrob•• NÁLEZ: Bronzov6 lperky laténsk,. OKOL: Sběr p. Housy z téte polohy,
12.1.1958. NÁLEZ: Z j6my keramika pozdně halětat
ak, či lat6nsk6.
2) KULV: Kl. eneolit, halětat, fim. LOI: U školy. OKOL:
Sběr p. Houzy, VI. 1958. NÁLEZ: Keramika.
3) KULT: Ml. neolit. LOK: "na pozemcicb směrem k Labt•.
OICOL: Z.e sbírky ěkoly v Polepech, XI.1964. NÁLEZ:
lliaa na notce.
4) lULT: šň6rov6, pozdnf halětat, stfedověk, neurč.
LO~: Patrně z katastru obce. OKOL: Ze abirky místnf štoly, pfevzato v r. 1969. NÁLEZ: 3 kamenn6 sekeromlaty taaetovan6, 1 nádoba, 1 llliaa, kamenuj pfeslen.
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5) KULT: ŠĎ6rov4, halštat, latép. L<IC: Novo,t avby rodinnfoh domk6 mezi ěkoloa a Labem, proti čp. 58.
OKOL: Sběry J. Kruncla a J. Podaného z VIII. - XI.
1971, prdzkua 2.IX.1971. NÁLEZ: Pohár šĎ6rovt,
zlomky keramiky.
8) KULT: ŠĎ6rová. LOK: Stavba haly na zelenina, bod
cca 118 m od v. a 62 m od J. okraje mapy 1 :
50.000. OKOL: Sběr J. Podaný, 8.XIl.1971. NÁLEZ:
•
Střep amfory •

-

16. tf!JCOVI<E
1) KULT:

Neurč.

LOK: Poblif sochy sv. Jana Nepomuck6h• při polni cestě z osady "Na cihelně• vedoucf na
sever, cca 35 mm od Z a 17 mm od S okraje mapy
1: 50.ooo. OKOL: Prdkop pro plynovod, někdy koncem
50. let. NÁLEZ: Dle informace F. Schmiedla ze 17.
VIII.1971 zde tehdy zničm kostrový hrob se dvěma
pohřby a zbytky kamenného obloženi.
2) KULT: Zvone. poháry, řim., neurě. LOl: Bod cca 50 od Z a 24 111D od S okraje mapy 1: 50.000. OKOL: StaTba podnikové silnice z loma III do cementárny, vtzkum 2&.VII.1972 NÁLEZ·: Zniěenf kostr. hrob nedat.,
jáma k. římsk~, ojed. nalezen okraj misy kult. &Tone.
pohárd
3)" KULT: Bylanské. LOK: Polní cesta při SZ roha školni
zahrady. OKOl: Prňkop pro kabel, výzkum 13.IV.1973.
NÁLE~: Z profila jámy pro strom střepy z již dtive
zničeného hrobuo
4) KULT: Volutová, ěň6rov6, únětidt6, ml.d. bronzov,,
halětat?, st. a pozd. d. hradištní, středověk. LOI :
Patrně z katastru obce. OKOL: Ze sbírky místní ěko
ly převzat<l 1 't. I V.1973. NÁLEZ': Keramika, zbytek
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pokladu minci (1 ad.Aeaakf grol. 17 tenikG), dle
zachoTan6ho anfaku ph. zde bylo větěi 1111oistvi
ainci v n6době a pokl1ětoa·.

l'f. DLAŽKOVICE

1) KULT: Únitick6. LOK: Pole ppě. 225. OKOL: Vfzkua
20.111.1958 z U Teplic . NÁLEZ: Hromadnf kostroyt
hrob.
2) KULT: Volutové, fim., hradištm. LOK: DT~r d01111
čp. 21, at.pč. 31/1. OKOL: Při hloubeni jímky.
vfzkum 2T.V.1958. NÁLEZ: tást jámy volutov6• z
nadloti sběr fims. a hradiětnf keramiky.

18. DOICSANY
1) lULT: Volutov6, pozdně hradiitni. LOK: Okolf obce.
OKOL : Sběry býv. správce kl6iter. statku, z kl6Atern1 tary pfedal 15.V.1961 P. Balcárek. NÁLEZ:
Zlomky keramiky.
2) KULT:pozdni hradištní. LOK: Pole mezi cukrovarem
a htbitovem u kostela sv. Petra. OKOL: Sběr, 16to
196, á 9ol1I.l96T. NÁLEZ: Zlomky keramiky.

19. DOLÁKY

KULT: Zvone. poháry,

únětická,

halětat,

lat6n,

LOK: Návrěi v bfT. inundaě
ni ploie Obfe, hranice polí ppě. 857/l(k.o. Dolánky) a 295/1, 2 (k.o. Brňany). OKOL: PrGkopy pr•
závlahu, vfzkum X.1962. NÁLEZ: Profily 13 sidliět
ních objektG.
hradiětni,

atfedověk.
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20. ENCOVANY

l) KULT: Pozdně hradištní/středověk. LOK: Pole cca
400 m JJV od středu obce. OKOL: Pr~kop pro zévla,
;
hu, výzkum 19.IX.1967. NALEZ: Kostrový hrob bez
výbavy.
2) KULT: Volutová, vypíchané, štítarská fáze kult.
knovízské, halštat. LOK: Pole po obou stranách
silnice do Polep. OKOL: Průkopy pro závlahu, výzkum 27..IX., 4.X.1967. NÁLEZ: Profily 11 jam a
ll kůlových jamek, sběr: 1 střep štítarský.
3) KULT: Negat. průzkum. LOK: Průkopy pro závlahu
na celé ploše mezi silnici Encovany-Polepy a obcí Hrušovany, . též v t ě sné blízkosti Jod kostela
zaniklé osady Prachová, 14.IX.1967.

21. EVA~

1) KULT: Kult. nálevkovitých pohárů, jordanovskA, knovízská. LOK: Ppč. 310, 311. OKOL: Při hloubeni jímky a krechtu u kravína I místního JZD, výzkum 28.
VII. - l.VIII.1961. NÁLEZ: 4 jámy; poblíž jámy č.
4 odkryt 4.V.1962 zbytek žárového hrobu knovízského.
2) KULT: Kult. nálevkovitých pohárů. LOK: Ppč. 317,
318. OKOL: Základy kravina II a prdkopy pro vodovod, výzkum 5., 7.IV.196T. NÁLEZ: Profily 6 jam.
3) KULT: Eneolit, šňdrovA. LOK: Patrně katastr obce.
OKOL: Ze sbírky místní školy převzato v r. 1962.
NÁLEZ: Ostři kamenného sekeromlatu a 1 sekeromlat
fasetovaný.
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22. lll.INKÁ

KULT : Paleolit?, středověk. LOK: Pole mezi vrchem
lamfkem a úpatim vrchu Hradiětě. OKOL: Sběr F. Podeivy, 12.IV.1973. NÁLEZ : Kvarcitová industrie či
pseudoindustrie, 1 sttep.

23. HORKA. o. Evaň

LOK: Hájovna v lese Šebině, cca
60 mV od doma. OKOL : Pti kopáni kanálu v 60. letech, sběr J. Mikuly, ptedáno 23.IX.1972. NÁLEZ:

KULT:

Středověk.

1 sttep okrajovj

červeně

malovanf. Nálezy zde prf

časté.

2,.

HOSTfNICE, o. Brozany
1) KULT: Pozdní d. hradištní, středověk. LOK: U sv.
Klimenta, pole S od bfv. kostela. OKOL: Sběr 9.III.
1967. NÁLEZ: Keramika.
2) KULT: šň6rov6?, neurč. LOK: "Na Oporoi", cca 200 205 mm od ť a 155 mm od S okraje mapy 1: 50.000.
OKOL: Dodatečná zpráva A. Smetany o nálezech z -doby 1. republiky. NÁLEZ : Patrně hrob k. iňdrové;
pravěké nádoby spadlé z vysokého profilu nad Ob.ti
zde kupoval ing. Betka, dnes patrně v K Budyně

n.o.
25. HOŠTKA

1) KULT: Volutová. LOK: Pole Jod silnice do Svafenic,
bod cca 52,200:95,100 na mapě 1: so.ooo. OKOL:
Adaptace stodoly na rod. domek p. Pirunčíka, vfzkum 25.X.196~. NÁLEZ: Profil, vrstva.
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2) KULT : Únětická. LOK: Zahrada mmu čp. 261. OKOL:
Ojed. nález, snad z porušeného hrobu, prdzkum
15.V.1968. NÁLEZ: Koflík.

26. HRDLY
1) KULT: Pozdní d. hradištní. LOK: Zahrada domu čp.
62. OKOL: Při hloubení s klepa, sběr p. z. Menharta, X$ 1964. NÁLEZ: Keramika.
2) KULT: Kulovité amfory, únětická. LOK: Staveniětě
kasáren a vojens. garáži v úhlu mezi st. silnici
do Terezína a okr. silnici do Oleška. OKOL: Při
,
stavebních pracích v r. 1954. NALEZ: Porušený kostrovf dvojhrob únětický, k eramika kul. amfor ze zničeného hrobu.
3) KULT: Pravěk. LOK: Pískovna S od obce, bod 41,650:
95,100 na mapě 1 : 50.000. OKOL: Skrývka, výzkum
4.XI.1960. NÁLEZ : Střepy ze zbytku jAmy.
4) KULť : Pravěk, únětick6, pozdně hradiětnf, etfedověk. LOK: Stavba šlechtitelské stanice na poli v
JV úhlu st. silnice a železniční tratě 6sti-Praha."
OKOL: Sběry J. Jecha a prdzkum 6.IV.1966, &.VII.67.
NÁLEZ: 2 jámy únětické a sběry.
5) KULT: Eneolit?, knoviz, halštat, pozdní d. hradištní, středověk. LOK: Pole Z od vlečky do Doksan a
Jod obce, na ploše t erasy. OKOL: Sběry z. Káně,
3.12.VII.1973. NÁLEZ : Zlomky kermniky.

27. HRUŠOVANY, o. Polepy
KULT : Zvone. pohárd. LOK: Pole Jod obce, blíže k
železniční trati. OKOL: Nález p. P ěkného bez údajd, ze školní sb. ve Vrutici převzat v r. 1961.
NÁLE~: Koflík.
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28. CHOBOLICE.

KULT: Stfedověk. LOK: Hrad Litfě. OKOL: Sb ě r E.
Kunerta z 30. let, předáno z M Děčín 17.III.1971;
aběr P. Macka , 12.V.1972. NÁLEZ : Keramika.

29. af0DOUNY

KULT: Pravěk. LOK: Pole cca 1 km SST od obce, Z
od úpatí n6vrěí "Na karkuli", bod cca 47,550:
94,400 mna mapě 1: 50.000. OKOL: Prdkop pro
z6vlahu, výzkum l&.l.1969. NÁLEZ: Kulturní vrstva.

30. CllOTIMtA

KULT: Neolit. LOK: Pole na vrchu Dobrý. OKOL: Sběr;
ze školní sb. ve Velemíně v r. 1961 a od p. Stehlíka 28.III.1962. NÁLEZ: Kamenná sekera a ěAst aasivního sekeromlatu.

31. CHOTINtVES
KULT: Pravěk? LOK: Pole proti ktížku sv. Vavfince,
mezi školou a býv. cihelnou, bod cca 49,550:02,100
na mapě l : 50.000. OKOL: Prdkop pro vodovo4 v r.
1961, sděleni F. Janovského. NÁLEZ: Zničeno asi 8
koster, pti nichž více velkých kamend, bez nálezd.

32. JENČICE

1) KULT: Sttedověk. LOK: Náves, u pomníku padÍfm vojékdm. OKOL: Rýha pro obecní vodovod, výzkum 15.
IV.1972. NÁLEZ: Kulturní vrstva, keramikao
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2) KULT: Latén. LOK: :Ulice mezi návsí a st. silnici.
.
'
u čp. 61. OKOL: Pt 4kop pro obecní vodovod, vfzkwl
15.IV.1972. NÁLEZ: Profil polozeamice. keramika. -

33. KEBLIC%
KULT: ŠĎňrová, zvon e . poháry, knovtzst,, hradiět
ni. LOK: Patrně katastr obce. OKOL: Ze ěkolni abirky v r. 1962. NÁLEZ: Džb6n, kam. sekeromlat a zlomek dalšího - k. šĎňrová, koflík - k. &Tone. poh,rň, 3 nádoby a střepy · knovíz, hrnek - hradiětni.

34. KLAPf

1) KULT: Ml. d. bronzová. halštat, hradištní, ettedověk. LOK: Házmburk. OKOL: Svah za lomem, nad cestou na hrad, nález v. Smrže 5.VII.1968. NÁLEZ:
Střepy, 10 jehlan. závaží - ml.d.bronz. OKOL: Sb6r
v. Smrže na vých. svahu, 5.VII.1968. NÁLEZ: St~•py - hradištní. OKOL: Nález ceatéfe p. Minky ae
záp. svahu vrchu, při cestě na hrad, snad z r.1955
(předal A. Novák 29.IV.1971, dalěí informace MUDr v.
Minkové). KÁLEr: Depot felea - k. hradištni; zAroveň předány z Klapého bez údajň: Sttepy, aklen6n1
korál - pozd. halštat, hradištní, středověk.
2) KULT: Pravěk, středověk. LOK: "Městečko•, stfedověké opevněné podhradí. OKOL: Sběr 2.VI.1971.

Nit.RZ:

Střepy.

35. KLENE{';

KULT: Hradištní. LOK: Snad z katastru obce. OKOL :
Ze školní sbírky v r o 1962. NÁLEZ: 2 hrnce.

-

36.
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Košfhov
KULT: Sttedověk. LOK: lfrad •. OKOLt Sběry f6k6 tfebenick6 a teplické ZDŠ, 8.I., 7.Vl.1972. NÁLEZ:
Zlomky keramiky a kachld .

3'T. IRAB tI CE

KULT: ŠĎdrov,. LOK: Pole ppč. 330/2. OKOL: Výkop
základd pro čeeérnu chmele, vfzkum 5.G.1963.
NÁLEZ: 2 kostrové hroby a vfbavou.

38. KAEsfN
1) KULT: Hradiětní. LOK : Vepříny JZD, bod cca
27,950:84,600 na mapě 1 : 50.000. OKOL: Výzk11111
2•.IV.1961. NÁLEZ: Kostrový hrob a vfbavou.
2) KULT: VypíchanA, nálevk. poháry, únětick,, knovizskA. LOK: Pole ppč. 793/2. OKOL: Vfzkum 29.V. 29.VI.1962. NÁLEZ: 2 jámy KNP, 6 kostrovfch hrobd a 2 jAmy k. únětické, hrot pazourkové dýky patrně st.d. bronzová, 2 jámy ětítaraké táze,
8 kdl. jam nedat., ojed. nalezen 1 sttep k. vypíchané.
3) rKUL?: Neolit, nálevk. poháry, únětick,, fim. LOI:
Pískovna za mlýnem, bod ca 27,000:84,800-850 na
mapě 1 : 500000. OKOL: Výzkum 25.X.1963. NÁLEZ:
Kostrový hrob únětickf, profil jámy k. fimsk6.
OKOL: Prdzku• 4.VIII.1964. NÁLEZ: Profily 2 jam
(neolit, eneolit), sběr na poli pti atteclni části
profil• pískovny : keramika KHP a neurč. OKOL:
L. lfivan ptedal 3.V.1973 z vých. části piakovny.
NÁLEZ : Keramika KNP z obsahu 1 jámy, zničené pfi
těfbě písku.
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4) KULT : Pravěk, hradištní. LOK : Pole ppč. 7 29 0
OKOL: Na ploše zasýchající vojtěšky pozoroval v.
Pa•lík cca 25 skvrn vzrostlejšího porostu, jedna
z nich odkryta, výzkum 4. - 6. VIII. 1964. NÁLEZ :
Obilnice, mezí zlomky ker. hradištní též příměs
ker. pravěké, snad z ml.d . bronzové.
5) KULT: Nálevk. poháry, šňdrová, úněti c ká, mohylová, řím, hradištní. LOK : Z katastru obce. OKOL:
Ze sbírky místní š koly převzato 31.VIII.1962.
NÁLEZ : Sttepy KNP, 3 nádoby a sekeromlat k. ěĎň
rové, 2 nádoby únětické, 1 mohylová, 1 římská,
3 hradištní.

39. KAEšICE
1) KULT: Hradištní. LOK : Ddm čp. 123. OKOL: Výkop
jímky a kanalizace v zahradě sousedního domu,,
výzkum na podzim r. 1954. NÁLEZ: 2 kostrové hroby s výbavou.
2) KULT: Bylanská. LOK : Pískovna SV od "Kolonie", bod
cca 45,700:99,500 na mapě 1 : 50.000, či ještě severněji. OKOL : Předáno ze školy v Polepech, IX.
1966. NÁLEZ: Střepy amforky.
3) KULT: Pravěk, ml.d. bronzová(?). LOK: Vrch Křemín.
OKOL: Sběr J. Flejberka, 12.IV.1973. NÁLEZ: Střepy.

40. KYŠKOVICE
1) KULT: Hradištní. LOK : Prdkop pro vodovod před 6p.
50. OKOL: Výzkum 19.VII.1967. NÁLEZ: Kostrový hrob.
2) KULT: Únětická. LOK: Pole SSZ od obce, bod cca
49,300:90,800 na mapě 1 : 50.000. OKOL~ Pr4kopy
pro závlahu, výzkum 23.X., 13.XI.1969. NÁLEZ :
2 kostrové hroby s keramikou a bronzy.

- 208 -

3t KULT: ml.d. bronzová, pozdní halětat, latén, řim,
hradištní. LOK : Pole u myslivny jz. od obce, okolí
kÓty 166,6 na mapě 1:50.000. OKOL: Sběr ll.XI.1969.
NÁLEZ: Zlomky keramiky.

4,1. LEVÍN

1) KULT: Středověk. LOK: Hrad. OKOL: Výzkum AÚ a M Litoměřice, VIII. 1957. NÁLEZ: Keramika.
2) KULT: Středověk. LOK: Pozemek proti budově MNV.
OKOL: Výzkum AÚ a M Litoměřice~ VIII.1957. NÁLEZ:
Střepiětě.

3) KULT: Pozdní

sttedověk/novověk.

LOK: Býv.

hrnčirna

74 pti silnici do Muckova. OKOL: Výzkum H. Landa,
felda na podzim r. 1965. NALEZ: Střepiětě pod podlahou dílny.
4) KULT: Středověk, novověk. LOK: Dvdr školy. OKOL:
Výkop pro jímka, výzkum IV.1972. NÁLEZ: Stratifikovaná keranika ze 3 profild a keramika ze sběru
čp.

pí Břeětanové.

42. LEVOUSY, o.

Křesín

l) KULT: Volutová, vypíchaná, jordanovská, protoúně
tická, únětická, mohylová, knovízská, štítarská,
hradištní, středověk. LOK: Hradiště "Na ěancich".
OKOL: Sběry V. Pavlika, MUDr M. Veselkové a vlastni z 1. 1963-72. NÁLEZ: Kamenné nástroje, keramika.
OKOL: Výzkum AÚ a M Litoměřice VI.1967. NÁLEZ: Aez
vnitřním valem a příkopem, jámy a kulturní vrstvy.
2) KULť: Hradištní. LOK: Pole u hřbitova. OKOL: Sběr
MUDr M. Veselkové, 8.1.1972. NALEZ: Střepy,
~
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43. LHOTKA NAD LABEM
KULT: Pozdní neolit, nálevk. poháry, úněti c ká,
bylanská, pozdní halštat, latén, tím. LOK: Pole
ppč. 34/2 Jod cihelny. OKOL: Stavba silnice Lovosice-Ústí, výzkum 2. - 24.VIII.1961. NÁLEZ : 1
kostrový hrob, 15 jam, 2 polozemnice.

44. LIBtŠICE

1) KULT: Ótlětick6. LOK: Nádvoti správy JZD proti kostelu. OKOL: předáno v červnu 1962. NÁLEZ: Džbán,
patrně z hrobu.
2) KULT: Volutová, vypichan6. LOK: Stavba domu p. Po16ka na JZ okraji obce, proti čp. 148. OKOL: Sběr
z poruěenfch objekt4 16.IV.1968. NÁLEZ: Zlomky keramiky a kam. nástroj4.

45. LIBKOVICE POD AfPEM
1) KULT: Mladší d. bronzová. LOK: Stavba ta.st.silnic
na J okraji obce, cca 150 m od ktifovatky at. silnice. OKOL: Sběr p. Rambouska, 2Ti.XII.1956. NÁLEZ:
Keramika, část lidské lebky.
2) KULT: Moustérien, eneolit. LOK: Pole 750 m VSV od
kostela. OKOL: Sběr dr. K. Žebery, 23.V.1973.
NÁLEZ: Kvarcitovt úštěp, zlomek kamenné sekery.
3·) KULT: Knovizsk,. LOK: Sprašový ostroh 200 m SSV
od rybníka v obci. OKOL: Sběr dr. K. Žebery, 23.V.
1973. NÁLEZ: tást misky.

46. LIBOCHOVANY
1) KULT: Mladěi d. bronzová, hradištní, středověk.
LO~: Třikřižový vrch. OKOL: Sběr na J svahu 9.IX.60.
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2)

3)

4)

5)

NÁLEZ: S třepy hrad. a středověké. OKOL: Sběr K.
,
Kubáta na S svahu, 23.VI.1973. NALEZ: Sttep z ml.
d. bronz.
KULT: Lužická, halštat. LOK: S od obce, při 419,8 km
železniční tratě. OKOL! Rozšiřováni trat~ a stavba
silni~nť přípojky k nové výhybně, výzkum 22. - 2,.
VIII., 12. - 13oIX.1960. NÁLEZ: 6 jam."
KULI: Lu1ir.ká, hnlštat, billendorfská, latén. LOK:
S od obce, mezi 419,396 - 419,436 km tratě. OKOL:
Rozšiřování tratě, výzkum 3.VI.1961. NÁLEZ: 3 zničené žárové hroby lužické a halštatské, 1 sídlištní objekt laténský, sběr z dalších zničených objektň lužic., halšt. a billendorf.
KULT: Vypíchaná, st. eneolit, únětická, ml.d. bronzová, halětat, latén. LOK: Pole S od obce, od ppč.
123/1 až po 141/2. OKOL: Prňkop pro teplický vodovod, výzkum III. - v. 1971. NÁLEZ: Profily jam a
chat č. 1 - 42 a sběryo
KULT: Ml.d. bronzová. LOK: teská brána (Porta bohemica). OKOL: Z Labe pod Třfkřížovým vrchem získán
při bagrováni v r. 1951 soubor 22 bronzových meěň,
nákrčnikO, srp, břitva, řetěz, udička, kopí, rňži
cová spona.

47. LIBOCHOVICE

1) KULT: Zvone. poháry. LOK: Pole ppč. 909/2. OKOL:
PrOkop pro plynovod, výzkum 5.IX.1958 z M Teplic,
NÁLEZ: Kostrový hrob s vfbavou.
2) KULT: Neolit. LOK: Husova ul. ěp. 407. OKOL: Při
kopání základň, předal p. Hedánek 28.XI.1963.
NÁLEZ: Kamenný sekeromlato
3) KULT: Volutová, knovfz, nedat. LOK: Okresní pískovna při J straně silnice do Duban ppč. 909/ lo
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OKOL : Prdzkum na skrývce pti V straně pískovny,
5.IX.1961. NÁLEZ : Zbytek kostrového hrobu bez výbavy a 1 sttep volutový. Z hrobu, odkrytého v pískovně v r. 1934 ptedal P. Holý 14.XII.1971 nádobu
k . knovízské.
4) KULT : Knovízská. LOK: Stavba nových stáji poblít
městského hřbito va u sv. Vavřince . OKOL: Sběr v.
Tymicha předal V. Pavlík 8.VI I.1957. NÁLEZ: Keramika, bronzový kroužek.
5) KULT: ún ě tická. LOK : Cukrovar. OKOL: Stavba zatizení pro splachovací vykládáni tepy, výzkum V. Pavlíka 8.10.IX.1948 . NÁLEZ: Jáma.

48. LIBOTENICE

1) KULT: Ml. d. bronzová. LOK: Stavba čerpací stanice na J okraji obce, bod 45,600:93,250 na mapě
1 : 50.000. OKOL: Sbě ry vlastní 12.IV., 7.,28.V.
1963 a sběr J. Soukupa z r. 1963, pfedanf v únoru
1971. NÁLEZ : Keramika ad.
2) KULT: Aivnáčská, únětická, ml. halětat(?). LOK:
Prdkopy pro závlahu po obou stranách silnice do
Hrobcd. OKOL: Výzkum 12.IV.1963. NÁLEZ: Profily
5 jámových objektd.
3) KULT : Pozdní d. hradiětni, stfedověk. I.OK: Pole S
od kostela sv. Katetiny, v místech zaniklé osady
Chodžovic. OKOL: Závlahové prdkopy, sběry J. Krunc,
la a vlastni, 7.XI.1963, 6.1.1971. NALEZ: Keramika.
4) KULT: Aímská. LOK: Poloha "U strže", cca 1/2 km
SSZ od kostela sv. Kateřiny, mezi silnicí do Nuč
niček a břehem Labe. OKOL: Prňkop pro závlahu.
NÁLEZ: Profil jámy, keramika a želez. struska.
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5) KULT: Neolit, ěň6rov6, z~onoo poháry, únětická,
ml.d. bronzová, halitat, fia, hradiětni, středo
věk. LOK: Patrně katastr , obce. OlOL: Ze sbírky
místní ěkoly pfevzato 28.V.1963. NÁLEZ: lam. nástroje, keramika a bronzová spona.

41. LITOdftI~
A. Ózemi Starého města
1) KULT: Hradiětni, pozdně hradiětni, středověk. LOlz
Jesuitsk, ul., domy ě. 2, 5, 6, 8. OKOL: Dh ě. 2,
výzkum 25.VI.1957. NÁLEZ : Kostrovf hrob hradiltni
• výbavou, v Jeho zásypu a z vrstvy nad nim atfepy hradiětni a pozdně hradiětni. OKOL: Dvory dom6
ě. 5, 6, pr6kopy pro kanalizaci, pr6zkum 27.IV.
1959. NÁLEZ: Keramika hrad. a pozdně hrad. OlOLt
D6m ě. 8, Jáma pro zpevněni základ6, sběry ze VI.
a VII.1957. NÁLEZ: leramika, kachle - pozdně hrad.
d., stfedověk.
2) KULT: Pravěk - snad ml. d. bronzová, hradiětnf.
LOlt Velká Krajská ul. č. 1. OKOL: Výkopy ve sklepech, pr6zkum 15.VII.1966. NÁLEZ: Kulturní vrstva
hradištní, pouze 1 střep pravěký.
3) KUL'D·: Středověk. LOK: Budova MNV a du ě. 4 ( ěp.12).
OKOL: Odpadová jáma u budovy MNV, prdzkum 13.VII.
1952. NÁLEZ: Keramika. OKOL: Při opravě domuč. 4,
13.VIIl.1952. NALEZ:
Keramika a kachle.
4) KULT: Vypíchaná, hradiětnf, pozdně hradiětni, stfedovik/novověk. LOK: Vavfineok, ul., db č. 4. OKOL:
Základy pro budovu ěkoly, vfzkum 24.IY.1970. NÁLEZ:
Jáma k. vypíchané, sběr z protil6 - hrad. a pozd.
hrad., atfepiětě-stfedověk/novověk.
5) lULT: Pozdní d.hradištni.stfedověk. LOl: Kino Beseda
na rohu Kapucínské ul. a Kapucínského nám.
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OKOL: Výkop na vn jttnim dvoře, výzkum 28.111.1961.
NÁLEZ: Profil jámy.
6) KULT: Vypíchaná, pravě~ (tím?), hradiětni, pozdně
hradištní, středověk, novověk. LOK : Uěstsk6 hradby, asanace úseku mezi Dloubou ul. a Kapucínským
klášterem v r. 1 970. OKOL: Sonda při vn ě jěi stěně
hradby u býv. Dlouhé brány, výzkum 15.V. NÁLEZ:
Profil - k. vypíchaná, hrad. a pozd. hrad. OKOL:
DvOr ppč. 231/1, sonda při vnitřní stěně hradby,
vfzkum 11.VI. NÁLEZ: Profil - pravěk (fím?), hrad ••
pozd. hrad., středověk. OKOL: Vnější hradba pod
zahradou ppč. 56, prOkop podél její vnitřní stěn:,.
pr6zkum 15.VII. NÁLEZ: Na několika místech shluky
lidských lebek a kosti sekundérně uložených, v alsypu střepy středověké a novověké. OKOL ~ Sběry z.
Flejberka z celého asanovaného úseku hradeb• pře
dáno 2,., 25.IX. NÁLEZ: Stfepy pravěké, hrad. a
pozdně hrad.
7) KULT: Novověk. LOK: Dlouhá ul., přestavba dOIIIU na
stpč. 277. OKOL: Z výplně studny, lO.X.1912. NÁLEZ:
levínské mísy.

e,st

B. DÓmský pahorek
8) KULT: Hradištní, pozdně hradiětni. LO~: Zahrady konsistote, za proboštstvím a pted biskupskou residenci. OKOL: Sběry p. Zemana a vlastni z 1. 1953-55.
NÁLEZ: Keramika.
9) KULT: Pozdně hradištní. LOK: Porodnickf pavilon neaocnice (bfv. Wunschova vila). OlOL: Prtakop pro ka•

nalt.aaot, ablr 8.1.1051. 11LBz: lerald.ta.
10) IUI..T: Hradtltnf, pozdil• lradiltaf, atfedoYlk. LOl:
Dollat• •••• pfed doaea 6. s. OlOLc S'b6r z. Pl•Jberka a 19.VII.19&5 a dali{ •blry t6hot z pr6kopu
pro vodoTod & 25.IJ.. a 1.1.1910. NhEZ: leramika.
#
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11) lULT: Hradištní, pozdně hradiětni. LOK: Biskupakt
zahrada. OKOL: Jéma pro eeptik a Jáma na Tápno,
aběry z. Flejberka z podzimu 1970. NÁLEZ: Keramika ad.
12) KULT: Pozdně bradiětni, sttedoT6k. LOK: Jánsk6
aohody. OlOLt Prňkop pro kabel, sběr 24.XI.1970.
MÁ.LEZ: Keramika.

13) KULT: Pozdně hradištní, středověk. LOl: Biskupsk6
residence. OKOL: Pr6kop pro kabel na i'vofe, sběr
z. Flejberka na podzim 1970. NÁLEZ: Keramika.
1,) KULT: Pozdně hradiětni. LOK: Ryb!fak6 nám., zahrada ppě. 262 u ěp. 138. OKOL: Předáno v r. 1954.
NÁLEZ: tásti 2 nádob, údajně z kostr. hrobu, informace o starším nálezu kostrového dvojhrobu.

c.

Pfedměsti

Voldána a západní

část města

15) KULT: Středověk. LOK: Mariánská ul., stavba dolllll
na býv.Kuapfově zahradě. OKOL: Sběr z léta 1962
,
ap. Kubeěe z 18.X.1963. NALEZ: Střepy a džbán.
US) KULT: Sttedověk. LOK: Mezi ~vermovou· a Stránského
ul. OKOL: Stavba obyt. dom~, výzkum VI.1963. NÁLEZ:
Zbytek jámy.
17) KULT: Pozdně hradiětni. LOK: Ul. ts. armády, ppě.
677/1-2. OKOL: Základy pro novostavbu, výzkum 18.
x., 28.XII.1963. NÁLEZ: Kulturní vrstva.
18) KULT: Hradištní. LOK: Švermova ul., Mrazírny (bfv.
tabskoz.ámedt ý pi v ovar). OKOL: Hloubeni kanálu, vtzkum 2.VI.1951. NÁLEZ: Kostrový hrob s výbavou.
19) KULT: Hradiětni. LOK: Stavba zimního stadionu mezi Mrazírnami . a Zahradnickou ul. OKOL: Sběr R. Botka, 14.1.1972. NÁLEZ: Sttep.
20) KULT: Mladší d. bronzová, halětat. LOK: Vrch Radobýl.
OKOL: Proti! kamenolomu pod vrcholem, prňzku6a 5.VI.
1968. NÁLEZ: Kulturní vrstva.
'
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D.

Předměstí

Zásada a severní

část města

21) KULT: Středověk. LOK: Hviezdoslavova ul •• základy pro budovu Okr. vodohospodářské správy. OKOL:
Sběr 27.VIII.1962. NÁLEZ~ Keramika.
22) KULT: Středověk. LOK: Roh Hviezdoslavovy a Křížo
vé ulo, dvůr ppč. 416/1. OKOL: Výzkum 30.XI.1960.
NÁLEZ: tást jámy.
23) KULt: Středov ě k. LOK: Křížová ul. OKOL: Kanalizace před domem č. 341/27, sběr 28.VIII.1952. NÁLEZ:
Keramika. OKOL: Z domu p. termáka, bez údaj~, 10.
XI.1952. NÁLEZ: Keramika.
24) KULT: Pozdně hradi~tní. LOK: Komenského ul. OKOL:
Průkop pro kabel proti semináři. sběr z. Flejberka, 23oVI.1972. NÁLEZ: Keramika.
~5) KULT: Paleolit? LOK: Oblast ul. Kozinovy, Sokolovské, telakovského, Březinovy, Dykovy a Nerudovy.
OKOL: Sběry J. Fialy z 1. 1952, 1960, 10.IV.1972,
18.V.1973. NÁLEZ: Kvarcitová industrie či pseudointlustrie.
Eo Výchotlni

část

města

26) KULT: Středověk. LOK: Žitenická ul., stavba benzinové pumpy proti Mariánskému domu. OKOL: Sběr
z r. 1959. NÁLEZ: Keramika.
27) KULT: Latén. LOK: Sídliště Kocanda, roh ul. Alšovy a Rudé Armády, v místech zahrady a domu č.1201.
OKOL: Základová jáma pro věžový dům, výzkum 29oXI.
1967. NÁLEZ: Kostrový hrob s výbavou.
28) KULT: Provinciálně řimskA. LOK: teskolipská ul.,
staveniště stadionu. OKOL: Sběr, předáno 10.VI.
1963. NÁLEZ: Fragmenty dvou kahand.
29) KULT: Hradištní. LOK: teskolipskA ul., kasárna.
OKOL: Nález z r. 1951. NÁLEZ: Nádoba z kostrového
hrobu.
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30) KULT : ŠĎdrová. LOK: Nádražní ul., městsk6 plynárna. OKOL: Ojediněle, 28.XII.195•• NÁLEZ: Kamennt
sekeromlat.
31) KULT: Volutové. LOK: Pole ppč. 2839, 2841, 28442847/1 mezi teskolipskou ul. a silnici do Kfeěio.
OKOL: Sběr po hl. orbě, 14.111.1961. NÁLEZ: Keramika, kamenná sekera.

~O. LOUlfT
1) KULT : Jordanovsk6. LOK: Ulioe • směrem do Chodoun,
proti čp. 137. OKOL: Prňkop pro potrubí, prňzkum
27.VI.1958. NÁLEZ: Džbán.
2) KULT: Pravěk, sttedověk. LOK: Pole S od obce, bod
cca ,.,450:94,5~0 na mapě 1: 50.000. OKOL: Prň
kop pro z6vlahu, prňzkum 26.IV.1966. NÁLEZ: Jáma
a atypic. sttepy, 1 sttep středověkf.
3) KULT: Neolit, eneolit, ŠĎňrová, únětick6, mladii
d. bronzová. LOK: patrně katastr obce. OKOL: Ze
sbírky místní ěkoly ptevzato v XI.1964. NÁLEZ:
3 kam. sekery, ostři sekeromlatu, sekeromlat tasetovant, mlat se sedlem, 5 nádob, zlomky hlin.
závaží, 3 ptesleny.
4) KULT: Zvoncové poháry. LOK: S od novfch obyt. domd. OKOL: Septik za stodolou JZD, prňzkum 3.Ill.
1971. NÁLEZ: Džbán a zlomky kostí z porušeného
hrobu.

51. LOV OSI CX
1) KULT : Latén. LOK: Ul. A. Zápotodtého čp. 625, 621·.

OKOL: Při kopáni studny,
NÁLEZ : Keramika.

sběr předanf

31.VIII.19530
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2) KULT: Volutová, vypichan6, latén, hradi štní. LOK:
Leninova ul., stavba obyt. domd. OKOL : Výzkum VIII. IX.1960. NÁLEZ: Jáma I s hrnčitskou pecí, j Mia II,
kulturní vrstva, sběr.
3) KULT·: Ml. d . bronzová, bylansk6, latén, s t ředov ěk.
LOK: Ul. Osvobod i telů ( Stalinova). OKOL : Mez i býv.
sochou Stalina a budovou MNV, prňkop, sběr pted aný
12. VI.1953. NÁLEZ: Keramika •· knovíz( 7), l a tén , st t edověk. OKOI. : Dvňr školní jídelny, pted6.no 9 . IV.19 51 .
NÁLEZ: Fragment nádoby, údajně ze fáro hrobu - ml.
d. bronzová(?). OKOL: Dvůr domu čp. 199, výkop A.
Nov6ka v 1. 1958-9, do muzea ptedáno '1,IV.1971 .
NÁLEZ: Keramika ze středověkého sttepi§tě, příměs
k. bylanské a laténské.
4) KULT: Neolit, únětick,, mohylová. LOK: Pole ppč .
608/3. OKOL : Stavba podjezdu pro silnici do Tř ebe 
nic, výzkum 2Z.III.1961. NÁLEZ: Jáma I - mohylová,
2 - únětick6, 3 - pravěk, sběr - kam. sekera neolitická.
5) KULT: Bylanská. LOK: Zahrada M. Svatoěe S od s i lnice do Sulejovic, bod ca 32,250:97,250 na mapě
1 : 50.000. OKOL: Výkop sklepa, výzkum 25.IV.1972.
NÁLEZ: Kostrový hrob s výbavoa.
6)' KULT: Bylansk6. LOK: Cukrovar. OKOL: Bez údajd, pře 
dAno VI. 1950. NÁLEZ: Nádoba.
Ti) KULT: Eneolit, pozdně únětick6, knovizsk6. LOK: St avba nového n6draž1 na ppč. 601/10. OKOL: Seřadiště
nového nádraží, sb ě r dr. Vl. Scheuflera, 24.X.1961.
NÁLEZ: Keramika knovízsk6 . OKOL: Skrývka plochy pro
budova nádraží mezi ule Žižkovou. Budovatelff a kol ejištěm, výzkum 29.V. 1963, 17., 18.XII.1964, 5. I V.
1965. NÁLEZ·: 9 jam knoviz., ojed. eneolit, knovi :a.
OKOL: Ojed. nález, předal p. Zelinger 29.XII.1964 0
NÁLEZ: Džbán pozdně únětickf.
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8) KULT : lnovízst,. LOX: fitkova ul., novoataYba obyt. dom4 u bfv. čp. 323. OKOL: Vfzk11111 2.v111.
1966, 7.II I . 196T. NÁLEZ: 2 j6my.
9) KULT: Ene olit, nAlevk. poh6ry, kDoviz, halštat.
LO~: Plocha novostaveb sídliětě V od nového n6drat1. OKOL: Sběry p. Kubita z 1. 1956-T a X. 1959.
NÁLEZ: DžbAnek KNP, kam. sekera eneol., stfepy
knovfz. a halětatské.
10) KULT: šňdrovA, zvone . poh4ry, bylansk,, lat6n.
LOK: Severočeské chemické z6vody. OKOL: Staveniitě dusík4rny, ptedal J. Macek 7.II.1953. N.Ú.EZ:
'
Kam. sekeromlat fasetovaný, patrně z hrobu. OKOL:
Pti stavbě tov6r. objektň, předal p. Kub,t v r.
1957. NM.EZ: Džb6nek zvone. pohérň, patrně z broba. OlOL: Pozemek kotelny, sběr ptedanf 25.VI.1958.
NÁLEZ: Keramika bylansk6. OKOL: Prňkopy mezi Modlou a tovární kotelnou, sběr J. Kaěiěky, ptedanf
lO.X.1960. NÁLEZ: Keramika bylansk6, čAst bronz.
n6krčníku laténského.

~z.

LUKAVEC
KULT·: Neolit, řim. LOK : Pole Jod obce, pti okraji vysoké terasy . OKOL : Sběr z. Flejberka, 24.X.
1972. NÁLEZ : tAst kamenného mlatu neol., stfepy
fimské.

~3. LUKOT, o. Úitěk

KULT: VoJ •1tová, vypíchaná, ml. d. bronzová. LOK: .
Chmelnice vedle ěkoly u mlýna, v trojúhelníku mezi Mukatovským a Zlatfm potokem a st. silnici.
OKOL : S běr řed. uč. Svitka se žáky po hl. orbě,
4.XI.1953. NÁLEZ: Keramika, drtidla.
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54. IWÍ ŽERNOSE~Y
1) DLT:leolit, pozd. neolit, neurě. LO~: Vila na J
okraji obce pfi Z strani silnice do Lhotky. OlOL:
Sběr XI.1963. NÁLEZ: ~er•ika.
2) lULT: x,1eTk. pobú-y. LOK: ZikladoT6 JAma Tily na
J okraji obce, pti Z straně silnice do Lhotky, proti čp. 98. OKOL: Prdzk1111 29.XI.196~. NÁLEZ: Profil
jámy.
3) lULT: Neolit. LOK: Zahrada domu čp. 163. OlOL: Ojed.
n61ez, ptedal p. Šnajdr 15.III.1966. NÁLEZ : ~st kamennho mlatu.

55. KARTlfftVES
IULT: AiTn6ěsk6, pozdně hradiětn1. LOK: Pole za domem čp. 2, bod ca 40,150:82,400 na mapi 1: 50.ooo.
OKOL: StaYba vepfina JZD 1 Týkop p. Dvotika a Tomana v létě 1961, prdzkum 15.111.1962. NÁLEZ: Ctst
jámy tivnáčak6, ojed. nález 3 ettepd pozdně hradiětnich.

56. KASTÍAOVICE, o. Vrbice
1) KULT: Neolit. LOK: Pole V od obce, mezi kótou 180 •
a poto\em Obrtkou, bod ca 51,600:94,600 na mapě
1 : 50.ooo. OKOL: Sběr, pfedino 12.11.1965. NÁLEZ:
Kamenný sekeromlat; v těchto místech údajně téf
četné stfepy po hl. orbě.
2) KULT: Kl. d. bronzov,. LOK: Pole při Z okraji obce,
bod cca 50,850:94,450 na mapě 1 : 50.000. OKOL:
Prdzk1111 31.III.1966, sběr. NÁLEZ: Keramika.
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51. MILEŠOV
1) KULT: Stf e d ověk. LOK: Zahrada u domu St. polesí.
OKOL: Výkop jímky, předal ted. uč. Vlk X.1961.
NÁLEZ : 2 nAdoby.
2) KULT: Pozdně hradištní, středověk. LOK: V svah
vrchu Ostrého, bod cca 25,250 : 00,250 na mapě
1 : 50.000. OKOL: V místě geol. sond, prňzkwn
3.V.1972 po hl6ěení dr . v. Ložka. NÁLEZ: Vrstva
s keramiko•.

58. MŠENt • LÁZN!
KULT: Neolit, nál. poh6ry, ěĎ~rovA, únětick6, pozd.
halětat?, středověk. LOK : Patrně katastr obce,
čepcovitý sekeromlat dle informace J. Z6zvorky
měl být nalezen na HAzmburku u Klapého. OKOL:
Ze sbírky místní ěkoly převzato v r. 1962. NÁLEZ:
4 kam. nAstroje neol., čepcovitý sekeromlat KNP,
2 sekeromlaty šňňrové, mlat se sedlem únětickf, n,doba pozdn ě halštatskA(?J, 3 n6doby a poklice sttedověk6.

59. MYŠTICE, o. Chudoslavice
KULT: Mladší d . bronzová. LOK: Pole na úpati vrchu
Liščina. OKOL: Sběr M. Veselého, předáne 5.VII.
1972. NÁLEZ: Bronz. jehlice.

60. NfžEBOHT
KULT : Nálevk . pohár y,

LOK : Pískovna na
ppč. 118. OKOL : Výzkum 18.,19.X.1962. NÁLEZ: 2
kos trové hroby s výbavou.
ún ě t i ck6.
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61. NOVÉ DVORY

KULT: Volutov6, st. eneolit, knovi~sk6, nedat.
LOl: Pole mezi st. silnici E 15 a starou Ohfi.
OKOL: Prňkopy pro závlahu, výzkum 16., lT.VI.1971.
NÁLEZ: 2 žárové hroby knovizsk,, profily 2 jam a
kňlové jámy - volut., st. eneolit a nedat.

62. NOVÉ KOPISTY

KULT: Hradištní. LOK: Snad z katastru obce. OKOL:
Ze sbírky místní školy převzato v r. 1962. NÁLEZ:
2 n6doby.

630 NUtNICE, o. Křeěice

KULT: Vypichan,, pravěk. LOK: Pole ca 1 km Jod
obce, bod 45,550:96,050 na mapě 1 : 50.000. OKOL:
Pr~kop pro z,vlahu, vtzkum 14., 15.V.1968. NÁLEZ:
Kulturní vrstva k. vypíchané, cca 210 • Jižněji
tmav, vrstva s atypickou pravěkou keramikou.

64. NUtNitKY, o. Travčice

1) KULT: Hradištní, pozdně hradiětni. LOK: Pole u ptivozu (dwn čp. 17) mezi obcí a Labem. OKOL: Sběry
· J. Kruncla lB.VI.1956, 21.VII.1961, jaro a X.1965,
I.1966, 27.X.1967, IX.1970, 6.1.1971. NÁLEZ: Keramika ad. OKOL: Rozšiřováni silničního nájezdu k
vojenskému brodu, výzkum 5.,10., 19.VII.1968. NÁLEZ:
tAst polozemnice, kulturní vrstva.
2) KULT: Únětick,. LOK: Poblit bfehu Labe. OKOL: Sběr
J. Kruncla bez d. údajň, 18.VI.1956. NÁLEZ: Keramika.
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65. OLEŠKO, o. Rohatce
1) KULT: Pravěk. LOK: Pole nad pískovnou Jod strážního domku tratě, bod cca 43,700:93,100 na mapě
1 : 50.000. OKOL: Sběr 17.IV.1963. NÁLEZt Atypick6 zlomky pravěké keramiky na celé ploAe pisěité
ho n,vrěí.
2) KULT: Pravěk. LOK: J od železnič. stanice u pře
jezdu tratě, bod 42,950:93,750 na mapě 1 : 50.000.
OKOL: Pr6kopy pro závlahu, prdzkum 17.IV.1963.
NÁLEZ: Profil Jámy a atypickou pravěko~ keramikou.

61. OPARNO

KULT: Středověk. LOK: Hrad. OKOL: Sběr žák6 velemínské školy, podzim 1962. NÁLEZ: Zlomky kachl6 komorových.

67 • PLOSKOVI~
1) KULT: Neolit. LOK: Bez údajd. OKOL: Při sázeni stromk6, Jředal V. Uhlíř 30.IX.1951. NÁLEZ: Tfl kamenného sekeromlatu.
21 KULT: Hradiětni. LOK: Zámeckf park. OKOL: Z profilu pr6kopa, ptedal K. l':uda, prdzkU11 l.XIJ.1972.
NÁLEZ: Keramika.

68. POČAPLY, o. tesk6 Kopisty

1) KULT: VypichanA,

únětická.

LOK: Pole

od obce.
OKOL: Pr6kop pro závlahové potrubí podél cesty do
t. Kopist, pr6zkum 3.VII.1964. NÁ:LEZ: ternozemnť
vrstvy s ker. vypíchanou, jáma k. únětick6.
Y
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2) KULT: Hradištni. LOK~ Pole Jod obce, bod 43,050:
98,200 na mapě 1 : 50.000. OKOL: Prdkop pro z,vlahové potrubí, informace pracovníkň Geol. ústavu a
prňzkum 7.1.1964. NÁLEZ: 2 kostrové hroby.
31 KULT: Aímská. LOK: Pískovna "Na Večetátk6ch", bod
43,450 : 97,9 50 na mapě 1 : 50.000. OKOL: Ojed. nález žáka v. Krále, jaro 1970. NÁLEZ: Bronz. mince sestercius císaře Vespasiana z r. 71 n.l. dle urče
ni z. Nemeškalové.

69. POl'.J:PLICE, o. Štětí

KULT: Volutová, vypíchaná, ml.d. bronzové, lat6n.
LOK: Pole cca 20 - 50 m Z, od úpatí návrěi "Na
Pelunce". OKOL: Sběr ing. J. Kubeěe, 22.VIII.1963,
3'1 .VII.196•. NÁLEZ: Keramika, kamenná a pazourkové industrie.

70. PODBRADEC

KULT: Vypíchané, štítarská fáze k. knovizsk6, halAtat, hradištní. LOK: Pole "Na stráni" (též "Star6
ves"). OKOL: Sběry J. Zázvorky z r. 1956, předan6
13.VII.1961. NÁLEZ: Keramika.

71. PODSEDICE

KULT: Hradištní? LOK: Stavba garáže n.p. Rudn6 doly, bod cca 24,700:9~,570 na

mapě

1:so.000. OKOL:

Výzkum 20.IX.1965. NÁLEZ: Kostrovt hrob bez výbavy s kamenným obložením.
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72. POHOAANi
KULTt Paleolit? LOK: Zahrada doara ppč. 23T S od
obce na JY svahu Ki'ifové hory, bod cca ·ťl,150:03,650
na mapě 1 : 500000. OKOL: Sběr Ing. J. Kubele,
2?.IV.1971. NÁLEZ: Kvarcitová industrie či pseudoindustrie.

73. POKRATICE - LITO:.!tAICE

1) KULT: Paleolit? LOK: Návrěi 231,m.n.m. Z od obce,
bod 3~,700:02,000 na mapě 1 : 50.000. OKOL: Sběr
J. Fialy, VI.1965 . NÁLEZ: KYarcitový úětěp.
2} KULT: Neolit/eneolit. LOK: Mezi Gottwaldovou ul.
a pekárnou. OKOL: sběr, předáno 18.VI.1956. NÁLEZ:
tást kamenného sekeromlat~.
3') KUL~: Pravěk. LOK: Rozcestí Březinovy ul. a cesty
do Skalice, u kapličky. OKOL: Sběr z r. 1959.
NÁLEZ: Zdobenf pteslen, 2 kamenná hladítka.
•> KULT: St. eneolit (KNP či kanelovaná). LOK: "Výkop
pro vodovod ze Skalice do Pokratio, v proatoru pfi
horní cestě Pokratice-Lbín, při rozcestí ke mlýna
do Skalice". OKOL: Ve hl. cca 120 cm, sběr J. Fialy 19.1.1959. NÁLEZ: Keramika.
5) KULT: Mladší d. bronzová, latén. LOK: Pfed domem čp.
241 na SV okraji obce. OKOL: Prňkop pro kanalizaci,
sběr L. Bartoše a T. Rozbouda, prdzkt1111 28.III.1968.
NÁLEZ: Patrně jámový objekt.
6) KULT: Latén?, pozdně hradištní, středověk. LOK:
zahrada prot. M. Veselého ppč. 2455/8. OKOL: Sběr,
ptedáno l.VI.1972. NÁLEZ: Keramika.
Tt KULT: Pravěk, pozdně hradištní. LOK: Pole pti z.
straně silnice do Hlinné, cca 200 m S od posledního
domu obce,nad údolím potoka. OKOL: Sběr z. Flejberka, 23·. Vl.1972. NÁLEZ: Keramika.
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71. POLEPY
1) KULT: Pozd. neolit, ml. nf'olit? , šňůr ová, zvone.
poháry, únčtická, pozdně hrad ištní , středověk.
LOK : Pí s kovna J ZD, okolí bodu 48,450:97,100 na
map ě l
: 50.000. OKOL : Výzkum 15.,16.X.19 520
NÁLEZ : Kostrov ý hroh bez výbavy, sběr z porušených jam. OKOL : Z kostrového hrobu, předal p. Vrána 6.VIII.1953. NÁLEZ ~ Nád oba hradištní. OKOL:
Výzkum 15.IV.1955 . NÁLEZ : Ko s trový hrob hradištní. OKOL: Z "pískovny polepské", toj. patrně z této polohy převzat ze ěkolní sbírky v Lounkách v
r. 1964. NÁLEZ : Džbáneček zvone. pohárů.
2 ) KULT: šňůrová. LOK: "Na lukách", bez údajů. OKOL:
,
Ze školní sbírky převzat v r. 1962. NALEZ : Sekeromlat fasetovaný.
3) KULT : Latén, řfm. LOK : "Na pískách", lán JZD ppč.
309, 340/1, 345. OKOL: Průkop pro litomětický vodovod, výzkum 16.,17.VI.1966. NÁLEZ: Profily 4 jam
a polozemnic ze st. laténu, žár. hrob z ml. d. řím
ské.

4) KULT: Halštat. LOK: Pole ppč. 365/1, 366/2,5. OKOL:
Pr~kop pro litom ě řický vodovod, výzkum 22., 26.
VII.1966. NÁLEZ: Profily 3 jam.
5t KULT: Středověk. LOK: Patrně katastr. obce. OKOL:
Ze sbírky místní školy převzato v r. 1962. NÁLEZ:
Nádoba, část mísy.

75. POPLZE

ll KULT : ·Sto eneolit, šňůrová, kul . . amfory, protoúně
tická, knovízská, římská. LOK: Návrší "Viničky".
OKOL: Prňkop pro libochovický vodovod, sběry · V.
Pavlika a průzkum 16o,IB.I.1962, výzkum 3.IX. lloX.19 62 . NÁLEZ: Sondou I zkoumán příkop a son-
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dou II vnittni areál opevněné osady k. knovizsk6,
stopy staršího osídlení z eneolitu a st.d.bronzové: kostrové hroby č. 1, 2, 4 - k. protoúnětio
k6, č. 3, 5, 7 - k. ěĎ4rová, č. 6 - st. řim.
2) KULT: Latén. LOK: "Myslivna" 2 km v. od obce.
OKOL: Vfstavba třídírny sazenic, vfzkum 11.IV.,
l.,9.XJ.197Z. NÁLEZ: Zniěenf kostr. hrob, profily 2 jam a 2 polozemnic.
3) KULT: 16. stol. LOK: ca 40 m Z od kaple na návsi,
proti vchodu do dvora JZD. OKOL: Pti roziiřováni
cesty v r. 1967, předal J. Mikula 23.IX.19720
NÁLEZ: Zlomky renesančních kachl4.•
f) Zpráva o nálezech z katastru Poplz - hl. z poloh
•Na radlici" a "Na kozlátkách" uložených ve sb.
J. Mikuly (Praha 6 - Břevnov, Na vypichu 20) z
23.IX.1972.

11·. PRACKOVlc:3 NAD LABEM

1) KULT: Neolit , ml. d. bronzová, latén, hradiětni.

LOK: Vrch Debus. OKOL: Profil vrcholové plošiny
od kamenolomu na V úbočí, pr4zkumy 24.IX., 2.x.
1969, 3.IX.1970. NÁLEZ: Kulturní vrstva e nálezy
převahou z ml. d. bronzové.
?) KULT: Pravěk, pozdní latén. LOK: Pole ppč. 964/1.
OKOl: Pr6kop pro teplickf vodovod, výzkum 4.T.1971.
NÁLEZ: Kulturní vrstva s atypickou ker., část jámy.

77. PROSMYKY
1) KULT: Ml. d. bronzová(?), římská. LOK: Nová silnice do Lovosic, bod 35,970:98,300 na mapě 1: 50.ooo.

OKOL: Skrývka, pr6zkum 6.111.1961. NÁLEZ: Profil
jámy

řím.,

sběr.
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2) KULT: Únětick6. LOK: Pole ppě. 334/1. OKOL: Prdkop pro závlahové _potrubí, 'vfzkum 3·., 10. VIII.1966.
NÁLEZ: Profil Jámy.
3) KULT: Latén. LOK: Pole ppč. 333. OKOL: Prdkop pro
závlahové potrubí, výzkum 23.VI.1967. NÁLEZ: Porušený kostrovf hrob se ěperky.
4) KULT: Volutov4, knovizsk6. LOK: Be~ údajd, patrně
věak z mist vodárny na ppč. 131, 732, kde v
době probíhal výzkum J. Hraly z AV. OKOL: Sběr z 27.
X.1955. NÁLEZ: Keramika.

t,

71. RAtINtVES

lULT: ŠĎdrová, bylansk6. LOK: Pískovna cca 1
od obce, pti S straně silnice do Straikova.

u

S

OKOLz

Výzkum v létě 1962 a sběr na poli nad pískovnou,
v místech mohylového pohtebiětě k. bylansk6.
NÁLEZ: Torzo kostr. hrobu k. ěĎOrov6 a část nádoby bylansk6.

79. RADOSTI~, o. Vchynice

KULT: Neolit,

LOK: Vrch "Homolka". OKOL:
Sběr 1.11.1967. NÁLEZ: Keramika.
pravěk.

80. RADOUi
1) KULT: Eneolit. LOK:. Pole 1,5 km VJV od obce, bod
cca 55,500:93,500 na mapě 1: 50.000. OKOL: Sběr
J. Erlebacha, 1964. NÁLEZ: lamenná sekera.
2) KULT: Volutov6, latén(?). LOKt Cihelna s od obce,
bod 94,550:57,350 na mapě 1 : 50.000. OKOL: PrOzkum 14.IX.1965. NÁLEZ: Profily 2 jam.
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81. RADOVESICE
KULT: ŠĎdrová. LOK: Šibeničnf vrch, bod cca
33,600:87,600 na mapě 1 : 50.000. OKOL: Sběr J.
Mikuly na poli, evidováno ve sb. J. Mikuly 23.IX.
197Z. NÁLEZ: Kamenný sekeromlat fasetovanf.

82. RAŠOVICE, o. Kalovice

KULT:

LOK: Hrad Hrádek-Heltenburk. OIOL:
Asanační práce eeveročeskfch trampd vedené Pr. Fi6erem v r. 1967. NÁLEZ: Rozsáhlf komplex keraaiky,
želez, kam. kouli, dřevěných ptedmětd ad. z rdz.
míst hradu, hl. ze studny, ochozff hradeb a skalní
plošiny pod věži.
Středověk.

83. ROBEt, o. Kalovice
1) KULT: Pozdně hradištní. LOK: Dvdr místní Jednoty.
OKOL: Při kopáni příkopu, Il.1961. NÁLEZ: Keramika.
at, KULT: Středověk. LOK: Farní zahrada. OKOL: Pti stavebních pracích 15.III.1966. NÁLEZ: Zlomky kachli.

84. ROCHOY U BROZAN

KULT: Knovízská. LOK: Pole S od cihelny, bod cca
38,100 :92,200 na mapě 1 : 50.000. OKOL: Vfzkum po
hl. orbě, l&., 19., 20.XI.1964. NÁLEZ: 6 pcrušených žárových hrob~.

85. ROUDNICE NAD LABEM
1) KULT: ŠĎdrová. LOK: Pole ppč. 3139,stavba autodílen a garáži Jednoty. OKOL: Výzkum 28.XI.1962.
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NÁLEZ: Kostrový hrob s výbavou.
2) KULT: Starěf d. bronzová. LOK: Nároží Gottwaldovy a Kratochvilovy ul. OKOL: Prdkop pro potrubí,
předal prol. J. Štembera v r. 1966. NÁLEZ: Kamenný sekeromlat se sedlem.
l) KULT: Doba stěhování národd. LOK: Závodní ul.
OKOL: Prdkop pro vodovod, výzkum 19.VII.1968.
NÁLEZ: Zničený kostrový hrob s nádobou.
4) KULT: Šňdrová. LOK: Některá z cihelen na V okraji města. OKOL: Ze sbírky školy v Krabčicích 6.
VI.1963. NÁLEZ: Kamenný sekeromlat fasetovaný.
5) KULT: Únětická, halšta t , hradištní, stfedověk.
LOK: Bezděkov, stavba rod. domku proti čp. 1861.
OKOL: Předal K. Krauskopf, prdzkum 12.IV.1973.
NÁLEZ: Nádoby, střepy sídlištní keramiky a bronz.
kroužek z 1 či vice kostr. hrobd únětickfch a sidl.
objektd.

86. ROVNf POD

AfPEM, o.

Krabčice

LOK: Bez údajd. OKOL: Sběr J •
. Ševčík, II. 1971. NÁLEZ: Keramika z profilu jámy.
KULT: Latén

či řim.

87. AEPtICE, o. Třebušín
KULT: Středověk. LOK: Hrad Panna. OKOL: Sběry 21.
VII.1971 (K. Kubát), 12.V.1972. NÁLEZ: Keramika.

88. AEPNICE, o. Libochovany
KULT: Latén. LOK: Býv. pískovna na J straně kravína st. statku, bod cca 33,100:03,800 na mapě
1 : 50.000. OKOL: Předal J. ~ezba 27.1.1953.
NÁLEZ: Želez. zbraně, zřejmě z kostrového hrobu.
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89. SEDLEC U tAEBENIC
KULT: Latén. LOIC: Bod 31,750 - 32,000:90,450 na
mapě 1 : 50.000. OKOL: i>rňkep pro vodovod.ni potrubí podél cesty do terniva, vfzkum 17., ll.V.1966.
N1LEZ: Profily 9 sidliitnich objektl.

90. SEIIEC, o. Děčany

1) KULTz Mladii d. bronzová. LOK: Před domem ěp. z.
OKOL: Při stavbě chod.niku·, ptedal p. Zinert 25.
IX.1969. NÁLEZ: Keramika.
2) KULT: Mladší d. bronzov6. LOK: Býv. sad S od obce,
okolí bod• 21,700-800:90,800 na mapě l : 50.ooo.
OKOL: Pfi vykopáváni Btromkň, předal p. Zinert
25.IX.1969. NÁLE~: Bronzov, jehlice.

11. SIAEJOVICZ.

1) KULT: Ónětiok,. LOKt V obci. OKOL: Bez údajň,1957.
N4EZ.: Sttep.
2) KULT: šň6rov6. LOK: Pole směrem k Lukavci. O~OL:
Ze ikolni sb., X.1961. NÁLE1: Kamenná sekera.

92. SLATIN&
KVLt: Bylansk6. LOK: Stavba polního mlatu JZD, bod
cca 31,950:88,400 na mapě 1: 50.000. OKOL: Vfzkua·
6.,7.IY.1973. NÁLEZt "kniteci~ hrob zčásti vyloape-

nf.
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93. SOBtNICE
1) KULT: Ml. d. bronzovA. LOK: Stará cihelna SV od
,
obce. OKOL: Sběr 8.IX.1965. NALEZ: Keramika.
2) KUL1: Neolit. LOK: Bez ádaj4. OKOL: Ze š kolní
sbírky, IX.1964. NÁLEZ : Kamenný sekeromlat, ostti
sekery.

94. SULEJOVICE
1)

2)
~)

4)

5)

S)

T)

KULT: Nálevk. poháry, únětická. LOK: Komenského
ul. OKOL: Prdkopy pro vodovo•, výzkum 23. - 25.
III.1960. NÁLEZ ~ Zničený ·kostr. hrob ónětickf, profily 5 jam KNP.
KULT: Únětick,. LOK: Hasičak6 zbrojnice u kostela.
OKOL: Bez údaj6, pted r. 1960. NÁLEZ: Keramika.
IULY: Nálevk. poháry. LOK: Chmelnice SV od cukrovar•, v úhlu mezi trati a silnici do Vchynio. OlOLi
Sběr, pted r. 1960. NÁLEZ : Keramika.
KULT: Novověk. LOK: Fruta n.p. OKOL: Výzkum 24., 25.
III.1960. NÁLEZ: 3 kostrov6 hroby voják6 - patrni
padlfch v bitvě u Lovosic r. 1156.
KULT: Únětick,, mohylov6, knovix, tím. LOl: Lom
čížkovické cementárny V od obce. OKOL: Sběry J. ~tipána, J.A.Zázvorky a L. Bartoěe, sběry a vfzkumy IIU,
zea v 1. 196C-8 a 1971. NALEZ: 2 jámy s kostr. pobfby a dalěi jámy porušené těžbou - knoviz; kostro'Yf
hrob 9.IX.1971 únětický; sběry na skrývce.
KULT: Knovízsk,. LOK: Svah mezi lomem čižkovick6 cementárny a ápatim Ovčína. OKOL: Sběr 4.IV.1965.
NkLEZ: Keramika.
KULT: Knovizek,, nedat. LOK: Prdkop pro lovosickj
vodovod JV od obce, podél J strany nov6 silnice do
Ttebenic. OKOL : Výzkum 25., 28.X.1971. NÁLEZ: Zbytky 3 - 4 žárových hrobd knovízských. kostr. hrob a
jáma nedatovaná.
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95. šrtrf
KULT: Neolit, volutová, eneolit, ěňdrov6, únětiok6,
halětat. LOK: Papírna. OKOL: U tratě č. 3 (vlečky)
cca 600 m od budovy papírny, výzkum 3.IV.1952.
NÁLEZ: 2 kostrové hroby únětick6. OKOL: Sběr z 50.
let, bez údajd. NÁLEZ: Keramika neolo, halštat.
OKOL: Skrývka S od továrny při silnici do Hoětky,
sběr IX.1960. NÁLEZ : Keramika volutová, pozd. halětat. OKOL: Z území papírny, bez údajd, předáno
z MKV Štěti 17.XII.1964. NÁLEZ: ll kamenných seker
a sekeromlatd neol., eneol •• ěňdrových a únětic
kých.

98. rtotOBUZICE, o. Ploskovice

KULT: Pozdně hradištní, etfedověk. LOK: V obci pfi
hloubení studny. OKOL: Předal J. Kruncl 2.IX.1960.
NÁLEZ: Keramika.

9T. TETtlNtVES
KULT: Halštat? LOK: Bez údajd. OKOL: Ptedala pi
Weingartov,. I. 1973. NÁLEZ: Keramika.

98. TRAVtICE
1) KULT: Aim. LOK : Pole "U staré Ohte" Z od obce, bod
cca 4?,300-400 : 96,650 a 41,350:96,850 na mapě
l: 50.ooo. OKOL: Prdzkumy J. Kruncla a muzea,
· 9.XI.1959, 17.IV.1963, 16.111.1967. NÁLEZ: Zbytek
porušené jámy, sběr.
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2) KULT: Neolit/eneolit, ml. - pozd.d. bronzová, halětat?, hradištní?. LOK: Ostroina "Vlčkov", či "Na
přiYratt" 1 km JZ od obce, bod cca •I,400:95,750
na mapě 1 : 50.000. OKOL: Sběry po orbě J. Kruncla a vlastni, 21.VII.1959, 24.X.1964, 16.III.1967.
NÁLEZ: Keramika z ml. a pozd.d. bronzové a snad téf
halštatu, hradiětní střepy údajně z této polohy nejisté. OKOL: Z pole "Na přivrati" předal M. Ročec
lB.VI.1956. NÁLEZ: Kamenná sekera neol. či eneolitick,. OKOL: Z pískovny "Na přivrati" ca 600 m SSY
od "'Vlčkova", předal M. Ročec 18.Vl.1956. N.&LEZ:
Miska - halštat?.
3) KULT: Halštat. LOK: Pískovna (bui totoin6 a před
chozí polohou, nebo jde o velkou pískovno při V
straně st. silnice). OKOL: Předal J. Beěváf 2.v.
1951. NÁLEZ: Žárovf hrob.
•> KULT: Aim. LOK: Pole "Na llankách" S od obce, bod
cca 42,400:91,350 na mapě 1 : 50.ooo. OKOL: Nalezeno při orbě, předal J. Kruncl Il.1961. NÁLEZ:
tást nádoby ze žárového hrobu.
5) KULT: Eneolit. LOK: Pole v úhl• mezi cesto• do Počápel a silnici do Terezina, cca 200-300 m S od obce. OKOL: Sběr J. Kruncla, předáno 2T.IV.1966.
NÁLEJ: Kamenná sekera.
8) KULT: Pravěk, pozdně hradiětni/stfedověk. LOK: Pr6kop pro z6vlahu v prostoru křifovatky silnice Nuč
ničky-Terezin s odbočkou do Travčio, bod 42,000:
97,525 na mapě 1 : 50.000. OKOL: Vfzkum 3.VII.1964.
NÁLEZ: Porušenf kostroYý hrob pozdně hrad./stfedověk; zbytek jámy s atypickými pravěkýai střepy.

-

99. TRNOBRANY, o.
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Liběšice

KULT: Neolit. LOK: Bez údajO. OKOL: z r. 1951.
NÁLEZ: Kam. sekeromlat.

100. fflEBENICE
1) KULT: Volutov6, pozd. halětat. LOK: Muzeum české
ho granátu, býv. evangelický kostel. OKOL: PrOkop
pro vodovod a jímka při V straně kostela v r.1959.
NÁLEZ: Keramika.
2) KULT: Středověk. LOK: Zahrada p. Horáka u KoĎsk6ho rybníka. OKOl: Základy pro obyt. domy, I.197l.
NÁLEZ : Keramika.

101. TftEBÍVLICE

KULT: KnovízskA. LOK: Zahrada dom~ čp. 135. OKOL:
Starý nález, předaný 8.XI.1960. NÁLE~: DvojkÓnická nádoba, patrně ze žárového hrobu.

102. TAEBOUTI CE
KULT: Neolit. LOK: Pole na náhorní pláni cca 500 •
S od obce. OKOL: Sběr p. Tábořík, 21.XI.1962. NÁLEZ:
Ostti kamenného sekeromlatu.

103. TftEBUŠÍK

1) KULT:

Pozdn ě

hradištní, středověk. LOK: Zahrada
ppč. 64 V od kostela. OKOL: Prdkop pro vodovod,
prdzkum VIII.1955. NÁLEZ: S třepy, zlomek kachle
a železa z profilu příkopu tvrze.
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2) KULť:

Neolit/eneolit. LOK: U rybníka Jod obce.
OKOL: Předal uč. Němeček 3.III.1951. NÁLEZ: Ostři
kamenného sekeromlatu.
3) KULT: Středověk. LOK: Hrad Kalich. OKOL: Sběr E.
Kunerta ze 30. let ptevzat z m. Děčín 17.111.1971.
,
NALEZ: Keramika.
4) KULT: Lužická. LOK: Bez údajd. OKOL: Ze sbírky
místní školy předal K. Kubát I.I96j. NÁLEZ: Kamenný sekeromlat pentagonální.

104. ÚPOHLAVY

1) KULT: Volutová. ml.d. bronzová, halštat?, latén,
řim? LOK: Chmelnice a pole u Lučního mlýna, pfi
S břehu Modly. OKOL: Sběry v. Šaška, J. Zouzy a
vlastni z 1. 1953, 1966, 1973. NÁLEZ: Keramika,
železná struska.
2) KULT: Mladší d. bronzová. LOK: Rod 32,250:92,750
při Z straně silnice do Želechovic. OKOL: Prňkop
pro vodovod, sběr 22.III.1967. NÁLEZ: Keramika.

105. úšrtK
1) KULT: Středověk. LOK: Švermova ul., u vchodu do
zahrádky domu čp. 149. OKOL: sběr, lO.X.1952.
NÁLEZ: Keramika.
2) KULT': Zvone. poháry. LOK: Před domem čp. 239.
OKOL: Výkop pro vodovod, předal p. Křička 10.x.
1952. NÁLEZ: tásti 2 nádob z jámového objektu či
hrobu.
3) KULT: Aim, středověk. LOK: Vilová čtvrt, mezi domy
čp. 218/178 a 219/179. OKOL: Výkop pro vodovo4,
sběr ll.X.1952. NÁLEZ: Keramika.

-
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KULT: Hradiětni, attedověk. LOK: Ddm proti lafe.
OIOL: Sběr Fr. File1e z r. 19.61. NÁLEZ: Keramika.
~) KULT: StfedoYěk. LOK: St~vba Kulturního domu vedle hradu. OKOL: Sběr 22.11.1967. NÁLEZ: Keramika.
6) KULT: Sttedověk. LOK : Asanace SV úseku městakfcb
hradeb za domy čp. 42-46. OKOL: Sběr 26.VIII.1970.
NÁLEZ: leramika.
T,) KULT: Neolit. LOK: Pole za st. cihelnou pti ailnici do Konojed, bod 53,700:06,600 na mapě
1 : 50.000. OKOL: Sběr 22.11.1967. NÁLEZ: Kera•ika, pazourkové industrie.

106. vtDLICB

KULT: Neolit. LOK: Chmelnice SV od polohy "Baustellen". OKOL: Sběr K. Richtera, 13.11.1967.
NÁLEZ: Kamennf sekeromlat.

107. VELEŠICE, o. Hoělka

KULT: Neolit, halětat?, hradištní. LOK: Pískovna
na l okraji obce, bod 54,400:94,950 na mapě
l : 50.000. OKOL: Sběr J. Erlebacha z 50. let.
NÁLEZ: Keramika.

108. VELKt ŽERNOSEKY
1) KULT: Volutová, vypichanA, jordanovská, nálevk.
poháry, únětiok,, mohylová, mladší d. bronzová,
latén, 1ím. LOK: Pískovna. OKOL: V počáteční fázi skrfvky, v prostoru cca 33,900-34,100:99,600800 na mapě 1: 50.000, zde výzkum a prdzkumy:
,
X. - XI.1951, 6.V.1952, I., III. 1953. NALEZ:
cr.a 30 jámových objektd, srv. též nálezy v m.
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Teplice : Budinskf P. 1966, 7. OKOL : Již ní č ást
pískovny, skrývka v bodě ca 33,300t99,300 na mapě 1 : 50.000, sběr 12.X.1965. NÁLEZ : Ke r amika
únětick, a neurč. OKOL: Západní profil jezera
pískovny v bodě cca 33,450:99,550 na mapě 1 : 50.000,
sběr předanf pOv. do M Ústí, předáno 20.XI.1970 a
11.VIII.1971 a prOzkum s M. Cvrkovou z M Ústí n.L.
16.XI.1972. NÁLEZ: Kulturní vrstva únětick,.
2) KULY: Ml.d. bronzová, halětat, latén. LOK: Kamenolomy JV od obce. OKOL: Předáno 15.VIJI.1960 a
prdzkum 9.IX.1960. NÁLEZ: Keramika ad. z kulturního souvrství.

109. VELKf ÚJEZD, o, Býčkovice
KULT: Latén. LOK: Chmelnice mezi st. statke• a
silnici. OKOL: Sběr V. Horáka, 27.IX.1955. NÁLEZ:
Bronz. náramek.

110. VETLÁ, o. Vrbice
1) KULT: Eneolit, ml.d. bronzová, halštat?, hradiět
ní. LOK: Vrch Sovice. OKOL: Sběr v. Nováka 1959 a
prdzkum 6.X.1953. NÁLEZ: Kamenná sekera, kera11ika.
OKOL: Stavba vodárny na SZ úpatí vrchu, sběry p.
Ulrycha a prOzkum ll.IX.1968. NÁLEZ: Sidliětni keramika ml.d. bronz. a hradištní.
2) KULT: Hradiětnf. LOK: Pole na JV okraji obce, bod
49.970:92,930 na mapě 1 : 50.000. OKOL: Výzkum 5.
,
VIl.1965. NALEZ: Kostrový hrob.

-
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111. VRBICE

l} KULT: Eneolit, hradištní. LOK: Polep. Šimáčka
mezi potokem Obrtkou a jejím severněji tekoucím
ramenem. OKOL: Sběr F. Janovského r. 195~. NÁLEZ:
Kamenná sekera, keramika.
2) KULT: šňdrová. LOK: Kravin JZD na J okraji obce,
bod cca 49,600:93,800 na mapě 1 : 50.000. OKOL:
Sběr z. Ondruše pti stavbě, 12.11.1965. NÁLEZ:
Keramika ze zničeného kostrového hrobu.
3) KULT: Neolit/eneolit. LOK: Pole "V zahrádkAch"
SZ od obce, bod cca 49,000:94·,800 na mapě 1:50.000.
OKOL: Sběr z. Ondruěe, 12.II.1965. NÁLE~: tást
kam. sekeromlatu.
4) KULT: Eneolit?, ěňdrovA, únětick,. LOK: Pískovna
Z od Záhoreokého mlýna, bod cca 47,700:95,600
na mapě 1 : 50.000. OKOL: Prtzkumy 12.11.1965,
lT.III.1966, X.1966. NÁLEZ: Zničený kostrovt hrob,
ěĎ6rovf, sběr.

KULTt Ml.d. bronzová. LOK: Pole asi v polovině
vzdálenosti mezi obci a Záhoreckfm mlfnem, 145 m
Jod Obrtky. OKOL: Prňkop pro závlahu, výzkum K.
lub,ta 2a.V.1969. NÁLEZ: Profil jámy.
6J KULT: Neolit, eneolit. LOK: Bez údajň. OKOL: Ptedal z. Ondrul 12.11.1965. NÁLEZ: Kam. sekeromlat
eneol., kam. palice neol./eneol.
5)

112. VRUTICE
KULT: Latén. LOK: Pole V od polepskf pískovny,
bod 48,600:96,910 na mapě 1 : 50.000. OKOL: Prdkop pro závlahu, pr6zkum l.Xl.1967. NÁLEZ: S1d1iětn1 keramika, bronz. nákrčník.
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113. ŽABOVŘE SK Y NAD 01-ffiÍ
KULY: Volutová, vypíchaná, nálevk. poháry, šňO
rová, zvone. poháry, únětická. LOK: Pole ppčo53,
výstavba hosp. budov JZD. OKOL: Výzkumy 19 . VIII.
1958, 3. - 5. V.19 59 , 17. - 22. VIII.1959 z M Teplic. NÁLEZ: 2 kostr. hroby zvone. pohárd a Úně
tic., 1 žárový hrob ří mský, 2 jámy volutové, 2
jámy nál evk. pohárů, 1 jáma nedat. OKOL: Výzkum
30.IX., l.X.1 965. NÁLEZ~ Kostrový hrob se skrče
nou ko s trou nedat., prof ily jámových ohjektd Čo
1 - 14 volut., vypích. , nál o poháry. OKOL:. I Výzkum
16.VIII.1966. NÁLEZ: 2 kostrové hroby (nál. poháró, ún ě tický), profil jámy nál. pohárO. OKOL:
Z kanceláře JZD předáno 31.VIII.1966. NÁLEZ : Ze
zničeného hrobu amfora k. šňdrové.

114. ŽIDOVICE

1) KULT: Mladší d. bronzová, halštat7. LOK: Ostrožna
na JV okraji ohce, bod cca 45,800:89,900 na mapě
1 : 50.000. OKOL: Sbě r na profilu kamenolomu.

NÁLEZ: Střepyo
2) KULT: Zvone. poháry. LOK : Dvňr st. statku. OKOL:
Jáma pro jímku, výzkum s., 9.VI.1966. NÁLEZ: 3
porušené kostrové hroby.

l ll 5. ŽI TEN I CE

1) KULT: Mladší d. bronzová. LOK: Pískovna, bez údajň. OKOL : Z vojen ské správy 27 .V.19 560 NÁLEZ: Keramika.
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2) KULT: Neolit. LOl: ~ obce, bez ádaJ6. OlOLt J. lub6t, ~o. 16ta. RÁLEZ: laaennf klin kopytovitf.
3) IULT: Stfedověk. LOK: Vroh Koěka. OKOL: Sbir J.
Kubel, n.IV.1971. MÍLEZ: Č6at pokl16ky.

LOIALITf Z ÓZEMf JINfOf OlRESfl
118. BLfžEVEDLY, okr. eesk6 Lipa

lULT:

Stfedověk.

LOK:

I. lunerta z 30. let,
NÁLEZ: Keramika.

OKOL: Sblr
z li Diěin 30.VI.1971.

Hrad Hfidelik.

•

předanf

llTI. ~VČICZ:, okr. Čeak4 Lipa

KULT:

Stfedověk.

LOl: Hrad Pouatka. OKOL: Sbir

P. Macka, 12.V.1972. NÁLEZ: Keramika.

118. HABROVANY, okr. ~ati n.L.
1) KULT: Pozdní halětat(?). LOK: Pole ppě. 391/1.
OKOL: Pr6kop pro ósteckf vodovod, vfzkua 24.VI.
1970. NÁLEZ: Profil J4my.
2) KULT": Pozdní halitat. LOK: Pole ppě. 252/1. OIOL:
Pr6kop pro 4ateckf vodovod, vfzkum 25.VI.1970.
NÁLEZ: Profily 5 Jam s keramikou a zlomky telez.
etrusky.

119. CIU.UMEC, okr. Óatí n.L.
KULT:

Pozdně hradiětni.

LOK: Vrch Horka. OKOL:

Sběr 15.IV.1970. NÁLEZ: Keramika.
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120. JARPIQ: , okr. Kladno
KULT: Knovízské LOK: Zpráva o ptodválečný ch nálezAch na katastru obec od uč. P. Holého ze 14.II.
1971.

121. JEVI~VES, okr.

Mělník

KULT : Středověk. LOK: Tvrziště nad obcí. OKOL : Nálezy z výkopu p. terného, 4.XII.1971. NÁLEZ: Keramika.

122. KAMfK NAD VLTAVOU, okr. Příbram
KULT: Ml. eneolit. LOK: Pole u vodárny X od obce.
OKOL: Sběr M. Hazuky ze Štětí, 10.X.1972. NÁLEZ:
Kamenná sekerka slánského typu.

123. ZVÍKOV, okr. teská Lipa
KULT: Středověk. LOK: Hrad Frýdlant. OKOL:
P. Macka, 12.V.1972. NÁLEZ: Keramika ad.

Sběr

124 0 RADEJtÍN, o. Dubice, okro Ústí n.L.

KULT: Volutová, vypíchan,. ml.d. bronzová(?).
LOK: Pole ppč. 474. OKOL: Prdkop pro ústecký vodovod, výzkum 25.VI.19700 NÁLEZ: Profily 2 jam,
kulturní vrstva.
125. ŠTRBICE, o.

Světec,

okr. Teplice

KULT: Pozdně hradištní, středověk. LOK: Vrchol kop,
ce J~ od obce, kota 443 m. OKOL: Sběr K. Kubáta
,
24.IV.1971. NALE~: Keramika.
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REJSfflfl LOKALIT PODLE KULTUR
f6f.ala lokalit odpovídají seznamu)
Paleolit: 10, 22:l, ,45:2, •9:25, 72, 73:1
3:8, 8:•, 30, 3.8:3, •T:2, 48:5, 50:3, 51:4,
s2, s,,1,3, 56:1, 58, s~:1, 76:1, 79, 93:2,
95, 99, 102, 105:T, lOfi,, 101, 111:fí, 115:2

Neolit:

,. yolutoY6 keramiky:
20:2, 25:1,
53, 81, 69,
108:1, 113,

3:2,6, 5:1, 8:1, 16:4, 11':a, 11,1,
42:1, 44:2, 47:3, 49:31, 51:2,
77:4, 80:2, 95, 100:1, 104:1,
124

~. -vypíchan, keramiky: 8:1, 20:2, 31:2, 42:1, 44:2,
4'6:f, 49:.,8, 51:2, 53, 63, 68:1, 69, 70,
108:1, 113, 124
Pozdní neolit: 15:3, 43, 54:1, T.4:1
,. Jordanovsk6: 8:1, 21:1, 42:1, 50:1, 108:l
leolit/eneolit: 7, 73:2, 98:2, 103:2, 111:3
Eneolit:
Starěi

4, 11:2, 12, 21:3, 26:5, 45:2, 50:3, 51:T,9,
80:1, 95, 98:5, 110:1, 111:1,4,6

eneolit: 4~:4, 61, 73:4, 75:l

I. nálevkovitých pohár4: 5:1, 8:1, 21:1,2, 38:2,3,5, 43,
51:9, s,:2, 58, 60, D,:1,3, 10&:1, 113
Kladěi

I.

eneolit: 15:2, 74:1, 12~

řivnáčské:

8:1, 48:2, 55

K. kulovitfch amtor: 26~ 2, 75:l
1.

iĎ6ro•é

keramiky: 1:1,2, 3:2,8, 5:1,2, 15:4,5,6, 15:4,
21:3, 24:2, 33', 37, 38:5, 48:5, 49:30, 50:3,
s1:10, 51, 74·:1,2, 75:1, 78, s1, as:1,,, 91:a,
95, 111:2,4, 113
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K. zvoncovitých pohárd: 8:1, 16:2, 19, 27, 33, 4Tt:l,
48:5, 50 : 4, 51:10, 74:l, 105:2, 113, 114:2
l.

únětick,

(též protoúnětická a starší d. bronzové):
3:2,8, 6, 8:1,2, 5, 16:4:, 17:1, 19, 25:2,
26:2,4, 38:2,3,5, 40:2, 42:1, 43, 44:1, 46:4,
4~:5, 48:2,5, 50:3, 51 : 4,7, 58, 60, 64:2. 68:1,
74:1, 75~1, 77:2, 85:2,5, 91:1, 94:1,2,5, 95,
108:1, 111:4, 113

K. mohylová: 38:5, 42:1, 51:4, 94:5, 108:1
Mladší do bronzová: 3:8, 8:1, 14, 16:4, 34:1, 39:3, .ft0:3,
45:l, 46:1,4,5, 48:I,5, 49:2,20, 50 : 3, 51:3,
53, 56 : Z, 59, 69, 73:5, 76:1, 77:1, 90:1, 98:2,
104:1,2, 108:1, 2 , 110 ~1, 111:5, 114:I, 115:1,
124:
l. lužická: 46,:2,3, 103:4

l. knovízská: 3:1,2, 20:2, 21:1, 26:5, 33, 38:2, 42:1,
45:3, 47:3,4, 51:7-9, 61, 70, 75:1, 77:4, s,,
9 4 : 5-7 , l 01 , l 2 O

K. bylansk,: 3:8, 8:5, 16:3·, 3'9:2, 43, 51:3,5,&,10, 78,
92
K. billendorfská: 46:3

Halštat, pozdní halštat: 3 : 2,&, 5:1, 15:1,2,4,5, 16:4,
19, 20:2, 26:5, 34:1, 40:3, 43, 46:2-4, 48:2,5,
49:20, 51:9, 58, 70, 74:4, 85:5, 95, 97, 98:2,3,
100:1, 104:1, 107, 108:2, 110:1, 114:1, 118:1,2

Latén:

15: 1, 2, 19, 3 2 : 2, 40: 3, 43, 46,: 3, 4, 49: 27,
51:1-3,10,69, 73:5,6, 74:3, 75:2, 76:1,2, 77:3,
80:2, 86, 88, 89, 104:1, 108:1,2, 109, 112

Aim:

3:2, 15:2, 16 : 2. 11:2, 38:3,5, 40:3, 43, 48:4,5,
49:6,28, 52, 68:3, 74:3, 75:l, 77:1, 86, 94:5,

98:l,4, 104:1, 105:3, 108:1
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Stibov6ni národd: 85:3
K. bradiltnít 3:1,3-6,8, 1,, 16:4, 17:2, 19, 33, 34:1, 35,
38:1,4,5, 39:1, 40:1,,3, 42:1,2, 46:1, 48:5,
49:1,2,,,6,8,10,11,1s,19,29, 51:2, e2, e,:1,
67:2, 68:2, 70, 71, 76:1, 85:5, 98:2, 105:4,
107, 110:1,2, 111:l

K. pozdnl hradištní: 3:9, 8:3,5, 11:1, 16:4, 18:1,2, 20:1,
26:1,4,5, 48:3, 49:1,4-6 ,8-14,17,24, 55,
57:2, 64:1,3, 73:6,7, 74:1, 83:1, 96, 98:6,
103:1, 119, 125
Stfedovit: 2, 8:5, 9, 14, 15:4, 16 : 4, 19, 22:J, 23, 24:1,
26:4,5, 28, 32:1, 34:1,2, 3~, 41:1-4, 42:1,
,a:1, 48:3,s, 49:l,3-6,10,12,13,15,1~,21-2s,
50:2, 51:3, 57:1,2, 58, 64:3, 73:6, 74:1,5,
82 : 2, 85:5, 87, 96, 100:2, 103:1,3, 105:1,
3-6, 115:3, 118,, 111, 121, 123, 123.
IOYOYit:
PraY6t

41:4, 49:6,7, 75:3, 94:4

(neurěeno):

lulturn6

3:7, 26:3,4, 29, 34:2, 38:4, 39:3, 50:2,
63, 65 : 1,2, 73:3,7, 76 : 2, 79, 98:6.

neurčeno:

13, 15: 4, 16:1,2, 31, 47:3, 5~:l, 61,
75:4, 94:7

-
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ARCHÁOLOGISCHE FUNDE UNO FORSCHUNG Ul MUSEUM VOK LITOWAICE

IN DEN JAl-ffiEN 1945-1973
Zusanunenfassung
Milan Zápotocký

Die prahistorische Besiedlung im Raum von Litomětice
war am dichtesten im fruchtbaren Gebiet an der Elbe und am
Unterlaut von Ohře. Archaologischer Forechung, deren Anfinge bereits in das 17. Jh. datieren, widmeten sich mehrere
Lokalmuseen, die seit der 70er Jahren des 19. Jhs. allmihlich gegrundet wurden (1871 Třebenice,1874 Litoměřice, 1896
Úětěk, 1898 Budyně n.Oo, 1900 Roudnice, 1906 Libochovice).
Gleichzeitig entwickelte sich die Aktivitat und das Fachniveau von Archaologen-Amateuren. Manche unter ihnen besassen
wertvolle und um!angreiche Privatsammlungen (J. Kern, l.Gattermann, gemeinsame Sanunlung von G.. Just und o. Tschakert,
K. Lichtenfeld, F. Mittelbach u.a.), Nach dem J. 1945 Tereinigten sich die Lese- und Forschungstitigkeit in dem neu
gebauten Bezirksmuseum in Litoměřice. Dorthin gelangten auch
alle Privatsammlungen sowie das Fundgut 8.18 den Regionalmuseen, die in den 50er und 60er Jahren liquidiert wurden: Libochovice, Lovosice, Roudnice, Třebenice und Úětěk. lm J.
1960 wurde im Museum von Litoměřice eine selbstindige archiologische Abteilung errichtet. lm Laufe der Jahre wurde
der Depositar einheitlich geordnet und der betreffende Fundkatalog fertiggebracht. Die archaologische Sammlung des Muaeums ist heute sehr umfangreich. Sie ist eine der grossten
unter den bohmischen Museen uberall und zahlt mehrere Zehntausende von Inventarnummern. Dank Ausgrabungen und Spenden
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wird eie i11111er zahlreioher. Der latalog bietet eine Obereicht eimtlicher Betunde und Auegrabungen de• Bezirk811U•
••ua• aue den Jahren 1945-1973. Eine genmere Oberaicht
der archiologiachen Forachung im Raum Ton Litomitioe iat
in der Sannelachritt "Litoměřicko" VIII-1971 und ll-1974
erachienen.
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ARCHEOLOGIOO NÁLEZY Z TERÉNNÍCH PRflzKmdJ V OKOLÍ VELVAR
V&olav Fencl
oblast velvarského muzea zahrnuje aeverni ě 6at
dneěniho okresu Kladno, tj. bývalého okresu Kralupy n.Vlt.
Jejím centrem jsou Velvary. ležící na soutoku Zlonického,
Vransk6ho a Bakovského potoka; jižní části této oblasti
prot6k4 Knovfzskf potok. Pocházejí odtud četné pravěk6 nálezy, v minulosti získané a dnes uložené v prav ě ké ebirce
velvarského muzea, zčásti v Národním muzeu. Z nejznáměJ
ěich stoji za zmínku napf. velvarskf "sktiňkovt" hrob, depot bronzových zlomkň z Hospozína, torso soAky třírohého
bfčka z ternuce, římské mince, středověkf soubor cínového
nádobí a jin6 novějěí.
Tyto nálezy spolu s ostatními pravěkými pfedměty z velvarského muzea, doposud větěinou nepublikovanými (např. ao•bor sekerek lidu kultury nálevkovitfoh pohárd) naznaěuj{,
fe zdejěi krajina skrfv6 ještě četné památky na pravěké osídleni téměř ve všech obdobích. Stručnf ptehled o pravěké
sbiroe Městského muz ea ve Velvarech bude uv e ř ejn ěn ve Zpravodaji středočeské vlastivědy a kronikářství, vydávaném Oblastním muzeem v Roztokách.
Velvarsku se od cl.ob V. Krolmuse, J. Felcmanna a V.
Schmidta systematicky nikdo nevěn,oval a navíc větěina pravěkfch nálezt postrádá pfesnějěi lokalizaci. Záměrem autora je jít postupně po stopách dtivějěích archeologd a pokuait se stanovit mista jejich nález6. Hlavním cílem je věat
novf povrchovf pr6zkum, při němž by se systematicky proch6zela ázemf katastr6 jednotlivfcb obci zdejěí oblasti. Jii
vfsledky počátkd tohoto záměr• jsou slibné, jak ukazuji
n,sledující lokality.
Sběrná
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1. MALÁ BUCNA, o. Velvary, okr. Kl adno
a) lULT: Pravěk, kulturnl neurčeno. LOK: Pole SV od
obce v poloze •Na kalvárii", ppě. 451, stted nalez1Atě Je aai 100 • JZ od kÓty 270 (mapa B, poloha 1). OKOL: Sběr autora zpr6Ty. NÁLEZ: drobn,,
kulturně blite neurčitelné pravěké etfepy. ULOŽ:
M Velvary. LIT: NZ- 6/72', { 11 //,/f/r-"'ý )
b) KULT: Hradiětni. LOK: Pole ppč. 655/1, ležici na
Jitnim svah• proti nejvýchodněji letícímu doau
v obci (čp. 6). (Mapa B, poloha 2). OKOLi Sběr
autora. NÁLEZ: Keramika a vodorovnfmi rfhaai, rytou Jednoduchou vlnovkou, okraje nádob. ULOt:
K Velvary. LIT : NZ. 1/74. ( 11 ~/vt;ry)
o) KULT: Pravěk, kulturně neurčeno. LOl: Pole po obou stranách silnice vedoucí do obce. Nálezy••
vyskytuJf hlavně po pravé straně silnice, n6znak
větli koncentrace aai 80 m od ielezničniho pfejezdu (mapa B, poloha 3). OKOL: Sběr P. Boukala a autora. NÁLEZ: Zlollky keramiky bez vfzdoby, značni
omleté. ULot: K Velvary. LIT: NZ 2/7,. (- ~.). c>

2. BUDJHOSTI<Z, o.Cbrfin, okr. Kladno

a) lULT: šň6rov6?, 6nitick6, tnovizsk6, halitatst6.
LOI: Pole na sev. okraji obce, ppě. 121/1 (mapa
1', poloha,,. OKOL: Sběr autora v letech 1970 1973. NÁLEZ: Stfep s motivem ryt6; "jedlov6 vit6v"ty•·, ( obr. XIV: 1-4), atfepy s běžnou knovízskou vfzdobou, kamennt klínek, část hliněného cedníku,
balitatsk6 atfepy • vleěiovanoa vfzdobou. ULOf:
K Velvary. LIT: NZ 3/71, 5/7la, 2/70, 3/73.
IOKENTÁA: Nálezy několika oelfch Jmovizskfch n6dobek bez pfeaněJii lokalizaoe souvisejí pravdě-
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podobně

s tímto nalezištěm, které zasahuje at do
dneAni zástavby obce. Při stavbě dom~ v minulosti mohly bft zde nalezeny i tyto celé nádobky.
b) KULT: Pravěk, kulturně neurčeno. LOl: Pole severně od obce, pod polohou "Ma bělkách", ppě. 186/2
(mapa B, poloha 5). OKOL: Sběr autora. NÁLEZ: Ně
kolik drobných, blíže neurčitelnfcb pravěkých sttepd. ULOŽ·: li Velvary. LIT: NZ 5/7lb.

3. t'ERNUC, okr. Kladno

a) KULT: Únětická. LOK: Pole po obou stranách silnice na východním okraji obce. OKOL: Sběr autora na
polích ppč. 222, 217, 281. Naleziště se rozkl6d6
na rovině, na jedné straně pozvolna spadajici k
Vranskému potoka. NÁLEZ: Zlomky pravěké keramiky,
část "sedlovitého" sekeromlatu. ULOt: K Velvary.
LIT: NZ 10/74. KOMENTÁA: Nedaleko od naleziěti,
asi 300 m ~V je jedna skupina tínětickfch hrobd
(archiv AÚ čj. 1272/49). Druhá skupina únětickfeh
hrobd je asi 200-250 m sev. od tohoto nal. (Archiv
AÚ 515/34).

halštat, středověk. LOK: "Na židovském dolíku"o Při stavbě silnice za statkem pi
Husákové. OKOL: Převzato ze sbírky místní školy,
nálezy smíšeny. NÁLEZ: Dva bronzové spirálové náramky, jehlice, drobné bronzové spirálky, jantarovf korálek, lidský zub (obr. XV:l-8);halětatsk,
a středověká keramika. ULOŽ: M Velvary. LIT: N2
8/72. Arch. AÚ tSAV zprávy o dřívějěich nálezech
z těchto míst čj. 515/34, 924/33, 943/32. KONENTÁA:
Nálezy ze školní ~bírky dosud neznámé (vi~ obr. XV).
c) KULT: Pravěk, kulturně neurčeno. LOK: Před domem
p. Klabana čp. 3. OKOL: Nalezeno při stavbě sloupu

b) KULT:

Únětická,
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el. ••den1, dar p. Uabana. IÁLEZ: Okrajovt atfep
a nlkolik blile neu.r~enfch pravěkfch etfep6.
ULof t li VelTary. LIT: IZ 5/710.

c.

HOSPOZD. okr. lladno
KULT: Beolit, tnovizak6 kult. LO~: Pole po obo•
atran6ch silnice na východní• okraji obce. Maleziltě na Jedné straně epad6 do 6doli Vransk6ho po• .
toka. OKOL: Sběr autora na polich ppč~ 170/4, 11•.
Zde po obou stran6ch silnice, prakticky at k okra•
Ji . obce nalézána pravěká keramika. NÁLEZ: Zloaek
kaaenné neolitick6 sekerky (obr. XIY:5). lnovi1•·•t6 tuhovan6, pratovan6 stfepy. D6le zde nalezeny zlomky• kanelovanou a rytou vfzdobo•. ULOf:
li Velvary. LIT: NZ'. lJ/74. KOMENTÁA: Podle zpr6YJ
T ěaeopiae Pravil - r. 1912 byl praTděpodobn6 T
těchto ad.stech nalezen známf depot bronzovfch pfed~
ait6, patficích knovizak6 kultufe (archiv A6 čj.
2751/70).

,. JEšfK, okr. Kladno
lULT: Knov1zsk6. LOK: Stará cihelna ležici z6padn6 od obce, pfi st6tn1 silnici VelTary-Slanf aai
1.5 klll od okraje obce (aapa B, poloha 6). OlOL:
Pr6zkua z. lftinové, inž. J. Stupky a autora zpr6vy. NÁLEZ: Pr6zkum a zakresleni polohy tfi z6aobnich jam, které se objevily v profilu star6 těieb
ni stěny. Objekty byly zničeny z větěi části jit
pfed naěi návětěvoa. Ze zbytku vfplně jam byla
zfst6na keramika s běžnou knovízskou vfzdobou.
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ULOŽ: K Velvary •. LIT: PA XX.XV, str. 27. NZ 7/70.
Archiv Af l:5AV čj. 3490/50. KOMENTÁň : V cihelně
se těti jen pfiležitostně.

6. NEudAICE, okr. Kladno
KULT: Knovízské sídliětě. LOK: Pole mezi oboi
Neuměřice a Kamenný Most na levé• bfeh• Knovizsk,bo potoka ppč. 491, 503, 493/1, 159/a (mapa B,
poloha T). OKOL: Sběrem autora zjiětěno, že nálezy se aoustřeauji vlevo od silnice z Neuměřic do
lam. Mostu. Pole za silnici prakticky bez nález6.
Nálezy zaěinaji asi 500-100 • od obce a pokraěu
Ji at do Kam. Kostu. NÁLEZ: Velké mnofstvi atfep6 s běžnou knovízakou vfzdobou, pfealen, část
hliněnf lžičky aj. (Obr. XVI:4-6). ULO!: K Velvary. LIT: R 2/71. PA XVI-1893, str. 383, Archiv
A6 ČSAV čj. 2143/49. ~OMENTÁA: Naleziitě zasahuje do zástavby obce Kam. Kost.

7. OLOVNIC%, okr. Kladno
a) lULT: Afmská. LOK: Pole SZ od obce ppč. 363/1. poloha "W rybníka" (mapa B, poloha S). OlOL: Povrchovf sběr autora. V úhlu, ktert zde svírá stará polni ceata se st. silnici z obce do Neuměfic se objevuje na plole asi 500 a 2 větii koncentrace nález6.
NÁLEZ: Keramika a nehtovitfai čoěkovitfai vrypy,
břebenovánf, meandr a girlandovitA vfzdoba proveden, kolečkem, rytá mtiika aj. ULOŽ: U Velvary.
LIT: NZ 1/71, 2/73, 3/72. Zpravodaj středočeské
vlastivědy a kronikářství - v tisk••
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b) KULT: Knovízská, ptíp. halětat. LOK: Pole na záp.
okraJi obce ppě. 157, 78/1, 121/1, 121/2 (mapa B,
poloha 9). OKOL: Sběr autora a s. Šebka,na několi
ka mistech náznak větěí koncentrace nález6. NÁLEZ:
Keramické zlomky, okraje, tuhované stfepy, prstováni, hřebenováni. ULOŽ: M Velvary. LIT: NZ 9/72,
"1'73, Zpravodaj středočeské vlastivědy a kronikáfstvi - v tisku. KOMENTÁA: Naleziště pravděpodobně
souvisí prostorově i časově s halštatským zahloubeným objektem.

KULT: Halětat. LOK: Ve sprašové stěně na zahradě
statku čp. 6, ppě. 80/1 (mapa B, poloha 10). OKOL:
Zakreslení profilu, částečný prdzkum objektu, odběr vzork6 z profilu objektu. NÁLEZ: Ve stěně se
rýsuje zbytek zahloubeného halštatského objektu,
ve dně se objevil pravděpodobně zbytek zuhelnatě
lého střed. k6lu. Z profilu získáno značné mnot•tvi sttep6 s typickou halštatskou výzdobou, vleělo
vaná mtiika, tuhované pásy aj. (obr. XVI:7-8).
ULOŽ: M Velvary. LIT: NZ 1/73, Zpravodaj stfedoěeské vlastivědy a kronikářství - v tisk••
d) ~OLT: Pravěk, kulturně neurčeno. LOK: Pole vlevo
pfi polní cestě z obce do Neuměřic, asi 100 • od
posledního domu na severním okrajl obce (mapa B,
poloha 11). OlOL: Sběr autora. NÁLEZ: Několik drobných. blíže neurčitelných pravěkých st.řepd. ULOf:
M VelYary. LIT: NX 3/74.

c)

8. SAZENÁ, okr. Kladno
a) KULT: Neurčeno, pravěk. LOK: Pole nad bfv. cihelnou na výcb. okraji obce ppě. 509 (mapa B, poloha
12). OKOL: Sběr autora. NÁLÉZ: Několik drobnfcb,
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blťie neurčitelnfl)h JraT6kfcb sttep6. ULOf : M Vel-

Tary. LIT: NZ 1/7~ .

b) IULT:

PraTěk. kulturně neurčeno, bradiětni?

LOK:
Pole na vfcb. okraji obce, vpravo od silnice, t6aně za budovaai kravina místního JZD (mapa B, poloha 13). OKOL: Sběr P. Boukala. NÁLEZ: Zlomky okraJ6 n6dob, plastický vfčnělek, drobné omlet6 zlomky keramiky. ULOŽ: K Velvary. LIT: NJ 4/7•.
o) KULT: Eneolit (KNP). LOK: Pole aev. od leaa v poloze "Ra kozelcích" (mapa B, poloha l«). OlOL:
Sběr autora. NÁLEZ: Keramick6 zlomky• plastickými pupíky, čéat kamenn6ho sekeromlatu se lvem
a dalěi, ULOŽ: M Velvary. LIT: HZ 5/73, 5/74.
d) KULT: Laténské sidliitě(?). LOIC: Chmelnice ležici
zApadně od obce při vedlejším rameni Bakovského
potoka asi 500 m od okraje obce (mapa B, poloha
15). OKOL: Sběr autora zprávy. NÁLEZ: Nepravidelně, bez nAznaku větěí koncentrace se na plole chmelnic objevují střepy. Vfzdoba: nehtovit6 vrypy, hfebenovéní, okrajové stfepy (obr, XVIl:1-9). ULOŽ:
M Velvary. LIT: NZ 3/70.

9. VELŮ BUtINA, o. Velvary, okr. Kladno
KULT: knovízaká. LOK: Pole ppč. 369/5, vlevo při
silnici do obce okolo kravína (mapa 8, poloha 16).
OKOL: Sběr autora. Pr6zku.m pole byl negativnf, pouze v těsn6 blízkosti Jedné z budoT kravína byl nalezen stfep. NÁLEZ: Ojedinělý úlomek keramiky s
•hfebenovúiím". ULOŽ: M Velvary. LIT: NZ 8/74.
IOMENTÁA: V ·poz6stalosti posledního správce kralupat6ho auzea je zmínka o nálezu knovízské jámy
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pfi ataTbě tohoto kravína. Viz MZ archiT Af čj.
5315/5?. (Na plánku pfiloieném ke zpráT6 5315/57
je naleziětě chybně zakresleno).

10. VELVARY, okr. lladno
IULT: Eneolit? LOK: Pole na záp. okraji VelTar,
ar6s nad Zlonickfm potokem T poloze NNad podhor-

ním alfnemw. OlOt: Sběr autora zpr6vy na poli
proti domu ěp. 324 a dále po sr6zu směrem k N6bdinu. Zde Jsou drobně rozptflen6 dlomky praTěk•
keramiky, bez náznak• Tětěi koncentrace. N&LEZs
Drobn6, omleté úlomky pravěké keramiky, zdoben6
plastickfmi Tfčnělky, jenmé rýžky, otisky ěĎdry.
kolky (obr. lVI-3). ULOi: K Velvary. LIT: NZ· 9/74.
IOMENTÁA: Nedaleko odtud je poloha "Na Tinici•
a n6lezea známého eneolitického •stfiĎkoTého•
hrobu,.
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REJStAfl. LOKALIT PODLE KULTUR
(čisla

lokalit odpovídají seznamu)

f

Neolit:

10?

Eneolit:

K. nálevkovitých pohárd:

Bc

Kultura s keramikou ěňdrovou: 2a?
Kultura

únětická:

2a , 3a,b

Kultura knovizsk6:

2a. 4, 5, 6, 7b, 9

Období halštatské:

2a, 3b, 7b?, 7c

Doba laténské:
Doba

8d?
7a

řimsk6:

Obdob! hradištní:
Sttedovět:

Pravěk

lb, Sb?

3b

bez bližěiho určeni:

la,c, 2b, 3c, 7c, 8a,b

-
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GRABUNGSFUNDE AUS DER UKGEBUNG VOJ VELVARY
Zuaammenta•aung
V4clay Fencl

Da• Gebiet VelYary zihlt zu den aittelbilllliaobea
Bereichen Ilit einer dichten prihistoriaoben Beaiedlun&•

Die 1e1enwirti&• Gelindetorschung aoll nicbt nar zur Beglaubigung alter Lokalititen beitragen, an deren Lokali••tion ott zu zweitel• i•t, aondern Yor allea zur Freilegana
weiterer, biaher unbekannter Lokalititen tiilµ-en. Daa Yerottentlicbt• Verzeichnia atellt in dieaer Hinaicbt einen YielTeraprechenden Antang dar. Forachungaergebni••• aua den Jab•
ren 19·7 0 - 1973 werden zuaaanngetaaat.
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ADDENDA ET ERRATA l Cl.mu A. BENEŠE "K NÁLEZOVÉMU
lATASTRU' BOIIEKil VE SBfRlÁCH PAfeooovtoNtuo MUZEI
VB ,1011•, II: ,tz,ma V l:EaúCJI 1970 (BZO 1970),
247 - 278, TAB. LVII, PRAHA 1973

Jan YicbAlek
O historii a staw zpracováni čeak6 arcbeologick6 abirky • laturbiatoriscbea Museum ve Vídni (1014 - Wien, Burgring 7) retero•al ve svém pfispěvtu Již A. Beneě. Běbea
bo dlouhodobého pobytu ve Vídni, v rámci tzv. Herderova atipendia, •e aohl autor v r. 1974 detailněji věnovat studiu a
dokuaentaci t6to ěesk6 sbirky 1 • Z této práce vzniknou po dobodl • feditelstvia AÚ tsAV v Praze tfi nálezové katalogy,
kter6 budou pfedvádět nálezy a jejich liter,rni dokumentaci T těchto 6zemich:

••6-

1. Jižni a západní techy,
2. Vfchodni a aeverni techy,

3. Sttedni a severozápadní techy.

••n-

df1ve než budou t dispozici tyto pfipravovan6
ky, chceme na tomto místě podat několik informaci o ěeak6 abirce a v dalii části doplnit a upravit Již citovaný, v nai1 literatufe první áplnf přehled bohemik A. Beneěe.
eest6 abirka archeologických nález6 T NHM Wien nar6atala z dar6, koupi a vfzkwd tohoto muzea v letech 1878 - 1918.
ObaabuJe dnes 5.482 inventárních čísel, několik nAlez6 je doaud neinventovantch. Tvofi tedy cea 71 celé abirky (obr. 1)
praTěk6ho odděleni (k 31.12.1974 celkem 79.183 inv. ěiael).
D6le uvAdiae teritori61ai ptehled počtu invent6rnicb ěiael:
Jeětě

jižní eecby ••••••••••••• 11 inv. čísel
západní teohy ••••••••••• 64
- " a sine
tzv. "Kron-Poritschen" •• 715
- " (úzeni kolem terven6ho Pofiči, okr. Klatovy)
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aeverozápadni Cechy••••• 1937 inv.
aeverovýcbodni Cechy •• •• 948 inv.
atfedni Čechy••••••••••• lT.89
1a inv.
l:echy - bez blifěiho ••••

čísel

a sine

ěíael

-. -

a sine

čiael

Antropologický a osteologický materiál je dnee uloten
v antropologickém a zoologickém odděleni NHK ve Vid.ni.
Teritori6ln1 a percentuální zastoupeni bohemik pfedv6di„ na obr. 2. Nálezy z tech pocházejí celkem z 220 lokalit; 1 lokalita z4stala zatím blíže nelokalizovéna (srn.
ě. 222 - · "Deutach-Bistritz") - ob~. 3.

ostatní sbírky

93

%

Obr. 1. Percentuální zastoupeni bohemik v
Naturhistorisches Museum in Wien.

pravěké

sbírce

-
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7

Obr. 2. Teritoriální a percentuální podíl abirky bobeaik:
1 - Jižní techy
2 - západní Čechy
3 - •iron-Poritschen•
4 - aeveroz6padni tecby
5 - severovýchodní eechy
6 -

střední Čechy

T - Čechy, bez bližěiho

00,20
10,20
13,00
3'5,00
17,02
2,,32
00,28'

~

S
S
S

I
S
S
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100 90 80 _
70 -

60 50 -

40 -

,o 20 -

10 -

Obr. 3. Gratick6

9

19 95 68

1

2

:,

4

28 1

5

6

znizorněni poět~

lokalit T Jednotlivých
teritoriťch l':ech: 1 - Jižní Čechy, 2 - západní
Čechy (věetně •1ron-Poritschen"), 3 - severoz6padn1 Čechy, f - aeverovýcbodnf Čechy, 5 - atfedn1
Cechy, 6 - zatia blife nelokalizováno.

Y a,aleduJici ěAati doplňujeme a opranJeme pfehled
A. Benele z r. 1970 Pro anaiii konfrontaci se pfidrtuJeae
61alov6ní lokalit v uveďen6m pfehledu. Doplněni a opraYf
bylo •ofno prov6st vzhlede• k poměrně dloubodobéaa atudiu
t6to ěeek6 ebírky.
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1. BEZDfKOV, okr. Louny
b) Pertaoh: i.č. 2819 Tiz lokalitu č. 211 a - ŽATEC
a okolí.

8. fDOLÍ BLŠANKY
I.ě. 152 TiZ lokalitu č. 36 •

DOLÁNKY, o. laitioe,

okr. Louny - Trch Rubfn; t.č. 4231 - ,239 Tiz lokalitu č. 21) - okolí ŽATQ:
-. BRANDfS NAD LABEM, okr. Praha-Tfobod
Dosud neinTentov6no (oJedinilf n6lez ka„nnébo n,atroje).
9. BAEZNO, okr. Cbomuto•
I.č. 50532 vyladit (a6drovf odlitek br. Jehlice).

12. BAVANY, okr. Louny
a) Weberacban, G.B. Saaz: ponechat Jen i.6. 8407 - 8408,
15853 - 15856.
b) Zwischen Weberschan und Groaa-Lippen: 15857 - 15867.
13. BUDENI~, o. Jarpice, okr. Kladno
4240 - 4276, 9259 - 9261, 9271 • 9272.

18. b:CHY - bez bližěi lokalizace
. I.ě. 28582 pochází patrně z lokality
okr.Teplice- depot.

č.

39 - DUCHCOY,

22. Lokalita l'.:ERNcra:, o. Petrohrad, okr. Louny Je Te skuteč
nosti lokalitami VELKÁ a KALÁ b:RNOC, okr. Louny,
arm. ě. 193 a 1oe·.
36. DOLÁNKY, o. Kaětice, okr. Louny

l uTedenjm inT.č. jeitě nálezy bez
Jehlic) z vrchu Rubin.

inT.č.

(zlomky br.
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,2. HOLEDEČ, okr. Louny
I.č. 4202, 7764 - 7765, 47102, 47117 - 47123,
j8486 - 44481: z.afadit aem tato vlecbny i.ě. z uvedenfch _lokalit č. 43 - HOLEDEl:El, o. Holedeě,
okr. Louny ač. 44 - HOLETICE, o. Bfez.no, okr.
ChomutoT - tyto lokaltty Tyfadit ze seznamu. Viechny nAlezy· pocházejí z HOLEDl':E, okr. Louny; ervn.
pozn. A. Beneěe u lok.~ 44.
50. HOAidVES, okr. Hradec KrAloTé
I.č. 4829 zařadit k lokalitě č. 109 - MÁSLOJEDY,
okr. Hradec KrAlov6.

52. HRADEC KRÁLOvt, okr. Kradec Kr4lov6
al ~zemi města - bez blitAího: 2144 - 2851, 4880.

63. JARPICE, okr. lladno
-Jarpic, G.B. Schlan: 9273 - 9275
b) Beim Ptlugen eines feldea
tacbecf: 4271 4281, 9256, - 9258.
a)

..._H.

tt. lALIŠTf., o.

Červené Pořiěť, okr. Klatovy

d) Felsen Ton .Kalischt, G.B.

Přeititz:

65385 - 6542'7.

- • KLATOVY, okr. Klatovy
dosud neinTentov6no (zlomek broaz. n6rallku).
7~. EOUlJICE, okr. Nymburk

82. ŮŮHOY• o. Březi u Týna nad Vltavou, okr. e.Budějovice
Tuto lokalitu vyfadit ze soupisu. Sekeromlat i.č.
18011 nepochází z Křtěnova, v muzeu je Teden jako
bez lokality - zakoupen r. 1892 ve sbírce akad.
malíře I. Spottla (nejspíše z Malarska nebo
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Rakouska). Ve Vídni Je aloten aekeromlat z kttlnovského depotu ve sbírce ÚataTII pro pravěk, 1.ě.
2
26388 •

8tS. LAŽANY, o. Hruěovany, okr. Choauto•

Dop1nit, i.ě. 2746 a tak vyfadit ze seznamu lokalitu ě. 86 - LAŽANY, o. Černoiin, okr. Tachov;
spojit «T340 - ·47351.

8T. LBfN, o. Lysec, okr. Teplice
.
Vyfadit t.ě. 781 - srTD. lokalitu
okr. Chomutov.

ě.

9 - Bfezno,

88. LETY, okr. Písek

Vyfadit ze seznamu - Jedná ae o lokalitu LitfC,otr.
Náchod„
91. LHOVICE, o. Švihov, okr. llatoyY
Doplnit:
b) Dosud neinventov6no (keramické n6lezy z mohyly pod
vrchem Tuhoil - mohyla ě. II - vfzkua J . Szombathy
r. 1880).
95. LIBIŠANY, okr. Parduflie.

71042 - 71044, 72010
97. LIBOCHOVANY, okr. Litoměfiee
Upravit 913 - 973, 1993 - 1995, 2379 - 2s,6, 264726151, 2652, 2653 - 2654, 2655, 8536, 28580 - 28581.

98. LJBOAICE, okr. Louny
a) Doplnit : 2155 - 2158: zafadit sem lokalita ě. 225
z neidentititovanfch lokalit - St. Wenzel bei Saaz.
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100. LIPNO, okr. Louny
UpraYit 15868 - 15887.

-.

LITÍČ,

okr. Náchod
974, 4865, 17346.

103. LOUNY, okr. Louny
Vyfaďit

ze aeznamu - Jedná se o lokalitu STRADONIC&..
okr. Louny - tuto doplnit do aeznamu.

10&. MALÁ Q:RNOC, okr. Louny
2131 - 2131', 4148 • ,158, 4738, lT.653, 176561, 1740317405.
110. dCHOLUPY, okr. Louny

a) Michelob, G.B. Saaz: i.č. 5741 opraYit na 4741.
114.

iaisro,

okr. Chomutov
Doplnit i.ě. 2906.

123. NEZDICE, o. Borovy, okr. Klatovy
Vyladit ze seznamu - jedná se o lokalitu STROPČICE,
o. Borovy, okr. Klatovy - doplnit do aeznamu.
b) Doplnit i.ě. 62543 (br. Jehlice veden6 v KHM Jako
"Kronporitschen - ohne weiterea" - identifikoY6no
podle deníku J. Szombathyho).
125. NOVf BYDŽOV, okr. Hradec Králov,
I.ě; 43864 opravit na 3486,.

135. POSTOLOPRTY, okr. Louny
a) •?332 - 4733T opravit na 47332 - 47335.
b) Jen i.ě. 15915 - 15924 a zatia neinventovan6 pfedaěty (stfedověké nAlezy).

• 26'5 •

147. ROSICZ, okr. Pardubice
803 - 89a opravit na 803 - 912.
158. SEMDRAŽICE, okr. Kolin
K i.ě. doplnit: 16237, 17349, 20976.
159. SEVEROZÁPADNÍ l:ECHY
Bez bliiAí lokalimace: jen tato i.ě.: 2717 - 27'8
- 2T69, 2T70 - 21'92, 2800 - 2801, 2831 • 2835,
2861 - 2905, 2907 - 2923, 2938 - 294T, 298, - 291<1.

162. SIOCCE., okr. Písek
Opravit: okr. Strakonice.
164. SMIAICE, okr. Hradec Kr6lov6
4830 - '831, 4885, 491T - C918.

168. SOBtSUJCY, o.• Chbany, okr. Chomutov
Opravit: 4735a - 4T356.

- • STRADONICE, okr. Louny
6160 - 6169.

- • STROPČICE, o. Borovy, okr. Klatovy
- • STRUPCTCE, okr. Chomutov
Trupěie:

13091.

173. fflTICE, okr. Praha-východ
Vyřadit ze sezna-, jedná ae o lokalitu
Věestary,

~kr. Hradec Králov,.

Svetni : 4857 - 4859.

svtri,

o.

- 266 -

179. ŠLAPANICE, okr. lladno
Upravit: 9235, 9262 - 9264, 9265 • 9270.

18&·. fflEBOVLI, okr. lo lín
800 - soa opravit na 799 - 802.
191. VALTfAoT, okr. dsti nad Labem
I.č. ,02611 vyfadit.

193.

VELŮ

l'ERNOC, okr. Louny
Doplnit: 2131 - 213,, 4137 • 4141, 7790 - 7'192.

DOBR&, okr. Kladno
- . VELICÁDobrat
bel Un:hoacbt, Gro•• Dobra bei Pra1i doauf
neill!TentovAno tn,lezy z vfzkam mohylov6ho pobfe•
biAt!, provedeného r. 1891 J. Szoabathya; vfzkaa
J.L. Piěe t,hož roku - lO( Praha).
20Q. VLKOV, o. Děkov, okr. Rakovník
Opravit na VLKOV u Velké Černoce, okr. Lounyt 2138

205. VYSOKÝ ÓJEZD NAD DtDINOU, okr. Rychnov nad
Doplnit: 4477 - 4478.

lněžnou

206. ZÁH01'1, o. Žatec, okr. Louny
I.ě. 47110 - 47'115 opravit na 47110 - 4Tll6.
207. ZÁLEZLY, o. Velemyšleves, okr. Louny
Uvedená i.ě. a dosud neinventová.oo (ojedinělf n6lez kamenného provrtan,bo nástroje).
210. ŽALOY, okr. Praha - západ
I.č. 27160 opravit na 27150.
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211. ŽATEC, okr. Louny
a) Doplnit: 182, 2808 - 2830, 2836, 2837 - 2844,
2924 - 2933, 294! - 2983, 47233 - 47 282.
1),J 47204 - «1 21a.
c) Okolí - bez údajů : 4231 • 4239, 4T.283 - 47 299
d) Lokalita "Hassatitz - Umgebung von Saaz"~ 14144 14145 viz též lokalitu č. 223.
1

213. iELEČ, okr. Louny
I.č.

47031 - 41037 opravit na 47031 - 47087.

214. ŽELEVČICE, o. Dolin, okr. Kladno
I.č.

9240 - 9275 opravit na 9240 - 9254.

222. "DEUTSCH - BI STRITZ bei Saaz"
Dosud blíže nelokalizováno: i.č. 28 54; jedná se o
lokalitu v okolí Žatce - viz též L. Kischer - Falkenbof, Germanenfunde aus Bohmen im Naturhistorisches
Museum zu Wien, Sudeta X, 1934, 43.

Mimo dokumentaci kresebnou a popisnou nálezů samotných
se autor věnoval průběžně i shromažaováni literárních 6daj6 k těmto nálezwn. Zde byly kromě známé literatury excerpoT6ny i dosud naěí disciplině nedostupné nálezové deníky
k výzkumwn F. Hegera a J. Szombathyho v techách a potízen
soupis tzv. "Fundakten" k č eským nál e zům. Předběžn ě uvádíme
soupis těchto pramenů, uložený v pravěkém odděleni lUD( ve
Vid.ni.

Joset Szombathy :
Tagebuch Nr. 60 - Bohmen 1888, 1891, 1895
Nr. 61 - Bohmen. Prager Museum 189 5, S .W . Bohmen
1895 - 1902.
Nr. 62 - Bohmen 1896 . Kronporitschen 1896 - Ruppauer Revif'r .
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Nr. 63 - Bohmen. Ruppau 1896, Podmok! 1896, Pilsner Museum 1896, Loupenske 1897, Tirol
(Ktiěkovice) Kaliět 1902.
Nr. 64 - Bohmen . Kronporitschen 1907, 1908, 1909.
Ferdinand! - Untere Bláhovta, Zdaras,
Nachtrag Loupensko, Za díli.
Nr. 65 - Bohmen und Mahren. Gross - Dobrá in Prager Museum. Brunner Museen.
Nr. 66 - Bohmen. Prager Museum 1896, 1902. Teplitzer Museum 1902. Leitmeritzer Museum
1902. Ploschkowitz 1902.
Nr. 67 - Bohmen. Eger 1911. Pilsner Museum 1912.
Ohne Nr. - Prag 1891. Gross-Dobrá. K. Roztoky a

M.

Plzeň.

Franz Heger:
Hotizbuoh Nr.I - V: Výzkumy v Čechách a Rakousku. Pro
české nálezy ddležité:
Nr. IV - Jarpice, Šlapanice, Budenice, Zlonice
1880.
Nr. V - Ausgrabungen 1882 - 2. Ausgrabungen in
Bohmen, September 1882. Von Antbropologischen Gesellschaft in Wien: HořiněTes,
Račice nad Trotinou, Třebechovice pod
Orebem.
Fundakten - Bohman:
(Nálezové zprávy, prdvodni dopisy k nálezdm, soupisy a
nabídky rdzných sbírek a kresby nálezň.)
• San111lung w. Osborne, Mňnchen: nabídka sbírky, 1230 kusd
- z toho 264 nálezd z Čech.
- Samarlung L. Engl, Saaz, 1907, 1912, 1913.
- Sammlung A. Dasch, Teplitz-Schonau, 1913.
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- rkp.~. Duška, Prihistorische Fundstitten im nordoetlichen Bohmen. be~ roka.
- Sa11111lung K. Vácha, 1890.
- Sammlung Weinzierl, 1900.
- Sudliches Bohmen. Zpráva o nélezu br. eekertyi_ T Šalmanovicich, 1B99, I.č. 35610 - Dolní BukoTsko.
- Aussig a.d. Elbe. Zpráva o nálezu neolitické keramiky a
laténského hrobu; i.č. 3636 - 3669, 4303, 3670 - 3672.
• Brux. K i.č. 773 - 774. Hrob ěĎňroTé kultury.
• Budweis. Dopis F. Stulíka ze lT.6.1880. •eericbt uber
prahist. Funde in der Umgegend von Budweia 188~ u. 188T"
- mohyly u Plava, okr. Č. Budějovice.
- Cheznowitz bei Hořovitz. Slovanské kostrové hroby a eaoTitfmi záušnicemi. I.č. 21691.
- Chotzen (Neudort): 1880 - 1881. Výzkum lutického pohfebiětě. I.č. 9459 - 9485, 9487 - 9492.
- Dobrai bei Unhoacht. 1890, 1891. Výzkum J.L. Píče a J.
Szombathyho • mohylové pohfebiětě. Zatím bez inv.ě.
- Dux. Zpráva o laténském depotu a germánských hrobech.
- Eger. Kaiserburg 1911. Kostrové pohřebiště. Kostry dnes
uloženy v antropologické sbírce NHM Wien.
- Enzowan. Nálezy při stavbě železniční dráhy. I.č.8531-8535.
• Furwitz. K i.č. 17365 - 17380.
- Gross-Otschehau. 1878. K i.č. 22300
- Josetstadt ~ Umgebung. Nálezy J. Duěky.
- Kleinhan - Rudelsdort 1878. I.č. 2211.
- Klein-Tschernitz.
- Kolleschowitz.
- Kotiescbau (Chotěěov) 1889. I.č. 15011 - 15012.
- Kronporitscben. Korespondence kolem výzkumu mohylových
pohřebiěÍ J. Szombatbya.
- lukuš bei Josetstadt.
- Libochowan. Výzkum Lenz 1873. I.č. 913 - 973.
- Libřitz bei Jaroměf.
~
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Lieboritz 1884.
Liebotecban bet Saaz 1882.
Liebahausen 18!8. I.ě. 14146.
Lipa beu Joaetstadt. Nálezy J. Dulky 1888.
Loboaitz 1903. I.ě. 54842 - 54859.
Loupensko bei Lutan. Výzkum mohyly F. Legere• 1889.
Zpráva 1890. I.ě. 15120 - 15126.
Kichelob 1889.
Nahotan. I.ě. 15008.
Negranitz. Depot. I.ě. 14106 - 14118.
Oberklee. Depot.
Oblat b&i Saaz. Nález laténského zlatého nákrěniku. I.ě.
15015.
Pilsen. Germánské hroby. l.ě. 49410 - 49418, 61572 61576.
Ploschkowitz 1902. Vfzkua J. Szombathy. I.ě. 55·492 56520.
Proboscht 1889. I.ě. 14173, 34374 - 34380, 49371.
Rymany bei Swarov. I.ě. 36452 - 36466.
Saaz und Umgebung. Nálezy a mapka lokalit.
Šárka bei Prag. Sannlung H. von Strassern. Plánek a kresby nález4. Další lokality: Vokovice, Kireacbitz, Hoaolka
1873, Smíchov, Prag, Zákolany.
Scholesen. Depot. I.ě. 36475, 47339.
Skvoretitz bei Blettna. Nálezy barona Kollera 1887, 1888.
Smiřic bei Jaroměf.
Stiahlau bei Pilsen. Zprávy hraběte Waldsteina o mohylách 1880.
Hradiětě bei Stradonitz. Sammlung Groaa -· pl6nek a kresby nálezd.
Tacblowitz. Nález br. meě4, r. 1899. I.ě. 47836 - 47837.
tschemin bei Tuachkau. Mohyly - r. 1880. I.6. 9276 9297.
Turmitz bei Aussig a.d. Elbe.
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- Weberachan bei Postelberg. S1ovanak6 kostrové hroby
r. 1879.
- Wernadort bei Kaaden. Sbírka hraběaky Weidenheia. I.ě.
2716 - 2993, koupena r. 1878: pfedevAim aeveroz6padni
eechy, bez blitlich lokalit.
- !d6nio bet Kaufim; i.ě. 16213 - 16226.
- Zlonic bet Schlan. Hroby únětict, kultury ě. I - V z r.
1880 - ulofeno v Nil Praha - kreaby n6lez6 a plinek ••
•kicaai hrob6. Dalli hroby i.ě. VI - XVII - vfzkua lODI
Wien r. 1880; 1.6. 9164 - 9239.

-

-

1) Za uaoiněni studia n,1ez6 a souhlas k Jejich publikov6ni d6kuji tediteli prehiatorick6ho odděleni lfHI& Wien
dr. w. Angeli1111, dAle dr. E. Ruttkay a dr. F.E. Barthovi.
2) Popis a kresebnou dokumentaci t,to abirky, uloten6 • 6atavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou vídeĎak6 university (Institut tur Ur- und Fruhgeacbichte an der Univer•itit Wien, 101, Wien, Universitataetraase 7/I) plipraftlje autor • laakavfa avolenia prof. R. Pi.t tioniho pro
Jeden z dallicb avazk4 BZO.
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ADDENDA ET ERRATA ZUU BEITRAG VON A.BENEŠ "ZUll FUNDKATASTER VON BOHEMICA IN DEN SAMMLUNGEN DES NATURHISTORISCHEN MUSEUMS ZU WIEN", IN: vfZKUMY V !:ECHÁCH

1970 (BZO 1970), 247 - 278, TAF. LVII, PRAHA 1973
Jan Michálek
Zusammen.tassung

Der Verfasser wurde beauftragt, gelegentlich seinea·
einjahrigen Aufenthaltes (Herder-Stipendium) in Wien, ein~
ausfuhrliche Liste aller aus Bohmen stammenden Funde autzustellen, die in den Wiener Sammlungen autbewahrt sind.
Es handelte sich an erster Stelle um das Fundmaterial von
J. Szombathy, der seine Untersuchungen aul dem Kataster des
ehemaligen k. und k. Grossgrundbesitzes tervené Pořiěí (Kronporitschen) durchfuhrte, terner um samtliche andere Funde•
die im vorigen Jahrhundert nach Wien gelangt waren. lm ersten Teil bringt der Vertasser "addenda et corrigenda" zu
dem vorlaufigen Verzeichnis der betreffenden Lokalititen,
die in BZO 1970, 247-278 veroffentlicht worden sind. Den
Bericht vervollkomnet ein Verzeichnis alter Sammlungsbestande, die Funde aus Bohmen enthalten, Archivkataloge und
schriftliche Quellen.
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