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PAEDMLUVA

Informačním

bull etinem Výzkumy v Čechách za rok
1974 počíná druhá desítka jeho ročnikt1. Tento základ.ni fond prament1 nardstá jednak současnými systeaatickfllli terénními prdzkumy, zaměřenými většinou aonotematicky a jednak kritickými soupisy starěich sbírek.
Ve snaze zpřístupnit tyto prameny věem odbornitdm, rozšifuji se svazky Výzkum4 v čechácb o Supplementa, s krajově či kulturně vymezenými celky, výluč
ně nebo převážně soupisového charakteru.
Pofadatelka sva~ku děkuje všem, ktefí je avými
ptíspěvky naplnili a pfedeviim avjm spolupraoovník1DI
za zvládnuti technických prací ve ztiientch podlldnk6ch.

Eva ČUjanová-Jilkov6

- G-

REGISTRACE TERÉNNÍCH AKCÍ (náhodných nál ezO, prňzkumd,
sb ě rů, záchranných i sys t e mat ických výz kumt), provede ný ch v Čechách b ě hem r . 1974 (s doplňky pr o léta pi adcházejíci).
Jednotlivé zprávy jsou ř az e ny abe c edn ě podle bývalýc h osad nebo ohci, na j ejichž ka ta s trálním území se
nálezy vyskytuji. Na dr uhém mí s t ě j s ou uvád ěny obce
(o.), k nimž lokality pod l e nové ho s prá vního rozděleni
náležejí (podle Statistické ho l e x i konu ob c í ČSSR 1965,
Praha 1966). Odk a zy j sou uvedeny jen u lokalit, uvádě
ných v literat u ře střídavě pod různými názvy. Nálezy
v různých č á ste c h nebo polohách té že ob ce jsou odděle
ny a označe n y pí s meny a ) , b), c), atd., za tímco rdzné
zprávy o tomtéž na lezišti jsou o z na č eny č í s licemi 1),
2), 3), a td .; c hronologické ř aze n i uvnitř jednotlivých
obcí není vž dy dodrženo.

Zkratky a symb oly:
AR
BZO
l';ssA
d.
i. č. , inv. č.
Jl4 ( JOi)

k.o.
KM
KMVČ

KNP

KOIIENTÁit

Ar che ol ogické rozhledy
zkratka pr o Výz kumy v techách
Českos lov ens ká společnost archeologick6
délka
inven t á rní čí s lo
Jih o čes ké muzeum (l';eské Oudějovice)
katas t rální obe c
Krajské muze um
Kra jskó muzeum východních tech
(Hradec Králové)
kul tura nálevkovitých pohárň (eneolit)
i nt erpretace, postřehy a názory nálezce,
u poz o rn ění na starší nálezy, vhodno s t
loka l i ty pro další výzkum a pod.

-
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p.d.
PLH

presidenta republiky
druh a kulturní zatazeni nále70
kata s trální území
odkaz na jakoukoliv písemnou zpr,vu,
nálezovou zprávu, publikaci (i v tisku
nebo pro tisk připravovanou)
lineárn í keramika (neolit )
pře sn á lokalizace n alez išt ě (pomoci
souřadnic, parcelních číse l)
muzeum
M ěs tské muzeum
Muzeum hlavního města Prahy
Muzeum Podkrkonoší (Trutno'f')
u drobných nálezO popis, u větších
výzkumů základní informace
nálezová zpráva
obec, do jejíhož správního obvodu (IUfV)
lokalita patří
nálezové okolnosti, doba a trv6ni
výzkumu, jmóno nálezce, resp. yedouoíbo
,
výzkumu, výzkumná sezona
okres
Oblastní muzeum
Okresní vlastivědné muzeum
Památky archeologické
průměr dna
pozdní vypíchaná keramika (neolit)

p.o.

průměr

Kancelář

KPR

KULT
k.ú. (kat.úz.)

LIT

LnK

LOK
M

MM
MMP
MP

NÁLEZ
NZ

o.
OKOL

okr.
OM
OVK

PA

okraje
pozemková parcela

ppě.

pf.č.

RK

(přir.č.)

přírOstkové

č.

číslo

Regionální muzewa (Kolin)
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s.

síla

s.č.

sekční

čára

stpč.

(okraj mapy)
Severočeské muzeum (Liberec}
Státní mapa odvozená 1 : 5.000
starší doba bronzová
stavební parcela č.

š.

šíř ka

ULOŽ

místo uložení nálezu, přírůstkové
nebo inventární číslo
vý~ka
Východočeské muzeum (Pardubice)
zpráva o výzkumu
Západočeské muzeum (Plzeň)
základní mapa tssR 1 : 50.000
zaniklá středově ká osa da

SM ( S Of)
SMO

StB

v.
VO(

z
ZČM
ZM

zso
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1. BABICE, okr. Hradec Králové
KULT: Středově k - tvrz. LOK: Západně od obce na
parc. č. 1•0, 141 a 142. OKOL: Terénní prdzkwa.
NÁLEZ: Vlastni tvrziště má v prdm. asi 24 maje
dobte patrné v terénu nad který je vyvýěeno. Kolem
tvrziště je široký, mělký, ale výrazný ptíkop. Pti
prdzkumu nebyly zjištěny žádné archeologické artefakty, protože prostor tvrziště je zatravněn.
J. Sigl

2. BEČOV, okr. Most

a) KULT: S tředobronzová mohylová, knovízská. LOK:
Trat "Na pfskách", Z od obce. Zaměřeno J. Zárubou.
OKOL: Záchranný výzkum na základě hláěení P. Brauna a J. Mušky. Objekty zachycené a naruěené rýhou
pro potrubí plynovodu, prozkoumané ve dnech 11. 16. 4. 1974 z. Smržem a D. Kouteckým. NÁLEZ: Velký "hliník" středobronzové mohylové kultury. komplikovaného půdorysu. Výplň obsahovala množství
sttepů. Sídlištní jáma knovízské kultury, téměf
zničená (původně kuželovitého tvaru). Oba objekty
již před zahájením výzkumu silně narušeny. ULOŽ:
AÓ tsAV, exp. Most, č.př. 109/74, 110/74. LIT:
Z čj. 45/74, 749/74 Most
b) KULT: Knovízská, laténská, středověk, nedatovatelLOK: Stavba nového sídliětě v obci, poblit KNY.
Zaměřeno J. Zárubou. OKOL: Záchrannf výzkum ve
dnech 4. - 10. 4. 1974. Prozkoumány objekty naruěené rýhou nově budovaného vodovodu a základy novostaveb. NÁLEZ: 4 sídlištní jé.ay knovízské kultury,

n,.
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1 laténská polozemnice, 3 středověké jámy (13. 15. stol.) nejasné funkce, 2 n e datovatelné jámy
(bez nález~). Všechny objekty částečně narušené.
ULOŽ: AÚ t SAV, exp. Mo st, č. p f . 100/74 až 108/ 74.
LIT: Z čj. 477/ 74, 748/74 Most.

z.

Smrž

3. BECHYNi, okr. Tábor
a)

KULT: Neur če ný prav č k {sídli š tě?) - doba bronzov6
nebo hal š tat s ká. i.OK : Pol oha "U křížku'' na temeni
jazykovité ostrožny z ápa dně od m ě sta (viz nákres
v NZ). OKOL: Shé r autora zprávy v červnu 1973.
NÁLEZ: 2 prav ě ké a 9 pozd n ě středověkých a ž novov ěkých s t ře pů. ULOŽ: AÚ Plzeň, př.č. 123/73. LIT:
NZ čj . 5137/ 73 v AÚ Praha.

b) KULT: Neur če ná (lat én?)o LOK: Šibeniční vrch (cca

2 km S od ko ste la v nechyni (nákres viz v NZ).
OKOL: S b ě r autora zprávy v červnu 1973. NALEZ:
,
.
S~řep okraje. 1JLOi: AU Plzen, č. přír. 1 22/73.
LIT: NZ čj. 5137/73 v AÚ Praha.
c) KULT: Novov ěk . LOK: SZ sous edství zámku, domy u
hradeb. OKOL : S b ě ry au to r a ~f i stavebních úpravécb
v červnu 1973. NÁLEZ: Renesanční a barokní keramika. ULOŽ: AÚ Plz e ň, č. přír. 124/73. LIT: NZ čj.
5Í37/73 v AÚ Praha.
Sl. Vencl

,. etLE(; brad JEN.ČOV, okr. Kladno

LOK: Ztíceniny hradu Jen č ova.
O~OL: Pokračováni povrchového pr6zkumu lokality.

KULT:

Stře dověk.
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NÁLEZ: Pořízen terénní náčrt zachyoujici dneěni
stav objektu. S b ěrem získán menši soubor keramiky prvé poloviny 14. stol. Z tvard je zastoupen
hrnec, poklice a rendlík. V okrajích převládá
vysoké prožlabené okruii, dekor je tvořen rytou
intervalovou šroubovici, radélkem, na rendlíku
rytou vlnici. Celá produkce je obtáčena. ULOŽ:
AÚ Praha. LIT: BZO 1972.
T. Durdík

5. BERNARTICE, okr. Pisek

KULT: Ml. d. bronzová, k. knovízská, sídliště,
pohřebiště. LOK: Polní trat Na skalce, č. kat.
313, ZM 22-243, 6 od J a 1661111 od V s.č. OKOl :
Průzkum a sběr v r. 1970 a v březnu 1974. NÁLEZ:
Větší množství knovízské keramiky a mazanice.
ULOŽ: AÚ ČSAV exp. Plzeň, pfir. č. P 58/74 a u
nálezce. LIT: Hlášeni č.j. 818/74 Plzeň.

P.

Břicháček

6. BÍLINA, okr. Teplice
a)

KULT: Eneolit, d. římská (sídliště). LOK: Cca
300 m SV od železničního nádraží. OKOL: Záchranný výzkum. NÁLEZ: Eneol. hrob 6/74, římská kult.
vrstva 8/74, sběr. ULOŽ: M Teplice, i.č. 1019310238. NZ, M Teplice.
J. Waldhauser

b) KULT: D. fímská. LOK: Vfkop pro vodovod u nového
železničního nádraží. OKOL: Z6chrannf výzkum ve
dnech 4. - 18.4.1974 Te stěně vfkopu pro pfeložku vodovodu. NÁLEZ: Době ffmaké náležely želez6ř-
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sté objekty č. 2 a 4. Celkem byly zjiětěny zbytky
5 pecí, z nichž u dvou byly zachovány zbytky pláště. Z ostatních se zachovala pouze atruska a slabá vrstva uhlíkd, ležicich v zahloubeném a propáleném dně pece. Horní části pecí byly narušeny recentním zásahem. Obj.č. 7 - jeho hlavni část byla
zničena výkopem pro vodovod. Ve zbytku objektu bylo nalezeno pouze velké množství mazanice. ULOŽ:
AÚ tSAV exp. Most, č. př. 249 - 251/74. LIT: Hláš.
čj. 739/74 exp. Most. KOMENTÁA: Ve stejné poloze
výzkum n ě kolika autorů: J. Bubeník (k. hradištní),
T. Velímský (středověk), M. Zápotocký (eneolit).

I. Rada
o) KULT : Pravěk(?), časně slovanská ("pražský typ")
a starší doba hradištní. LOK: U nového železniční
ho nádraží. OKOL: Záchranný výzkum objektd ve stě
ně výkopu pro přeložku vodovodu. NÁLEZ: Sídlištní
nálezy; prozkoumá.na část polozemnice s peci, která narušila starší, blíže nedatovatelný pravěký(?)
objekt s ohništěm a mazanicovou krou, charakteru
v:f'mazu otvor~ mezi trámy, dále zbytky 5 zásobních
Ja• obvyklých tvard, z nichž 4 již předtím dokumentoval J. Waldhauser; jedna dalěi situace zdstala pfitom jako objekt problematick6. ULOŽ: AÚ ČSAV
exp. Most, př.ě. 3/74 - 10/74; K Teplice, př.č.
4/74; 6/74. LIT: Čj. 739/74; 740/74 Most. KOMENTÁA:
t6steěně plevzato od J. Waldhausera z K Teplice,
který tu prov6děl prdzkWI T únoru 1974.
J. Bubeník
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d) KULT:

Vfkop pro vodovod u nového
železničního nádraží. OKOL: Zéchrannt výzkum ve
stěně Yýkopu pro přeložku vodovodu. NÁLEZ: Výkop
vede souběžně s železniční trati Bilina-Teplice
a novým korytem Bělé, po jeho Z straně. Stopy
středověkého osídleni v J úseku výkopu zjistil
dr. J. Waldhauser z OM Teplice, který zde provedl
také sběr. Prokopaný objekt leží v inundačním terénu. Výkop jej z větěí části zničil. Z dochované
části lze soudit na sídlištní objekt pravidelného
čtvercového pOdorysu (délka strany 340 cm), zahloubený dnem 40 ca do štěrkopisčitého podloži.
Tmavá humusovitá výplň objektu obsahovala počet
né keramické fragmenty, rozptýlené částečně i do
humusovité vrstvy v nadloží objektu. Nálezovt soubor charakterizuje keramika hradištních tradic
(převažuji hrnce s deriváty kalichovitých okrajd,
jen ojediněle jsou zastoupeny láhve se čtytlaloč
ným ústím, mělká miska s okrajem tvarovaným do,
hubic, miska se zvonovitou profilaci: výzdobu tvofí ěroubovicové rfhy a ryté vlnice). Výjimečným
tvarem je drobné lahvovité ětěrchátko z bělavého,
tvrdě vypáleného aateri6Iu. Soubor pro svou čet
nost a jednoznačné nálezové okolnosti představuje
cenný přínos pro dalěi studium keramiky 13. stol.
v regionu. ULOŽ: A6 tSAV exp. Most, č. př. 18-19/74.
LIT: Hlášeni čj. 597/74 expozitury Most.
T. Velímský
SttedoYěk. , LOK:

e) KULT: Knovízská, sídliště. LOK: U ubytovny IPS.
OlOL: Po prdzkumu J. Mušky byl 12. a 17.4.1974
,
proveden z6chrannf výzkua. NALEZ: 3 knovízské jámy
ve vfkopu pro vodovod a kulturní vrstva v blízkém
hliníku. ULOŽ: AÚ tsAV exp. Most, zatím bez č.pt.
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LIT : Hlášení čj. 778/74. KOMENTÁA: Místo nálezu Je
prakticky na téže parcele, jako velká kolekce nálezň G. Laubebo z let 1922 - 1945 v bývalé trati Rudyai I. V blízkém okolí nálezu lze předpokládat
další sídlištní objekty.
P. Braun
t) KULT:

LOK: Sídliště Za Chlumem ( SV okraj mě sta). OKOL: Povrchový sběr. NÁLEZ: ·
Keramika, mušle (12. - 13. stol.) ULOŽ: M Teplice,
i.č. 10257-10335, 10661-10681. LIT: NZ M Teplice.
KOMENTÁA: Intaktni mlado- resp. pozdně hradiětni
vesnice, sběry na ploše 150 x 50 m - jedině zde
nálezy lomového kamene. PohtebiAtě s esovitými z6ušnicemi zkoumal L. Košnar r. 1968 800 m SZ od lokality. Zjištěné sídliětě je významné ke studiu
topografie zázemí bílinského hradiště.
Střed ov ě k,

sídliště.

J. Waldhauser

7. efLf

o

KUA, o. Střemošice, okr. Chrudia
KULT: Sttedověk - tvrz. LOK: Parc. č. 986. OKOL:
Terénní prdzkwn 19.11.1974 (Sigl, Vokolek). NÁLEZ:
Tvrz je nazývána místními občany Zižkdv stňl.
Tvrziš t ě j e nepatrně vyvýšeno nad okolni terén a
má prwaěr asi 12 m; je obklopeno pfíkopem široký11
8 m a hluboktm 1 - l,~ M. N,lezy nebyly zjištěny.
J. Sigl

8. BOHUNICE, o.

Věemyslice,

okr. ~eské

Budějovice

KULT: Pravěk' aohyla. LOK: Les BohoĎ6t, trat Nad
hromadou, asi 950 m SV od kaple v Temelíně, 50 m
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S od železniční trati Temelín - Týn n.Vlt. a 1100 •
SZZ od mohyl. pohřebiště v lese Hroby u Kttónova,
v sousedství výěk. bodu 481.8. OKOL: Prňzkum J. Michálka a referenta 4.6.1973. NÁLEZ: Mohyla o prGa.
cca 15 m, v. 1 m, uprostřed porušená vkopem a na
již. obvodu příkopem, tvoticím kat. hranici mezi
Temelínem a Uohunicemi. LIT: Hláěení čj. 405/73
exp. Plzen. KOMENTÁA: Mohyla se nachází v již. vfběfku lesa a není vyloučeno, ie dalěí objekty zanikly na sousedním poli v kat. obce Temelín.

A. Denei

9. BOHY hrad KRAŠOV, o. Kozojedy, okr.

Plzeň-sever

lULT: Středověk. LOK: Zříceniny hradu Krašova.
OKOL: Stavební úpraYy objektu, komise 13.8.1974.
NÁLEZ: Stavební úpravy hradu nadále probíhají za
dozoru a podle projektu SÚRPMO (ing. Hfzler). Terénu se práce dotkly ve dvou prostorech: kapli
bl. Eugenie a ve starém paláci. V obou případech
se jedná pouze o vyklizovAni z6nikového horizontu
z konce 18. stol. Nálezy Jsou pracovníky stavby vybírány a na místě ukládány. V zápisu komise zakotven požadavek hlášeni věech vfkopovfch prací A~
a konsultace všech podobných zásahň. ULOŽ: Hrad
lrašov. LIT: BZO 1971. KOUENTÁA: Hrad byl archeologicky zkoumán v letech 1970-71.
T. Durdík

10. BOROVANY, okr. Písek
IULT: Begat. zjiětěni. LOK: Aai 1000 •Vod kaple
av. Roz6lie. OIOL: Prňzkua 1973. NÁLEZ: Ódajně
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pravěká

mohyla (srvn. BZO 4-1966, 53, č. 2 - jako
Bernartice), novtm pr6zkumem zjiětěno, te se jedn,
o odval při zkušebním dolováni tuhy. LIT: BZO 4 1966, 53, č. 2. KOMENTÁ.A: Nutno vytadit jako pravěkott lokalitu - mohylu.
J. Michálek

11. BOUDY, o. Mirotice, okr. Písek
KULT: Mohylová střední doby bronzové, hradišti.
LOK: Hradiětě Hrad SSZ od osady, paro. č. 628/1.
OKOL: Z výzkumu hradiště B. Dubskýlll 1927 - 1928.
NÁLEZ: V muzeu v Písku se mezi materiálem balětat
sko-laténským z hradiště nachází i zlomek větší
misky s páskovým ouškem z okraje a nad uchem porušené dva malé vytažené lal4čky, povrch tmavohnědý, hlazený, materiál s pískem a ktemínky, d.
zl. 80, pr~m. okraje cca 220 mm. Obr. 25:2.
ULOŽ : M Písek, zatím sine. LIT: K lokalitě: B. Dubský, Pravěk jižních tech, BlatnA 1949, 320 - 325.
KOMENTÁA: Jde zatím o jediný zloaek, dokládající
osídlení hradiště již ve střední době bronzové;
větěi část materiálu náleží období halštatskolaténskému a hradištnímu.
J. Michálek

12. BROZÁNKY, o. Aehlovice, okr. Ústí n.L.
1. KULT: Štítarská. LOK: StarA pískovna - 100 • za ob-

ci vpravo od státní silnice Brozmlty - Rtyně. OKOL:
Pti prohlídce staré pískovny ve stěně narušený objekt. NÁLEZ: Objekt byl patrně okrouhlého tvaru.
Vrchní humusová část byla ,o ca siln6, zahlouben,
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do pískového podloži promíšeného oblázky byla
110 cm hluboká. Zachovaná část objektn měla rovné
dno, svislé stěny. Její výplň tvořila hnědá humusová zemina, slabě promiěena drobnými kameny. Ve
&Yrchni humusové vrstvě bylo nalezeno 13 okrajových střepů (některé tuhované), 25 střepů s hfebenovaným povrchem, 10 střepů e povrchem prstovant•
nebo zdrsněným, 4 střepy tuhované, 4 zdobené rýhami, 6 zlomkň ze dna, atypické střepy, mazanice.
V zahloubené části objektu bylo 29 okrajových stře
pů, 35 střepd s leštěným nebo tubovaným povrchem,
62 střepů s hřebenové.nim, 8 sttepů s nepravidelnta
rýhováním s vlešiovanými proužky, tuhované s Jemnými rýhami. Atypické střepy, mazanice.
část

2. KULT: Štítarská, šňůrová, středověk. LOK: Severní
část staré pískovny viz ad 1./ OKOL: Povrchový
sběr. NÁLEZ: Ve stěně pískovny ve vrstvě ornice,
jejíž síla kolísala od 30 - 50 cm nalezen 1 střep
zdobený ze ěňůrové keramiky, 5 střepů s htebenovaným povrchem, 3 okrajové střepy, zlomek ucha, 12
atypických střepů, 1 silex, zlomky mazanice, 2
středověké střepy. ULOŽ: M Ústí n.L. KP 308/71,
KP 309/74. KOMENTÁ.A: Prohlídka cihelny provedena
na základě starší zprávy z r. 1966.

U. Cvrková

13. BAEšfANY, o. Břežánky, okr. Teplice
IULT: Starěi a mladěi doba lat6nsk6. LOK: Pfi V
okraji btyal6 obce u keramického závodu. OKOL:
Z6chrannt výzkum na akrtyce B6Ďskfch staveb Most.
KÁI.EZ: Sidliětě: 8 polozemnie, 7 kulturních ja~.
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2 kdlové Jamky, baterie ae zbytky 6 redukčních železátskfch pecí. ULOŽ: AÚ ČSAV exp. Most, př.č. 162/
74 - 176/74. LIT! ČJ. 740/74; 1229/74 Kost.
KOMENTÁA: Výzkum veden Te spolupráci se z. Smržem.
J. Bubeník
14. BAEZNO, okr. Louny
KULT: 1) pozdní neolit-eneolit 2) zvoncovité poháry, 3) únětická 4) knovízská. LOK: t. kat. 1461.
OKOL : Systematický výzkum (pokračováni). NÁLEZ:
1) Žlabová stavba LXXXVI (pokračováni). Šířka
4,5 m, zjištěna zatím v délce 120 m. Její zakončení v r. 1974 nenalezeno. V ose stavby odkryt
další, tedy třetí hrob, který se žlabovým objektem nepochybné souvisí (shodný černý zásyp, stejná orientace, centrální umístěni). Jde o objekt
CXV s v ě tší obdélníkovou Jámou a skrčeným pohřbem;
za hlavou pohřbené osoby byla nalezena malá kÓnická miska. Avšak ani ona není natolik typická, abychom podle ni jednoznačně časově určili hrob a celt velký objekt . Datováni: pozdní neolit- starf eneolit, se zatím nezpřesnilo. Je dáno především
stratigrafickou situaci. V sezóně 1974 je ddležit6
překryti hrobem CII kultury zvoncovitých pohArd.
2J Kostrovf pohřeb CII ve skrčené poloze v severojižní (hlava) orientaci, na pravém boku. Obsahoval
červenavý, hladký džbánek kultury zvoncovitých pohArd a 2 kostěné V-knetliky. 3) 19 kostrových pohtbd (XC- CI, CIII-CXIX) v obvyklé únětické aeverojižnf (hlava) orientaci, ve skrčené poloze na pravém boku. Dva hroby obsahovaly pohteb vice jedincň (CIV a CXII). V hrobě CXII byly pozdstatky
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zemfelfch a největěi pravděpodobnosti uloženy
Y rakvi. Hroby měly Yeamě• bohatou keramickou
vfbavu, která patfi etaréau období únětické kultury. 4) 39 jam (641, ij,5-68 2) se ěedou vtplni a
obYyklfm, veaměa kerami<*fm inventářem. J'81a 652
obsahovala pohozeně lidské t ělo. ULOŽ: Bfezno,
expedice. LIT: Závěrečná zpr áva čj. 8141/74.
Vii. pi'edch6zejí c:i ročníky BZO .
I. Pleinerov6

15. BIEŽÁNKY, okr. Teplice
KULT: Hradištní, řimskA a la ténská. LOK: Pod lipami. OKOL : z,chrannA akce 29.5.74. NÁLEZ: Dobrovolní spolupracovnici ČSSA pp. Sobota a Pávek nalezli v zimě 1973-4 hradištní jámu (objekt 1/74).
Pfi ověřovacím prňzkumu byly nalezeny a prozkoumAny dalii 3 objekty. Jde o nepravideln6 ovAln6
jhy a výběžky, obsahující keramiku a kosti. Objekt 2 a 4 patfí k. doby fímsk, a objekt 3 k. lat6nsk6. utof: AÚ Os,v exp. Kost, zatím bez 6.pf.
LIT: Hláieni ěj. 908/74. KOKENT1A: Jde o atejnou
polohu, kde byl prováděn vfzkwa bylanského pobfebilti, lat6hak6ho a hradiltniho aidliitě J. Bubenikea a D. Kouteckým Y rooe „19'13.
D. Kouteokf

BUDEt

YiZ

IOVÁRY, o. Zákolany, okr. lladno
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16. BUKVICE, o.

Veliě,

okr.

Jičín

KULT: Síd liště volutové keramiky. LOK: Zadní zea
staveni čp. 35. OKOL: Při hloubeni studny porušena jáma, hluboká 100 cm, zahloubená do spraše. Na
základě hláěeni ing. Šira proveden 10.VI.1974 prdzkum (Vokolek, Sigl). NÁLEZ: Střepy, zl. kam. nástroje, zvířecí kosti. ULOŽ: M Hradec Králové,
př.č. 112/74. KOMENTÁA: Objekt je součásti velkého neolitického sídliště, které se rozkládá S od
čp. 35 na polích, kde jsou znatelné naorávané velké objekty.
V. Vokolek

17. BÝCHORY, okr. Kolin
KULT: Tvrziětě(?) datované nálezy z blízkého okolí do konce 14. až 17. století. LOK: Tvrziětě(?)
na stpč. 52 a ppč. 134, tj. na SZ okraji obce
(ZM 13-14; cca 75 aaa od V, 47 nn od J a.č.).
OKOL: Sběr a záchranný výzkum autora zprávy na
ploše stavby protipožární nádrte v květnu, červen
ci a srpnu r. 1974; vzdálenost nádrže od tvrziitě
je asi 20 m západním směrea. NÁLEZ: 1) vitěí 11111ožství sttepd, mazanice, zlomky cihel, kachld, zvířecích kosti, úlomky skla (několik zlomkd ze dna
skleněného pohárku se štípaným vláknem po obvodu),
zachované zlomky dřev (přír.č. 3/74); 2) kostelní
zvon a ulomeným závěsem, bez srdce, kolem obvodu
ňepce nápis: LUCAS, MARCUS, UATAUS, IOHANNUS,
MARIA; vfika zvonu (bez z6věsu) • 560 nn; í u
ěepce = 333 mm;, zvonu• 530 m; pl6ěl bladkf,
bez vfzdoby či nápisu. Zvon je ulofen v RMK -
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dosud bez plír . inv. ěisla. ULOf: Regionální
auzewn Kolin. LIT: BZ v AÓ Praha čj. 3992/74.

z.

Sedl6ěek

18. BYLAlfT, o. ChrAělany, okr. lolin
lULt: Eneolit , výě . sidliětě. LOK: Poloha •otroublik", severně od stát. silnice Praha-lolin. OlOL:
Sběr po orbě př ed jarním osevem. NÁLEZ: Sběrem,
ptev6ině v jižním jazykovité• vfběžku polohy
Okrouhlík, byly získány zlomky keramiky a tragaenty brouienfch kamenných nástrojd. ULO!: Region6lni muzeum Iolin. IOMENT.ffi: Lokalita je dlouho
známa Jako eneolitick6 výěinné sídliště.
J. Hrala

19. BnA.MY, o. Miskovice, okr. Kutná Hora
a)

KULT: Neol i t (lineární keramika - LnK: pozdnf vypíchaná - PLH), starší doba bronzová. LOK: Traf
"U sv. Anny• (na kat. úz. Kutná Hora). OKOL:
Systematický prdzkum sídlištního areálu. NÁLEZ:
V rámci systematického prdzkumu sídlištního aikroareálu Bylany bylo v roce 1974 navázáno na soustavu sond z roku 1973 (viz Výzkumy v čechácb 1973).
V severní části tratě "U svo Anny" letici ve vfběžku kutnohorského katastru v sousedství katastru
Bylany byly vedeny sondy: Sonda II/74 Ye směru
SZ-JT 50 m SV od sondy X/73 a paralelně a nť v celkoY6 délce 650 m. Bylo v ní zachyceno T objektd a
a,•teěně pr ozkoumáno: l (ohniště, StB), 2 (silo,
StB), (jáma, PLH), 4 (soujámí, LnK), 5 (Jáma,
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LnK?), 7 (jáma, LnK). Sonda 111/74 ve směru JZ-SV
kolmo na s ondu II/74 v jejím 350.m od západu v celkové dél ce 200 m byla sterilnfo Sonda IV/74 VP
sm~ru JZ-SV kolmo na sondu II/74 v jejím 250.m
od západu v celkové délce 200 m byla sterilní.
Sonda V/ 74 ve smč ru JZ- SV kolmo na sondu 11/74
v j e jím 50.m od západu v celkové délce 200 m. Byl
• nf za chy c en jeden objekt: 8 (silo, StB) (obr.l).
Průzkume m byla zpřesn ě na severní hranice neolitického sí dli š tě a zejména byla zjištěna vfchodní
hranice sí dli š tě ze s tar š í doby bronzové. Toto
sídli š t ě poprvé sledované záchranným výzkumem
v roce 1971 lze nyní situovat na plochu cca 4 5 ha. Na sondách 11/74 - IV/74 byl předem proveden geofyzikální průzkum odporovou metodou. Bylo
konstatováno, že v místech pravěkých objektň mě
řené anomálie odpovídají nižšímu el. odporuo Jiné anomálie byly však naměřeny i v místech, kde
odkrytý profil byl zcela neporušený. Tyto anomálie se pokusila objasnit speciální komise (10.X.
1974, Dr. v. Ložek, Dr. v. Bárta, Dr. B. Válek),
ale nedosp ě la k jednoznačnému závěru. ULOŽ: AÚ
tSAV expedice Bylany. LIT : AÚ čj. 9142/74.
b) KULT: Neolit (lineární keramika-Lnk), hradiětní.
LOK: Trat „U svaté Trojice", (sekce H). OKOL:
Zji~Íovací výzkum. NÁLEZ: Na základě výsledku
prňzkumu v roce 1973, kdy byla sondou V/73 zachycena zcela ojediněle jáma KMP na sekci H, byl
zde proveden zjiětovaci výzkum. Sonda I/74 (obr.2)
vedená 15-20 m jižně od sondy V/73 a paralelně
s ni poěínajíc v jejím 50.m od východu v celkové
délce 80 m. Zaěiětěna byla plocha 350m2 • Byly zde
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zachyceny neolitické objekty (vesměs LnK): 23142317, které vymezuji severní hranici neolitického sídliště na sekci H. Zbfvajicich 14 objekt6
patři do doby hradištní. Z nich bylo 5 typických
sil (2-3 m hluboké lahvovitého profilu), 8 sídlištních objektQ a pozňstatky kůlové chaty. Objekty byly částečně prozkoumány a lze je předběžně
datovat na přelom starší a střední doby hradištní. Byla tak odkryta již čtvrtá plocha se sidliět
ními pozOstatky z doby hradištní v prostoru jihovýchodně od dnešní ohce. ULOŽ: AÚ ČSAV expedice
Bylany. LIT: AŮ čj. 7187/74.
I. Pavld

20. BYSE&, okr. Kladno
(doba renesanční až barok.ni). LOK:
Nádvoří JZD (čp. 1). NÁLEZ: Pti terénních úpravách na nádvoří místního JZD (čp. 1) došlo k odkryti větracího otvoru (35 x 45 om), zhotoven6ho
z opukového zdiva. Větrák tvaru komolého jehlanu
ústil do stropu klenuté, do pískovcové skály vytesané chodby, orientované ve směru z-v. Při vfchodním konci chodby vedla směrem jižním krátká
odbočka, rozšiřující se ve čtvercovf prostor. Výška chodby činila na střední ose 150 cm. šiřka při
podlaze 280 cm, zach. délka 5 m. Západní čelo
chodby bylo přezděno hrubším zdivem z pískovcových kmen6. vých. část zavalena recentní zav6fkou. Podle konstrukce větráku a tvaru chodby lze
její stáři odhadnout na dobu renesanční af barokní. Jihozápadně od budov JZD je dosud patrný vchod
do dalěiho sklepa podobné konstrukce jako sklep
KULT:

Novověk

-
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ptedch6zející. Nelze vyloučit, te pdvodně oba
sklepni prostory mezi sebou souvisely. ULOŽ: Bez
archeologických nálezd. LIT: Hléieni ěj. 1542/74.
KOUENTÁA: Budovy JZD ae rozkládají v aistech bfva16 tvrze, kde před lety při hloubeni krechtd na
.,ofe nalezl v. Trnka reneaančni keramiku, kachle, bronzovou knižní sponu a soubor bronzových
ěpendlíkd s hlavičkou.
v. Moucha

BYSTRf hrad viz STÁRKOV, okr. Náchod

21. BYSTAICE U KADANf, okr . Chomutov
a)

lULT: Volutová. LOK: Katastr zaniklé obce Bystfice, na pravé straně potoka Prun6tovského, u staveniětě nových garáží. OKOL: ZAchrannf vfzkum.
NÁLEZ: Při kontrole terénu jsem zjistila, že zde
doilo při výkopu odpadové šachtice k porušeni pravěkého objektu. Byla proto provedena záchranná akce, při niž se ukázalo, že šlo pňvodně o sídlištní jámu, patrn ě kruhového tvaru kotlovitě zahloubenou. V hnědočerné mastné výplni bylo nalezeno
25 zlomkd keramiky, kousky mazanice a drobnf kře
mencovf úětěp. ULOŽ: OVIi Chomutov, ptfr. ě. 94/74.
LIT: Hlášeni 12/74 ChomutoY.

b)

KULT: Neolit,hradiAtni,stfedovik,nevýraz. pravěk.
LOI: Na vrchu asi 200 m JY od obce. OKOL: Dne
16.3.1974 prováděli P. Pietsch a z. Hefner povrchovf pr6zkum na vrcholu a na úbočích kopce, zvláště
v lllistech předpokládané atředověk6 tvrze.
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NÁLEZ: Z míst v okolí tvrze nalezeny zlomky sttedoYěk' keramiky a úlomky kachle. Z vrcholové ploěiny poch6zi nález jednak nevfraznfch pravěkfoll
sttep4 (17 kus4), 22 kus4 křemencových úětěp6 a
zlomk4 křemencori industrie a 8 zlomk4 mladolal-adiětni ai časně středověké keramiky. ULOŽ: O'Yll
Chomutov, přir.č. 87/74 a 88/74. LIT: Hláěeai ěJ.
2/74 a 3/74 Chomutov.

2a. ez1,

E. Lehečkov6

o. Štipoklasy, okr. Ceské Budějovice
KULT: Pravěké mohyly. LOK: Les Smrčí, kat.ě. 262;
ZK 22-44,56 m od S a 189 mm od V s.6. OKOL: Pr6zkua J. Mich6lka a referenta, zpracován 6.2.19TC.
KÁLEZ: Skupina asi 20 mohyl, větěinou porušenfch.
LIT: A. Beneě - J. Michálek - K. Šimana, ZAkl.
aapa CsSR 1 : 50.000, list 22-44. Soupis aohylových pohřebiěi a hradiěl, 1974, č. 26.

A.

23.

<ZJAov,

Beneě

o. Vrbat4v Kostelec, okr. Chrudim

~ULT: Stfedověk. LOK: Valy - tvrziětě, ppě. 180/1.
OlOL: Systematický archeol. vfzkua 29.s. - 25.9.
1972, 20.6. - 31.8., 3. 9. - lC. 9., 8. 10., 11. 17. 10. 1973. ~ÁLEZ: Yfzkwnem lokality, atojioí
v cestě tělbě blizt,ho kamenolo11111 ZArubka, bylo
zjiitěn•, že se Jedná o pololnl, která byla pro
•tavbu tvrze pouze pfipravena. (Vykopén hluboký
pfikop, navršen sypanf val.) Ra akropoli ani v nejbliffim okolí nebyly nalezeny ládn, známky stavební ěinnosti. Velice sporadicky nalézané keramika
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sekundérnfm uložení nemá k lokalitě bližší vztah,
nedá se podle nf datovat a navíc Je z velké části
pravěká nebo novověká. Keramika byla na lokalitu
patrně přenesena z blízké lokality Hradiště, na
nit bylo lužické a středověké osídleni. O charakteru tohoto osídleni se již nedá nic zjistit, nebol zmíněná lokalita i její okolí jsou dnes již
. .,
činnosti lomu zcela devastovány. ULOZ : V~"M Pardubice. LIT: NZ v archivu AC t SAV v Praze čj. 1536/73,

T

8572/74.

P. Sonuner

ČEJOfANOV hrad viz CHOCERADY , okr. Beneěov

a,.

C1LÁKOVI<%, okr. Praha-východ
IULT: Sttedověk. LOK: Jihozápadní část Nám. S.květ
na ppč. 3202. OIOL: Výkop pro kanalizační pfipojku.
NÁLEZ: Ve východní stěně výkopu zjiětěna odpadov6
jáma 130 cm ěiroká a 110 ca hlubok6 (měfeno od souěaen6 úrovně . terénu ). Ze zbylé č6sti J6my vybrao
několik set keramických zlomkd, přev6tně nepol6Ta•
nfch renezančních kachld (16. stol). ULOŽ: IOI T Ce16kovicich. KOUENTÁA: V blízkosti zjiitěn6
stávala budova pivovaru, připomínaná již v 15.atol.
ar. 1s,5 pro ěpatnf stav zbořena.

j._.,

J. Špaěelt

25. lERNITICE, o. Nišovice, okr. Strakonice
lULt·: Kladli at

pozdně

balitatak, a stfedovik'
•idlilti. LOl: Pole na 'Jitnia okraji obce (terasa
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Volyňky), kat.č. 471/1,ZM 23-34,132 od Z a 10, -

od S a.č. OKOL: Sběr• listopadu 197,. NÁLEZ:
Halštatská a středověká keramika. ULOŽ: AÓ tSAV
exp. Plzeň, přir.č. P 53/74. LIT: Hlášeni čj •
•
817/74 exp. Plzen.
P. Bficháček

26. C!RNICE, okr. Plzeň-Jih
halštatské a časně
středověké sídliště. LOK: Polní trat U Liškd
na pravobřežní terase 6hlavy, kat.č. 242 (za
domkem čp. 34);zy 22-11,8 od S a 129 mm od Z a.6.
(v prostoru písmene "C" nápisu Černice). OKOL:
Prdzkum a sbě,r 9. - 10.11.1974. NÁLEZ: Odštěpek
pruhovaného rohovce (obr. 3:1), soubor pozdně
halštatsk6 keramiky, zvl. s plastickou výzdobou
a okraje misek (obr. 3 :2-5), časně středověké
zlomky (obr. 3:6-7). ULOŽ: A~ tsAV exp. Plzeň,
přír.č. P 49/74. LIT: Hlášeni čj. 811/74 exp.
Plzeň. KOMENTÁA: Sídliětě pokračuje do svahu
pod silnici Černice-Radobyčice směrem ke kÓtě
435 (Val), kde jsme na poli kat.č. 1799 doplnili sběr o nevýraznou pravěkou keramiku (přír.č.
KULT: Neolitické(?),

pozdně

P 50/75).

A. Benei - P.

Břicháček

27. lERNOVICE, o. Spořice, okr. Chomutov
bez bližěího kultur. určení. LOK:
Hradiště na vrchu vzdálené• 1,5 km na SZ od obce.
OlOL: Povrchovf sběr na vrcholu kopce, podél JV
atrany oválné· plo,ěiny prov6děnf ěleny archeolo-

KULT:

Pravěk

-
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gick6ho kroužku pfi OVM Chomutov Te dnech 16.2. a
22.2.1974. NÁLEZ: 25 zlomkft keramiky, kter6 jsou
atypické a lze je jen rámcově určit jako pravěk6.
ULOŽ: OVM Chomutov, přir . č. 84/74. LIT: Hlášeni
1/74 Chomutov.
E. Lehečková

28.

l:Em

LHOTICE - HRADIŠTt, okr. Chrudim

~OLT: Laténská. LOK: Oppidum. OKOL: Systematickf
archeologický výzkum, ar c heologická památková
rezervace. NÁLEZ: V roce 1974 pokračoval a byl ukoněen výzkum východního opevněni oppida, jeho
vnittniho valu sondami č. I. a II. a vnějšího valu sondou č. III. Nejstarší fázi opevnění vnitfniho valu tvořil sypaný val z hlinitých, jilovito•
hlinitých a štěrkových vrstev. Jeho dochovaná vfAka čini 150 cm {sonda č. II.) až 200 cm {sonda
ě. I.) a šířka základny 700 cm (son~a č. II.) až
940 cm (sonda č. I.). Byl vybudován na starším
laténském horizontu, charakterizovaném uhlíkatou
vrstvou probíhají cí pod tělesem sypaného valu.
jak doložily výsl e dky výz kumu v obou sondách
(č. I. a II.). V sondě č. I. byla ,;-a z·- úpati sypaného valu odkryta (pod starším laténským horizontem) vmičkovitá janka obložená po obvodu oblázky, se silnou uhlíkatou vrstvou na dně, v nit
byla uložena hrncovitá nádoba přikrytá miskou se
zataženfm okrajem. Hrncovitá nádoba obsahovala
spálené i nespálené kosti a uhlíky. Uprostřed
sondy byla v uvedené uhlíkaté vrstvě staršího

laténského horizontu kdlová jamka a v S a J profilu sondy zhruba v linii s kdlovou jamkou
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pozorováno

přerušení

uhlíkaté vrstvy, což mdie
nasvědčovat
existenci starší palisády pod
aypaným valem. Mezi V-úpatím sypaného valu
a vnittní frontou starší kamenné čelní zdi
(tvořící další - mladší fázi opevněni Ynitfniho valu) bylo nalezeno ohniště se silnou vrstvou do červena vypálené mazanice, na němž ležela vrstva uhlíkO a malých oblázkO, obsahující laténské střepy, z toho jeden z misky se zataženfm
okrajem). BezprostřednP- před sypaným valem nebyly zjištěny žádná stopy po příkopu, který byl Tyhlouben až ve vzdálenosti 23 m od jeho V paty.
Ma Z úpatí valu, na povrchu jeho štěrkové vrstvy, byl nalezen kamenný kopytnatý klín z materi6lu nazelenalé barvy, který dle posudku geologa
(J. Vodička) nepochází z našeho územf a jde tedy
zřejmě o import. Sypaný val je datován nenmohými
střepy v něm nalezenými do mladší doby laténské.
V severněji položené sondě č. II. ve vnitřním valu byla pod sypaným valem zjištěna obdobná vrstva staršího laténského horizontu jako v sondě
č. I. s několika objektyo V Z ěéeti sondy bylo dno
mírně zahloubené chaty obdélníkového tvaru zaplně
né laténskými střepy, s ohništěm na S · straně a
k6lovou jamkou na J straně objektu. Pti S ~rofilu
sondy mimo chatu bylo další ohniště s kumulací
laténských střepň a naproti němu při J profilu
sondy kumulace zvířecích kosti (kráva, ktlĎ, ovce,
eele), vedle níž ležely na uhlíkaté podlaze poz6atatky epAlen6ho trámu, uloženého kolmo k tě
leeu Talu. Ve V ěásti sondy, pod starší kamennou
zdi v čele hradby, ptedstavuJíci mladší fázi
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vnittního valu, bylo dalě1 ohniětě, vyznačené silnou vrstvou do ruda vypálené mazanice
s uhlíkatfllli kumulacemi kolem něho a tři ojedině
lé kOlové jamky. Mladěí fázi opevněni vnitřního
valu oppida tvořila hradba přistavená k hlinitoětěrkovitému sypanému valu, složená ze základny
vybudované z horizontálních vrstev kamene (štěrku)
a hlíny a svrchního hlinitého násypu nad ní, v jejímž čele stála kamenná lícovaná zed bez svislých
trémd v lioi. Výzkumem bylo zjištěno, že čelní
zea byla lícovmá, alespoň v několika základových
fadách, na vnější i vnitřní straně. Tato zed, postaven, z menších plochých kamenň na sucho kladených, byla vázaná s horizontálními kamennými vrstvami základového tělesa hradby velkými kamennými
bloky klínovitého tvaru, kolmo nasazenými k probíhající čelní zdi. Na povrchu staršího sypaného valu na jeho Z _ straně (směrem k vnitřnímu areálu
oppida) ležely podélné kamenné prahy, které mohou
bft interpretovány jako pozustatky sohodd na borni
plošinu hradby mladší fáze opevněni. Nejmladší
zjiětěnou fázi opevnmi vnitřního valu (prozkoumanou Ji! v předchozích sezonách) tvořila zvýšen, a zesílená hradba s předsunutou pevnější kamennou čelní zdi z větěioh kamenných blokd se
svislými trámy v líci, postavená po zříceni starší čelní zdi. Kamennt materiál použitý ke stavbě
čelních zdi vnittniho valu pochází z nedalekých
matnich zdroj4 a jde o červené biotitické jemnozrné leukokratní žuly nebo křemenné až drobnozrn6 diority (J. Vodička). Vnější val zkoumant
sondou č. III. byl nasypán z hlinitých a ětěrko
vfch vrstev na starším laténském horizontu,
opevnění
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tvořeném

uhlíkatou vrstvou, v nit zdstaly zachovány zbytky (dna) ttí kdlových jamek v jedné rovině souběžně e valem, pravděpodobně ze starší
palisády. Před vnějěim valem východně od jeho
příkopu, vyhloubeného ve skalním podloží, je navršená hlinitá předprseň (dochovaná výška 100 cm),
před níž ji1 nebyl zjišt ě n příkop. Vnější i vnitfni val jsou datovány nálezovým materiálem do mladší,resp. pozdní doby laténské. Z nalezených nádob
pocházejí jen !rngme nty, z nichž až na ojedinělé
výjimky nelze provést rekonstrukci keramickfch
tvarů. Lze rozli š it dva základní druhy keramiky jednak v ě t ší nádoby z hlíny o s třené kamínky n slídou nebo tuhové zásobni co vitých, hr 1covitých a
situlovitých tvarů a různ é tvary misek, jednak
menší nádoby z jemně plavené hlíny s vyhlazeným
povrchem. V nálezovém inv e ntáři převažuji zásobnicovité, hrncovité a miskovité tvary. Dále byly
nalezeny přesleny, zlomky cedník~, žel. spon, nožd a jiných neurčených předmětd, železná a sklovitá struska (tavenina), uhlíky, kosti a mazanice.
ULOŽ : AÚ t s AV. LIT: Závěrečná zpráva čj. 6214/7,,
Chrudimsko-vlastiv ě dný zpravodaj 1974, 17-25,
AR 1974, 614-621, BZO 1973, 27.
M. Princ

29. lEš&OVICE, o. Pištín, okr. České Budějovice
KULT: Středověké kulturní vrstvy. LOK: Při melioracích na potoce přímo v osadě; ZM 22-44, 49 mm
od Z a 31 mm od J s.č. OKOL: Nálezce J. Caletka
předložil materiál 2.9.1974. NÁLEZ: Tuhové
ěasně středověké keramické zlomky. ULOŽ: Sbírka
J. Caletky, teěnovice čp. 47.
A. Beneš
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30. DOBEŠICE, o. Kluky, okr. Písek
a) KULT: Stťedověk, patrně zso. LOK: Tra{ "Na Bahnitý", na SV okraji osady, na parc. č. 3/1; t.j.
ZM 22- 41 ( Pí sek ), 73 mm od sev. a 93 mm od vých.
sekční čáry. OKOL : Nalezeno v zimě 1973/1974 při
prováděni melioračních prací na louce, autorovi
zprávy předal hajný p. J. Marek z Dobešic 5.7.
NÁLEZ: V m el ioračních rýhách bylo podle výpovědi
dárce nalezeno mnoho zlomkň nádob společně s popelem a uhlíky v hl. cca 0, 50 - 0,60 m. Při návštěvě lokality byly již rýhy zahrnuty; bezpečnf
druh nálezu potvrdí další podrobnf výzkum místa.
2 džbány s profilovaným okrajem, šir okým páskovým
uchem, e výzdobou na hrdle a větší džbán zJoben
po celém těle vleštovanou kosočtverečnou mřížkou.
Šedé, redukční zboží. Slepeno. v. 29 4 a 286,
okraj 115 a 120, dno 106 a 128 mm (obr. 4:1,2).
ULOŽ: AÚ t SAV exp. Plzeň, přír. č. P 23/74.
LIT: NZ AÚ čj. 3412/75 (J. Michálek): hlášeni čj.
451/74 exp. Plzeň.
b) KULT: Kulturně neurčeno - mohyla. LOK: Les "Kolomazná", parc.č. 462/1; na ZM 22- 41 (Písek) 64 mm
od sev. a 104 mm od vých. sekční čáry. OKOL: Prdzkum autora zprávy 11.7.1974. NÁLEZ: Na kraji lesa, na mírném jz. svahu k lesním školkám a k okresní silnici H. Záhoří - Dobešice, nízká mohyla, prdměru cca 10,0 a výšky 0,30 m. Neporušená. KOMENTÁA:
rozšířen počet mohylových pohřebišt v lese "Kolomazná" - viz BZO 1-1963, 28.

c) KULT: Raná, střední a mladší doba bronzová, doba
halětatsk, a středověk - sídliště. LOK: Les
"Kolomaznice", ssz. od osady, v lesních školkách
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(staré a nové),

462/1, les. odd. 239 d2.
OKOL: Sběr po orání a planýrování plochy ěkolek.
NÁLEZ: Mladěí doba bronzová: ,2 zlomk6 nádob
(ptir.č. P 138/73} - obr. 5, ml.d. bronzová al. doba halětatská (?): 85 zlomkň (přir.č.
P 22/74) - obr. 6:1-4: raná střední doba bronzová: 100 zlomkQ nádob a 4 zlomky mazanice
(přir.č. P 139/73) - obr. 7 a dalších 127 zlomk6 (přír.č. P 21/74} - obr. 8; středověk (12.
až 13. století), 4 zlomky tuhových zásobnic a
fragment železné tyčinky (přír.č. P 21/74)0
ULOŽ: Exp. Art v Plzni, přir.č. P 138 - 139/73
a P 21 - 22/74. LIT: Hlášeni čj. 646/73 exp.
Plzeň a NI AÚ čj. 3414/75 (J. Michálek).
KOMENTÁA: Starěí nálezy z lokality rovněž uloženy v exp. v Plzni - srvn. A. Beneš, HZO 31965, č. 18.
parc.č.

d) KULT: Pravěk - neurčeno - mohylová pohřebiště.
LOK: Les "Slavná hora", st. les. odd. 109 - 111;
les SZ od osady (parc. 458 a 465). OKOL: Pr6zkum aitora 1963, 1964 a 1974, 1975. NÁLEZ:
v lesní trati "Slavná hora~ několik skupin
mohyl a jednotlivé mohyly: 1 - VVJ, od eamoty
Slavik skupina 2 a 3 mohyl, při vrcholu, směrem
k JZ, rozptýlené mohyly v les. odd. 109, na svahu k okresní silnici H. Záhoři - Dobešice vice
rozptýlených mohyl. KOMENTÁA: Podrobný pr6zkum
lokality byl proveden na Jaře 1975 a bude o něm
referováno ve Výzkumech 1975. Na plateau jv.
od koty 524,2 m valové útvary(?), účel nejasnt,
pti nich sběre• získány zlomky keramiky sttedn1
doby bronzové.
~
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e) KULT: Mohylová kultura střední doby bronzové,
mohylové pohřebiště . LOK: Les "Slavná hora", SZ
od osady, parc . č. 458, les. odd. 110 a3, cca
540 • VVJ od kÓty 523,9 m.n.m., tj. ZM 22-41
(Písek) 70 mm ort sev. a 120 mm od vých. sekční
čáry. OKOL: Nález autora ve vývratu stromu na východním obvodu nízké mohyly, v. cca 0,40 a prwně
ru 7 m. V porušené části nalezeno 12. a 17.11.
1973 více keramických zlomkd nádob. NÁLEZ: Skupina asi 8 - 10 nízkých, většinou porušených mohyl, v terénu velmi špatně znatelných, prdměru
6 - 8 a výšky 0,30 - 0,60 m. V porušené mohyle:
49 zlomkd menšího džbánku s nezachovaným páskovfm úěkem z okraje na výdui. Při kořenu uc' 1a na
okraji je uvnitř ústí po jeho obou s tranách pol
malém plastickém pupíčku. Baňatá výdut je od
hrdla oddělena 3 vodorovnými hlubokými rýhami.
nad nimi tádka vodorov. pěeničných vrypd, pod
nimi bohatá výzdoba vrubořezem. Podstava nezachována, povrch šedohnědý, se stopami tuhová.ni, korodovaný. Prdm. okraje cca 95 mm. (Obr. 9).
11 zlomkd výdutě větší nádoby, tvaru(?). Povrch
červenohnědý. ULOŽ: AÚ tSAV exp. Plzeň, přír. ě.
P 137/73. LIT : Hlášeni čj. 647/73 exp. Plzeň.
NZ. AÓ čj. 3413/75 (J. Michálek), Výzkumy v Če
chách, BZO 1973. KOMENTÁA: Jde o velmi závažnf
nález, třetí tohoto druhu v jihočeské mohylové
oblasti (viz les Bor, k.ú. Chvaletice, o. Písek,
vfzkllll Woldřich 1884, M č. Budějovice - sb. Ohrada
a les Hájek u Drhovic, o. Tábor, M. Tábor). Bylo
by tedy vhodné na místě nálezu vést sondu, která
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by zachytila celý areál porušené mohyl y , jedná
se asi o 25 m2 • Tento výzkum by jistě doplnil

tak významný nález.
J. Michá lek

31. DOBEŠICE, o. Drhovle, okr. Písek
KULT : Středověký přeslen, ojediněle. LOK: Pole
asi 150 m SSZ od dvora Dobeši ce. OKOL : Povrch ový sběr autora zprávy 19.1.1974. NÁLEZ: Tuhovf
pteslen vyrobený ze střepu, průměr 26 ,5 - 29 mm,
pr~měr otvoru 7 mm, výška 10 mm. ULOŽ: M Písek,
př.č. 91/75.
J. Frohlich

32. DOBAEJOVICE, o. Hosín, okr. Ceské Bud ě jovice
a)

KULT: Pravěk' mohyla. LOK: Le s . trat Horní výrub,
kat.č. 2737; ZM 22-44, 165 mm od J, 222 mm od
V s.č. OKOL: Zjištěni J. Mi c hálka 5.8.19 73.
NÁLEZ : Neporušená mohyla(prům. cca 7 m, v. 0,6 m).
LIT: A. Beneš - J. Michálek - M. Šimana, Zákl.
mapa t ssR 1:50.000, list 22- 44. Soupis a mapa
mohylových p~hřebišÍ, 1974, č. 62.

b) KULT: Pravěké Mohyly. LOK: Les. trat Nad novooborským seníkem, kat.č. 2737/1; ZM 22-44, 147 mm
od J, 226 mm od V s.č. OKOL : PrOzkum 28.8.1973
společně s J. Michálkem, zaměřeni ing. M. Šimanou 18.9.1973 (č. plánu 409/6 AÚ). NÁLEZ : 3 rozrušené mohyly . Sběrem v jedné jsme získali nevýrazné keramické zlomky z doby bronzové až halštatské . ULOŽ: AÚ t SAV exp. Plzeň, přir.č. P 53/ 73.
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LIT: A. Beneš - J . Michálek - M. Šimana, Zákl.
mapa ČSSR 1 : 50 . 000, list 22- 44. Soupis a mapa
mohylových poh ř ebi š t a hradišt, 1974, č. 63.
c) KULT: Prav ě ké mohyly o LOK: Troi Skopojed - Skopojedle -Krásnávyhlidka, kat.č. 2465 ; ZM 22-44,
181 mm od V, 10 2 mm od S s.č. OKOL: Pr6zkum ref.
a J. Michálka 17 . 1.1974 0 NÁLEZ: 2 mohyly, z nicbi
1 neporušená . LIT : A. Beneš - J. Michálek - M. Šimana, Zákl . ma pa ČSSR 1 : 50.000 - list 22-44.
Soupis mohylových pohřebišt a hradišt, 1974,
č.

d)

85,

KULT: Pravěká mohyla. LOK: Les Holubčí - Na pl6ni,
č, kat. 1247/lO;ZK 22-44,233 od V a 93 1111 od J a.ě.
OKOL: Prňzkum r eferenta a J. Michálka 17.1.75.
NÁLEZ: Neporušená kamenn6 mohyla, pr6m, 7 m, v.
asi 80 cm. LIT: A. Beneš - ,J. Michálek - K. Šimana, Zákl. mapa tssR 1: 50.000 - list 22-44.
Soupis mohylových pohřebišt a hradišt, 1974,
č. 81.

e) ~ULT: PraTěké mohylové pohtebiště, LOK: Les U obr6zku, č. kat. 2465; ZM 22-44,218 od S a 250 11111 od V
s.ě. OKOL: Pr6zkum referenta na upozorněni Oborníka L. Hanzala 30,9.1974, NÁLEZ: Skupina asi
8 mohyl, z nichž jsou 4 neporušené, 3 silně porušené a 1 témět zničená, ULOŽ: Sběr pravěké keramiky v expazituře AÚ Plzeň, přir.č. P 33/74.
LIT: Hlášení čj. 612/74 exp. Plzeň.

A.

Beneě
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33. DOBAENICE, okr. Hradec Králové
a)

KULT: Eneolitické sídliště, lužické sídliště,
mladohradištni pohřebiště. LOK: Záchrannt vf-

zkum AÚ tSAV v Praze a KMVt v Hradci Králové
v lednu a dubnu až květnu 1974 (J. Sigl).
OKOL: t. parc. 155, 154, 687/1, 683/1. NÁLEZ:
Ve ttech sondách položených na okraji pískovny (I-III) zjiětěny 2 kostrové hroby jež jsou
z větší části narušeny, orientovány ve směru
Z-V, z mladší doby hradištní (tel. nožík, es.
záušnice) a mělké sídlištní objekty se zlomky
keramiky a mazanice (eneolit a lužid<.á kultura).
ULOŽ : Dep. M Hradec Králové, př.č. 29/74, 87/74.
LIT: Archiv At tSAV v Praze, nál. zpráva čj.
5409/58 (Zeman).J. Zeman, J. Sochor - Kostrové
hroby z doby hradištní v Dobtenicich, AR XIII
1961, str. 649 - 652, 662, 669-671 (Chochol).
KOMENTÁR: Pokračování kostrového pohtebiitě
(zkoumaného J. Zemanem a J. Sochorem na konci
50. let a pracovištěm archeologického oddělení
Krajského muzea východních Cech v Hradci Králové)
východním směrem.
J. Sigl
b) KULT: Slezskoplatěnické pohřebiětě. LOK: Les
"Soudný", ppč. 308, JZ od obce. OKOL: Prňzkum
28.V.1975 (Vokolek, Sigl)o NÁLEZ: V místech známého férového pohtebiětě, zkoumaného hradeckna
muzeem na zač. t. stol. bylo zjiětěno několik
dobte znatelných mohyl. LIT: J. Filip, Popelnicová pole, 158. KOMENTÁ.ff: Teprve výzkum mňže stanovit poměr mohyl k tárovému pohtebiěti.
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c) KULT: Doba laténská, středověk. LOK: Pole ppč.
521/1 a 578/1, po obou stranách pot~čku, západně od obce, jižně od ž e leznice Hr. Hrálové Poděbrady. Poloha "Mlaka". OKOL: Naleziětě objevil P. Mach, ohledání naleziště a další sběry
J. Sigl ( 20.III.). NÁLEZ: Střepy, mazanice.
ULOŽ: M Hradec Králové, př.č. 27, 32, 33/74.
KOMENTÁJ'\: Jde o nové sídliště laténské kultury.

v.

Vokolek

34. DOLNÍ BAEŽANY, okr. Praha-západ
a)

KULT: Knovízské

sidlištň.

LOK:

Západně

obce u
hřiště, na ZM l
50.000 list 12-42 Zbrasldv,
186 mm od západní a 195 mm od jižní sekční čáry.
OKOL: Při skrývce me nši plochy byl zjištěn zásyp
jámy, záchranný výzkum proveden 19.301974. ·
NÍLEZ: OválnA jáma o rozměrech 110 x 120 cm a
hl. 20 cm, v šedohnědé výplni zjištěny zlomky
keramiky a mazanice. ULOŽ: Expedice Závist, př.
č. DB 121a . LIT : NZ čj. 9001/74.

M.

Cižmář

b) KULT: Sídliště kultury volutové, vypíchané, nálevkovitých pohárd, knovízské, časně laténské,
pozdně laténské a ze starší doby římské. LOK:
Na severovýchodním okraji obce v prostoru na ZM
1 : 50.000 list 12- 42 Zbraslav: 204 mm od západni a 197 mm od jižní sekční čáry. OKOL: Na ploěe skrývky o rozměrech asi 150 x 300 m byl ve
dlleoh 8.3. - 18.4. a 14.5. - 21.6.1974 proveden
pracovníky laténsko-římské výzkumné skupiny na
'
ZAvi•ti a neolitického týmu z Bylan záchrannt
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výzkum. NÁLEZ: Plošným výzkumem byla prozkoumána
plocha 1 231 m2 , některé objekty byly však zkoumány
pouze částečn ě . 1. Volutové kultuře náleží částeč
ný půdorys jedné kůlové chaty se stavebním soujámfm, další v elké soujámí s pecí a 11 dalěích menších objektů. 2. Vypíchané kultuře náleží tři
men ši objekty. 3. tasně laténskému období náleží
jedna obdélníková zahloubená chata a 5 kruhových
jam. 4. Pozdně laténskému období náleží dvě obdélník ové, překrývající se zahloubené chaty, jeden čtvercový objekt a dvě jámy. 5. Starší době
římské náleží jedna obdélníková zahloubená chata
a dvě jámy. Mimo tuto plošně zkoumanou plochu
byly v prostoru skrývky odkryty tři jámy volutové kultury, jedna jáma kultury nálevkovitých pohárů, čtyři jámy časně laténské a pozdně laténská
hrnčířs ká pec. Dále byla sběrem zjištěna keramika
kultury knovízské. ULOŽ: Expedice Závist. LIT:
NZ čj. 3310/75. KOMENTÁA: Lokalita se nachází
3,5 km vzdušnou čarou od hradiště Závist a má
velký význam pro poznání osídlení jeho zázemi.
M. Čižmář, K. Motyková,
I. Pavlů, M. Zápotock6
c) KULT: Volutová, vypíchaná, K.NP, časný latén,
pozdní latén, středověk. LOK: Prostor listu 6-8
(Praha) mapy 1: 50.000, k jemotlivým lokalitám viz skicu na obr. 10. OKOL: Povrchový sběr
byl proveden v rámci systematického průzkumu ěir
ěiho okolí hradiště Závist. NÁLEZ: Lokalita 1 povrchovým sběrem ovifeno osídlení KNP a knovízské kultury (viz BZO 1971, 158) a dále osídlení
kultury volutové a pozdně laténské. V meliorač
nich rfhách bylo zjištěno několik knovízských
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z nichž byly dva prozkoumány. Lokalita
se nachází částečně již na území obce Zlatníky.
Lokalita 2 - povrchovým sběrem získán nepočetný
materiál z pozdní doby laténské a stře dověku. Do
t ěchto míst je kladena zaniklá osada Brniky (PA
LXV, 1974, 437). Lokalita 3 - povrchovým sběrem
v přilehlém prostoru záchranného výzkumu (viz
zpráva ad b) byl zjištěn materiál kultury volutové, vypíchané, KNP, časně laténské a středověku.
Lokalita 4 - povrchovým sběrem zji~těno osídlení
kultury volutové a knovízské. ULOŽ: Expedice Závist. LIT: NZ čj. 3310/75. KOMENTÁň: V prostoru,
odkud nebyly dosud známy žádné pravěké nálezy
bylo povrchovým sb ě rem zjištěno několik poloh
s osídlením různých pravěkých kultur a ze středoobjektů,

věku.

M. Čižmář, V. čtverák

35. DOUff VLK1š, o. Malesice, okr. Plzeň-sever
lULT: Sídliště, eneolit. LOK: Polní trat U jámy;
kat.č. 126; asi 300 m JZ od středu osady. OKOL:
Prózkum 22.2. a 8.40 1973. NÁLEZ: Zlomek odsazeného okraje misky, okrový (obr. 11:2); atypické
pravěké kero zlomky; zlomek týlní části trapez.
sekeromlatu pravoúhlého průřezu a rovného (plochého) týlu, dvojkonidt é vrtání se znatelnými rýhami,
1 okraj vrtání výrazně zaoblen, na l boku zploště
ní naznačující bránění, vyroben podle určení dr. J.
Krafta z ktemenného porfyru, jehož žily vystupují
mezi Stfíbrem a Plzni. Zach.d. 35· mm (obr. 11:3).
Lokalita leží ve spodní části mírného jihových.
svahu nad severozáp. btehem strže, na výšině,
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která lemuje po sev. stran ě údolí Mže, protékající o 1 ,6 km ví ce k jihu. ULOŽ: AÚ ČS AV exp.
Plzeň, přir . č. P 2/ 73, P 10/73. LIT: Hláěeni
čj. 74/ 73 exp. KOMENTÁA: Příměs zlomkO z pozd.
sttedověku.

A. Den eš

36.

DOUBRAVČICE,

okr . Kol í n

KULT: Hra diš tní, knovízská. lOK : Staré (Pusté)
Zámky. OKOL : Soustavný výzkum. NÁLEZ: Soustavnf
výzkum s lovanského hradiště Staré (Pusté) Zámky
probíhal v jarní ch a podzimních měsících, pti
čemž č ást pracovní kO byla z n ěho př e misÍována
na neodkladné záchr. výzkumy v Tisr11icich a v Klučově. V úst ř ední č ásti doubravčického hradiětě
jsme se z a m ěř ili z e jména na prozkoumáni objektu
v sondě XLI . Tvořila j ej obd é lnikovitá jáma hl.
50 cm o straná ch cca 4 x 2 m. Západní její část
vyplňovala kamenná sut z v ě tší pece. Jámu, jet
je část ečným zbytk em z ahloubené chaty, datuji
zlomky starohradištní keramiky. V její výplni
vytvořené převážn ě z tm. šedé země promíšené
uhlíky (zvl. u dna jámy) pochází mimo střepy
z nádob ješt ě přeslen, zlomek brousku a blíže
neurčitelný fra gment železa. Pti okraji zbytku
polozemnice nad tmavou šedou hlínou byl hnědavý
násyp, pocház e jící zřejmě z obloženi stěn chaty.
Ve vzdálenosti cca 12 mna S od zmíněná polozemnice jsme zkoumali v sondě XLIII dalěi objekt
se starohradištní keramikou a zvítecimi kostmi.
Je to čtvercovitá jáma hl. kolem 40 cm o stranách kolem 3 m. Při jejím středu stála patrně

-
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hliněná

peco ,l e JÍ úplné prozkourrání a dokumentování bylo dokončeno v r. 1 97 5 . Obdobné objekty
nebyly až do s ud na doubrav č ickém hradišti objeveny. Další sondy na hradišti (XLII a L) prokázaly
sídli š tní vrstvy s e s t a rohradi š tní a knovízskou
keramikou. Na př e dhr ad í j s me u s kutečnili podle
plánu s ondáž (s. XLIV-XLIX) v prostoru určeném
v pří š tím roce pro vy s áz ení l esních stromk6. Tam
se podařilo stanovit rozsah s lovanského osídleni
a ověřit prňběh terénní vlny, j e ž je zbytkem nízkého valu, zaniklého sesutím hradby ze dřeva a
hlíny. Příkop před ni neprobíhal. Z rázu slovanské keramiky, zjištěné v objektech a sídlištních
vrstvách na hradišti a předhradí doubravčického
hradiště vyplývá, že je současná s keramikou ze
starší fáze klučovského hradiště. ULOŽ: Zatím
AÓ.

J.

37.

DRAHENIČKY,

Kudrnáč

o. Svučice, okr. Písek

KULT: Pozdní doba hradištní. OKOL: Sběr p. Zdeňka
Horáka. NÁLEZ: V sousedství staveni p. Vlasáka,
100 mode dvora, rozptýleny po poli zlomky keramiky, zdobené řidším rýhováním, charakteristické
pokročilými formami okraj6 130 století. Svědči o
sídlišti z tohoto období. Topografická situace udána nálezcem jen přibližně. ULOŽ: Soukromý majetek nálezce. Bude předán M. Písek. LIT: 2030/74

archiv

"\C.

M. Šolle

-

38. DRUNtE, okr.
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Jindřichův

Hradec

KllLT: Slovan8ké mohylové

pohřebiště.

LOK: Lesní

trat V koutE>ch - Vaňurů les, kat. č . 308/1 - 3,
31 5/~ a s tav e bní pa rcely 43 / 1 - 2 . OKOL: Prů
zkum n ;1 z,1k l acli• upo1orn i> nf p. F. S kůpy z Drunče
a ::-, t • v ť ~ ť l c ho , r "<I i t o l e muzea v Počátkách 2 . 4. ,
zn c hr nn ný vy7kum 1.hvtku mohyly č . 5 1. - 3.10.,
z a mi• i· ť I ťÍ 1 o k a I t t y 111 g • M• Š i man o u 8 • l O • l 9 7 4
( f • r l Á n 11 '>3 .21 3 A (1) • NÁL ~-Z : CP 1 ke m z j i š t />no 1 7
mohyl (a~ rw mohvlu c. G roru~ené nebo nejisté)
a ho(h'i nál f'7. t' kťram1ky z e starší až střední doby
hrntli s tní. Muti y ly j~ou uspořádány v řadách od
z k V. IIU>Ž.: Ali č,) ,\V exp. Plzeň, přír. č . P 13/7•

- 1 až 4. LIT:

Výběr

z prací

členO

Historického klubu při JCM 11, t. Budi>Jov1ce 1974, 113.
KOM~NTÁ~ : Na r. 1975 j,• na lokalitě plánován
c1al~f výzkum. Pod přir.č. P 13 / 74 - 5 až 16 jsou
ob ~,'ťi f'ny sh i· ry i;; ti' ed ov ř ké ker élTI i ky z této polohy.

A. Beneš

39. l>ŘEMČICF, okr. LitomfÍr ice
Klll.T: Eneolit. LOK: Dratva, ovocný sad Stát. stat-

ku. OKOI.: Zhchr. výzkum 22 .4.1974 na

základě

hlá-

~<'ní pi Fialové z muzea v Litoměřicích. NÁLEZ:
lfroh, j<'ho'i

převé'i. ná

část

byla již

zničena.

Na-

lezeny pouze zbytky lids. lebky a kam. sekerka.
ULOŽ: AÚ Č ~AV exp. Most, ř.př. 248/74. LIT: !Iláš.
čj.

777/ 74 exp. Mo~to

I. Rada, P. Braun
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40. DAETOVICE, okr. Kladno
KULT: Neolit-eneolit, mladší-pozdní doba hradištní, středověk, atypický pravěk. LOK: Západní okraj terénního hřbetu mezi Budčí a Dřetovicemi,
tj. cca 146 mm od vých. a 65 mm od sev. okraje
Základní mapy tss R (1 : 50.000}, Kladno 12-23.
OKOL: Povrchový průzkum, v. Fencl, 22.3.197 4.
NÁLEZ : Při sběru na lokalitě nalezena keramika
mlado- až pozdně hradi š tní, středověká a atypická pravěká. Neolitického až eneolitického stáři
je pazourkový artefakt. ULOŽ: Prozatím AÚ tsAV
Praha. LIT: NZ čj. 833 2/ 74 v archivu AÚ ČSAV
v Praze.
J. Justová

41. DAÍNOV, okr. Mělník
a) KULT: Knovízská. LOK: Sev. okraj obce, asi 100 150 m od zástavby, zčásti na zahradách a stavebních parcelách; ZM 12- 22 Mělníko OKOL: Povrchové sběry, V. Fencl, Kralupy n. Vlt., duben 1974.
NÁLEZ : Keramické střepy, mazanice, zlomek lidsk,
lebeční kosti. ULOŽ : M Mě lník, č.inv. Pr 17666 17721, An 41. LIT: M Mělník, NZ čj. 24/74.
b) KULT: Mladši halětat. LOK: V polích sv. od obce.

OKOL : Záchr. akce, v. Fencl, Kralupy n.Vlt.,
srpen 1974. NÁLEZ: Zbytek zahloubeného objektu
v prOkopu etylenovodu - keramick• střepy, zvíře
cí kosti. ULOŽ: M Mělník, č.inv. Pr 17898 - 17921.
LIT: M Mělník, NZ čj. 49/74.

K.

Sklenář
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42. DUŠNÍKY N. VLT., o. Všest udy, okr. M ě lník

KULT: Knovíz ská , laténská. LOK : Chme lnice u obce,
těsn ě za sušárnou c hme le. OKOL: Povrchové sběry ,
V. Fen c l, Kralupy n. Vlt., 1974. NÁLEZ: Keramické střepy. ULOŽ : it M ě lník, č .inv. Pr 17876 1789 0 (knoviz.), 1789 1 - 17893 (lat é n).
K.

S klená ř

DŽílÁN hr ad vjz LII OTA POD U'-BÁNF~I, o. Mut()jovice,
okr. Hak ovnfk

43. HAVLOVI CE , okr. Trutnov

KULT: S tř e dov i\ k. LOK : Hrad Viz.mhurk. OKOL : Systematický výzkum (pokračováni). NÁLEZ : V roce 1974
pokračoval výz kum hradu na ji7ní a jihovýchodní
straně. Na jižní s traně byl dokončen výzkum tzv.
síně s konzolami, jejíž délka je 14 m, šířka na
východní straně 10 m, na západní straně max. 7 m.
Vnitřní pro st or má rozsah 10 ,5 m délky, 6 m šítky
na straně výchortní a 3, 5 mna straně západní. Ve
st ě nách zůstal y zachovány in situ 4 konzoly, ve
výplni byly nalezeny články žebrové klenby, konzola a svorník. Podlaha sině byla vyložena pískovcovými deskami. Nádvorní stěna byla prolomena
portálkem na ochoz a třemi okenními otvory, jejichž spodní ostění zňstala zachována. V této stě
ně v úrovni pod dlažbou sině byly objeveny tti
čtytboké okenn{ otvory, vedoucí šikmo dol~ do
spodni sině, zachované v pOvodní podobě v plném
rozsahu, odpovídajícím horní síni s konzolami.
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Spodní síň byla přístupná portálkem, objeveným
při východním okraji objektu. Na jihovýchodní
straně vnitřního hradu byl zkoumán palác, o rozsahu 21 x 11,5 m. Vnitřní plocha 16 x 8 m byla
rozdělena dv ěma příčkami ve tři prostory. Z nich
byla odkryta ji žní mí stnost s nepravidelným pddorysem 4, 55 x 4,9 x 2,5 x 5,8 m, původně valeně
zaklenutá. V její severní stěně byl dveřní otvor
do střední místnosti, která byla odkryta jen
zčásti. Měla rozměr 6 x 3,7/2,6 m a byla pňvodně rovněž klenutá. Z ni vedl vstup na ochoz v nádvoří, přístupný třemi stupni. Pod oběma místnostmi byly objeveny valeně zaklenuté síně, rozsahem jim odpovídající, navzájem propojené portálkem. Sí ň )Od střední částí paláce byla přístup
ná portálkem z nádvoří, síň pod jižní místností
paláce byla spo jena portálem s velkou siní pod
jižním objektem. Při výzkumu bylo nalezeno mnoho
architektonických fragmentd, včetně zdobených
článkd z doby kolem a por. 1250, velké množství
keramických fragmentň, kovových předm ě td aj.
LIT: A. Hejna, Vizmburk, hrad na českoslezakém
pomezí - Jeho zánik a objeveni, MP Trutnov 1975,
str. 48.
A. Hejna

44.

HAVRAŇ,

okr. Most

KULT: Knovízská. LOK: Na východ od cukrovaru.
OKOL: Povrchový prdzkum 12. a 16.2.1974.
NÁLEZ: Střepy, kosti, mazanice na ploše cca 3 ha.
ULOŽ: Ad ČSAV exp. Most č. př. 2/74. LIT: Hláěen1
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čj. 23 5/74. KOMENTÁ~: Povrchový s bór doložil

existenci až dosud neznámého sídliště v těchto
míst ech.
J. Mu š kA - P . Uraun

HLAVA[Ov hrad viz LUŽNÁ, okr. Rakovník

45. HLUHOKÁ NAD VLTAV Oll , okr. České UudPjovice
a)

KULT: PravPké mohyly. LOK: Les. tra[ Holý vrch,
kat. č. 88 0/ 1; ZM 22-44, 189 mm od S, 141 mm od
Z s.č. OKOL : Průzkum J. Mi c hálka a referenta
27.11 . 1973. NÁLEZ: 4 mohyly (3 z nich porušené).
LIT: A. Beneš - J. Michálek - M. Š 4mana, Zákl.
mapa t ssR 1 : 50.000 - list 22- 44 0 Soupis mohylový ch pohřebišl a hradištp 1974, č. 73.

b) KULT: Mohyly z doby hal š tatskéo LOK: Les. trat
Zahrádecká vrata - Vaňková - U hrádeckých vrat,
kat.č. 891/11; ZM 22 -44,175 od S,175 1111 od Z a.ě.
OKOL: Průzkum referenta a J. Michálka 27.11.1973.
NÁLEZ : 7 mohyl (6 z n i ch porušených, 1 zachovaná). ULOŽ: Starší nálezy muz. C. Budějovice (sb.
Ohrada, inv.č. 2240-2246). LIT : A. Beneš J. Michálek - M. Šimana, Zákl. mapa ČSSR
1 : 50.000 - list 22- 44. Soupis a mapa mohylových pohřebišt a hradišÍ, 1974, č. 74.
c) KULT : Pravěké mohyly. LOK: Les. trat Vrkoč, kat.
č. 891/17; ZM 22-44, 195 od S a 172 mm od Z s.č.
OKOL : Prňzkum J. Michálka a referenta 27.11.
1975. NÁLEZ: 4 mohyly poruěené. LIT: A. Beneě J. Michálek - M. Šimana, Zákl. mapa t ssR
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1 : 50.000 - list 22-44. Soupis a mapa mohylových pohřebišt a hradišt, 1974, č. 75.
d) KULT : Pravěké mohylové pohřebiště. LOK: Lesní
trat Uhliště - Uhelniště, kat.č. 833/7; ZM
22-44, 156 od Z,112 D1111 od J s.č. OKOL: PrdzkUII
J. Michálka a referenta 15.1.1974. NÁLEZ: Dvě
mohyl y (1 porušená, i nejistá). LIT: A. Beneš J. Michálek - M. Šimana, Zákl. mapa ČSSR 1:50.000
- list 22- 44 . Soupis mohylových pohřebišt a hradiět , 1974, č. 76.

e)

KULT : Pravěké mohylové pohřebiš tě. LOK: Les.
trat Rudolfdv kout - U přelízky, čokat. 833/4;
ZM 22- 44, 144 od Z a 108 ann od J s.č. OKOL: Prdzkum J. Michálka a referenta 15.1.1974. NÁLEZ:
Skupina 3 mohyl, vesměs porušených. LIT : A. Beneě - J. Michálek - M. Šimana, Zákl. mapa t sSR
1 : 50.000 - list 22-44. Soupis mohylových pohtebiěÍ a hradi št, 1974, č. 77.
mohylové pohřebiště. LOK: Les.
trat Nad munickými vraty, č. parce ly 833/4; ZU
22-44. 137 mm od Z, 119 mm od J s.č. OKOL: Prdzkum referenta a J. Michálka 15.1.1974. NÁLEZ:
Skupina 4 porušených mohyl. LIT: A. Beneš J. Michálek - M. Šimana, Zákl. mapa t ssR 1:50.000
- list 22-44. Soupis mohylových pohřebiět a hradiět, 1974, č. 78.

l) KULT:

Pravěké

A. Beneš
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'6. HOLÍN, okr . Jičín

KULT: Středověké sídliště (13. stol.) LOK: Zahrada domu čp. 87', parc.č. 411/2-3. OKOL: Terénní
prOzkum 10.VI.1974 (Sigl, Vokolek). NÁLEZ : Lokalizace sídliště, ze kterého pocházejí nále zy uložené v dep. M Jičín a M Hrade c Králové.

J. Sigl

47. HOLÝŠOV, okro Domallice

KULT: Neur čen a - hradi š tě? LOK: Vrch Trní("Terny")•
kÓta 516, čpp. 659/ 1, 2 ,5 km na SV od Holý š ova,
severním svahem vr c hu prochází silnice Stod -Holýšov (Z ák l. mapa t ssn 1 : 50.000 - lloJ ýš ov, 21-23,
200 mm od západní a 165 mm od jižní s.č.). OKOL:
Povr c hov ý prť17. kum v sr pnu 197 4. NÁLEZ : OsamP-lý
kopec nad Holý f. ovem s dalekým výhledem ni\ v š echny strany; v m ě lkám sedle mezi severním a jižním
vrchol e m j e příčný val v délce 200-300 m, oddělu
jící oba vrcholy. Na V končí u příkr éh o skalnatého srázu, n a Z pozvolna klesá a splývá s kamenitým terénemo Při obhlídce vrcholů kopce nám sdě
lil v. Poslední, kronikář města Holýšova, že v malé, neznámo kým a kdy vyhloubené sondě u Z části
valu, sebral vice atypických střep~, z nichž ně
které by mohly být pravěké. LIT: J. Maschek: Die
Schatzgraber vom Terny 1875;týž: Der Terny, Der
Pilsner Kreis I 1929, H. 1, 11-12, H.2, 19-20.
KOMENT~: J. Maschek uvádí, že trat na vrchu se
nazývala "Zámka" nebo "U zámku"; existovala pověst, že tam stál hrad, sám se domnívá, že opevněni mohlo souviset s nepokoji v 15. stol. Na
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písenmé zprávy dostali r. 1875 občané Holýšova a Střelic povolení kopat na vrchu
•poklad". Tti týdny kopali na sev. části vrcha a nai11 •hliněné stfepy, láhve, podkovy a zlaton dr,těno•
apirálu".
E. ČUjanová - v. Štetanov6
základě nějaké

48. HORNÍ BOUZOV, okr. Mladá Boleslav

KULT: Mladší doba hradištní. LOK: Ostrožna Jod
hradiště "PoráĎ". OKOL: Terénní prdzkum 22.II.
1974 (Sigl, Vokolek). NÁLEZ: Na povrchu rozorávaných obj6ktd nalezeny střepy. ULOŽ: M Hradec Králové.
J. Sigl

'9. HORNÍ K?IBŽEKLADY, o. Štipoklasy, okr. Če s k é Bu dě jovice

KULT: Pravěké mohylové pohřebiště. LOK: Les Mladé
báje, 850 m již. od H. Kněžeklad a 1600 m SSZ od
Pořežan, 200 m Z od silnice, při V okraji lesa.
OKOL: Prňzkum referenta na základě upozorněni řed.
muzea v.v. F. Tesaře 28.9.1974. NÁLEZ: Skupina
3 mohyl v Z- V fadě (č. 1 - prOm. asi 15 m, v. 0,5m,
prokopaná kruhem kolem středu; č. 2 - prdm, asi
14 m, v. 0,5 m, neprokopaná(?), na prdseku patrno
drobné kameni v násypu; č. 3 - prdm. 15 m, v. asi
0,4 m, porušená obdobně jako mohyla č. 1). Asi
100 m vých. na louce mezi lesem a silnici nepatrné zvýšení - patrně zbytek mohyly č. 4, z niž dobýval·kámen pro stavbu stodoly v osadě předch6d
ce usedlíka F. Žahoura (toto místo identifikoval
agronom JZD v. Liška), LIT: Hlášení čj. 611/74
exp. Plzeň.
A. Beneš

- 51 -

50. HORNÍ LOMANY, o. Frant. LáznP., okr. Cheb
KULT: Lužická(?), středověk. LOK : Okolí křižo
vatky silnic Cheb - Aš a Františkovy Lázně Vojtanov. Pp č . 321/1, 23 9, 236/ 1, 236/ ~. OKOL:
Předstihový záchr~nný výzkum pied stavoou nadjezdu př e s že l ez ni č ní trat řrantiškovy Lázně Aš 27.6. - l S. 7.1 9 74. NÁLEZ : v so nd ě T pod
hřbitovem dvP jámy s dobytčími kostrami mr c hovi š t ~. ~ onctn II n a kři7ovnt ~c cest zrušeného hřbitova - n ~~a tivní. ~ onť.n Ill - rozptýlené prav (•ké !-: t h ' Jl). Soncta J v - ka mP-nný blok
55 x se, ('111 , v ncmž sti'e dov ť· ké s tr c py. S ondy V VIII - rozptýl ené pravěké a s t.fedov 0ké střepy,
kusy železa. 8cnda IX - negativn i . ULOŽ: M
Cheb. LIT : R. Tur e k: Slovanské osídl ení Chebska;
Obzor prehistorický XIV, str. 420-422, Praha
1950. KOMENTÁn: Slovanské pohřebi ~ tě na ppč.
236 zničeno při vybírání písku por. 1879.
P. Šebesta

51. HORUSI~E, okr. Tábor
KULT: Časný a pozdní středověk, sídliště. LOK:
Vod.ni pískovna Vlkov II, mezi řekou a silnicí
Veselí n. Lužnicí - Frahelž, asi 2,5 km V od
kaple v Horusicich a 2 km SZ od kaple ve Vlkově. OKOL: Prdzkum a sběr 9.10.1974. NÁLEZ: Keramické zlomky. ULOŽ: AÚ ČSAV exp. Plzeň, přír.
č. P 32/74. LIT~ Hlášeni čj. 610/74 exp. Plzeň;
viz též BZO 1972, 50.

A.

Beneě
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52. HOSÍN, okr. České Budějovice
KULT: Pravěké mohyly. LOK: Les Bory II, kat.ě.
620; ZM 22-44, 55 mm od J a 236 mm od Z s.ě.
OKOL: Prdzkum J. Michálka a referenta 29.8.1973.
Zaměřeni ing. M. Šimanou 18.9.1973 (č. plánu
507/3 AÚ). NÁLEZ: 20 mohyl ve dvou skupinách
(celkem 7 neporušených a 13 porušených) • . LIT:
A. Beneš - J. Michálek - M. Šimana, Zákl. mapa
tsSR 1 : 50.000 - list 22-44. Soupis a mapa mohylových pohřebišl a hradišl, 1974, č. 65.
A. Beneš

53. HOSTÍN U VOJKOVIC, okr. Mělník
KULT: Knovízská?, hradištní. LOK: Staveniště obytných domd JZD; ZM 12-22 Mělník, 11,3 cm od Z
a' 18 cm od J s. č. OKOL: sběr V. Fencl, Kralupy
n.Vlt., záři 1974. NÁLEZ: Keramické střepy.
ULOŽ: M Mělník, č.inv. Pr 17894 - 17897. LIT:
M Mělník, NZ čj. 48/74.
K. Sklenář

54. HRADEC KRÁLOvt, okr. Hradec Králové
a) KULT: Lužické a slovanské hradiště, středověké
město. LOK: Areál starého města, poloha Na hradě
(Zieglerova ul.) a Tomkova ul. OKOL: Posledni
etapa systematického předstihového výzkumu A6
eSAv a Muzea v Hradci Králové. NÁLEZ: Ručně vrtan:fmi geologick:fmi sondami v Zieglerově ul. sledové pr6běh opevněni hradu v komunikacích. Kontrolni sondy ve Špitálské ul. Val se stáčel
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k severu do prostoru býv. hiskupské ho

semináře

a hrad tak zaujímal v dob ~ mladohradi ~tní a na
poč. 13. stol. jen o n ěc o málo VP. t ši plo chu než
středověký hrad, vymez~ný čá~tečn ě dodnes stojící hradební zdí. Dúl<' je nutno oclmi tnout existenci př'íčn é ho příkopu (nebo ge ologi c ké proklesliny), uvúů enó hu ln s toriky m ěs ta v linii od kostela P. ~:a rie ~; divilcllu; úrov~i'i podloží ve vrtech,
klad enýc h napi'ít: do1:11lt' J ou tr . · !--; 1:u pi· íkopu, j E•n nepatrnú kolí ~al ,1 a c10 ~.: l1ov .: J a t0t . 1 jt ~: t e n j'ch výzkumem i kopnn y :1, i ~. 011rl ;1r: i v 5·<' h oc!u ,·· 1 z á padn ě od
té t o pi· C d po k 1 {11;

f

Hl é

i

ť l: :-. y

• L TT : z (~j • ~) () 4 7 / 7 7 ;

M. ílicht c r, V. \'okol C' k, llra<'.P c l~r a lov é na počátku

dějin,

llradcc i~r.'tlové lU, 3 , :-)n.

b) KULT: Jtrncli ~ t11í, sti-cdov,·k. U ,r:: :. r , :.J staré ho
mP-sta. OI~OL : l 'o kra č ov (mí syf-.: t cr::::t.i clJ ·ho výzkumu.
NÁLLZ: Pro zji ~t l' ní průhť: Jm valu l1r a c!u provedena v červnu ROnd{11 pomocí vrtn é ru r. rd ~ou pravy
v ulici Zi er, l e rov (: . V u 1 i ci Ju11 ,i:mn 11nov č vrty ukázaly, že prfčný pi'f kop ne existoval . ULOŽ :
M Hréldec l~rfllovP-.
U. Hichter, v. Vokolek
c) KULT: 1) neurčena, ko~trový hrob? 2 ) Novověk.
LOK: 1) Slezské pfedrn ě~ tí, Tfí<la SNP - kot elna
č. 66. 2) Ho spodflf~ká budova zimního stadionu.
OKOL: 1) ZAchranná akce fíjcn 1974. 2 ) Záchran ná akce 5.VI.1974. NÁLEZ: 1) Nedatovaný, z v ět
ší části zničený kostrový hrob, bez invP-ntář e.
2) Zbytky roštové konstrukce a pilotň, související se stavbou pevností v 18. stol., a fel.
sekera. ULOŽ: Dep. M Hradec Králové. př.č.
b/ 36/74.

J. Sigl
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55. HRÁDEK. o. Manětín, okr. Plzeň-sever
KULT : Pozdní halětat - starý latén. LOK: "Na Hrobich". OKOL: Systematický výzkum (pokračování).
NÁLEZ : V r. 1974 byla na pohtebišti v Hrádku zhruba na ploše 1.000 m2 zj i štěna poměrně hustá koncentrace malých žárových hrobd. Celkový počet či
ní po této sezoně 252 objektd. Hroby byly převáž
ně popelnicové, vybavené vesměs lahvovitými nádobami, krytými mísami, položenými dnem dolů. Nechybí však ani hroby jámové, s popelem nasypaným
pfimo do jamky, ani hroby vybavené vice než dvě
ma nádobami. V těchto případech jsou lahvovité
nádoby a misy dopln ě ny tvary hrncovitými s nalepenou plastickou páskou nebo válcovitými pchárky.
Jakousi kombinaci jámového a popelnicového hrobu
je hrob 249. Skládá se z elipsovitého, poměrně
hlubokého, černou uhlíkatou výplni a spálenými
kdstkami vyplněného hrobu jámového se střepy při
povrchu a z jakéhosi výklenku, zahloubeného již
do podloži, bez uhlíkaté výplně, kde byla na dně
uložena lahvovitá nádoba, na ni poklopena miska
a SV od nich další miska poklopená dnem vzhdru.
Ani v jednom případě nebyl zjištěn kamenný kryt
hrobd. Avšak vzhledem k tomu, že jsou hroby rozloženy v řadách, a v téměř pravidP-lných vzdálenostech jeden od druhého, nelze nějaké vnější
označení vyloučit. Krom ě hrobd byl zjištěn západní okraj v předchozích létech zachycené kamenné řady a dvěma žlaby vymezený, zatím neinterpretovatelný areál. Za zmínku stojí, že vrchní
vrstva jednoho ze žlabd byla vyplněna silně uhlíkatou výplní, a třetí, písč i tá, obsahovala místy
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si lnou koncentraci ie l czných
vr stva byla
v této

hlinitopísčitá,

sezoně zjištčné

hřebíků .

Prostřední

nál ezů.

Veškeré,
hroby lze zařadit do skubez

piny pozdn~ hal ~ tatských žár ový c h hrobů. ULOŽ:
AÚ t ~AV Praha.
E. S oud s ká

56. JlílADIŠT~, o. Písek • ol-r· . Pf ~"k
a) KULT:

i tohyJo v f1 sti· c<111í duuy hronzové .

LOK: Hra-

dišti· "lir a ct i s tt• " • se v • od o sady ( 4 7 6 m. n • m. )
parc . č . Ci :>2/ 1. OU JI ; Z výzkurnii n. Uuhsk é ho
19 24, 19::!5 a 19 ~>1; shť•ry J. Frohlicha a J. Michál ka u~ :-,9 - 19G3 . 1',\Ll~Z: V kt· r amiť 1 ,. ,,, materiálu z v ýzkumu n a hr ,, cli š ti, kte r é B. 0 11 1,~ ký dntovnl do ohdold knovíz s ké kultury, JSOU v muz e u
v Pisk u ul o'i<' ny 7 1omky 1-trc dobronzov é , keramiku
stejného s t .. i'í J ~·l'·C' ~ li1.: r y '/. i: ka li Y e bt arých sond ác h ; l. i11v. č . A 229-A 250 (výzkum Uubský 19 24-5):
mimo inv.č. ~' 3~, 241, ~33 , 236 , 239 , 214 , 249 a
250 n á l ezí zlomky pozdnímu období mohylové kultur y (ohr. 18), 2 . z výzkumu r. 1951 u zemitého
valu s pi"í kopem na záp. obvodu hradišt ě je celkem 98 z l o mků nádob, kůstky, uhlíky a obl ázek.
Inv.č. A 10U8 - pozdní období mohylové kultury
(obr. 13). 3. ~ b č ry, inv.č. A 1163 - zlomky mohylové kernmiky - pozdní období (obr. 14). ULOŽ:
M Písek, inv. č . A 2~9- A 2 50, A 1098, A 1163.
LIT: K lokalitě : B. Dubský, Pravěk jižních tech,
Blatná 1949, 121-129; k sub 3/ NZ

A6

čj. 6633/65

(J. Michálek).
b) KULT~ Časná doba laténská. LOK: Polní tral "Na
Dolinách" ("v Dolině", "Doliny", "u Hro bňv"),
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374/1, asi 1100 m od osady (JJV), při levé straně ces ty do Putimi, v nadm. výšce asi
389 m. OKOL: Nález roku 1858 při rozebírání mohyl (výkop započal již r. 1857 vybíráním kamene
z mohyl na stavbu cesty z Hradiště do Putimi, zv.
hrobová cesta). NÁLEZ: 2 v eliké mohyly s vystupujícími kameny na povrch - v ě tší - a si 41,7xl9,9 m
v průměru a 1,9 m výšky, menši - rozebrána dříve,
o nálezech nevíme, asi 1 m od 1. mohyly, průměr?,
výš ka přes 1 sáh(= 1,896 m). Byly vybudovány obě
z kamenů a hlíny, uvnitř byly okrouhlé dutiny s nálezy, bronzovými, stříbrnými, zlatými a železnými,
hliněné s třepy a uhlíky. Hrobový celek z mohyly 2
není znám, uváděny pouze hlin ěn é střepy, l'~lí a
popel - uložení střepů? Mohyla č. 1 (v ě tší) v popisu nálezu se zprávy velice rozcházejí, nejpodrobnější zprávu podal J.B. Miltner v PA V, 1863,
43-44, obr. 2. Osudy nálezů byly velmi různé; část
se jich dostala do Národního muzea; br. zobákovitá konvice (i.ě. st. 791), br. mísa (i.č.st. 792),
ucho další br. konvice (i.č. st. 1013 A), železný
rošt (i .č. ?), 2 zlaté loďkovité náušnice (i.č.
3436), náramky (i.č. 26.056 - 26.059), zlatá mince (i.č. 27.284) a br. nňž (i.č. 771), část nálezd, o nichž jsme se donmivali, že byly ztraceny,
nalezl autor při svém studijním pobytu ve Vídni a
Jsou uloženy v Antiken-Sammlung des KunsthistorisohenMuseuma(bývalá sb. starožitnosti): stříbr
ný cedník (i.č. VII A 10), stříbrná zápona (i.č.
VII A 18), spirálka ze zlata (i.č. VII .B 187),
2 zlaté náušnice (i.č. VII B 18• a, b), zlatý
zdobenf plíšek (i.č. VII ff 185), 2 zlaté v ě t ší
parc.č.
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kroužky (i.č. VII B 176 - 177), spirála ze zlata
(i.č. VII B 173). Nálezy zmiňovány E.v. Sacken F. Kenner, Die Sammlungen des k.k. Miinz- und
Antiken-Cabinets, Wien 1866 a Miltner 1863,
43-44, obr. 2 . ULOŽ : NM Praha a Kunsthistor isches Museum Wien (Antiken-Sammlung ). LIT: Viz
text a Filip 1956, a další zde uvedená. KOMENT.Áň:
Nový přehled nálezů a hrobových celků z těchto
laténských mohyl připravuje autor k publikaci.

J. Michá lek

57. HRDLOVKA, okr. Teplice
KULT: Středověk - sídliště, d. římská - kulturní
vrstva a sběr. LOK: U závodní jídelny dolu Pokrok.
OKOL: Po upozorn ě ni pánů Vrška a Soboty byl ve
dnech 30.V. - 4.VI. proveden záchranný výzkum.
NÁLEZ~ Prokopán byl středověký žlab(?) a kulturní vrstva, získán materiál středověký a z d. řím
ské. Pánové Sobota a Vršek předali expozituře
v Mostě středověký materiál z dalšího obj e ktu.
ULOŽ: A6 ČSAV exp. Most, zatím bez č.př. LIT:
Hlášení čj. 844/74; 1037/74.
P. Braun

58. HROBČICE, okr. Teplice
KULT: Neolit; volutov,, vypíchaná. LOK: Podél
totbal. hřiště při S okraji vsi. OKOL: Přeru šo
vanf záchranný výzkum 3. - 25.7.1974 ve stěnách
rfby pro místní kanalizaci, proveden na základě
upozorněni dobrovolných spolupracovnikň pp. Soboty
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a P. Pávka. NÁLEZ: Kulturní vrstva v délce 200 •
a zahloubené objekty Y počtu 27, z nich prokopáno 17: většinou šlo o mělké jámy s maxim. hloubkou 60 cm v podloží, s malým až nedostatečným
množstvím datovacího materiálu, v pňdorysu udržujícími tvar oválný popřípadě ledvinovitý; několik
jam s bohatší keramickou výbavou, kam. těrkami a
ět. industrii se hl. a tvarem blížilo jamám zásobního charakteru (2,12 a 23/74), ojediněle se
v jamách našly bloky křemencového odpadu z výroby štípané industrie (8 a 25/74): zbytky kdlovýcb
konstrukci nikde nezjištěny. Naprostou převahu
měly objekty s keramikou volutovou zatím blíže
neurčitelný ch fázi, výskyt keramiky vypíchané
byl ojedinělý. Rozsah rýhou narušeného sídliště
dál nezjištován. Po zahrnuti rýhy není naleziště
dál ohrožováno. ULOŽ: AÚ ČSAV exp. Most, nezpracováno. LIT: Hlášeni čj. 1051/74, 1102/74.
IOMENT.Áft : Výzkum J. Muška - F. Gabriel.
J. Muška

~9. HRUŠOV, okr. Mladá Boleslav
KULT: Lužická, laténské období (sídliště). LOK:
Pískovna Jod obce. OKOL: Záchranný výzkum
J. Kosíka. NÁLEZ: Zahloubená laténská chata s k6ly ve středu kratších stran, porušené lužické
hroby. Z laténského objektu keramika a tři bronzové zápony; bronzový předmět a keramika z lužických brobd. ULOŽ: Bude předáno M. Ml. Boleslav.
IOMENTÁA: V pfípadě laténské chaty byl pořízen

- 59 -

nivelovaný plán nálezů keramiky ve výplni; zamě
řena ker ' mika na sousedícím poli; zaměřena místa
s v ě tším vzrůstem jetele nad objekty a hroby(?).

J. Waldhauser - J. Kosík

60. HVOZDNICE, o.

Libčany,

okr. Hradec Králové

KULT: Lužický mohylník. LOK: Les ppč. 504/1 na
katastru obce Libčany. OKOL: Průzkum 9.I.1974
(Vokolek, Sigl). NÁLEZ: Průzkumem před zaměřením
mohylniku bylo zjišt ěno, že leží na katastru Libčan. LIT: L. Domečka, PA XX, 542, XXI, 251, J.L.
Píč, Starožitnosti II, 3, 287.

v.

Vokolek

61. CHEB, okr. Cheb
Středověk.

LOK: Stará radnice, nám. krále
Jiřího z Poděbrad čp. 15. OKOL: Záchranný výzkum
I
referenta při výkopu kanalizace při rekonstrukci budovy. NÁLEZ: Kamenná roubená studně pod
chodníkem před hlnvnim vchodem do domu čp. 15.
Vnitřní průměr studny 120 cm, průměr dna 100 cm,
hl. od chodníku 510 cm, Gila kamenného roubeni
na maltu 50 cm, vzdálenost ode zdi radnice 70 cm.
Recentní zásyp písčitou hlínou s úlomky malty a
cihel. V hloubce 200 cm byla směrem severním
výpusi s dřevěným potrubím. Základová spára budovy radnice je v hl. 180 cm, nad černým jílovým
podložím. Ve vzdálenosti 150 cm od okraje roubeni směrem do silnice byla přeruěena další tenká
zea, snad základ přístavku(?).
P. Šebesta
KULT:
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62. an.m1, okr. Hradec Králové
KULT: Sídliště lengyelské, slezskoplatěnické,
ojed. nálezy středověké. LOK: Pole JV a V od obce, na ppě. 278/1-2, 273 . a 281/1. OKOL: Sběr
J. Urbana, prdzkum 14.VI. a 18.XI.1974, J.Sigl.
NÁLEZ: Množství střep4, štípané industrie, zlomkd kamenných nástrojů. ULOŽ: M Hradec Králové,
př.č. 118 - 122/74. KOMENTÁA: Z polohy Chlum bylo
známo množství kam. nástrojd. Teprve nyni je možno sem lokalizovat neolitické sídliště.

v.

Vokolek

63. OILUMEC, okr. Ústí n.L.
KULT: Pozdně hradištní. LOK: Horka - na svazích
kopce v zalesněném prostoru. OKOL: Povr~hový sběr.
NÁLEZ: Bylo nalezeno 8 okrajových zlomk4, 3 zlomkyze dna, 14 střep4 zdobených žlábky, 21 atypických střepd. ULOŽ: M Ústí n.L. - KP 102/74.

M. Cvrková

64'. CHOCERADY brad ČEJCHANOV, okr. Benešov
hradu Čejchanova.
LOK: Povrchový průzkum, zjištovaci výzkum v listopadu a prosinci 1974. NÁLEZ: Hrad založený v prvé
polovině 14. stol. a zaniknuvší válečnou akcí
r. 1403 je dvoudílné disposice. V čele zhruba obd61ného prvého odděleni hradu stála subtilní
vstupní věž čtverhranného půdorysu. Dále je v této

lULT:

Středověk.

LOK:

Zříceniny
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části hradu patrna obvodová

zed a propadlina
jsoucí patrně pozů s tatkem cisterny či studny.
Jádro, od prvého odd~l e ni hradu oddělené druhým
ve skále vysekaným p ř íkopem obsahovalo jako hlavní stavbu ve lký donjon zachovaný v podobě valovitých útvarů a prohlubn ě . Na Z bylo opevněni před
ní části hra du ze s íl e no bočním příkopem a valem,
fortifikace jádra patrn é parkánem. Zjištovad.
sonda o ploš e 14 m2 byla položena při propadlině v prostoru nádvoří přední části disposice.
S výjimkou okraje do s kály za~ekané cisterny či
studny nebyly za c hyceny žádné obj ekty. Z jediné
vrstvy na se da jí c í na skalní podloží byl získán
soubor nálezů pocház e jících z celého období
exist e nce hradu, umo 'l ňujicí pozorování o vývoji
keramiky 14. s t ol. ULOŽ : AÚ ČS AV Praha. LIT:
čj. 8724/ 74; 8950 / 74. KOMENTÁA: Čejchnnov je ukázkou menš ího š le c htického hradu poměrně jednoduché di s posice.
T. Durdík

65. CHOffiBUDICE, o. Kr ásný Dvůr, okr. Louny

KULT: 1) Volutové sídli š tě. 2 ) Únětické pohřebiš
tě. LOK: Pí s k ovna vl e vo od silnice do Veliké Vsi.
OKOL: Záchr. výzkum v e dnech 1.7. - 4.9.1974,
který navázal na výzkum v r. 1973, kdy byly zkoumány narušené objekty v profilu stěny pískovny.
NÁLEZ: 1) Na ploše o rozsahu 40 x 50 m byly zjištěny celkem 4 dlouhé domy, z nichž jeden se podařilo zachytit celý, další dva byly porušeny těž
bou písku a z posledního z nich byla zachycena
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pouze jeho jižní část, nebol jeho další pr6běh
zasahoval do neodkryté plochy se zasetou pšenici. Kromě těchto staveb bylo vykopáno celkem 22
sídlištních objektd, obsahujících vedle velkého
množství keramického a osteologického materiálu
rovněž mj. značné množství štípané industrie a
kamenných nástrojd. 2) Jižní část neolit. sídliště byla narušena únětickým pohřebištěm. Bylo zjištěno 10 hrobd, které měly kamenné obloženi a byly
umístěny v řadě, orientované směrem Z-V. Orientace hrobd je J-S, pohřby ležely na pravém boku,
hlava obrácena k východu, nohy silně pokrčeny.
Byly zapuštěny do pískového podloží a kostry byly silně poškozeny spadlými kameny z obloženi.
Výbavu hrobu tvořila většinou pouze 1 nádoba,
která byla uložena u nohou, nebo v blízkosti
hlavy. Z bronzových předmětd byly nalezeny jehlice, většinou únětického typu, bronzové náramky ,
prsteny a korálky. Vedle těchto bronzových před
mět6 byly v jednom hrobě nalezeny jantarové korálky. ULOŽ: Exp. Most, 1) č.př. 38/41/74; 46-57/74;
63/74; 2) č.př. 42-45/74; 58/74; 64-66/74. LIT:
Hláš. čj. 1195/74 exp. Most. KOMENTÁA: Ve výzku•
mu na sousední ploše bude pokračováno v r. 1975.
I. Rada

66. CHRAKOSTEK, o. Lužec n.Vlt., okr.

Mělník

KULT: Holocenní valounová industrie, staromohylovt kostrový hrob, sídliště starší doby římské.
LO~: ppč. 250/1 v poloze Závesni. OKOL: Výzkum
Af ČSAV od 20. do 30.7.1974. NÁLEZ: hrubotvaré
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artefakty z valounů (dřive mylně považ ované za
paleolitické) v pravěkých objektech, bronzová
dýka z mohylového hrobu, n ě kolik řím~kýc h stře
pů. ULOŽ: AÚ t ~AV Praha. LIT: Z čj. 5495 , 5593
a 5704/74; Sl. Venc l: Přísp ěvek k poznání holocenní valounové industrie, AR XXVIII 1976, 66-82,
116-120.
S l. Vencl

67. ClffiÁŠŤANY, okr. ílakovní k

KULT : Ul. dob a hr adiš tní - poh řcbiA t ě . LOK: Jižn č obc e n a ji i ním okraji mí s tního n {1draží, kat.
č. 1438/7. Mí s tní náze v ~a hl nv ác h. OKOL: Při
stavu ě plotu okolo ji ž ní čá sti n ú dr ež f byly poru š eny ko s trov é hroby. NÁLE Z: 12 ko s t er uloiených na zádech ve ví ce č i mGně zřetelný c h obdélníkovitý ch j amác h, orientovaných V-Z (s malými
diferencemi). liro by hyly s eřazeny v ř ad {• S-J.
3 hroby byly d~ t ské , 1 že n s ký , ostatní mu žské.
V hrob ě 5a, kt e r ý byl bP- hem výzkumu poru šen, byla na lebce pozorována patinace m P- d č nkou, záušnice však byly patrn ě zcizeny. V hrobě č. 3 byly
nalezeny zbytky vajíčka. Takto byl zachycen západní okraj pohřehiště . Pohřebiště bylo z hlavni části zni če no na počátku století při stavbě
železnice. V NlJ láhvovitá nádoba, bronzové esovité záušnice, jantarové korálky. V muzeu v Rakovníku původn ě dvě malé bronzové esovité záušnice, 1 stříbrná. Do současné doby zachováno
6 esovitých bronzových záušnic (prům ě r 45 mm) a
tři nádobky, z toho 1 lahvovitá. ULOŽ : NM Praha,
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Muzeum Rakovník (starší nálezy), kostr. mat. AÓ
Praha. LIT: Z čj. 4138/74.
J. Fridrich

68. Q{RUDIK, okr. Chrudim
doba hradiětni.
LOK: Pole severně od města, po pravé straně silnice Chrudim - Tun ě chody, sm ě rem k osadě Vestec,
ppč. 593/1, 594/2, 590, 648, poloha "U Májova".
OKOL: Sběr 13.XI.1974 (Vokolek, Sigl). NÁLEZ:
Sttepy, zlomky kamenných nástrojd. Na plošině ppč.
648 nalezeno několik středohradištnich sttepO.
ULOŽ: M Hradec Králové, př.č. 84/75. KOMENTÁA:
Jde o zcela nov, naleziště.
v. Vokolek

al KULT: Volutová keramika,

b) KULT:

Středověk

střední

až novověk. LOK: 1) Oprava hradeb

čp.

76/I. 2) Geologická sonda u Pardubické fortny.
OKOL: 1) Sběr o. Čejky. 2) Předal s. Vojtěchovský.
NÁLEZ : Sttepy, zlomky kachlň, mazanice. 2) Keramika. ULOŽ: M Hradec Králové, 1) př.č. 10/74, 2) pt.
ě. 22/74.
J. Sigl

u

c) ~ULT: JloTOTik. LOK: Kerner pod kostelem sv. Josefa
T bfv. kapucínském klášteře. OKOL: Ověření nálezu
lidských kosti. NÁLEZ Kosti sedmi jedincň v sekundárním uloženi na epištolni straně podzemí Božího
hrobu. Pohřby zřejmě až z doby por. 1656. LIT:
NX T archivu A~ ČSAV v Praze čj. 1537/73.

P. Sommer
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69. JAKUB, o. Církvice, okr. Kutná Hora
KULT : S tředov ě k, pozdní latén. LOK: Areál románského kostela. OKOL: Zjištovaci výzkum. NÁLEZ :
Na sev e rní a západní s traně románsk é ho kostela
byla zkoumána sídli š tní situace, případně objektu sídla, pff s lu ~ného ke kos telu. Zjištovaci
s onda V-Z 2 položená z á padn H od kost e la zachytila zbytek síd li š tní vr s tvy s nálezy 13. století
a kůlov é j ámy s ituov a né v řadú ve sm ě ru V-Z.
Kulturní souvr s tví by lo u a t (~to plo š e vesměs odstraněno až na poctJofí. Na t ,e meni návrší severně
od ko s t e la za c hytil a zku ?-ební s onda sídlištní
j ámu s pozdně lň t ,~n skými nálezy. ULOŽ: AÚ esAV
Praha.
A. He jna

70. JANOV NAD NISOU, okr. J,1blonec nad Nisou

KULT: Novověk. LOK: Zaniklá sklárna Karlova Hui
na soutoku Olatného a Cerveného potoka. OKOL:
Systematický výzkum, 2. sezóna. NÁLEZ: Prozkoumána budova sklárny s jednou hlavni dvouprostorovou
peci a dv ě ma pomocnými a budova stoupy. Ziskény
fragmenty i celé výrobky, surovina, technologický odpad, pracovní nástroje, hospodářské nářadí,
mince, knoflíky a další drobné př e dmě ty (18. stol.).
ULOŽ: M Liberec, př.č. 3-5/74. KOltENTÁA: V letech
1973 a 1974 prozkoumána celá zaniklá sklárna. Výzkumem získáno množství poznatkň o stavbě i o výrobě.

v.

Weber
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71. JAROlltA, okr. Náchod
a) KULT : S tředov ě k. LOK: Pražské předměstí (č. parc.
1102 a 1115). OKOL: Pokračování a dokon čen í záchranné ho předstihov é ho výzkumu v trase stavby
prOtahu a křižovatky státní silnice. NÁLEZ:
Na parc. č. 1115 prozkoumán sondami okraj stř e
dov ě kého hřbitova u ko s t e la P. Marie a v areálu
augustinilnského kl áš t era. Na parc. č. 1102 v menši plošné sondě sídlištní objekty ze 1 2 . - 13.
stol. (kůlovP- j amky, předpecní jáma. pícka na
taveni železa?, zásobnicová jáma, polozemnice
a pod.). Osídlení končí b ě hem 2. pol. 13. stol.
(v době, kdy j e založeno v ar eálu hradiště město)
a bylo nejspíše součástí menši aglomerace u knížecího hradu. ULOŽ: AÓ ť;sAV Praha. LIT: Z čj. 5505/74
a 1160/76.
M. Richter
b) KULT: Středověk. LOK: Zahrada domu v poloze Na
vinici, v t ě sné blízko s ti železniční tratě Pardubice-Liberec. OKOL : Povrchový prů~kum dr. M. Richtera a dr. VI. Wolfa v poloze, kde už v minulém .století byly nálezy. Prdzkum se uskutečnil 12.2.1974.
NÁLEZ: Ólomek keramiky - střep z podhrdlí, zřejmě 13. stol. ULOŽ: M Hradec Králové. LIT: F. Petera, PA III, 1859, 277-280. KOMENT.ÁA: PrOzkum realizován v souvislosti se systematickým prOzkumem
v poloze Na kameni na Pražském předměstí v Jaromě
fi 1973-74.
V. Wolf
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72. JAROSLAVICE, o. Kost e lec, okr. České Bud ě jovice
a) KULT : Prav ~ká moh yla. LOK : Jaroslavi cký vrch I,
asi 360 m JVV od kÓty 507, č . kat. 327; ZM 22- 44,
225 mm od Z, 63 mm od S s.č. OKOL: Průzkum J. Michálka a r efe r enta 17.l.l974. NÁLEZ: Osamocená
neporu šená mohyla (lO x 22 kroků, v. cca 1 m),
ov ál ného půdory s u. LlT : A. Oenoš - J. Michálek M. Šima n a , Z;\ kl. mnpa Č~SH 1 : 50 .000 - list
22- ·t4. Soupi s mohylov ýc h pohi·ehiš l

1974 ,

č.

a hradiět,

39 .

b) KULT : Pravi·ká mohyla. LOK : Jaro s lavický vrch II,
kÓta G07, kat.č. 327 ; ZM ~2-44, 2 17 mm od Z,
60 mm od S s.č. OKOL: Prihkum J . Michálka a refer e nte 17.1.1 974. NÁLEZ: Osarnoc~n<l mohyla
(,S a s i 1 2 m a v. 1 m), do jcjíhof vrcholu je zapu~těn blok stá t. triangulace. LIT : A. Beneě J. Mi c hálek - M. Š imana, Zákl. mapa ČSSR
l : 50.000 - list 22 -44. Soupis mohylových pohřebiši a hradi š l, 1974, č. 84.
A. Beneě

JENČOV hrad viz B~LEt, okr. Kladno

73. JEZNICE, okr. teské Budějovice
a) KULT : Pravěké mohyly. LOK: Les. trat Nad Rachač
kami - U vysoké ptíkopy - V rybníčkách. OKOL:
PrAzkum referenta společně s dr. o. Kouteckým
a M. Jančákem 4.10.1973; zaměření ing. M. Šimanou za rekognoskace J. Michálka 31.10.1973
(ě. plánu 440/5 A6). NÁLEZ: 2 neporušené mohyly.
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LIT : A. Beneš - J. Michálek - M. Šimana, Zákl.
mapa ČS SR l : 50.000 - list 22-44. Soupis a mapa
mohylovýc h pohřeb i š Í a hradiěl, 1974, č. 69.
KOMENTÁA : Sběrem u mohyl získány ker. zlomky
z 13 . s tol. {přir.č. P 13 2/73 exp. AÚ ČSAV Plzeň).

b} KULT : Pravěké mohyly. LOK : Les. trat Šifárna:
kat. č. 1744; ZM 22-44, 117 mm od S, 117 mm od Z
s.č. OKOL : Průzkum referenta společně s dr. D.
Kouteckým a Mo J a nčákem 3010.1973; další rekognoskace J. Michálkem př i zamě řováni ing. M. Šimany 16.10.1973 (č. plánu 440/6 AÚ). NÁLEZ: 12 mohyl (8 neporu š ených, 3 porušené, l nejistá).
LIT : A. Bene š - J. Michálek - M. Šimana, Zákl.
mapa ČSSR 1 : 50.000 - list 22-44. ~oupis mohylových pohtebišÍ a hradišt, 1974, č. 70.
o) KULT : Pravěké mohyly. LOK: Le s . trní U široké
aleje: kat.č. 1744; ZM 22- 44, 113 od S,117 mm od
Z s.č. OKOL : Průzkum referenta společně s dr. D.
Kouteckým a M. Jančákem 3.10.1973. Zaměřeni ing.
M. Šimanou za účasti J. Michálka 16.10.1973
(č. plánu 440/6). NÁLEZ: 7 mohyl (3 neporušená,
3 porušené, 1 nejistá). LIT: A. Beneš - J. Michálek - M. Šimana, Záklo mapa ČSSR 1 : 50.000, list
22-44. Soupis a mapa mohylových pohřebiši a hradišt, 1974 , č. 71.
A. Beneš

74. KADAA. okr. Chomutov

a) KULT: Mladohradištni. LOK : Na severním okraji
Kadaně. u teplárny. OKOL : Při výkopu kanalisace
stavebního dvora Pozemních staveb K. Vary bylo
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narušeno několik objektů. Vzhledem k pokročilé
roční době (li st opad) byla provedena ve spolupráci s exp. AŮ v Mostě jen nejnutnější záchranná akce. Pti prohlídce stěn výkopu bylo zjiš t ěno
celkem 6 různě velkých zahloubených objektů . Profily jednotlivých objektů byly začištěny, odebrány z nich vzorky keramiky a byla provedena
kresebná i m ěřičs ká dokumentace. NÁLEZ: Celkem
bylo získáno 192 zlomků kcramikyo Materiál ze
v šech objektů byl j<'dnotný, spadající do mladohradi štnf ho období . t:LOŽ: OVM Chomutov, přfr.č.
17/74 - l - 6. LIT: Hlášení 14/ 74 Chomutov.
b) KULT : Středověk. LOK: Hrad - nádvoří. CKOL: V sou-

vislosti s rozsáhlou r ekonstrukcí kHiaňského hradu bylo po dohodě mezi expoziturou AÚ v Mos tě a
OVll v Chomutově přistoupe no k revi z n ímu výzkumu
v neporušených částech nádvoří s cílem zjistit
p6vodní stratigrafickou situaci. Celkem byly položeny 3 sondy: sonda č. I - v seve rovýc hodní části.
v místech před vstupem do v ěže: sonda č. II - na
protilehlou severozápadní stranu, v míste ch proluky mezi západním stávajícím k ří dlem hra du a
mladší přístavbou koníren; sonda č. III - před
vstupem do sklepa západního křídla. NÁLEZ: Sonda
č. I nepřinesla žádný keramický materiál. Rostlý
terén vystupuje vysoko pod dnešní úroveň nádvoří
(v hl. 55 cm), tvoří jej pevný žlutý jíl, nad
kterým je silná vrstva písčito -š t ěrkovitá , zcela
sterilní. Na tuto vrstvu je založeno zdivo v ěž e
(zhruba 20 cm pod povrchem). Sonda č. Ill zachytila rostlý terén až v hl. 220 em, nad kterým bylo
moon6 souvrství, obsahujici bohatý střepový materiál z několika samostatných časových horiz ontů.
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V dolních partiích až k podloží sahaly vrstvy se
středověkým materiálem rámcově datovatelným do
prňbčhu 14. - 15. stol. Na ně nasedala vrstva
obsahující zlomky renesanční keramiky a ta byla
~řevrstvena mocn ější vrstvou novověkýc h navážek
• početným materiálem 18. - 19. stol. - recentním.
Sondou č. II byl pod slabou humÓ s ní vrstvou zachycen blok mohutného zdiv«, procházející ve směr u
vz. S ledováním celého jeho pr~b ěhu se ukázalo, že
jde o gotické zdivo původního zápa dního křídla.
Plošným odkryvem v t f to ~ást i n ádvoř í (na rozloze
cca 1 9 0m 2 ) byly dál e 1.n c hyce11y z úk lady 4. nárožní
věže hradu, přiléh ající na z á pad ~ n~ severní zdivo západního kř'ídla a c;ás t hra dclini zd.i . c =.1vírajicí areá l nádvoří n a seve rní s tr ťně . Ve výp lni
vnitřn í ho prostoru v ěže by ly ve ~,vrchníc h partiích
četn 9 zlomky keramiky 1 ~ . - 19 . :~t ol •• pod t í mt o
mladým zásypem byla vr s tva s k•' r ar-1i kou z průběhu
15. stol . a pod ní ná s l edov al a dest ru k ční vrstva
z velk ýc h k amen tt, oddělující po s lP.dní vrs tvu nad
podlo žím , z níž byl zí ~kón boh3 tý souher keramiky
z konce 13. až 14. s tol. \' e vychoclni polovině zkoumané plochy bylo z a chyceno j c·{; tě n ě kolik dalších
příč e k. Z nich zdivo probíha jící SJ smě r em t ěsně
při okraji zkoum ů n é plochy múierne př edběžně interpretovat j a ko základy vý<'hodnf zdi obj ek tu postaveného konc e m 16. stol. v tP-chto míste ch na substrukci západního kridla a vňže, o s tatní příčky
náleží mladým stavebním úpravám hradu v 19. stol.

ULOŽ: OVM Chomutov. pfír. é . 97/74 - 102/74. LIT :
HlAšeni 15/74 Chomutov.
E. lehc č kov A
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75. LUmNNÁ VODA• okr. Most
lULT: ~nětická, knovízská. LOK: 250 m od JZ okraje vsi. OKOL: Povrchový pr6zkua 25.3.1974.
NÁLEZ: Keramika, mazanice, kosti roztroušeně i
T koncentracích na ploše cca 4 ha. ULOŽ: AÓ CsAV
exp. Most, č.př. 16/74. LIT: BZO 3-1965, 47 a
hláěení čj. 476/74. KOMENTÁA: Naleziště není
totožné s místem výzkumu E. Neustupného 1965,
Je od něho vzdáleno cca 400 m, bliži se však naleziěti G. Laubeho 1944, na němž zachycen únětic
ký hrob.
J. Uuěka - P. Braun

76. lÁRANf, o. Nový Vestec, okr. Praha-východ

KULT: Středověk. LOK: V poloze "V Dobrém pivě Komáfi vrch• SMO 1 : 5.000 - Brandýs n.L. 7-7,
asi 212 mm od sev. a 203 mm od vých. okraje ma•
py. OKOL: Při kopáni základd pro chatu č. 0452.
NÁLEZ: Zaniklá lokalita OpočeĎ - Opočno. Při ápraTě terénu a hloubení rýhy pro základy nalezen
v hloubce asi 1 m malý groě Rudolfa II. z r. 1584
Jeětě společně s druhou minci, o které neni známo. kde je uložena a podle nálezce byla stejného
provedeni. Nálezce lepši daroval panu Sojkovi. u
kterého Je nyní v uloženi. ULOŽ: Jindřich Sojka.
Praha 10. Tehovská 76/2292. LIT: J. Špaček. Pfedbětn6 zpráva o nálezech ze zanikl6 lokality Opoč
na. Studie a zprávy OK Praha-východ (Y tisku).

J.
~Lfl hrádek viz MOAINKA, okr. Beroun

Špaček
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11. lLUČOY, okr. Kolin

lULT: Eneolit. LOK: Piakovna JZD. OKOL: Záchrmnf
Yfzkua. NÁLEZ: Při prováděni skrývky buldozere•
• JV ěásti pískovny byl objeven větši archeologiokf objekt, který prokazovala černošedá zem a
odliěovala jej od okolní spraše. Postupným odkrfvánim jsme shledali, že je to velká dvoudílná jAma, která je zbytkem zahloubeného příbytku.
Jitni, větší část jámy měla oválný tvar o osách
3,30 x 2,80 m a hloubce 1 25 cm a její dno bylo
téměf rovné. Od severní jámy ji oddělovala pře
pážka z ponechané spraše v š. kolem 40 cm. Se•erni jáma se vyznačovala rovněž oválným tvarem
o osách 280 x 160 cm a byla o 35 cm delší než
jižni. V severní jám ě na rozdíl od jižní byla
Jeji výplň značně popelovitá a promíšená kusy vypálené hlíny-mazanice, patrn ě z pece. Obě části
obydli obsahovaly překvapivé množství zlomkd keramiky (i poloviny nádob) a zvifeci kosti. Naplnil i Jsme jimi 2 pytle po 50 kg a jsou zpracovávány
• laboratořích AÚ. V jámě byla též kostěná šídla,
přesleny a pazourek. Zlomky keraniky jsou z vět
ěiho počtu nádob a část jich zdobí tzv. slámován1. Ucha jsou tunelovitá i ansy lunaty. Zmíněná
zemnice je již třetím typem obydli s keramikou
tivnáčského typu, která jsme prozkoumali v kluěovsk6 pískovně (obr. 15). ULOŽ : Zatím AÚ ČSAV
Praha.
J. Kudrnáč
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18. lLUKY, okr. Písek

KULT: Sttedověk. LOK: Pti SV rohu základO rodinného domku na dvoře u Bílých (čp. 29). OKOL: PrOzkum autorO zprávy 28.3.1974 na základě hlášeni
majitele. NÁLEZ: Zlomky tuhové zásob~ice, jejíž
dno leželo 110 cm pod dnešním povrchem. ULOŽ:
M Písek. č.př. 229/74. LIT: J.F. - E.K., Výb ě r
z prací členů Hist. klubu při Jč.M v Čes. Budějo
vicích XI, 1974, 201.
J. Frohlich, E.Koppová

79. KNÍN, o. Březí u Týna n. Vlt. okr. České Budějovice
KULT: Mohylové ~ohřebiště, nález mohylové kultury střední doby bronzové. LOK: Traí U remízu, pole kat.č. 116/1 a 116/2 , les kat.č. 117; ZM 22-44,
94 nm1 od Z a 70 mm od S s.č. OKOL: Prdzkum referenta 23. 2.1974. NÁLEZ: Na poli byly 2 až 3 mohyly, dnes orbou téměř úplně setřené. R. 1928 až
1930 v nich nalezl v. Kubeš z Knína čp. 8 bronzovou dýčku se středním žebrem a olámaným tflem, d.
108 mm, ~pinavá šedozelená patina (obr. 11:10).
Na přilehlém zalesněném pahorku se nachází neporušená mohyla. ULOŽ: AÚ ČSAV exp. Plzeň, přír.č.
P 2/74. LIT: A. Beneš - J. Michálek, M. Šimana,
Zákl. mapa ČSSR 1 : 50.000 - list 22-44. Soupis
mohylových pohřebiši a hradišt, 197•, č. 89.
A. Beneš
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80. KOKEŠOV-BEZDtKOY, okr. Pardubice

KULT:

Slezskoplatěnická.

LOK:

Prňsek

el. Yedeni

nalevo od silnice Pardubice-Přelouč, ZM ČSSR
13-41-Čáslav, 65 od sev. okraje, 16 mm od vých.
okraje· mapy. OKOL: Nález keramiky při norování
lišky. NÁLEZ : Sttepy ze dvou témět celých slezskoplatěnických hrnců. ULOŽ: VČM Pardubice.

P. Sommer

81. KOLEt, okr. Kladno
KULT: Stfední hradištní. LOK: Energovod, býv. cukrovar, ovocný sad na návrší. OKOL: Pokračování systematického výzkumu Budeč a okolí v období 2.5. •
16.9. 1974. NÁLEZ: Skupina kostrových hrobů, která zůstala nedotčena zemními úpravami pozemku, byla odkryta celá. Obsahuje celkem 14 koster, založených do 2 - 3 řad orientovaných Z - V obličejem
k východu, v nepravidelných seskupeních, pravděpo
dobně podle rodu, stáři i pohlaví. Byly zde jak
kostry obložené opukovými deskami, tak neobložené. Hroby byly dosti bohatě vybaveny. Celkem vyzvednut o ze 14 hrobů 5 věder s železnými obručemi
a kováním, 4 železné nožíky. ze šperkň 1 pár zlatých esovitých záušnic. dalši z bronzového drátu.
pár stříbrných hrozníčkovitých záušnic stejně jako
jiný pár z bronzu. zlomek bubínkové náušničky. 1
náušnice košíčková. 2 drobnější bronzové kulovité gombičky, vice olivovitých koráli a větši počet jednoduchých i členěných korálk6 skleněných.
Jde o výbavu jednoznačně pocházející z konce 9.
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a

poč.

če,

10. stol. z doby nejstaršího rozkvětu Budkdy ještě nedošlo- k plné christianizaci pro-

středí.

Kromě

slovanského hřbitova přiělo se t6i
na kamenné jádro žárové mohyly (?), podle ptilofené části v ě tší nádoby pravděpodobně z mladší
doby bronzové. ULOŽ: AÚ ČSAV Praha. LIT: Dosud
nepublikováno, viz BZO 1973, 63.
K. Šolle

82. KOLÍK I., okr. Kolin

KULT: S tředov ě k - ojedin ě lý nález. LOK: Kolin I.,
Kutnohorská s ilnice, u "Naivního re staurantu•
(ZM 13 - 3 2 ; 177 mm od V a 45 mm od S s.č.).
OKOL: Nález předán do RM.K dělníky - nal ezeno
při hloubeni rýhy pro telefonní kabel v píseč
ných zásypech nebo náplavách v hl . asi 1 m.
NÁLEZ: Téměř celá nádobka s š irší hustou ěroubo
vici na podhrdlí; okraj rozevřen, vzhňru vytažen,
nálevkovitě seříznut: na seříznuté plošce hluboký žlábek: téměř na největtí baňatosti jsou zbytky ucha; barva šedohn ě dá: v. 125 mm,~ okraje=
119 - 124
podstavy= 69 mm (přír.č. 10/74
12. - 13. stol.). ULOŽ: RM Kolín. KOMENTÁ.ň : Nález je dňležitý pro svou polohu ve vnitřní (hražené) části městského jádra a pro nedostatek nálezd z uvedeného období z prostoru města Kolina.

mm,,

z.

Sedláček
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83. KOLNf, okr. České Budějovice
a) KULT: Středověk ZSO. LOK: Les. tral žaár, vých.
od žaárského rybníka, 1500 JJV od kostela T Ševětíně, 2700 m vých. O·d kaple ve Vitíně a cca
300 m sev. od výšk. bodu 478,0. Les. odd. 48a,
48bl leso správy Ševětín, závod Hluboká n.Vlt.
OKOL: Pr6zkum společně s J. Michálkem, lokalitu
v terénu určil p. J. Hospodářský, lesník, Mazelov čp. 58, dne 29.9.1973 . NÁLEZ: Osada se má
rozkládat po obou stranách lesní cesty, vedoucí
nad vých. okrajem rybníkao Těsně nad vých. stranou cesty patrna 1 zvýšenina mohylového tvaru a
vých. od ni urovnaný terén (stopy plužiny?). Sbě
ry nezí s kány. LIT: Hlášení čjo 5654/7·3 AÚ-

b) KULT: Neurčena : zaniklý zd ě ný objekt. LOK: Les.
trat U residence, 300 m JJV od l okali ty Ždár (a),
na rozhraní les. odd. 48a a 48do OKOL: Viz a).
NÁLEZ: Na mí s tě je patrná zvýšenina obdélného tTaru, orientovaná ZV (9 x 15 krokd v. cca 80 cm).
Na již. straně je patrné zdivo z kamen~ na maltu,
na povrchu destrukce vyčnívají cihly. Sběry se
nepodatilo získat. LIT: Viz a).
c)

KULT: Středověk zso. LOK: Les. traí Residence,
2300 m JJV od kostela v Ševětíně, 3100 m JVV
od kaple ve Vitíně a 900 m SVV od kÓty 500,1.
Les. odd. 47b, 51a. OKOL: viz a). NÁLEZ: Osada
byla položena nad soustavou 8 rybnikd (na 4. hrázi nad levým břehem Dubeneckého potoka), na mírném úpadu k J, na ploše cca 400 x 300 m. V sev.
ěásti osady (les. odd.
47b) je větší poěet čtver
hranných destruovaných objektd z cihel a kamene.
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uprostře4 sidliětě

u lesní silnice je patrn,
čtythranná studna, nad níž Je dlouhý porušenf
objekt. Pokračováni osady v již. části se zdá
bft soustředěno po obou stranách zaniklé úvozové cesty a na záp. okraji je velký obdélný objekt o rozm. cca 25 x 10 m. Na celé ploše bylo
mo žno provést sběry keramiky ptibližně z 13. at
16. stol., v poru š eném obj e ktu u studny nalezena část kruhov ého kam. mlýnku. Areál SV od osady vykazuj e rovnou plo chu (plužinu?), jejíž vfměru lze odhadnout na 19 ha. Ulm: A6 ČSAV exp.
Plzeň, i ·· ír.č. P 116/73 - 1 až - 5. LIT: Viz a).

Asi

d) KULT: Neur če na. z;1niklf objekt. LOK: Les. trat
Ovčín - U ovčína, 400 m JZ od lokality Residence (c) a 700 m JV od kÓty 500,1. Lee. odd. 61b.
OKOL: Viz a). NÁLEZ: Velký objekt s kamennými
základy na maltu o rozm č rech asi 20 x 10 m a stopy dal š ích obj e ktO v jeho blízkosti. S běry se nepodař ilo získat. LIT : Viz a).
e) KULT: Středověk zso. LOK: Les. trat Prochod,
1800 m SVV od kaple v ~olném a 840 m SV od kÓty
528,8; 200 m od ZSO Residence (c). Les. odd. 29
(Mezi studněmi - Na plynopásu). OKOL: Viz a).
NÁLEZ : Lokalita leži na mírném sklonu k S a na
povrchu nejsou patrné žádné objekty. Sběrem ziskAny drobné středověké ker. zlomky. ULOŽ: AÓ ČSAV
exp. Plzeň, přír. č. P 114/73. LIT: Viz a); F. Roubit, Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách, 1959,
56.

t) lULT: Středověk; studánka a nálezy. LOK: Les. tra!
U studánky, 420 m JVV od lokality Ovčín (d),
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1100 m SZ od kÓty 493,6; les. odd. 60c. OKOL:
Viz a). NÁLEZ: Studánka s přívodem vody překry
tým kamenntm krytem. Při čištění vyzvednuta stře
dověká keramika. Podle sděleni p. Hospodářského
jsou výše na svahu staré studny a niže pod svahem milíře. ULOŽ: AÚ ČSAV exp. Plzeň, přír.č.
P 115/73. LIT: Viz a).
A. Beneš

84. KONtTOPY, okr. Mělník

KULT: Mladší d. laténská. LOK: Pole JZD (blíže
neurčeno). OKOL: Kopání krechtu na mrkev, listopad 1974; předal F. Hyka, Dřísy. NÁLEZ: Zřejmě
jáma - keramické střepy, zvířecí kosti. ULOŽ:
M Mělník, č.inv. Pr 17965 - 17974.

K.

Sklenář

85. KOPISTY, okr. Most

KULT: flnětická, hrob. LOK: Pod Pařidly. OKOL:
Převzato dne 5.III .1974 od N. Vr š ka prostřednict
vím dr. J. Mušky. NÁLEZ: Při bagrováni stěny povrchového dolu Ležáky dne 15.4.1972 byl zničen
únět. hrob, ze kterého pracovník tohoto dolu zachránil pouze nádoby, v počtu 7 kusů. Podle s dě
leni, byl hrob obložen plochými kameny a obsahoval pohřeb tří jedincň. N. Vršek provedl schematické zakresleni objektu. které umožnilo jeho dodatečné zaměteni. ULOŽ AÚ ČSAV exp. Most, zatím
bez

č.př.

LIT: Hl.

čj.

294/74 exp. Most
I. Rada
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86. KOPOREČ, o. Líšnice, okr. Most
KULT: Štitarsk,. LOK: Pod severním okrajem vsi,
vpravo od silnice do Lišnice. OKOL: PovrchoYf
prdzku.m 12. a 18.2.1974. NÁLEZ: Střepy na ploše cca 6 ha. ULOŽ: Art ČSAV exp. Most č.pt. 13/7,.
LIT: H. Preidel, Urg. Funde Brux, 132, tral 2 a
hlášeni čj. 236/74. KOMENTÁA: Povrchový sběr uptesnil polohu a vy01ezil rozsah sídliště, známého již ze starších nálezň.
J. Muška - P. Braun

lOST hrad viz Podkost, okr.

Jičín

87. KOŠUMBERK, o. Luže, okr. Chrudim

KULT: Středověk. LOK: Hrad Košumberk. OKOL: Komise a terénní prňzkum 19.11.1975 (Sigl, Vokolek).
NÁLEZ: Zemní práce prováděny ve sklepních prostorách tzv. Starého paláce. V podlaze sklepa byl
zděnf kruhovitý útvar, tzv. studna o prdm. 140 150 cm, tvořený z nasucho kladených kamend. V hloubce 210 cm od dnešní podlahy sklepa byla odkryta
pískovcová deska, siln6 25 cm, která podbíhala pod
Pod pískovcovou deskou byla již rostlá skála.
Ve výplni této jímky nebyly zjištěny žádné nálezy.

zea.

J. Sigl
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88. ~OVÁRY, o. Zákolany, okr. Kladno
a) KULT: Hradištní. LOK: Budeč, vnittní areál hradiě
tě, sad pted htbitovem. OKOL: Systematickf V ) . ÁUJD
od 1.7. - 13.9.1 174. NÁLEZ: Pokračování výzkumu
y prostoru zkoumaném již v r. 1973 přineslo další
poznatky o tamní složité stratigrafické situaci,
která však nebyla ještě plně dořeěena. Nejstarší
horizont osídlení reprezentuje zatím jen polozenmice se středohradištnim1 střepy o rozměrech 3x2,5 •• ·
zahlouhená 30 - 35 cm a e kůlovými jamkami uprostřed
každé stěny; zčásti byla překryta mladšími objekty ,
mimo jiné středověkou jámou, obsahující nádobu
s dr~bežimi kůstkami. Jinak se nálezy středohra
dištního rázu projevovaly jen jako příměs v mladších horizontech. Nejvýrazněji se zatím rýsuje
mladohradi štni osídlení v podobě několika vrstev
dusaných podlaží, odkrytých v severní části zkoumaného prostoru, nebo v podobě kamenných podezdívek
pod sruby, které se so u stř eďují spíše v jižní čás
ti, blíže ke kostelu. V rozšířené části výzkumu byly odkryty pozdně středověké až novověké úpravy teréntt (dlažby, navážky). které souvisí zřejmě s funkci Budče jako poutního místa. Tři široké paralelní
rýhy probíhající zkoumaným prostorem v Z-V směru
jsou vzhledem k svému charakteru (protínají již
pod ornici všechny sídlištní vrstvy) nejspíše pozdstatkem starých archeologických sondáži (J.L.Pič?).
Z velkého množství nálezd lze uvést kostěné destič
ky s rytou výzdobou, zlomky hřebend, čelenku z jemně proplétanéhe bronzového drátu, bronzový prsten,
bronzové kov4111 pochvy nože s rytou výzdobou, břit
vu i ndž s 1 ,chvami, střely. zdobené hliněné zá~aži,
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úěko

z •ědérka ad. Dokončení výzkumu v daném
proatoru se předpokládá v r. 1975. ULOŽ: AÓ ČSAV
T Praze. LIT: Hlášeni A~ čj. 5151, 5642, 6054
a 6701/74.

z.

b) KULT: Neolit, vypíchaná,

starěi

Váňa

či střední

doba

bronzová, doba halštatská, hradištní, sttedověk,
blíže neurčitelný pravěk. LOK: Pole, S od křižo
vatky silnic z Dřetovic, Libochoviček a Kovár,
tj. cca 105 mm od vých. a 70 mm od sev. okraje
Základní mapy ČSSR (1 : 50.000), Kladno 12-23.
OKOL: Povrchový průzkum: v. Fencl, P. Boukal,
M. Šolle, z. Váňa a J. Justová, 23.2., 22.3.,
10.4. a 18.4.1974. NÁLEZ: Sběry získána keramika výše uveAené kulturní příslušnosti (hradištní keramika náleží staršímu, střednímu i mladldmu hradištnímu období, zastoupena je též keramika obecn ě hradištní). Kultuře s vypíchanou keramikou patři dobře zachovaná kamenná sekerka a
zlomek kopytovitého sekeromlatu. Kulturně blíže
neurčitelný je kamenný brousek a nález zlomkd
2 lidských bércových kostí. ULOŽ: Prozatím AÚ
ČSAV Praha. LIT: NZ čj. 8327/74.

c) KULT: Eneolit?, halštat, doba hradištní, středo
věk, blíže neurčitelný pravěko LOK: Pole JZ od
železniční zastávky Kováry, mezi Libochovickfm
potokem a silnicí do Libochoviček, t j . cca 107 mm
od vých. a 80 mm od sev. okraje Základní mapy
fsSR (1: 50.000), Kladno 12-23. OKOL: Povrchovf pr4zkum, V. Fencl, 28.2.1974. NÁLEZ: Sběry keramiky, náležející výše uvedeným kulturním obdobim; slovanské keramické zlomky jsou obecně hradiitní a mladšího hradištního rázu. ULOŽ: Pro-
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zatím AÓ ČSAV Praha. LIT: HZ ěj. 8329/74.
mladší doba hradištní - středo
věk• blite neurčitelnj pravěk. LOK: Ostroh Z od
železniční zastávky Kováry, tj. cca 118 mm od vých.
a 79 mm od sev. okraje Základní mapy ČSSR (1:50.000),
Kladno 12-23. OKOL: Povrchovt pr6zkum, P. Doukal,
22.3.1974. NÁLEZ: Sběry : keramika výěe uvedených
kulturních období. ULOŽ: Prozatím AÓ ČSAV Praha.
LIT: NZ čj. 8331/74.

d) KULT:

HalětatskA,

e) KULT: Neolit, řivnáčská, únětická, halštatská• laténsk,, hradištní, blíže neurčitelnf pravěk. LOK:
Pole na návrší V od Kovár, směrem ke kÓtě 331 m,
tj. cca 96 mm od vých. a 63 nnn od sev. okraje
Základní mapy CSSR (1 : 50.000), Kladno 12-23.
OKOL: Povrchový pr~zkum: v. Fencl, P. Boukal, M.
Šolle, z. Váňa a J. Justová, 4. - 5.3. a 10.4.1974.
NÁLEZ: Sběry získána keranika výše uvedených kulturních období (slovanská keramika náleží střední mladěí době hradištní. část keramických zlomk6 je
obecně hradištní). ULOŽ: Prozatím AÚ ČSAV Praha.
LIT: NZ čj. 8326/74 uložena v Archivu nálezových
zpráv AÓ esAV v Praze.
J. Justová

89. KRALUPY N. VLT., okr.

Mělník

a) KULT: Lineární keramika, kult. únětická. LOK: Kralupy n. Vlt. - Mikovice, základy obytných dom6 proti ěkole v ul. 28. řiJna; ZK 12-21 Kralupy n. Vlt.,
asi 4 cm od V a 3 cm od J a.ě. OKOL: Sběry a zácbrann6 akce, v. Fencl, Kralupy n. Vlt •• aa/1972,
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ab/ červen 1974. NÁLEZ: aa/ plochá kopytovit6
eekerka s jedním bokem rasetov111fm, druhfm zaobleným, d. 106 mm, a typickf únětický koflík
a nízkým lomem, zachov. v. 72 mm; ab/ lineární
a únětická - keramické střepy, zvířecí kosti,
štípaná industrie, mazanice. ULOŽ: M Mělník,
ě. inv. aa / Pr 17748 a 17749, ab/ Pr 17750 17800. LIT: aa/ M Mělník, čj. 25/74.
b) KULT: Eneolit (nálevkovité poháry). LOK: Kralupy
n.Vlt. IV - Minice, pole ve vyvýš. poloze nad
Turským potokem a novým rybníkem. OKOL: Povrcho•f sběr v. Fencl, Kralupy n.Vlt., a P. Boukal,
Nelahozeves, v dubnu 1974. NÁLEZ: Keramické atfePY, ětipaná kamenná industrie, zlomek drtidla.
ULOŽ: WM6lnik, in•,6, Pr 17733 • 111,s. LIT&
K Milník, NZ ěj. 27/74.
K. Sklenáf
c)

KULT : Mladohal š tat s ké hr a d iš tě. LOK: Na VJV od
bývalé obce Minice (nyní Kralupy n.Vlt. IV).
OKOL: Pokra6ován1 eystematiok6ho vtzkumu HM.
NÍLEZ : Odkryty zbytky zídky z kamend na auoho
kladených, která na Z a na S l emuje dříve zjiětě
ný obj ek t. Z prostoru zídky mj. získány 2 kostě
né hrot y, ozdobný kost ě ný předmět, sklen ě ný korál, kovový kruh (kombinace železa a bronzu) a
ploché tkalcovsk6 závaží. Dále na Z zachyceny
stopy dalších úprav v terénu. Prňkop příkopem
prozat í m ukončen v hloubce 2 mna kompaktní splachové vrstvě podloži. Sondátí ve středu ostrožny
zachycen zahloubenf objekt a kdlové jamky v jeho
sousedství. ULOŽ: NM Praha. LIT: BZO 1970 až
1973. KOMENTÁA: Všechny objekty náleží mlado-

..
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halštatskému období. Některé zlomky keramiky lze
ptisoudit k. knovízské a eneolitu. Výzkum bude
pokračovat i v roce 1975.
•
M. Slabina

KRAŠOV hrad viz BOHY, o. Kozojedy, okr. Plzeň- sever

90. KRATONOHY , okr. Hradec Králové

KULT : Slezskoplatěnická. LOK: Dv~r u domu čp. 119.
,
OKOL: Sběr ve výkopu pro vodovod. NALEZ: Fragmenty elezskoplatěni ckých nádob (72 ks), vázičkovitá zlomená jehlice (dochovaná délka 9,4 cm) a lidské kosti. Nebylo možné zjistit nic bližšího, protože výkop byl již opět zaházen. Zmíněné nálezy potvrzuji skutečnost, že v mistech uvedených v NZ je
větší pohřebiště, jak tomu nasvědčuji nálezy podobného charakteru nalézané již ve 30. létech.
ULOŽ: vt'M Pardubice. LIT: NZ v archivu A~ tsAV
v Praze, čj. 1535/73.
P. Sommer

91. lRUŠOVICE, okr. Rakovník
KULT: Pozdní doba halštatská. LOK: Vrch "Louštín".
OKOL: Povrchový pr67.kum. NÁLEZ: Spolupracovník AÓ
l:sAV Josef Fencl zjistil na zalesněném vrchu Louštíně (kóta 537 m n.m.) plošinu kolmo přetatou valem a příkopem. Val o délce cca 100 m uzavírá plochu o rozloze cca 1 - 1.5 ha. Val vybudovant z opuky je na jižní straně porušen kamenolomem. Uvnitl

•
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VHlu jsou zřejmé stopy po požáru a zbytky dtevě
né (zuhelnatělé) konstrukce. Val v místě porušeni je cca 9 m š iroký, 150 cm vysoký, příkop dosahuje š ířky 3 - 4 m a hloubky kolem 1 m. Při povrchovém průzkumu získáno n ě kolik střepň patří
cích nejspí š e do pozdní doby halštatské. ULOŽ:
AÚ t S AV Praha. LJT: Hlášení čj. 6746/74, J. Fencl:
Prav {!ké hradi š t ě Louštín. Zpravodaj Vlastivědné
ho muzea v Novém S tra 8e ci, 1-1976, 6.
J. Fencl -

v. Moucha

92. IAIVOKLÁT hrud, okr. Hakovník

KULT: S tředov ě k. LOK: S t ótni hrad Křivoklát.
OKOL : Záchranný a sys tema tický výzkum vyvolaný
rekonstruk cí objektu. NÁLEZ: V roce 1974 byla
dokon če na dokumentace §achtic geologického prů
zkumu, vykopaných v minulém roce, poté se práce
soustředily na sondáž v prostoru spodního nádvotí (obj. 16). Zde bylo pokračováno v odkryvu zaniklého raně go ti ckého příčného křídla hraduo
Tento objekt měl dvě stavební fáze, v druhé byl
do jeho příz e mí vložen srub. Křídlo zaniklo mohutným požárem okolo r. 1300, nejspíše při dobytí hradu r. 1307. V prostoru křfdla bylo zachyceno několik závažných stratigrafii 13. stol.
Z mladších úprav byly zachyceny různé úrovně povrchu nádvoří a několik drobnějších objektňo
V areálu celého hradu probíhal dle možností povrchový průzkum a ve všech podlažích věže Huderky výzkum. Raně gotický hrad, vzniklý nejméně ve
třech stavebních tázich, si díky výzkumu můžeme
představit jako trojdílnou trojúhelnou disposici
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s ddsledně obvodovou zástavbou. Nutno též uvažovat jiné komunikačni schéma, než má dneěni hrad.
Volba nezvyklého trojúhelného staveniitě na nepravé ostrožně je v prvé polovině 13. stol. ojedinělá (jedinou ~nalogií je hrad Lichnice). V r~
1974 započal též povrchový prdzkum okolí hradu,
kterým měl být lokalisován pňvodni Křivoklát.
ULOŽ: AÓ esAV Praha. LIT: Z čj. 3369/74, 5703/74,
8493/74, BZO 1973. KOMENTÁA: Výzkum radikálně
změnil dosavadní názory na vznik a podobu pře
~yslovského Křivoklátu.
T. Durdík

93. lAižANOVICE, o. Litoměřice, okr. Chrudim

KULT:

LOK: Východně od osady na parc. č. 500/1 - 2,505, 506. OKOL: Sběr
5. 4. 1974 (J. Sigl). NÁLEZ: Zlomky nádob. Nejstarší jsou datovány do 1~. stol., jiné do 15.
stol. ULOŽ: Dep. M Hradec Králové, př.č. 123/74.
Středověké

sídliště.

J. Sigl

94. dTtTICE, ~kr. Strakonice

laténské, pozdně hradištní a stře
dověké až novověké. LOK: Louka ppč. 83 v trati Na
Bahnech, asi 1 km jižně od obce. OKOL: Další nálezy z již známé lokality (srov. A. Beneě, BZO
1970, 54-55) předal 29.6.1974 Fr. Vovesný (Vodňany, ul. Cs. armády 40/II), který je zachránil
při melioracích asi v r. 1969. NÁLEZ: Zlomky keramiky laténské (některé zdobeny svislým hřeben~KULT:

Sídliště
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viním), pozdně hradištní a středověká až novově
ká; poklice a hrnec s uchem, zdobený vleštovanjmi oválnými spirálami, v. 240 mm,; okraje
125 mm,, dna 130 nun (konec 16. - 17. století) .
ULOt: U autora zprávy.
J. Frohlich

95. KŠELY, o. Vitice, okr. Kolin
a) KULT: Sídlištní objekty k. volutové, vypíchané
a knovízské. LOK: Vpravo od silnice Vitice Kšely, na polích ppč. 534/1, 583/1, 536, tjo
v okolí dnes zrušených polních cest do osady
Htiby (ppč. 790/2), cesty ppč. 792 (do Kšel) a
790/2 (do Kěel; tral "Za humny" (obr. 19:2).
OKOL: Sběr autora zprávy v uvedeném prostoru
v době zahrnováni cesty do osady Hřiby (ppč.
790/2); shrnutím ornice buldozerem na plochu
cest se objevily pOdorysy sídlištních objekt4
(45 k4lových jam(?) a 4 p4dorysy zahloubených
objektň: terénní náčrt rozloženi jednotlivých
objekt4 na obr.19. NÁLEZ: Sběr na výše vymezené ploše: střepy - k. k.nov i z ská ( výběr na obr.
18); objekt 1: střepy, zvířecí kosti - k. knovízská (obr. 18); objekt 2: střepy, mazanice k. knovízská (obr. 17); objekt 3: střep z okraje, opracovaný paroh, zvířecí kosti - k. knovízská (obr. 17): objekt 4: střepy - k. knovízská (obr. 18); objekt 5: stfepy, mazanice - k.
vypíchaná (obr. 18); objekt 6: střep, zvířecí
kost - k. knovízská? (nekresleno); objekt 7:
střep z okraje misky, opracovaná kost, mazanice•
t. knovízská. (obr. 17); objekt 8: střepy, lidskA

- 88 -

kost? - k. knovízská? (nekresleno); objekt 9:
střepy, zvířecí kosti - k. knovízská (obr. 17);
objekt 10: střepy - k . volutová (obr. 17); objekt 11: střepy - k . vypíchaná (obr.17); objekt
12: střepy, zvířecí kosti - k. knovízská (obr.
17); objekt 13 : střepy - k. knovízská (obr. 17);
objekt 14; sekeromlat, pazourkový úštěp - neolit
(obr. 19). Všechny uvedené př e dm ět y jsou v M
Kolin vedeny pod přír. číslem 2/ 74 . ULOŽ: RM Kolin. LIT: Některé starší nálezy z uvedeného prostoru uvedeny v NZ - AÚ Praha. KOMENTÁi\: Kumulace objektů kolem bývalých polních cest je jen
důsledek momentální dobré odlišnosti jejich tmavé výplně od žlutého jílovitého podloži, které
se v těchto místech objevilo po shrnuti ornice
buldozerem na plochu cest.

z.

b)

Sedláček

KULT: Volutová, vypíchaná, knovízská (štítarská ) .
LOK: Viz a}. OKOL: Sběr autora zprávy a prokopání
části objektů. NÁLEZ: V téže poloza byla sběrem
získána volutová, vypíchaná a knovízská (ětítar
ská) keramika. Dále byla prokopána zčásti porušená jáma kultury s vypíchanou keramikou, obsahující zlomky keramiky, kamenné štípané nástroje a
odpad od jejich výroby, vápencový korálek a vápencový trojúhelníkovitý závěsek se započatým
vrtáním. Z jiné poruš r né jámy byly získány zlomky keramiky štítarského typu a kousky mazanice.
(Uvedené objekty nejsou zaneseny na ~ edláčkově
plánu na obr. 19:2).
J. Hrala
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96. IYNŠPERK NAD OlffiÍ, okr. Sokolov
KULT: Středověk. LOK: Ostrožna na západ.nim okraji města zv. Zámecký vrch, ppč. 148/1. OKOL:
Výzkum referenta 1972 - 1974. NÁLEZ: Středově
kt hrad. Částečně odkryt pddorys hradu - kamenné
základy na maltu, vnější zed 145 cm silná. U základové spáry v hloubce 260 cm zjiBtěna černá
kulturní vrstva s keramikou z 13. stol. (značky
na dnech nádob, jednoduchá vlnice). ULOŽ: Muzeum Cheb. LIT: A. Gnirs (1928): Zur Baageschichte
des alten Schlosses in Konigsberg - Unser Egerland XXXII, str. 37-41. E. Šimek (1955 ) : Chebsko
v staré době, str. 124-144.
P. Šebesta

97. LÁZNt BtLOHRAD, okr. Jičín
LOK: Poloha Hrádek, JZ od Lázni
Bělohrad. OKOL: Sběr 8.2.1974, záchranný výzkum
10.6.1974 (Sigl, Vokolek). NÁLEZ: Během záchranného výzkumu byl prozkoumán čá stečně žlabovitý
útvar a to v délce 2 m. Objekt byl široký 100 115 cm a hluboký 60 cm. Ve výplni nalezeno množství keramiky, železné strusky, mazanice, uhlikd
atd. Zjištěn typ kalichovitého okraje . Keramika
datována do 13. stol. ULOŽ: Dep. M Hradec Králové, pf.č. 89/74.
J. Sigl
KULT:

Středověk.
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98. LEPtJ OVICE - VALY, okr. Pardubice
KULT : S tředověk a novověk. LOK: ZSO 50 m SV od
barokní lepějovick6 hájovny. ZM ČSSR 13-41 Čásl av, 56 mm od sev . okraje, 42 mm od vých. okraje mapy. OKOL : Zjiělovaci archeologický výzkum referenta, konaný 19. - 20.5.1973, v místech
nedokončené sondy z r. 1969. NÁLEZ : Výzkumem bylo zjiětěno, že v místech sondy z r. 1969 byla
odpadni jáma s materiálem ze 16. - 17. století.
Pouze na dně jámy bylo nalezeno několik pravdě
podobně starších střepd. Stejně jako při před
cházejícím výzkumu v r. 1969, vedeném J. Richterovou, byl nalezen četnf osteologický materiál,
několik železných předmětd a fragmenty skla. Ve
sterilním jílovém podloži sondy, v jejím SV rohu,
byly nalezeny kdlové jamky, patrně zbytky lehké
dfevěné konstrukce. ULOŽ: v(;u Pardubice.
P. Sommer

99. LETY, okr. Písek
a)

lULT: Neolitický sekeromlat. LOK: Pole severně od
ěp. 90. OKOL~ Sekeromlat nalezl v r. 1925 Matěj
Hajtinger při oráni na "prvním" poli za svoji chalupou čp. 90. Dne 12.11.1934 nález prodal muzeu
za 50 Kčs učitel Štefl z Let. Dle udání nynějěibo majitele čp. 90 v. Vachuleho (2.2.1974), pa\fily k chalupě 3 stejné pásy poli, které se táhly
od usedlosti k severu. "První • pole bylo prairdě
podobně na západní straně. NÁLEZ: Sekeromla\ z vel•1 jemnozrnného metabazitu, d. 161, A. 6T, v. 37,
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pr. vrtáni při krajích 28, uprostřed 25,5 ma
(obr. 27:1). ULOŽ: M Písek, č.i. 481. LIT: L.
Hájek, PA XLV, 1954, 116. KOMENTÁA: Materiál
určil J. Machart, podle kterého adte být místního pdvodu. Metabazity tvoří tzv. jílovské
páB110, táhnoucí se od Jílového u Prahy JZ smě
re• ai k Uzenicim na Blatensku.

b) KULT: Halštatské sídliště. LOK: Pole na návrěí
v poloze "Pod homoli", 340 m Jat JJZ od kapličky v obci a asi 80 mV od cihelny. OKOL:
Zjiětěni a pOYrchový sběr J. Frohlicha 2.2.1974.
NÁLEZ: Keramické zlomky. ULOŽ: U Písek, př.č.
99/75.
J. Frohlich

100. LEVOUSY, o. Kfeein, okr.

Litomětice

doba bronzová, stř. až ml. doba
bradiětni. LOK: Poloha "Basa", jazykovitá oatrotna JZ od levousk6ho hradiště (jeho polohy "Na
iancich"). OKOL: Sběry, prováděné v červenci
1974. NÁLEZ: Splachy na svazích oetrožny. Ne't'frazné střepy knovízské keramiky, výraznější 11ateri6l atf. at ml. doby hradiětni, kosti, tvarově nevýrazná ětipaná industrie. ULOŽ: A6 ČSAV
exp. Most, č.př. 37/74. KOMENTÁA: Evidentní souvislost se slovanským hradiětěa v Levousích: o
osídleni této polohy uvažoval např. z. Váňa (AR
XXV • 1973, 272).

a) ~ULT:

Mladěi

b) lULT: Knovízské popelnicové hroby, ětítarsk6 mohyly, skfiĎkový hrob z doby bronzové až halětat
ak6. LOK: les "Borová" (též "Tobolka•), parcely
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č.

63 2/ 1 levouského katastru a 632/2 katastru
obce Horka
(obr. 20).
OKOL: Tematické pokračováni výzkumu z roku 1973. Cílem výzkumu provedeného ve dnech 2.7. - 26.7.1974 bylo zjištěni
stáří mohylníku a příprava podkladO k vyhlášeni
ochranného pásma nad celou lokalitou. NALEZ:
Prokopány mohyly č. 5, 6, 36 a údajné mohyly
č. 28 a 29. V okolí mohyly 5 nalezeny 2 popelnicové hroby knovízského období. Vlastní mohyla
5 štítarská, nálezy rozptýleny na úrovni, pohřeb
v prostoru ohrazeném kameny, v základně v šak nalezena i nádoba ze staršího knovízského období.
Žárový ětitarský hrob v mohyle 6 uložen na úrovni, v prostoru vymez eném kameny . V základně
této mohyly nalezen též popelnicový hrob starěi fáze knovízské kultury, mohylou respektovaný.
Ob~ mohyly měly náspy skládané z opukových kamen6. V případě mohyly 36 šlo vlastně o skříňkový
hrob s kostrovfm pohřbem, datovaný však jen rámcově do doby bronzové až halštatské. Nálezy z
plochých hrobů i mohyl (včetně výzkumu mohyly 1
v roce 1973) dokázaly kontinuitu pohřbíváni bě
hem dlouhého časového období (B C2/D - H B2) a
existenci popelnicových hrobň rozložených mezi
mohylami, či těmito později ptekrytými. ULOŽ:
AÚ ČSAV exp. Most, č.př. 34/74 až 36/74. LIT:
z. Smrž, Knovízský mohylník v Levousfch (Křesín ,
okr. Litoměřice), AR XXVII - 1975, 611-626,
713-716. Tam další údaje. KOMENT.Áll: Podrobné
zpracováni výzkumu a nálezň cf. lit., s antropologickým poaud~em J. Chochola a osteologickým
L. Peškeho.
z. Smrž
#
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101. LHOTA, o. Dolní 8težany, okr. Praha-západ .
a) KULT: Keltské oppidum, laténské

sídli š tě,

kostLOK:

rový hrob laténský, eneolitické sídliště.
Pfedhradi - poloha L. OKOL: Pok račováni dílčí
ho systematického výzkumu od 24.6. - 23.8.1974.
NÁLEZ: Práce byly soustřed ěny na 3 místa, při
čemf byla odkryta plocha 1230 m2 • Jifním směrem
byla rozěiřena plocha výzkumu z roku 1973 a
odkryty čtverce L 118, 128, 138, l4B, 158, 168
a poloviny čtvercd L llC, 12C, 14C, 15C, 16C,
a rozšířením na východní straně o 2 m, tj. celkem 930 m2 • Pod 20-30 cm vrstvou orni ce se zde
nachází hnědošedé podloži, místy prostoupené
skálou. Kulturní vrstva chybí a horní části objektň jsou zničeny. Po začiětěni (mechanicky a
částečně i ručně) odkryté plochy byly zjištěny
pddorysy 7 sídlištních objektd a l hrobové Jámy. Na rozhraní sond L 118 a 128 byl vybrán
pozdně balštatskf objekt č. 28. Poněvadž v těch
to místech je podloži velmi špatně čitelné, podati se snad po dalším začištěni rozsah objektu zachytit. Pro nepříznivé počasí a zaplaveni
sondy nebylo možno tuto práci ukon čit. Pozdně
laténskému období náleží dvě jámy (obj.č. 25,
32) ve čtvercích L 128 a L 15C. V kňlových jamkách (obj. 29, 30, 31) se nezjist ily tádné nálezy. Na rozhraní sond L l1B a L llC se po začištěni velmi nezfetelně rýsovala světle ěedfa
zásypem hrobová jáma (hrob č. 2). Hrobová jáma byla zapuštěna do skalnatého podloži a měla
rozměry 225 x 80 cm. Na jejím dně byla zjištěna
téměf zcela strávená kostra, zlomky železné
spony a bronzový náramek. Hrob lze předběžně
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datovat do stupně LT-B. Pátráni po okolní odkryté plo~e mělo negativní výsledek. Jako úkol pro
příští výzkumnou sezónu je nutno začtatit plochu čtvercO L 158, l6B, 16C, 118. Dále navázáno na odkryv z roku 1973 otevřením poloviny sondy L 17A a sond L 18A, 19A, celkem 250 m2. V sondě L 18A se počínalo podloží zahlubovat a přes
celou plochu sondy L 19A byl zjištěn tmavý zásyp, který pokračuje do okolní neprozkoumané
plochy. Přes tento zásyp byla na odkryté ploše
vedena 2 m široká sonda, která nebyla v roce 1974
dokopána na dno následkem silných deštO a zatopení celého prostoru. Zjištěn byl pozdně laténský keramický materiál a zásyp objektu, na jehož
povrchu byly nalezeny zlomky mincovních destiček.
Interpretovat velký zapuštěný zásyp (obj. 27 ) neni před ukončením výzkumu prozatím přesněji možno. Sonda L 101 o rozměrech 2 x 25 m byla otevře
na na východním svahu nad Břežanským údolím. Nebyly zjišt ěny žádné výrazně se rýsující objekty.
Odkryt byl pouze drn a pak sonda začištěna do hl.
20 cm. Nalezeno bylo menší množství značně omleté keramiky pozdně laténského charakteru. ULOŽ:
AÓ ČSAV Praha - expedice Závist. LIT: Závěrečná
zpráva čj. 9317/74. KOMENTÁň: Plošný odkryv na
předhradí byl v roce 1974 menšího rozsahu, což
bylo zaviněno ptedevšim špatným počasím (plocha
větší části sond byla 3x zcela zatopena a výzkum
nebyl vybaven zařízením na čerpání vody). Sondy
zdstaly otevřeny hlavně v západní části, aby bylo možno ve výzkumu pokračovat v r. 1975.
K. Motyková
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b) KULT: Keltské oppidum, římské sídliště, slovansk, kostrové pohřebiště. LOK: Severní křídlo
brány A - poloho F, kat. č. 339/1. OKOL: Dílčí
systematický výzkum trvající od 26.7. - 7.10.
1974. NÁLEZ: Poloha sondy F 30 byla volena v
prostoru za branou A (dle označení F. Pro ška ),
a to tak, aby bylo možno prozkoumat co n e jv ě těí část um ě lé plošiny po pravé stran ě cesty (ve
směru do oppida). Z této pol ohy pochází keramika, datovan á do starší doby římské, ze st ar ších
sb ě rtl. Sonda F 30 byl a vym ě řena nejprve v délce
25 m a šířce 2 m a pozd P- ji rozšířena na délku
30 m. Má sklon přibli žn ě od sz. k jv. Byla položena rovnob ěžn ě s kr a t š ím valem, markantně
patrným na jihovýchodní strnně terénního útvaru, který se stol cí l em výzkumu. Sonda F 30 byla po délce rozdP-lena na s ektory 1 m široké. Výsledky výzkumu a stratigrafické poznatky: opevnění pravé strany brány bylo zbudováno na sprašovém, silně zvápenatělém podloží, které se ukládalo na nerovném povrchu břidlicové skály.
Přírodně utvářená vyvý šenina byla sevřena z vn ě j
ší strany valem a z bo ční strany křidlem brány.
Její povrch byl upraven násypem. V sezóně 1974
byla zkoumána tato laténská úprava povrchu a
bočního svahu vyvýšeniny. Nejvíce poznatků při
nesl odkryv povrchu vyvýšeniny. 1) V plošném odkryvu 10 m x 10,5 m byl zjištěn neúplnf pňdorys
pravoúhlé stavby se základovým žlabem, široké
5 m a přibližně stejně dlouhé, orientované SZ-JV.
V jejím prostoru umístěno excentricky ohniště
a vypálenou upravenou deskou 80 x 60 cm, shodně
orientovanou. Boky této desky byly ohranič eny
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úzkým žlábkem. Pod ní byla vrstva vyložená kaménky. Jižní stěna stavby byla přistavena k zadní
(vnitřní) stěně hlinito-ětěrkovitého násypu valu.
Byla tedy současná s již existujícím valem. Ohniště, vymezené žlábkem, bylo vybráno in sítu v dře
věném obložení. (NR této akci se podílela keramická laboratoř AÚ s. Kabát a s. SyMonovA). 2)
Základový žlab této jižní stěny stavby překryl,
resp. poruěil starší kůlovou jamku. Tato kůlová
jamka souvisí zřejmě s dalšími kůlovými jámami,
zjištěnými v úrovni laténské úpravy povrchu vyvýěeniny. Jejich bezpečnější výklad vyžaduje vět
ěí plošný odkryv. Předb ě žně se zdá. že tvoří pů
dorys kůlové stavby odchyln é orientované od mladší stavby se základovým žlabem (srubové?), s delěí osou kolmou na předpokládaný směr pravého kříd
la brány. k němuž by byla přistavena. 3) Jižní
polovina půdorysu stavby se základovým žlabem byla překryta sesuvem hlinito - štčrkovitého násypu
valu, k němuž v době své funkce byla přistavěna.
Protější severní polovina stavby, od valu již
vzdálen,, byla po svém zániku překryta sypkou
ěedou sídlištní vrstvou z bezprostředního sousedství. Celá destrukční situace zaniklého domu
byla překryta mocnou černou vrstvou, výše situovanou, s četnými nálezy keramiky, zvířo kosti aj.
Protože veškerou laténskou keramiku z objektO i
popsaných vrstev lze rámcově zařadit jako pozdně
laténskou, bude zde možno vypracovat několik stavebních fázi v průběhu posl. stolo před n.l. 4) Na
povrchu i uprostřed černé pozdně laténské vrstvy
bylo odkryto několik shlukO větších i menších kamen6, vytvátejfcfch místy souvislejší pásy. Je~lch
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účel

nebylo možno zjistit, protože byly porušePředně

ny mladšími zásahy.
časn é
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ně

kolik a místech poru šeny, resp. proseknuty hrobovými jamani slovanského pohřebiště. 5) V ploščást

ném odkryvu 10 x 10, 5 m byla odkryta
pohřebi š tě,

dištního
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tovaných SZ-JV. Hroby I, VI, V
verozápadní
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nRznačoval

du, hrob VII
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první se-
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střední

konec kratší jihovýchod-

ní tady. Podle celkové dispozice hrobd na vyvýšenině

se zdá, že

pohřebiště
n ř hož

dách, v pásu V-Z, z
tti

řady.
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pohřby

byly

bylo

uspořádáno

řa

v

byly zatím zachyceny

dětské ,

4

dospělých

in-

dividuí. Všechny byly vybaveny milodary, které
dovolují datování do konce 9. stol ., nanejvýše
na poč. 10. Rtol. Dospělí jedinci měli bud nádobu nebo

vědro

záušnice,

u nohou, v pase

př evážně

s

očkem,

někdy

nóž, u hlavy

v partii hrdla

něk

dy perly. Dětské pohřby měly nňž, v jednom ptipadě

4

byl pohřeb nedospěléno jedince bohatf, se

záuěnicemi,

nožem a náhrdelníkem ze

skleně

ných a jantarových perel. Hrobové jámy byly cca

1 m hluboké od dnešního povrchu, kostry až na
výjimku jednoho

pohřbu

velmi

dobře

zachované.

6) Aby byl zjištěn rozsah slovanského pohřebiš
tě a bylo možno lépe rozpoznat okolí srubového

domu, byl plošný odkryv rozšířen směrem jihový-
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chodním o sondu F 31, širokou 150 cm a dl. 10 m.
Zde se podatilo v závěrečné fázi výzkumu 7.X. zachytit pod ětěrkovitou destrukci valu část dalěiho rozsáhlého sídlištního objektu, pravděpodob
ně analogického srubové stavbě označené jako objekt č. 13. 7) Na svahu vyvýšeniny byla dvoumetro•ou sondou protata terasovitá úprava násypu, na
niž zjištěn• vypálené ohniště. Patrně pňjde o dal11 stavbu, ptistavenou opět k vnitřní stěně hlinito-ětěrkovitého násypu pozdně laténského valu,
podobně jako to bylo zjištěno u objektu se základovým žlabem na horní plošině vyvýšeniny. 8) Na
východním konci sondy, pod vyvýšeninou byl odkryt kamenný zával, který je součástí konstrukce
násypu valu, v těchto místech pravoúhle zalomeného. Tento zával byl zatím začistěn a vybrán do
hl. 80 cm. Je zje~né, že bude nutno sondu F 30
dále prodloužit v dalším roce a zjistit charakter tohoto opevněni. ULOŽ: AÚ ČSAV Praha - expedice Závist. LIT: Závěrečná zpráva čj. 9317/7•;
K. Motyková - A. Rybová: Slovanské pohřebiště na
Hradiěti nad Závistí, AR XXVII, 1975, str. 504513. KOMENTÁA: Složitá situace svě4čici o několi
ka přestavbAcb si vyžádá další větší plošný odkryv.
K. Motyková - A. Rybová
c) KULT: Podhradí pozdně laténského oppida, pozdně
halštatského - časně laténského hradiště, hradiětě z pozdní doby bronzové. LOK: Hradiětě nad
Závisti, parcela 294/1, severně od Károvského
údolí (Adámkovo mýto), val nad údolím (naleziště
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č.

6 F. Proěka - PA XLIII, 1947/48, 46, obr. 4).
OKOL: Dokončenf výzkumu fortifikaci (Yedeni P.
Drda) v době od 23.JV. do 3.V. a od 20.v. do 12.
Vl.1974. NÁLEZ: Ve východ.nim sousedství pozdně
laténského terasovitě zohlou beného domu a pod
jeho podlahou byly zjištěny ve spraěovitých násypech valu stopy po vnitřní dřevěné konstrukci
nejstarší pozdně laténské hradby jižního podhradí. Jižně od domu se nalézal nevelký, částečně
zahloubený objekt nejistého účelu s kamennfm z6valem a drobnými jamkami na dně. - Pozdně halštatské až časně laténské období: pokračoval výzkum
kamenné hradby, jejíž nasucho kladeué kompaktní
lícové zdivo, silné 60 cm, bylo odkryto v úseku
dlouhém celkem 7 m. Pro jeho založenf byl ve svahu upraven 2 - 2,5 m ěiroký rovný zářez, jehož
přední část měla po dobudování fortifikace vfznaa
bermy, a vnitřní partie za lícovou zdi sloužila
k zakotveni nejspodnějších vrstev vnittn1 dřevě
né konstrukce hradby. Stopy po ní byly zřetelně
patrné zvláětě v profilech. Celé kamenito-hlinit6
těleso hradby mělo ěiřku kolem 4 - 4,5 ••ak jeho vnittni straně přiléhaly ještě hlinité násypy.
Po jejich odkopáni byly v odstupu 8,5 m za kamennj,R lícem této hradby (tj. výše po svahu) nalezeny základy starší pozdně halštatská tortitikace
s dfevěnfa palisádoy-fm lioem,který byl odkryt
Y délce 3 m. Za nim ve vzdálenosti cca 2,25 •
probíhala vnitfní strana této hradby, zajiětěn,
hluboko zapuštěnými kdly přibližně v 1,5 • odstupech, jež mohla být sledována v délce 7 m.
tvláětě toto starěí opevnění datuje výrazný ke-
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ramický materiál. - Již dříve zjištěná výrazná
požárová úroveň v podloží pozdně halštatských
vrstev byla povrchem kulturní vrstvy z pozdní
doby bronzové, a lze předpokládat, že vznikla
při požáru jakési dřevěné fortifikace z tohoto
období, ležící zřejmě v bezprostřední blízkosti,
ale kterou se v sondě nepodařilo přímo zachytit.
ULOŽ: AÚ ČSAV Praha - expedice Závist, č.př.
D 260 - D 299. KO~IENTÁŘ: Sezónou 1974 byl výzkum jižního podhradí uzavřen. Jeho nejcennčj
šf m výsl edkem bylo poznání mimořádně složité
stratigrafické situace, srovnatelné s obdobnými
parti emi v prostoru akropole a brány D; pro poznáni v ývoje pevnostní soustavy má základní význam.
P. Drda

102. LHOTA POD DŽBÁNEM, hrad Džbán, o. Mutějovice,
okr. Rakovník

KULT:

Středo věk,

pravěk.

LOK:

Zříceniny

hradu
Džbánu. OKOL: Povrchový průzkum, zjištovací vý,
zkum červenec, říjen a listopad 1974. NALEZ:
Zbytky hradu byly silně poškozeny lámáním opuky,
takže byly pro další bádání považovány za ztracené (D. Menclová). Povrchový průzkum, záchranný výzkum a konfrontace terénního náčrtu, poří
zeného po prosekáni vegetace se dvěma zachovanými staršími půdorysy ukázaly, že přes těžké
poěkozeni je dispozice objektu jasná a v chybě
jících částech rekonstruovatelnáo V čele zhruba
šestihranného areálu stály tři kruhové věže
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(hlavni a dvě flankovaci), ke všem ostatním
stranám se ptikládaly st avby obytného c harakteru. Hrad obíhá hluboký, v opuce vy s ekaný, pří 
kop a masivní val. Zbytky valového opevn ěn í pře
pažujiciho ostrožnu cca 100 m před hradem pří 
sluší pravP-kému hradi š ti. O hradu se ne zachovaly písemné zprávy, ani j eho jméno není jasn6. Doposud byl j eho vznik kladen n e j č ast ě ji
do 15. stol., mén ,·i pak do století 13. Soubor
nálezň získaných výzkumem dovoluje pova ž ovat
existenci hradu pro 13. stol. za prokázanou,
vznik je pAk možno klást ji~ hlouběji do prvé
poloviny tohoto století (výskyt kalichovitého
okraje). Nálezová situac e naznačuje krátkou dobu existence hradu, zánik je možno klást patrni Ještě před r. 1300. Podoba stavby je syntézou dvou charakteristických dispozic královských hradů v lovecké doméně - kastelu a hradu
a obvodovou zástavbou. ULOŽ: AÚ ČSAV Praha.

LIT: Z

čj.

8949/74.

T. Durdík

103. LilltEVES, okr. Louny

KULT: Knovízská, římská, hradiětni (sídliště).
LOK: Polohy 1 - 5 v kat. úz. obce. OKOL: PoYrchovf sb~r. NÁLEZ: Keramika, mazanice. ULOŽ:
M Teplice, i.č. 9812 - 10154. LIT: NZ M Teplice.

J. Waldhauser
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1 O4. l .I Bt š I CE , o • Že 1 l' zn i c e , o k r • Al o st
KULT : S ídli š t č lttK a knovíz s ké. LO~: 200 m Jod
obce (sídli?itč). UKUL: Povrchový sběr na izolované ploše 30 x ~O m. NÁLEZ: Keramika. ULOŽ:
M Te plice, i.(. 10179-lOl~d . LIT: NZ M Teplice.

J . Waldhauser

105. LlílICE NAU CI DL I NO U, okr. Nymburk
a) KULT: Prai.s k)'· t y p, ml ad ~í doba hradištní, raný
noYověk (H, . - 17. sto l et í). LOK: JZ okrajová
čás t předhradí s lovan skú ho hracljska, ppč. 14/ 2
(zahrada) u domu čp. ~! . ťl\ OL: Zác hranný výzkum
29 .4. - 18.6.1974 ( sorn:.i l)o NÁLEZ: Arch e ologická E:iit uace z clohy s lov ,1 11 ~ké byla tém ě ř zničena
t erénní úpravou počátku novov ě ku. Z období keramiky praž s kého typu zachován zbytek okrouhlé zásobní jámy, z mlad ~í ho hradi š tního ohdobí část
vnn ič kovité jámy. Na po~á tku novověku byla na
podstatn~ s ní žP-ný ter é n vyv ezena spáleništní
~sut s mno '.is tvim tilomků ka c hlů, keramiky• skleněných oke nních t erč íků a ma zani c e. Vše je pře
kryto přes 1 m mo cnými r ec entními n avážkami.
ULOŽ: Prozatím AÚ t !..>AV Praha. LIT: J. Justová,
Záchranný archeolo g ir.ký výzkum v Lihici no Cidl.
r. 1974. Polabí 197 5 1- 2 , 390
b) KULT: Knovíz s ká, střední - mladší doba hradištní.
LOK: Jižní okrajová část předhradí slovanského
hradiska, ppč.. 25/ 1 (zahrada) u domu čp. 63.
OKOI. : ZÁchranný výzkum 27.5 . - 27.6. a 15e7. -
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22 .8.1974 (sonda 2a - 2d); záchranná ak ce 2. 11.
1974. NÁLEZ: V sondě 2a - 2c byla odkryta č ást

ji žní podezdí vky velké budovy, orientované dlouhou osou od V k z. Budova bylu postavena zřejmě
na přelomu 9. a 10. století nn povrchu knovízské kulturní vr stvy a b ě hem její existence i po
jejím zá niku (k nčmuž došlo snad v pokročilé
2. půli 10. sto l e tí ) narostla v jejím interiéru
i okolí nálezově v elmi bohatá kulturní vrstva.
Ta to kultu rní vr stva z 10. s toletí j e překryta
vrstvou llo s t ol etí . V ji žních částech sondy se
mezi ob ~ vrstvy vkl iňuj e mohutná opuková destrukce, pocházející z vnitřní hradební zdi opevněni,
v jehož soused~tvi velká budova stála. Na základě velikosti i východozápadni orientace budovy
a n ě kterých nál ezů (železný a kostěný stylus,
zlomky keramického aquamanilia) lze soudit, že
objekt byl užíván ducho\enstvem. Zřícená vn i tř
ní hradební zed se silnými stopami požáru je doklad em libické katastrofy roku 995. Z 11. v č ku
pochází (krom ě výše uvedené kulturní vrstvy,
n á l ez ov ě mnohem chud ší n ež vrstva století 10.)
též ohilní jáma, odkrytá v sondě 2d. ULOŽ: Prozatím AÚ ČSAV Pra ha. LIT: J. Justová, Záchranný
archeologický výzkum v Libici n. Cidlo v r. 1974.
Polabí 197 5 1- 2 , 3~.
J. Justová
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106. LIBOCJIOVIČKY, okr. Kladno
KULT : Hal š tat s ká, středověk, atypický pravěk.
LOK: Pole v záp. sousedství obce mezi silnici
do S t e hel č evse a polní cestou do Dřetovic, tj.
cca 1 2 5 mm od V a 96 mm od !;; okraje Zákl. mapy t ssR (1 : 50.000), Kladno 12- 23. OKOL: Povrchový průzkum, P. íloukal, V. Fencl. Al. Šolle,
z. Váňa a J. Ju sto vá, :.! ~. 3 . a 10.4.!~74. NÁLEZ:
SbP- ry zí ,:;kána kf'ramika výš e ur i': o n é h o stáří.
ULOŽ: Pro7.atfm AÚ C~:, AV v Pr aze . ~.IT : 'J?. t j.
8333/ 74.
J. Ju~tová

107. LIBOMt~ICE, okr . Chrudim

LOK: Po 1 oha Padeřov,
parc. č . 3R8 - 3D 2 . OKOL: S b č r 5.4.1974 (J. Sigl).
NÁLEZ: Zlomek keramiky (14. - 1 5 . stol.). ULOŽ:
Dep. M Hrad ec Kr á lové, pi-.č. 124/ 74.

~ULT:

S tředov ě ké

sidlistě.

J. Sigl

108. LÍŠNICE, o. Kostelec, okr. tes ké ílud ě jovice

a) KULT : Mohylové pohř-Pl>i š t ě , pravěk ad. s lovanská ( ?).
LOK : Le R. tr a t Nad Čápů koutem - Přisažný; kat.
č. 107 2 ; ZM 22-44, 117 mm od s, 208 mm od V s.č.
OKOL: Prů z kum J. Michálka a referenta 16.1.1974.
NÁLEZ : Asi 17 mohyl, v ~tšinou porušených. 2 mohyly na J obvodu skupiny mnjí příkopy na obvodu.
Podlouhlý půdorys mohyl s příkopy by nasvP.dčovnl
jeji c h pří s lu š nosti ke s lovanskému období. LIT :
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A. Beneš - J. Mic hálek - M. Šimana, Zákl. mapa
CssR 1 : 50.000 - list 22- 44. Soupis a mapa
moh y l ovýc h pohřebišl a hradiš{, 1974 , č . 80.
b) KULT: Mohyl y a nálezy ze star š í a stře dní d.
bronzové. LOK: Trat Pod ČApO koutem - Na velkých
lukách, kat.č. 11 52/1 - event. 11 52/10 ; ZM 22-,,,
120 mm od S , 214 rmn od V s.č. OKOL : Prňzkum J.
Michálka a r ef e renta 16.1.1974. NÁLE Z: Na místě
nejsou dnes patrné žádné stopy mohy l, z nichi
pochází z hýv. sbírky F. Švingera• D. Bukovsku
bronzová sekerka a dýčka . ULOŽ: M Ceské Budě
jovice , přír.č. 1919 - 1920/58. LIT: A. Beneš J. Mi chálek - M. Šimana, Zákl. mapa t ssR
l : 50.000 - list 2 2-44. Soup i s a mapa mohyl ových pohřebišt a hradi š t, 1974, č . 81 .
c)

KULT: Pravěké(?) a slovanské mohylové pohře biš
tě. LOK: les. trat Na přísažně, kat.č. 1072;
ZM 22-44, 112 mm od S a 218 mm od V s.č. OKOL :
Prňzkum J. 1tichálka a ref erm ta 16.1.1974.
NÁLEZ: 30 - 40 mohyl, některé po rušené. ULOŽ:
Star ší nález M Týn n. Vlt., i. č . 5969. LIT :
A. Beneš - J . Michálek - M. Šimana, Zákl . mapa
CsSR - list 22-44. Soupis mo hylových pohře bišl
a hrad išt, 1974, Čo 82.

d) KULT: Mohyly, d. bronzová. LOK: Les. trat U hrázky, kat.č. 1072; ZM 22-44, 10 2 mm od s, 21 9 mm
od V s.č. OKOL : Průzkum a sběr referenta a J. Michálka 16.1.1974. NÁLEZ: 2 por ušené mohyly na okraji pískovny. ULOŽ: AÓ t SAV e x p. Plzeň, přír.
č. P 1/74. LIT : A. Beneš - J. Mi chálek - M. Šimana, Zákl. mapa CssR 1 : 50 .000 - list 22-44.

- 106 -

Soupis a mapa mohylových pohřebi~t a hradišt,
1974,

č.

83.

A. Beneš

109 . LÍ ŠNICE , okr. Most
KULT : D. řf mskáo LCK: Pít. kovna severně od obce.
OKOL: Záchro vý1.kum 4 .4.1 974 0 NÁLEZ: Zjištěn
zbytek c hat y v profilu s t ~ny pískovny. Pro nebozpečí ses uvu půdy hylo mo J no od e brat pouze keram. vzorky. Ohjťkt byl znkr c slen a z.am č řen J.
Zárubou. ULOŽ : AÚ Č'J AV e xp. Most, č . př. ~47/74.
I.IT: Hl. č j. 73b / 74 ex p. Most.

I. Hada

110. LITOAIB~I CE , okr. Litoměřice
KULT: S tř'edověk. LOK: Kapucínské nám. č. 277.

OKOL : Při s ni ž ování sklepa v novostavbě na míst ě staré burlovy; z ár. hr unné akce J. Fialové a J.
Szántové z M Litom H řice. NÁLEZ: Na ploše ca
1, 2 x 1, 2 m do hl. 80 cm - patrn ě zbytek jímky:
12 celých č i krcsebně rekonstruovatelných nádob
a z lomky z dal š í c h 10 n údob, zvířecí kosti (14.
stol.). l iLOŽ: M Litom ěři ce. LIT: Z čj. 4942/74.

M. Zápotocký

111. LITORADLICE, okr. České Bud ě jovice

a) KULT: Mohyly s nálezem ze starší d. bronzové.
LOK: Les Na Vlčici, kat. č . 1131, 1140, 1142 ,
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1146; ZM 42- 44, 48 1J1D od S, 167 mm od Z s.č.
OKOL: Průzkum referenta společně s dr. D. Kouteckým a M. Jančákem 2. - 3.10.1973 no základě
nálezu bronz. Pekerky v někdejší sbírce F. Švingera v D. Bukovsku. NÁLEZ: 2 - 3 mohyly (porušenA a 2 nejisté). ULOŽ: M č. Budějovice, přir.
č. 196 5/580 LIT: A. Beneě - J. Michálek - M. Šimana, Zákl. mapa Č S SR 1 : 50.000 - list 22-44 .
Soupis a mapa mohylových pohřebišl a hradišl,
1974,

č.

67.

b) KtLT: Mohylové pohřebiště, starší d. bronzová.
LOK: Lesní trat Sc hořová (II), kat.čo 1588/1;
ZY ~2-44, 154 mm od Z, 71 mm od S s.č. OKOL :
Průzkum 13.2.1974. NÁLEZ: 15 - 20 mohyl, větši
nou porušených. ULOŽ: Star š í nálezy sb. Ohrada
(M ~. Budějovice), i.č. 583. LIT: Ao Bene o J. Michálek - M. Šimana, 7.Akl. fllllJ.'" tsSR
1 : 50.000 - list 22-44 . Soupis mohylov ých pohřebi o E a hradišl, 1974, č. 88 .
A. Beneě

112. LOMNICE, okr. Sokolov
KULT: Ojedinělý nález, nedatovatelný. LOK:
Lomnický vrch (kóta 492 v S sousedství obce).
OKOL: Sběr P. Degla, Plzeň, v roce 1973 ; předá
no 29.7.1974. NÁLEZ: Korál z čirého, slabě nazelenalého skla, prňm. 26 mm. Obr. 11:13.
ULOŽ: A6 esAV exp. Plzeň, př.č. P 19/74. LIT:
Nepublikováno. KOMENTÁA: P. Choc považuje lokalitu za slovanské hradiště, přes negativní
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stanovisko E. Šimka, Chebsko v staré době, 1955,
20 2 a A. Beneše - V. Štefanové-Šaldové, Minulostí Západo č eského kraje II, 1963, 164.
A. Beneš

113. LOVtICE, okr. Klatovy

KULT: En e olit. LOK: Velký kámen, buližníková
skála v záp o části lesnatého pásma Kakov (nyni
pole sí Nepomuk, dříve Plánice-Lovčice) na rozhrRni okro PJzeň-jih - Klatovy. Leží asi 30 kroků vpravo od lesní cesty k Lovčicdm. z. mapa
22 -13 Nepomuk 134 mm od J s.č. a 214 mm od V s.č.
OKOL : Terénní průzkum vždy v červenci 1974/5
a povrchový sběr střepů ve splavené kamenité
suti pod pův. sídli š těm provedeny aitorem zprávy.
NÁLEZ: Drobné střepy různých silnostěnných užitkový ch nádob dobře pálených ze žlutavého materiálu (obro 47). Místo bylo skoro zničeno planýrováním na rozhraní 19. - 20. stol. - patrně pokusem o výkop neznámých amatérd (ve vyházené zemi nalezeny 3 střepy). ULOt: Vlastivědné sbírky Žinkovska v Žinkovech čp. 94. LIT: Dosud nepublikováno. Uvedeno v rkp. autorově Topogr. historickém slovníku Žinkovska a ve studii "Z minulosti Žinkovska"(I. dil). Uloženo na MNV v Žinkovech. KOMENTÁA: Lokalita by vyžadovala odborný výzkum vzhledem k poměrné hustotě eneol. výš.
sidlišl v krajině horního Poúslavi~

J.

Pomahač
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114. LŠT!Ni - CTYAKOLY, okr. Benešo•

KULT:

a mladší. LOK: Hradiště
Lětění. OKOL : Záchrmint výzkum na základě zjiště
ni autora zprávy, že úpravou· a rozšířením cesty ke kostelu sv. Klimenta došlo k narušeni sídlištních vrstev na hradišti (9.4.1974). NÁLEZ:
Záchranným výzkumem, provedeným dne 19. - 20. 3.
1974, při němž obnažen jednak profil za hřbi
tovní zdi u kostela sv. Klimenta jednak založena čtvercová sonda uprostřed hradního areálu,
byl konstatován sled sídlištních vrstev. Starší silně popelovitá vrstva ze střední doby hradištní pochází z poměrně husté zástavby chat ze
střední doby hradištní kouřimského rázu 2. poloviny 9. a poč. 10. století, mladší vrstva
z mladší doby hradištní svědči pravděpodobně
o suti sídlištních objekt~ s kamennou podezdívkou a ohništi blíže kostela. Jde patrně o zástnvbu současnou se založením původního kostelíka téhož patrocinia, sv. Klimenta. V každém
ptipadě lze konstatovat i velmi husté osídleni
v centru areálu v obou epochách. ULO'Ž: zatím
A6 ČSAV Praha - M Benešoy. LIT: NZ 2507/75.
Hradiětni střední

M. Šolle

115. LUKOVNA, okr. Pardubic·e

KULT:

S1ezskoplatěnick6.

LOK:

Ppč.

345/1, staveniětě svazarmovské střelnice. OKOL: Sběr referenta 7.3.197~. NÁLEZ: Sběrem získáno 14 kusů
keramiky. Na staveništi zjištěny dvě humusovité
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vrstvy, z nichž spodn tv~
n ěné keramiky. ULOŽ : VO{

obs ahuje úlomky zmíPardubice o

P. Sommer

116. LUŽICE , okr. Most
KULT : LnK, řím s ké sídli š t ě . LOK: JZ okraj obce
(cf. BZO 1972 ). OKOL: Povrchový sběr. NÁLEZ:
Keramika. ULOŽ: M Teplice, 10247 - 10256. tIT:
NZ M T<'plice.
J. Waldhauser

117. LUŽNÁ hrad IILAVAtov, okr~ Rakovník

KULT: S tř e dověk, halštat - latén. LOK: Zbytky
hradu Hlavačova. OKOL: Výzkum červenec - srpen
1974. NÁLEZ: Na čtyřdílném areálu hradu o délce
zhruba 250 m bylo položeno celkem 8 sond. Z dří
v ě jší doby bylo známo, že lokalita byla osídlena jii v pravěku. Hlavním úkolem výzkumu bylo
zji š t ěni stáři v terénu patrných fortifikaci,
které s e ukázaly být středověkými. Hrad byl založen na ostrožně tvořené terciérními písky.
Prvá dv ě odd ě leni od sebe a od další plochy
ostrožny oddělovaly příčné příkopy a z boku je
obíha lo parkánovité opevnění. Vlastni jádro třetí a o n ě co níže položené čtvrté oddělení obtáčí mohutný příkop a masivní val, vybudovaný neobvyklou technologii. Jednotlivé sypané
vrstvy písku byly prolévány maltou, tak vzniklo
sta ti cky únosné valové těleso, na jehož koruně
byla pa trn ě vystavěna opuková zed. Vnitřní zá-
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stavba hradu byla zbudována bez použiti malty.
Naše v ě domosti jsou vzhledem k rozsahu výzkumu
a n es1d rnému poškození lokality vybíráním kamene a amatérskými výkopy značně frngmentárnio
PatrnP převládaly stavby dřev ěné s kůlovou konstrukci, jako s tav ební materiál se. vyskytuje
opuka i cihly. Vlastní obvodová fortifikace byla JJé, 1 n 1i' ·l lrn tlo,·ána z opuky n ;1 ~;ur.ho„ Vc .~ h. 0rý
sL.1\·ební kámen mu ~c l být na lokalitu dovážen
ze značn é v?.cl á l cnosti . Vznik h ť 1 l1• je možno
klást nejpozději na za č átek 13. stol., zánik
pak ne jspí še do let šedesátých téhož století.
Hlavačov svou dispozicí stoji na přechodu mezi hradem a hradištěm a představuje typ , o jehož existenci v Cechách doposud nebylo vdbec
uvažováno. Z halštatsko - laténského hradiště
byly odkryty úseky palisádového opevněni. Palisáoo vé žlaby též zřejm ě členily vni třni plochu
hradiště. Na třetím oddělení byla část plochy
vydlážděna valouny a na druhém zachycen patrně
okraj sídlištního objektu. Ve všech sondách byly nalezeny četné kůlové jamky neumožňující
prozatím bližší interpretaci. ULOŽ: AÚ ČSAV
LIT: Zpráva čj. 6561/74.
1

T. Durdík

118. 14.AČKOV. okr. Strakonice

KULT: Laténská, hrob? LOK: Na poli p.

Bouěe,

u cesty (bez bližšího). NÁLEZ : SitulovitA
nádoba, s prohnutým a ven zesíleným (ovaleným)
okrajem, na podhrdli vodorovné žebírko, při
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pl ~s ti cká že bírka. Na dně kolem "'tře du 3 soustředné kruhové rýhy. Praoo váno
na kruhu, tmavošedý, hlazený povrch, jemný materiál. V. 14 J , okraj 136, dno 86 mm. Obr. 21.
lLOŽ : M Blatná, i.č. R 566 . LIT: Nepublikováno.
rovné

podstavě

t ři

J. Michál e k

119. MAKorn .\ ~Y, okr. KlHclno
KULT : ~úlevkovit ýr h pohárů. LOK: Ppč. 348/ 1, 382,
39~/ l, :>00/ 1. Tr at: "l\a ostrov(," nebo "Za starým
zámkem". UKUi.: Geofyz1k[t lní výzkumy, jejich ově
l' ov fmí a1 c he olo~i ckým výzkumem, paleoastronomická měřr.nf. NÁLE Z: Po zmapování (1 : 1000) zájmov é ot1l asti (M. Šimana)bylo pokračováno v identifikaci mladšího příkopu II, zčásti odkrytého
.v r. 1961 záchranným výzkumem (A. Knor - E. Pleslová) geofyzikální prospekci. Na geofyzikální
výzkum (protonov ým gradientometrem) Fondazione
Lerici, Aim (H.E. Linington) v r. 1968, kterým
byla zji~těna celá ji žní s trana a část západní
s trany rozměrného úhelníka, navázal v r. 1973
výzkum (protonovým magnetometrem a dalšími magnetometrickými meto dami) katedry užité geofyziky Přírodovědecké f akulty KU, Praha (F. Marek).
Těžištř prací bylo v r. 1974; byl vysledován
zbývající průb ě h západní strany a dále strana
severní i východní (hustota sítě 1 - 10 m
podle potřeby ~ituace). Pfidní podmínky na východní stran ě (v ě tší sklon terénu, splachy) si
vyžádaly několikerou kontrolu, mj. i vrty (do
hloubky 1 m). Rovněž byl odkryt profil přikopť,
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kterf Y seYerni části Yýchodni strany pteiala
6Yozov6 cesta (tvar a rozměry obdobné jako
Y profilech u jv. rohu, zkoumaného záchranným
Yfzkumem v r. 1961, na basi příkopu nebyly však
zachyceny spálený horizont a žlab). Výsledky aě
feni obou geofyzikálních instituci na sebe navazuji; geofyzikální prQběh příkopu Ilse rovnět
kryje se situací, známou podle archeologických
vfzkumd na lokalitě i s částečně patrným prdběhem příkopu, který se v zimě r. 1972/73 rýsoYal na povrchu ornice po hluboté orbě. Výsledný
6tvar je téměř pravidelný čtverec o straně 300 •,
z6padn1 je o málo delší: vnitřní plocha čtyřú
helníka činí cca 9,33 ha, SZ roh příkopu je extrapolován; v těchto místech musel být příkop
zničen při stavbě silnice v r. 1961 (záchranný
Yfzkum pásu 40 x 500 m bylo nutné ukončit asi
70 m přeci sz· rohem příkopu II). Útvar, vymeze- .
nf příkopem II, je tvarem i rozměry pro svou dobu unikátní. Geometričnost obrazu a symetrie
bran (brána v západní straně identifikována geotyzikAlně, pro obtížné podmínky nebyla dosud
zjištěna na protilehlé straně a je zde interpretována pouze teoreticky) daly podnět k paleoaetronomickému vyhodnocení struktury. S potřeb
n:fa měřením bylo již započato (Z. Horský, Astronomickf ústav t5AV, Praha, geodetická spolupráce K. Šimana); nasvědčuje, že výsledky budou
pozitivní (slunovratov6 orientace). Pravděpo
dobn6 je· rovněž užiti základní jednotky míry
v diaensích stavby (tzv. megalitickf yard) a
aotnf Je i skrytf symbolický význam některých
hodnot (lunárně-aol6rní kalendát?). ULOŽ: A~
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esAV Praha, katedra užité geofyziky Přírodově
decké fakulty KU, Praha, Astronomický ústav
ČSAV, Praha. LIT : E. Pleslová-Štiková : Užiti
protonového magnetometru při zjištováni prňbě
hu příkop6 na sídlišti KNP v Makotřasích (okr.
Kladno),Zprávy tSSA XV 1973, str. 34-36 (s uvedením výsledkň do r. 1968 včetně literatury);
táž: Makotřasy, čtvercové opevněni na sídlišti
KNP, Symposium o neolitu, Těšetice 1974 (v tisku); táž: Quadratisches Erdwerk au! einer TRBSiedlung in Bohmen, Symposium uber das Spatneolithikum und die Fruhbronzezeit im Donaugebiet, Novi Sad 1974 (v tisku): táž : Výzkumy
v Čechách 1972, Praha 1975, str. 100. KOlfENTÁA:
Nutnost prňběžného ověřováni geofyzikálních výaledk6 archeologi ckým výzkumem (pro sledováni
struktur samých i metodiky prospekce), v přípa
dě příkopu II na sídlišti v Makotřasich přede
vším v oblasti předpokládané východní brány a
v jejím okolí, porušeném splachy. Pokračovat
dál v paleoastronomickém hodnoceni lokality
(především dokončit měřeni v terénu) a ověřovat
kritická místa archeologickým, případně i geofyzikálním výzkumem. Interdisciplinární spolupráce, aplikovanA na lokalitě KNP v Makotřasich,
pfináěi velmi k ladné výsledky jak z hlediska metodického, tak v komplexnosti výzkumu a ěiro
tfch interpretačních možnostech.
E. Pleslová - F. Marek -

z.

Horstt
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120. MALENICE, okr. Strakonice
a)

KULT: Ml. laténská, sttedověk, sídliště. LOK:
Trai U kostela, č. kat. 2261, ZM 22-34, 148 od S a 166 aun od Z s.č. OKOL: Prdzkum a sběr
y listopadu 1974. NÁLEZ: Sttepy. ULOf: A~ ČSAV
exp. Plzeň, přír.č. 56/74. LIT: Hlášení čj.
816/74 Plzeň.

b) IULT: Ml. laténská, sídliště. LOK: Pod kapli
&Y. Václava (severně od ni), č. kat. 185/1,
2522, ZM 22-34, 150 mm od S a 152 mm od Z s.ě.
OKOL: Prdzkum a sběr v listopadu 1974. NÁLEZ:
Keramika a struska. ULOŽ: AO ČSAV, exp. Plzeň,
přir.č. P 57/74. LIT: Hláěeni čj. 815/74 Plzeň.
c)

Pravěk,

sídliště(?).

LOK: Pole nad cestou ke
Zleěičce (jižně od cesty), ZM 22-34, 142 mm od
S a 173 mm od Z s.č. OKOL: Sběr v listopadu
1974. NÁLEZ: Několik silně omletých pravěkých
střepň. ULOŽ: AÓ ČSAV exp. Plzeň, přír.č. P 55/7,.
LIT: Hlášeni čj. 814/74 Plzeň. KOMENTÁA: Je možné, že lokalita je ve vztahu k mohylníku na
protilehlém návrěf II Frkojo hdrka".
P.

Břicháček

121. MEDLEŠICE., okr. Chrudim

lULT:

Óltětick6 sídliště, středověk. LOK: Jod

obce, kat.č. 298/2, 341/1. OKOL: Sběr 4.IV.1974
(Sigl). NÁLEZ: PteYáfně pravěké střepy a při
aěsi stfedověkfch af novověkých zlomkd. ULOŽ:
Dep. M Hradec Králové.
J. Sigl
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122. MIKULOVICE, okr. Pardubice
KULT: Pozdní doba hradiětni - sttedověk. LOl:
Pole na aev. okraji Medleěic, po prav6 straně
ailnice Chrudim - Pardubice, kat.č. 122-128.
OKOL: Sběr 4.4.1974 (Sigl). NÁLEZ: Několik atypických silně ottelfch stfípkd hnědé barvy.
V materiálu střepO je hrubší osttivo. ULOt:
Dep. M Hradec Králové.
J. Sigl

123. MIKULOVICE, okr. Chomutoy
KULT: Knovízské a štítarské výšinné sidliětě.
LOK : Vrch Špičák (403,4 m), pti STS Špičák.
OKOL: Záchranný výzkum na základě obhlídky lokality ničené soustavně těžbou čediče. Dne
26.9.1974. NÁLEZ: Kontrolní sonda položená
pti stěně lomu, v místě mírné terasy na S straně kopce. Patrně sídelní objekt, částečně zahloubenf do skály, souvislá vrstva mazanice
z destruované stěny. Početnt sttepový materi61 patři mladšímu - střednímu knovízskému období. Další nálezy ze splachových vrstev nad
objektem a v jeho okolí. ULOŽ: AÚ ČSAV, exp.
Most, č.pt. 114/74. LIT: Z čj. 1248/74, 1250/
74 Most. KOMENTÁA: Zdá se, fe terasa je uměl6bo pOvodu. Analogické nálezy a obdobnA situace
zjištěny i v létech 1971 a 1972. Sídelní objekty byly patrně rozmístěny na terase, po obvodu vrcholové plošiny kopce.
z. Sart
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12,. IIILENOVICE, o. Protivín, okr. Písek

lULT:

mohyly. LOK: V lese 550 •
JJZ od samoty U Bártik4 a cca 100 m od vfchodniho okraje lesa. OKOL: Povrchovf průzkum J. Frohlicha 2,.6.1972. NÁLEZ: 1 mohyla a 2 nejist6.
LIT: I. Beneš, F. Krhoun, A. Beneš, Soupis pa•Atek Protivína, 1959, nevydaiý rukopis (Rozptýlen6 mohyly v lese Hájku při krčských hranicích).
J. Frohlich
Kulturně neurčen6

125. MIROŠOV, okr. Rokycany
kULT: Středověké tvrziště. LOK: Trat Na hrádku;
1.000 m SV od kostela v obci a 100 mV od silnice Mirošov - Dobřív, nad Skořickým potokem, 250 •
JZ od Dvorského mlýna, kat.č. 1734/1 a stavební
parc. č. 432. OKOL: Průzkum na upozorněni řed.
muzea K. Škrábka z Blovic 5.6.1974. NÁLEX: Zvfienina tvrziště o prům. asi 20 m, na vrcholu ae
zděnou kapli P. Marie, Je vymezena kruhovým pří
kopem a valem na s. ULOŽ: Drobný sběr v M Blovice (přír4stek z r. 1974). LIT: Hlášení čj. 637/74
exp. Plzeň.
A. Beneš

126. MIROŠOVICE, o. Hrobčice, okr. Teplice

lULT: Nálevkovitých

pohárů.

LOK: Vrch Luhaj,
v poloze 500 • JZ od kostela. OKOL: Záchrannf
vfzkum v ěervenci 1974 ve stěně ěachty pro betonoTý vodojem, proveden na základě upozornění
dobrovolnfeh spolupracovnik4 J. Soboty a P. P6v-
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ta. NÁLEZ: Zahloubený objekt 1/74 nepatrně oválného půdorysu 300 x 200 cm se zbytky ohniště
v JZ části a vy š t ě rkovaným dnem, v Z části poruěený mělkou Jarnou téže kultury; keramikou,
zčásti rekonstruovatelnou v nádoby, se hlásí
k starší fázi. ULOŽ: AÚ tSAV exp. Most, č.př.
159/74. LIT: Hlášení čj. 1081/74, 679/75.
J. Muška

127. MfROVÁ POD KOZÁKOVEM. část Sekerovy Loučky. okr.
Semily
KULT : Pozdně hradi š tní. LOK: Výkop pro kanalizaci u čp. 28. OKOL: Rýhou pro vodovod zničen
objekt, z něhož zachována pouze kamenná destrukce, výzkum na základě hlášeni J. Knoba z muzea
teského ráje v Turnově. NÁLEZ: Neidentifikovatelná kamenná konstrukce, drobné střepy z písčitého materiálu okrové barvy promíšeného slídou. ULOt: M Liberec, př.č. 1/74.

v.

Weber

1 28. MIROVICKO (?),okr.Písek

KULT: Mohylová kultura střední doby bronzové,
n e ur č ený druh nálezu. LOK: Bližší údaje nejsou
známy. OKOL: Převzato rok~ 1965 z bývalého muzea v Mirovicích; pochází pravděpodobně znejbližšího okolí Mirovic. NÁLEZ: Menší zásobnice
s nižším mírně prohnutým hrdlem a baňatější výduti sevtenou k náznaku odsazení od rovné pod-
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staTy. Hrdlo s nepatrně ven vyhnutým okraje•
je svisle prstovéno témět až k ukončeni. je odsazeno od výdutě. rovněž svisle prstované. horizontálně vedentm žlábkem. Povrch vně světle
bnědf. uvnitf černý, hruběi, přihlazovant.
Y.285. pr. okraje 270 - 280, pr. výdutě 320,
pr. dna 120 mn. Obr. 22. ULOŽ: M Písek, ptír.
ě. 120/65. LIT: NZ AÓ čj. 2458 (J. Michálek).
KOMENTÁA: Nález pocházf z oblasti. kde je dosud známo jen minimálně lokalit mohylové kultury stt.d. bronzová (keramický depot z VacikoTa. br. ptedměty z Plíěkovic - NM Praha).
J. Michálek

129. MLÁZOVICX. okr. Jičín

lULT: Středověk - tvrz. LOK: Parc. č. 76, u kostela sv. Trojice. OKOL: Terénní prňzkum S.II.
197, (Sigl. Vokolek). NÁLEZ: Vlastní pahorek
tTrziětě má prdm. cca 30 •• příkop zjištěn na
Y a J straně, ěirokf asi 10 m a hluboký 2 m.
LIT: A. Sedláček, Hrady a zámky •••• v., 136.
J. Sigl

130. IILfECHVOSTY, o. Vraňany, okr. Mělník

~ULT: Vypíchaná, knovízsk6. LOK: Pole mezi že- ·
lezniě.ni stanici Mlčechvosty a JV okraje• obce;
ZM lZ-22 Mělnit. 23 cm od J a 3,5 cm od Z s.č.
O~OL: Povrchový sběr. v. Fencl, Kralupy n.Vlt.,
T listopadu 1974. NÁLEZ: Keramické střepy.
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ULOŽ: K Mělník, č. inv. Pr 17922 - 17923 (vypich.), 17924 - 17964 {knoviz.). LIT: K Mělník,
NZ čj. 50/7,.

K.

Sklenář

131. IILtKOJEDY, o. Neratovice, okr. Mělník

KULT:

starší doby římské. LOK: Pole č.
kat. 568. OKOL: Záchranný výzkum při rozšiřová
ni těžby písku v pískovně Severokamen n.p. Liberec. NÁLEZ: Při rozšiřování prostoru pro těžbu
pi&ku v roce 1974 bylo zachyceno celkem 69 sídlištních objektO. Z toho bylo 6 zahloubených
chat se 7, 6 a 2 k~ly v pom č rně kolmých stěnách
o rozměrech cca 450 a 550 cm s hnědošedou, popelovitou výplni s nálezy keramiky, uhlikO, vypálené mazanice a zlomkO zviř. kosti. Dále bylo
vybráno 33 jam různých rozměrů a půdorysu, opět
s bohatým nálezovým materiálem v černohnědé mastn, výplni. U 4 objektd bylo kamenné obloženi při
stěnách menších rozměrů, bez nálezů. 8 kůlových
jamek objevených mimo objekty o pr6m. cca 45 cm
a 2 ohniětě s vypálenou mazanici. Dále 9 železář
ských peci v různém stupni zachovalosti o prům.
35 - 60 cm a 1 větěí jáma výrobního charakteru
e železářskou struskou v černé uhlíkovité výplni.
Dále byl proveden sondátni průzkum v severozápadní části pole č.kat. 568 7 sondami za účelem
atratigratického složeni pddy (1 ze sond byla
posunuta do jihozápadní části výzkumu). Mimo zmíněn• objekty byly zachyceny ještě 3 jámy větších
rozměr6 s nálezy keramiky neřímského charakteru.
Sídliště
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datováni není zatím možné. Z ptedmětň
byly nalezeny: 2 bronzové spony, 5 jehlic a 1
jehla, kroužek a spirála, trubkovité kováni,
zlomek drátu a 4 zlomky pliškO. 2 železné jehly, sekerka a hrot oětěpu, 2 nýty a 3 malé železné zlomky. 3 zlomky kostěných jehlic, 4 šídla a 1 zvláštní předmět 1oakovitého tvaru; zlomek skla: 13 hliněných přeslenO a celá miniaturni hliněná poklička; i kamenných brouskO. ULOŽ:
Af ČSAV Praha. LIT: Z ěj. 2478/74, 4505/74,
7513/74 a 9138/74. KOMENTÁA: Výzkum v roce 1974
navázal na výzkumy v letech 1972 a 1973 (viz
BZO 1972 a 1973). Jelikož dle sběrO na sousednich polích, kudy povede těžba písku lze soudit na pokračováni osady, nebude výzkum AÓ na
další léta zastaven.
K. Motykov,
Blitěi

132. MODLEŠOVICE, okr. Strakonice
IULT: lnoví zsk6,

středověk.

LOK: ''V

močidlech"

nebo též "V lučinách". OKOL: Předstihový záchrannf vfzkum pravěkého a středověkého rýžoviště zlata. NÁLEZ: Výzkum v r. 1974 navazoval na výsledky zkoumáni v r. 1973. Pokračoval. i jsme ve výzkumu sejpá ozn. č. 2 ač. 6. O sejpu č. 2, kterf vyěnívá 160 cm nad okolní povrch, jsme shledali, te Jeho jižní část je vytvořena z hnědavé
hlfny a při středu šedočerné, promíšené zlomky
nádob k. knovízské a uhlíky. Zjistili jsme, že
do severní části sejpu byla vyhloubena těžební
Jálla, která jim procházela a jejíž dno jsme pro
spodni vodu nemohli dosáhnout. Z její výplně
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jsme vyzvedli tři blíže neurčitelné úlomky železných předmětO. V jižní části sejpu se vyskytovaly pouze zlomky nádob k. knovizskéo Z uvedeného vyplfvá, že sejp vznikl s největší pravdě
podobností v době k. knovízské a do jeho severní
části byla ve středověku vyhloubena rýžovnická
jáma. Dalším zkoumaným sejpem, jehož výzkum započal v r. 1973, je rýiovnický pahrbek označený
č . 6. V něm byly rozhozeny zlomky nádob z 12.
(příp. již 11.) stol. Tento sejp je vzdálen asi
30 m od místa, kde a. Dubský (Pravěk jižních
Čech, Blatná 1949, 369 - 372) objevil Jámu keltského rýžovnika. Z nasypaných hlinitopísčitých
vrstev jsme vyjímali zlomky nádob hlAsfcich se
svým rázem do pozdní doby hradištní. Do stejné
doby podle nalezených střepů klademe -rznik sejpu č. 12., jenž byl navršen na sídlištní vrstvu
k. knovízské. Dále jsme prozkoumali těžbou štěr
ku poškozený sejp č. 13, který však neobsahoval
nálezy, jež by byly oporou pro jeho časové zařa
zeni. Rovněž zkoumaný pahrbek č. 14, který je
v pro s toru určeném pro rekultivaci, zůstal nedatován. Přínosem výzkumu v r. 1974 je prokázání rýžovnických prací ze 12. (příp. již 11.) stol.
a jeji c h pokračováni ve stol. 13. Zlomky modleš ov i cké keramiky se vyznačuji příznačným rázem
pro domácí slovanské nádoby. Prokazují, že rýžováni zlata u Modlešovic započalo před německou
kolonizací. Zlomky keramiky v sejpu č. 2 a sidli š tni vrstva k. knovízské činí velmi pravděpo
dohný výklad, že rýžováni se tam provozovalo již
na sklr , ku doby hr onzové. Ing. M. Šimana se svou
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skupinou zpracoval pro vrs tevnicovou
mapu vybr aný úsek méně poškozených se jpd na
ploie 1 ha . O pr6běhu výzkumu byl poř ízen externími spolupracovníky (V. Belfínem a J. Frohlichem z Písku) vědeckopopulariza ční f i lm. Cást
modlešovického rýžoviště bude rekultivována,
část zalesněna a vyhlášena za arch eol ogickou r ezervaci. Modlešovický výzkum, který je první m
rozsáhlejším zkoumáním pravěkéh ~ a stř edověkého
rýžoviště, objasňuje závažné, av ěak dosud opomíjené pracovní odvětvi, které významn ě ovl ivňo
valo ekonomickf vývoj. ULOŽ: Zatím AÚ ČSAV Praha.
aěfickou

J.

Kudrnáč

133. KORAvtVEs, o. Havraň, okr. Most

IULT : Mohylová, knovízská, laténská . LOK: Východni okraj vsi . OKOL: Povrchový prdzkum 18 . 2.1974.
NÁLEZ: Střepy, kosti, mazanice na ploše cca 4 ha.
ULOŽ: Aň l:sAV exp. Kost, ě. př. 12/74. LIT: H.
Preidel, Urg. Funde Bria, s. 135 an . a hlášeni
ěj. 237/74. KOMENTÁA: Povrchový prdzkum v širiim okol1 a sběr na uvedeném míst ě dol oži l existenci sídliště v dané poloze a vy louči l možnost,
!e by atarěi nálezy bez bližší lokalizace, uv6děn6 v literatufe, pocházely je š t ě z da l š í ch na-

lezill .

J. Muška - P. Braun
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134. MOAINKA hrádek KARLfK, okr. Beroun
KULT : Sttedověk. LOK: Zbytky hrádku Karlíka.
OKOL: Povrchový prňzkum lokality 4.11.1974.
NÁLEZ: Hrádek je situován na skalce vybíhající
do údolí (terénní náčrt viz obr. 23). Na vstupní straně je opevněni tvořeno valem a příkopem,
za nimiž se ještě zvedá skalka s vlastním hrádkem. Jeho vnitřní dispozice je nejasná, v naruěeni při čelní straně je ve valovitém tělesu patrno cca 10 m dvakrát se lomícího vnitřního líce čelní zdi. Stavba je "zavřená", mocnost vrstvy destrukce v čelních partiích hrádku lze odhadnout na cca 3 - 4 m. Tento fakt umožňuje před
poklad dobré zachovanosti nej Pn di ~pozice objek~u. ale i jeho kon~trukcí do značné výše. V zadní části cti ~pozice vybíhá na povrch skalní podlož.i. Ce lý areál je naruš e n čerstvými jámami.
Pokusy o shěr arche ologického materiálu přes
značnou intenzitu přinesly pouze početn~ vzorky
pr~jzové krytiny. ULOi: AÚ t SAV Praha. LIT: Z čj.
9137/74.

r.

Durdík

1 J ~ . Mo: i T , o k r • ~i o s t
a) 1'1!1.T: Enr•oli t

?, k. mohylová, k. knovízská, pozd-

ní doh;1 h :,1.l,tntská, s tar~í a

dobu hradištní, str,1 tlovi'•k; LOK: Vrch Hněvín, terénní stupeň
11all h ý valým lomem při ,J7. straně vrchu. OKOL: Zjišlovu1·í výzkum na poclkladě dřívř.jších sběrů a prň
z k 11111t1 , 7. amťi ř ť'ný k ohjasru~ni lÍ lohy vrchu v o sídlení oa 1-.a ta s tru mň s ta především v souvislosti s jestř-edni
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ho

položeno 6 sond napříč vrchem k zji štění profilu osídlení. NÁLEZ: Výšinná sídli. ště;
nalezeny sídlištní objekty (jámy a kůlové jamky)
eneolitické(?), kultury mohylové a knovízské a
pozdnf doby halštatské (zemnice s ohni ště m a záTalem kamenů a mazanice) a kulturní jámy se sttedověkou červeně malovanou keramikou; nál ezy hra diětníbo období získány pouze u sídlištní ch vrstev. ULOi: AÚ tsAV exp. Most př.č. 67/74 - 71/7•;
LIT : Z čj. 820/74; 895/74; 1013/74. KOMENTÁŘ : Výzkum pokračoval v roce 1975,
počátky;

J. Bubeník

b) KULT: Středověk. LOK: Horova ul., dvůr domu č p.
26. OKOL : Systematický výzkum historického jádra
aěsta Mostu. NÁLEZ: Na malé ploše dvorka, rozprostírajícího se v zadní části gotické parcely
byla zjištěna komplikovaná stratigrafická situace. Terén byl narušen tadou odpad.nich jímek, poruěujfcích se někdy i navzájem. Nejstarš í dos ud
zjištěné objekty - 3 menší odpadní j ámy kruhového půdorysu patři počátku mladšího horizontu osídlení 13. stol. Dalších 7 jímek ze 2. pol. 13.
až 15. stol. bylo vydřeveno. Stratigrafi cká zjištění i početné nálezové soubory z jejich výplni
a zásypů dokládají poetupnf vznik i zánik. Nejmladším objektem je pak renesanční zd ěná cihlová jímka . Nál ezové soubory obsahují vedl e keramiky a skla také předměty z organických hmot dřeva a k6že. Zejména keramika z jímek (značný
počet celfch nádob) poskytuje příležitost k vypracováni deta i lnější chronologické sekvence mosteck6 středov ěké keramiky i k výzkumu její tech-

- 126 -

nologie. Dobře dochované výdřevy jímek bylo využito ,k odběru vzorků pro dendrochronologickou
analýzu, je z pracováván také početný pal~obotanický materiál. ULOŽ: AÚ t s AV exp. Most, č.
př. 20- 33/74. LIT: Hl. čj. 1295/74 expozitury
Most a T. Velímský, Výzkum historického jádra
Mo stu v ro ce 1D74. Referát ze Vlo celostátní
konf er enc e k probl ematice historické archeologi e v Brně 1974, v tisku.
c) KULT: S tředov ě k. LOK : Dvůr Povodí Ohře (V od

klá~tera minoritů). OKOL~ Systematický výzkum
historického jádra m ě sta Mostu. NÁLEZ: Pokračo
vání výzkumu z let 197 2-73. K důležitým zjištěn í m patří o<lkryt í z emnice z e 13. stol., jejíž
zánik lze spojov a t s dohou výstavby kláštera
(prvn ě dolof en pí semnými prameny k roku 1 273).
Zachyceno i n ě koljk dal š ích objektů - odpad.nich
jam ze 13. stolo, hrob z počo 14. stol., J hranice úpravy plochy 2. náměstí štětovánim a vrstvy os ídleni 14. - 16. stolo ULOŽ: AÚ ČSAV expo
Mo s t, č.př. 75-94/740 LIT: J o Klápště - T. Velíms ký, AR XXVII, 1975, 651-672.
d) KULT: S tředověk. LOK: JZ část plochy 2. náměs
tí ( S od minoritského kostela). OKOL: Systematický výzkum historického já1ra města Mostu.
NÁLEZ : Osídlení 13. stol. se zde dochovalo jen
sporadi~ky, byla zde však zjištěna úprava plochy náměstí štětovánim z 1. pvlo 14. stol. Vět
šina odkrytých objektu je až ze 16. stolo Uchovaly se základy velké zděné stavby s dovnitř
vtaženými pilíři a zemnice, nelišící se nijak
podstatn ě od s tarších objektň tohoto typu. Námě s tím vedl také renesanční vodovod z dřevěných
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rour, spojovaných železnými skružemi. ULOŽ: A6
l'.:sAV exp. Most, zatím bez č.př. LIT: T. Velímský, Referát ze VI. celostátní konference k problematice historické archeologie, Brno 1974
(v tisku). J. Klápště - T. Velímský, Referát
ze VII. celostátní konference k problematice
historické archeologie, Hradec Králové 1975
(v tisku).
e)

KULT: Středověk. LOK: Za knihovnou (u městských
hradeb, Jod kláštera magdalenitek). OKOL: Systematický výzkum historického jádra města Mostu.
NÁLEZ: Pti vnitřní straně hradební zdi, která
s• v těchto místech nedochovala, odkryto několik
objekt6 13. - 14. stol. Z množství železářské
strusky nalezené v jámě ze 14. stol. lze usuzovat na blízkost výrobních objektd. Starší situace překryta a částečně porušena výstavbou kláštera magdalenitek v pohusitském období. ULOŽ:
AÓ l'.:sAV exp. llost, č.př. 116-125/74. LIT: T. Velímský, Referát ze VI. celostátní konference
k problematice historické archeologie, Brno
1974 (v tisku).

t) KULT: Středověk. LOK: Stěna dolu. OKOL: Systematickf výzkum historického jádra m ě sta Mostu.
NÁLEZ: Výzkum byl vyvolán postupem těžby dolu.
který se ze Z strany zahlodává do hi s torického
jádra města. Stěna dolu protala městské opevně
ni. J fez byl začistěn v profil a postupně skryt.
Jen mělce založená kamenná hradební zed patfi podle nález4 tragment4 keramiky z výplně základového vkopu ještě 13. stol., stejně jako příkop
s hrotitfm dnem před ni. Tento příkop byl nej-
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do konce 14. stol. zasypán a nahrazen
nově vyhloubeným hrotitým příkopem, posunutým
poněkud dále před hradební zed. Příkop zanikl
v 16. stol. a před hradební zdí byl vyhlouben
ěiroký příkope plochfm dnem a kolmými stěnami:
vnější stěna příkopu byla vyzděna kamennou zídkou. Byly prokopány také dvě odpadni jímky, jejichž zbytky se dochovaly ve stěně dolu. Poskytly početné nálezové soubory, jeden z přelomu
14. - 15. stol., druhý z 2. pol. 15. stol.
ULOt: AÚ tsAV exp. Most, č.př. 156-158/7,4.
LIT: T. Velímský, Referát ze VI. celostátní
konference k problematice historické archeologie, Brno 1974 (v tisku).
později

T. Velímský

136. MUKOV, okr. Teplice
KULT: Mohylovo-knovízská fortifikace. LOK: Poloha Hradištany. OKOL: Povrchový sběr. NÁLEZ: Keramika. ULOŽ: M Teplice, i.č. 10239-10246. LIT:
NZ U Teplice.
J. Waldhauser

137. MUNICE, o. Hluboká n. Vlt., okr. České Budějovice

KULT: Sídliště, časný středověk. LOK: Návrší Na
dolejškách - Na vrchu, při kÓtě 403,3, cca 400 •
V od osady. OKOL: Prdzkum 4.10.1973. NÁLEZ: Na
poli na vých. straně návrší získána sběrem pře
vážně tuhová keramika (obr. 3:16-20). ULOŽ: A~
tsAV exp. Plzeň, přír.č. P 125/73. LIT: Hlá~eni
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6J. 6,n;n AÓ.
J. Mádl chybně
• 740/41 Af) •

KOMENTÁA:

této polohy kladl
mohyloY6 pohtebiětě (zpráYa čj •
Do

A.

138.

Beneě

&Aši, o. Krbice, okr. Chomutov
KULT: Mohylová, sttedoYěk. LOK: Na západní• okraji obce, na polích mírně se svažujících k potoku Hutná. OKOL: Dne 18.5.1974 jsem prováděla
poYrchoYf prdzkum Y okolf obce vzhledem k to111U,
te Y pr4běhu r. 1975 mělo dojit k likvidaci krajiny povrchovou těžbou uhli. NÁLEZ: Četné keraaick6 zlomky (183 kuad) dokl6dajici osídleni lidu k. mohylové. Ojediněle se objevily zlomky keramiky atfedověk6 ( 8 kusd). ULOŽ.: OVM Chomutov,
pfir.ě. 103/74. LIT: Hlášeni čj. 8/74 Chomutov.
E.

Lehečkov,

139. KEDILIŠTt, okr. Hradec Králov.é
KULT: Kegativni zjištěni. LOK: Cihelna. OKOL:
Ter6mú pr6zkum 18.11.1974 ('Sigl). NÁLEZ: llebylo zjištěno žádné narušováni archeologických obJekt6. ~OIIENViA: ~ této cihelny je známo pohtebiětě ze stěhovánf n4rod6.
J. Sigl

140. l!LAHOZEVES, okr.

Mělník

~ULT: lnovizsk6. LOK: Pozemek Povltavskfch tukovfch z4vod4: ZM 12-22 Mělník, zhruba kolem 1,8 cm
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od V a 13,5 cm od J s.č. OKOL: Z průkopu plynovodu zachránil J. Pšenička, Nelahozeves; předal
v listopadu 1974. NÁLEZ: Keramické střepy. ULOŽ:
K Mělník, č. inv. Pr 17975 - 17999.

K.

Sklenář

141. NOUTON.ICE, o. Lichoceves, okr. Praha-západ

KULT: Ónětická ?, mladší doba halštatská, doba
balštatsko-laténsk6, laténská, pražský typ?,
střed~věk, atypický prlivěk. LOK: Severně od Dolského mlýna, tj. cca 77 mm od V a 105 mm od S
okraje Základní mapy tssR (1 : 50.000). Kladno
12 - 23. OKOL: Povrchový průzkum, P. Boukal,
22.3.1974. NÁLEZ: Sběry získána keramika výše
uvedené kulturnf příslušnosti. ULOŽ: Prozatím
Aé ČSAV Praha. LIT: NZ čj. 8330/74.

J. Justová

142. NOVÁ VES, o. tižová, okr. Písek

a) KULT: Laténské sídliště. LOK: 2 lesní školky
1100 m SV od myslivny Na Skaličném, 400 mV od
Jesenického potoka. Větší školka v les. odd.
306 C, menší v les. odd. 307 c. OKOL: Povrchovf pr6zkum J. Frohlicha 9.4.1974 na základě
hlášení lesníka v. Dudy. NÁLEZ: Ve větší školce
zlomky laténské keramiky a železný předmět (recentní?). Ve druhé, východní, zlomky keramiky
pozdně lat6nsk6 (tuhové svisle hřebenované stře
py), zlomek pfeslenu a převážně přivých. okraji
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mazanice s otisky kulatých dtev. Cca 14 a 70 m
S od této školky jsou dv ě malé zvýš en iny , které
by mohly bft mohy l ami. TJtOŽ: )( Pí s ek, př.č. 100101/75.
b)

KULT: Laténské sí dliště. LOK: Lesní š kolka cca
1 km SSZ od Nové Vsi, 100 m Z od my slivny "U čer
veného kříže". Ná l ezy převážn ě v JZ č tv r t ině
školky. OKOL: Povr chový pr6zkum J. Frohli cha
31.5.1974 na zák l a d ě hlášeni lesníka Vác l ava
Dudy. NÁLEZ: Kerami cké zlomky. ULOŽ : M Písek,
pt.č.

102/75.

J. Frohlich

1,a . NOVÁ VES U PROTIVÍNA, o. žaár, okr. Písek
a)

KULT: Halštatské mohyly. LOK: Těšínov s ké po lesí ,
pp č. 777/1 v poloze "Na Šindelné". OKOL: Povrchovt pr6zkum J. Frohlicha 10.5.1974. NÁLEZ : Na deštěm opláchnutém materiálu mohyly, zčásti prokopané neznámým amatérem v r. 1970, nalezen z l omek
nádoby s tuhovaným pásem uvnitt. Na plánu pohř e
biště, vyhotoveném pro AO v r. 1959, se j edná o
mohylu č. XIV. ULOŽ: M Písek, př.č. 103/75. LIT:
BZO 1970, 96-97 .

b) KULT: Mohyla blíže nedatovatelná. LOK: V lese SV
od Nové Vsi, 450 m SZ od vrcholu návrš í Na kobyle nad srázem k potoku. OKOL: Povrchový průzkum
autora zprávy 14. 9.1974. NÁLEZ: Osamělá kamenná
mohyla s prokopanfm středem. KOMENTÁA : 200 m ZJZ
od mohyly při potoce rfžovnick6 sejpy (zj ištěné
J. Machartem). V dalším toku potoka sejpy mizí,
pokračuji však pod rybníkem Vlěineo v dlouhém
souvislém pásmu.
J. Frohlich
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144. NOVÁ VES, o. Olešník, okr. České Budějovice

KULT:
tě

II,

Pravěké mohyly. LOK: Les. trat Hromadíškat.č.

1320; ZM 22-44, 114 mm od S, 11 2 nnn
od z s.č. OKOL: Průzkum 3.10.1973 společně
s dr. o. Kouteckým a M. Jančákem: rekognoskace J. Michálka a zaměřeni ing. M. Šimany 16.
10.1973 (č. plánu 508/1). NÁLEZ: 18 mohyl (11
neporušených, 6 poruš ených, l nejistá). LIT:
A. Beneš - J. Michálek - M. Šimana, Zákl. mapa
1 : 50.000 - list 22-44. Soupis a mapa mohylových pohřebišÍ a hradišt, 1974, č . 72.
A. Beneš

145. Novt DVORY - MALÍN, okr. Kutná Hora

KULT: S ídliště neolit (keramika lineární - LnK,
vypíchaná - StK), eneolit (KNP), halštat - latén,
doba hradištní/raný středověk. LOK: Přeložka silnice Malin- tásla• jižně od staré silnice MalínNové Dvory. OKOL: Záchranný výzkum. NÁLEZ: ZáchrAnným výzkumem v roce 1974 byla sledována plocha skrytá v šířce 20 m podél osy projektované
přeložky silnice jižně od silnice Malín-Nové
Dvory až po napojeni na stávající silnici Malineáslav. Sídlištní objekty se koncentrovaly v severní části této skrývky. Zkoumány byly objekty
v úseku 2,355 - 2,400 km západně od osy přelož
ky . Bylo zde prozkoumáno 9 objektd z doby pozdně hradištní a raně středověké, z nichž vynikají
základy kamenné konstrukce pece s kouřovodem
("udírna"), obj. 9. V prostora 2,355 - 2,360 km
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od osy .bylo částeěně prozkoumáno rozsáhl6 soujámí (hliník?) překryté v úrovni podbrázdí kamennou destrukcí stavebního charakteru. Severně od zkoumaného prostoru byly zachyceny jen
objekty v prOkopu pro odvodněni (plocha byla nezpt\sobilá pr_o výzkum). Bylo zde zjištěno 5 obJektd neolitických (Lnl, StK), 2 obj. eneolitick6 (lNP), jeden objekt mladohalětatský, 4 obj.
raně středověké a 2 obj. blíže nedatovatelné.
Stopy neolitického osídlení byly zachyceny také
v jižní části odkryvu (obr. 24) , kde pod ornici
rystupovalo sprašové podloží. Na dvou místech
byl pod ornicí ještě 30 - 40 cm hluboký hnědo
černf náplav, který byl částečně sondován buldozerem, ale bez nálezň. ULOŽ: AÓ ČSAV expedice Bylany. LIT: AÚ čj. 3505/74. KOMENTÁA: Záchranná
akce v místě přeložky pokračuje od r. 1972.
západně

I. Pavld

146. HOVt OUHOLI~, okr. Mělník

KULT: Eneolit (nálevkovité poháry). LOK: Poloha
Na horách; ZM 12-21 Kralupy n.Vlt., zhruba v ok.
bodu 4 cm od V a 18 cm od J s.č. OKOL: Povrchové sběry v. Fencl, Kralupy n. Vlt., a P. Boukal,
Nelahozeves; únor, březen, květen 1974. NÁLEZ:
Keramické střepy, přeslen, štípaná i broušená
kamenná industrie, zlomky drtidel a mazanice.
ULOf: M Mělník, č.inv. Pr 11563 - 17665. LIT:
K Mělník, NZ čj. 11/74, 13/74.
K. Sklenát

- 134 -

147. IOff SEDLO NAD BÍLINOU, okr. Chomutov

KULT: Volutov, a vypichan,. LOK: Katastr bývalé obce N. Sedlo. OKOL: Dne 1.7.1974 prováděl P. Pietsch
povrchový sběr na skrytých plochách souvisejicicb
s povrchovou těžbou uhli. Na třech z nich, A - C nalezl zlomky pravěké keramiky. A - Při pravé straně
bývalé silnice N. Sedlo - Vrskmaň, v místech, kde ji
protíná Otvický potok - 21 zlomků neolit. keramiky,
3 ktemencové úštěpy a 2 pazourky. D - asi 200 mna Z
od polohy A - 21 zlomků neolit. keramiky. C - severně
od polohy A a B, asi 420 m vzdušnou čarou od Ovčího
rybnička, - 15 zlomků neolitické keramiky. ULOŽ: OVM
Chomutov, přir.č. 93/74. LIT: Hlášeni 11/74 Chomutov.

E.

Lehečková

148. OPATOVICE. NAD LABEM, okr. Pardubice

KULT: Lužické sídliště. LOK: Pískovna JZD, ppč. 1503.
OKOL: Průzkum v místech výzkumu AÚ ČSAV v Praze v 1.
1955 - 1959. Průzkum 19.III. zjistil na buldozerem
shrnuté ploše dalěf narušené objekty. Jde o okrajovou
část sídliště. V pískovně se nadále těži. NÁLEZ: Na
povrchu nalezeno několik střepů. ULOŽ: M Hradec Králové, př.č. 30/74.
v. Vokolek
1,9. OSEK, ZÁLUŽSKÝ HRAD, okr. Beroun

KULT: Středověk. LOK: Místo Zálužského hradu na dominantní vfěině, dnes s ovčínem a prOmyslovou vodárnou.
OKOL: Povrchový průzkum lokality. NÁLEZ: Zbytky hradu
byly zcela devastovány při stavbě vodárny na počátku
padesátých let. Část, které se tento zásah nedotkl byla poškozena při stavbě ovčína a dnes je zcela neči
teln6 díky navezeni hlíny pro zahrádku. Z původní dis-
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pozice je patrnf •nad jen směr pfijezdové cesty.
lOIIENTÁJl: Pti stavbě vodárny zachránil vzorek nález6
dr. J. Maličký, který též dokumentoval objekty patrné
ve stěnách yj·kopu.
r. Durdík
150. OSU, okr. Nymburk
lULT: Mladf at pozdní halštat, hradiště. LOK: Poloha
•Kostelík• v SZ části kat. ózemi Osek, v okolí koty
298,8 •• Východně od obce Chroustov se zdvihá ost~ožna zhruba obdélníkového pňdorysu (cca 210 x 120 m),
na S, Z a J s ptikrými svahy, povlovnější přístup z V
Je chriněn přičnýll valem. OKOL: Při výkopu pedologiok6 aondy v 16tě 1973 naruěen sidliětni objekt: nálezy
atřep6 a mazanice. NÁLEZ: Zjišiovací záchrannou akci
ve dnech 6.-18.IX.1974 byla pedologická sonda rozšíře
na na plochu 4 x 4 m - většímu rozsahu bránil lesní porost. Sonda zachytila část sídelního objektu (patrně
polozemnice - hl. od povrchu 100 - 110 cm), zničeného
náhle požárem (plocha mazanice s otisky, vypálená a
uhlíky promíšená vrstva s ěetnj'mi archeologickými nálezy, včetně celých nádob ve zlomcích). Ziskané terénní
poznatky rozhojňuji četné nálezy keramiky, výrobkň
z kosti, bronzu a kamene. V okolí provedené tři malé
zjiěiovaci sondy doložily mocné kulturní vrstvy (až do
hloubky -60 cm) shodného stáři jako sídelní objekt.
ULOf: Polabské muzeum Poděbrady. LIT: Závěrečná zpráva
A4 esAV 7185/74. KOMENTÁA: Viz BZO 1973, 111.
;

E. Plesl - H.

Sedláčkov6

151. OSBLCZ, okr. Plzeň-Jih
lULT: Neolitickf sídliště? LOK: Polni trat Pod h6rky U Širokého (rybníka); ppč. 375 (staré kat.ě. 384), asi
1.250 • od kaple v obci a S od silnice do Nové Vsi, nad
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ry bn í ke m. OKOL: Revizní prdzkum 17.11.1973 v míst ě n á lezu vrtané kamenné sekery (NM Praha, i.č. 87.030 , pří
rOste k č. 23/ 46). NÁLEZ: Při sb ě ru na mírném JV svahu
by l na lezen mezi drobnými středověkými ker.zlomky 1 stř ep,
který by podle materiálu mohl být neolitický. ULOŽ: AÚ
tSAV exp. Plzeň, ptir . č. P 141/73. LIT: Hlášeni č j . 772/
73 exp.
A. Beneě
152. OSI CE , okr. Hradec Králové

a)KULT : Lužické a slezskoplatěnické žárové pohřebiště .
LOK : Opuětěnf pisnik, ppč.385, V od obce. OKOL: Prňzkum
27. V. 1974 (Vokolek, Sigl). NÁLEZ: Naleziště patrně z vět
ě i č ást i zničeno pískovnou. LIT: v. Divii, Český l i d 1892.

b) KULT: Lužické a

/
\ o)

slezskoplatěnické

žárové pohřebiště .
LOK: Zaniklá pískovna SV od obce, ppč. 386. OKOL: Pr6zkum 27.V.1974 (Vokolek, Sigl). NÁLEZ: Pohřebiště patrně z v ě těí části zničeno pískovnou.pr~zkum negativní . Ze
š těrkopískové terasy zbývá pouze úzký pruh, ppč. 323/1.
LIT: V. Diviě, Český lid 1892.
v. Vokolek
KULT: S tředověk. LOK: t.kat. BT. SZ od kostela Nanebevze tí P. Marie. OKOL: Terénní prdzkum 27.5.1974 (Sigl,
Voko lek) . NÁLEZ : Na výše uvedené parcele, jejíž hranici na Z straně tvoří břeh, který spadá k polní cestě,
zji ě těno v tomto břehu několik středověkých objekt6 porušených při příležitostném odběru písku. Z profilu jednoho objektu vyzvednuty 2 střepy (14. stol.). ULOŽ: Dep.
M Hrade c Králové, pt.č. 57/74.

J. Sigl
153. OŠKOBRH , okr. Nymburk

KULT: Mladý halštat : opevněn6 výšinné sídliště - hradiště. LOK: Pol oha "Hře bínek" v okolí výškového bodu 285,1 •
n.m. (ppě . 662/f, 662/7 a 662/38 k.ú. Oškobrh) na jižněj
ěim,re sp . jihozápadnějším výběžku návrší Oškobrh. jež se

zve dá v prdměru o 77 • nad okolní krajinu. OKOL: Část po-
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loby "Hfebinek" byla mimo příležitostnou těžbu
opuky poškozena v 50. letech základy dosud nedostavěného vodojemu. V rámci p~ojektované
stavby přivadě če vody pro Městec Králové bylo
nutno ptistoupit k předstihovému investorskému
záchrannému výzkumu. NÁLEZ: Výzkumem (10.VI. 5.IX.1974) celkově prozkoumaná plocha 836 m2
se sousttedila ptedevším na trasu, která bude
porušena stavbou přivaděče vody. Při něm bylo,
jak při ručně kopaných sondách, tak při sondách,
kde nadloží bylo skrýváno pomocí mechanizace,
konstatováno velmi četné porušení dokladů mladohalštatského osídlení (jehož původní intenzita byla značná) těžebními jámami na opuko novověkého stáři. Pouze několik neporušených soubord dává možnost dobrého archeologického zařaze
ni osady. Na západní straně, kde plošinka pře
chází v prudký svah, byly zjištěny pozůstatky
po dvojím palisádovém obraženi (vně zesílené
kůly), které s náznakem dosud detailně nedatované fortifikace na východním a severním obvodu
polohy zdá se opravňovat domněnku, že můžeme mluvit přímo o hradišti. Jeho vnitřní zástavba byla poměrn ě hustá - mimo kulturní vrstvy a zahloubené sídlištní objekty byly zjištěny i stopy po kůlovfch stavbách (kůly, žlábky). Osídleni bylo patrně ukončeno požárem. ULOŽ: Polabské
muzeum Poděbrady. LIT: J. L. Píč, Starožitnosti
země České . Díl III, svazek lo Čechy za doby knížecí, Praha 1909, 386; E. Šimek: Velká Germanie
Klaudia Ptolemaia, II, Brno 1935, 24, 26-29; týž
Velká Germanie Klaudia Ptolemaia, III/I, Brno
1949, 131-132, 161, 163, 168; L. Hrdlička - Mo
Richter: Slovanské a středověké osídlení Oško-
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Pam. arch. LXV 1974, 112. Závě
rečná zpráva čj. AÚ ČSAV 6560/74; zpráva pro investora čj. Af ČSAV 8356/74. KOMENTÁA: Souborný
pohled na historii návrší Oěkobrh v6etně polohy
"Hřebínek• podali L. Hrdlička - M. Richter, Pam.
arch. LXY 19T4, 111-184; další nálezy uvedeny
v ci tovaných pracích J. L. Píče a E. Šimka.
brhu u

Poděbrad.

E. Plesl - R.

Sedláčková

154. PAMtTICE, o. Drhovle, okr. Písek

KULT : Pozdní doba halštatsk6, plochý žárovf hrob.
LOK : Lom v Hermachově lesíku u osady. OKOL: Nalezeno v lomu při dobývání kamene v hl. 0,60 m, ve
ětěrkovité vrstvě: nádobka a spálené kdstky. Na
lokalitě provedl dalěi prdzkum B. Dubský 27.9.
1951 . NÁLEZ: Menší baňatá nádobka s doplněným okrajem. klenutým tělem zdobeným motivem sluníček
na vrcholu trojúhelníkovitě, hrotem dold směřuji
cích řadách z malých ddlkd, tady někdy doplněny
s vazkem rfžek. Povrch šedě okrový, přihlazený,
silně otřelf; z 1/3 doplněno. v. 85. okraj 78,
dno 36 mm. Obr. 25:1. ULOŽ: M Písek, i.č. A 1101.
LIT: A~ čj. 5367/51 (B. Dubský).
J. Michálek

155. PARDUBI CE . okr . Pardubice
a)

KULT:

Středověk.

od domu

čp .

upozorněni

LOK: Vybagrovaný prostor

jižně

44, naproti budově soudu. OKOL: Po
na nález zdiva 11.5.1973 objevená s i -
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tuace zdokumentována. NÁLEZ: Základy zdiva měst
skfoh hradeb. Městské opevněni se podle zjiště
nfch skutečností skládalo ze ttf pásů. Souběžně
s hranou chodníku probíhá pod úrovní terénu první pAs opevněni, jehož fragment, dochovaný do
výšky cca 240 cm nad stávajícím terénem v prů
běhu 300 cm je dochován u průčelí domu čp. 44.
Základy tohoto prvního pásu bylo možno sledovat
v průběhu 47 m. Druhý pás hradeb probíhá ve vzdálenosti 6 m od vnitřní líce prvního, směrem na
západ od něj. Struktura zdiva je totožná u obou
zdí. Velké lomové kameny jsou spojovány pevnou
vápennou maltou. Zdivo dosahuje sily 80 cm.
19,4 m od vnitřního líce druhého pásu hradeb
opět na západ probíhal třetí hradební pás, jehož zbytek, zachovaný asi do výše 4 m nad úrovní stávajícího terénu je zachován v délce 7,5 m
a je v něm dosud jedna štěrbinovitá střílna.

b) KULT:

Středověk.

LOK: U paty JV rondelu zámeckého opevnění. OKOL: V souvislosti s provádě
ním geologické sondáže sběr keramického materiálu (11.1.1973). NÁLEZ: 190 kusů střepů keramiky 15. - 16. stol. ULOŽ: VČM Pardubice.

P. Sommer
c)

LOK: Kat. č. 984/2. OKOL: Sběr
únor 1974 (Sigl, Sommer, Vokolek). NÁLEZ: Něko
lik zlomkd značně otřelé keramiky. ULOŽ: Dep.
M Hradec Králové, pt.č. 16/74.

KULT:

Středověk.

J. Sigl
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156. PARDUBIČKY, okr. Pardubice
KULT: Středově k. LOK: Louka na hraně svahu nad
Chrudimkou, asi 100 m SZ od průčelí hřbitovní
ho kostela sv. Jiljí. OKOL: ZjišÍovací archeologický výzkum, vod cný F. Šebkem (23. - 31.8.,
18. - 19. 9. , 9. - 10.10. 1973) pod dozorem referenta. NÁLEZ: Středověký hřbitov, pohřby uložené pravděpodobně ve třech vrstvácho Hřbitov,
jak se zdá, pfimo nesouvisí s dnešním kostelem
sv. Jiljí. Alespoň tomu nasvědčuje základ hřbi
tovní zdi, postavené mezi kostelem a hřbitovem.
V zásypu hrobů byl nalezen keramický materiál
13. stol. ULOŽ: VOi Pardubice. KOMENTÁA: Od zač.
r. 1973 pracovníci VOi sledují lokalitu a z hlíny vykopané z nových hrobů současného hřbitova
sběrem získali materiál z 1. pol. 130 stol. Nálezy se kumulovaly v novějším hřbitovním odd.,
zal. po 1. sv. válce, sahajícím až ke hraně svahu nad Chrudimkou. Na základě tohoto zjištění
pr~veden na louce výzkum.
P. Sommer

157. PASEKY,

Oo

Tálín, okr. Písek

a) KULT: Halštatské a blíže neurčené mohyly. LOK:
V lese cca 3 km SV od Pasek v okolí samoty U Beránka. OKOL: Povrchový průzkum J. Frohlicha.
NÁLEZ: Několik skupin mohyl: 1) Skupina 7 velkých prokopaných mohyl v lesní poloze Nad Beránkem, 500 m JJZ od bývalé bajnice Matka. Patrně
totožná se skupinou, zkoumanou v r. 1894 J.L. Píčem (Otavan XVI, č. 29, 20.7.1894, Písek; J.l. Píč,
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Star. J. 2., 1900, 155-156). 2) JednotliYi roztrouěen6 mohyly pti lesním pr6seku Jdoucím od
samoty U Beránka na západ přes návrěi Matka,
rovněž Y lesní poloze Nad Beránkem(550 m od samoty 1 - 2 nízké neprokopané mohyly, 800 m od
samoty 3 velké prokopané mohyly, 900 • od samoty 2 velké mohyly s prokopanými středy, ležící
těsně u sebe a 1 neporušen, mohyla). Sem m~žeme nejspíše zařadit zprávu J. L. Píče (Star.
I. 2., 1900, 154) o nálezu bronz. nádobky v jedné ze dvou mohyl na hranici Mlackého a Paseckéno revíru (lesní prd$ek tvořil tuto hranici).
Podle sděleni místního pamětníka zde kopal jedn~ velkou mohylu B. Dubskf (viz B. Dubskf, Pravěk jižních tech, 1949, 193 - 194 - omylem uvedeno pod skupinou U obrázka u Údraže - správné
údaje k lokalizaci sro~. Pamětní kniha obce
Údraže, str. 56 - 57 a inventář pis~ckého muzea,
i.č. 404 - 426). 3) Skupina 15 až 16 nízkých mohyl 200 m SZ od samoty U Beránka. Tři mohyly
jsou porušené staršími výkopy. KOMENTÁJl: Skupiny mohyl na katastru Pasek, Údraže a Albrechtic
jsou v literatuře často navzájem zaměňovány,
starší údaje jsou mnohdy kusé a nesprávné a orientace je zde proto velmi obtižn6. Údaje uvedené v BZO 1956, 71 (lokalita č. 57 b - Údraž)
patři převážn ě výše uvedeným skupinám. Jako celek je lokalita č. 5T. b chybná.
b) KULT: Mohyly blíže nedatovan~ a středověké či
novověké doly. LOK: V lese JV od obce, na návrších
Kloboučky a Na chybovně a Y prostoru mezi nimi.
OKOL: Povrchový prňzkum (J. Frohlich - J. Machart)
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12.12.1970, 25.9.1974 a 9.5.1975. NÁLEZ: 5 skupin mohyl . 1) Mohyla s prokopaným sttedem na lesním průseku v sedle mezi vrcholy Kloboučků, v nadmořské výšce 553 m. V profilu výkopu je patrná
kamenná konstrukce. Asi 30 m SZ od ní nejistá
mohyla. 2) Skupina asi 8 kamenných mohyl na svahu, 300 - 400 m jižně až JJV od vrcholu návrší
Kloboučky (kóta 567,2 m). 3) 2 mohyly asi 550 m
jižně od vrcholu Kloboučky, t ěsně západně od lesního průs e ku. 4) Skupina asi 4 kamenných mohyl
(z toho 2 prokopnné) mezi návršími Kloboučky a
Na c hybovně v pomístní trati U pohanských hrobů. Podle sdělení občanů z Pasek byly zde (patrně i na da lších místech v okolí) kamenné mohyly
před lety rozebírány na opravy lesních cest. 5)
110 m SV od vrcholu návrší Na chybovně kamenná
mohyla. Asi 100 m severně od ní snad zbytky dalších rozbitých mohyl. 100 m JV od vrcholu návrší Na chybovně je řada ;am, vzniklých po starém
kutání, nejspíše na zlato. KOMENTÁA: Na mapě K.
Knappa "Podrobná ma~a lesů píseckých a okolí"
z r. 1911 je návrší Na chybovně označeno "Nad
Slovanskými hroby". Poloha je skutečně nad vět
šinou zde uvedených mohyl. Kamenné mohyly jsou
stejného typu jako známé mohyly v sousedním tě
šínovském polesí. Na vrchu Kloboučku (podle něk
terých map označeno návrší Na chybovně jako Kloboučky) se kutalo údajně v r. 1663 (J_ Matzner,
Královské město Písek, 1898, 24).
c) KULT: Mohyly blíže nedatované. LOK: Na okraji
lesa v poloze "U pohanských hrob4", 250 m VJV
od samoty čp. 4 nad osadou Tálínské Kukle.
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OKOL: Povrchový pr6zkum J. Frohlicha 12.9.197,.
NÁLEZ: 2 až 3 mohyly (jedna prokopan, napfič).
J. Frohlich

158. PAVLOVSKO, o. fJobfiv, o·k r. Rokycany
KULT: Pozdně středověk! vrstva. LOK: Louka kat.
ě. 23 u domko čp. 5. OKOL: Nález z července 197•
pfi hloubeni meliorační rýhy k rybníku ve splaohovfch hlínách předal p. J. Zikmund, Pavlovsko
čp. 5, dne 29.7.1974. NÁLEZ: Zlomky ěedé redukč
ní a glazované keramiky a kachle. ULOŽ: AÓ tsAV
exp. Plzeň, pfir. č. P 20/74.
A. Beneě

159. PLÍŠKOVICE., okr. Písek

KULT: Středověk. LOK : Místa na kterých stoji
stodoly, patřící k čp. Íl (majitel Jiří Bidlo)
a ěp. lZ (majitel Marie Ptáčkov,). OKOL: Nalezeno v r. 1938 - 1939 při výkopu základd pro
stodoly. Nálezy údajně pfedány učiteli Mádrovi
do Mirovic. Dne 23.3.1974 ověřeno naleziště
J. Frohlichem za účelem datováni. NÁLEZ: P6vodně zjištěny souvislf kulturní vrstvy se zlomky
keramiky. V r. 1974 získány z kulturní vrstvy
Te stráňce za stodolou J. Bidla zlomky středo
věkých nádo~ a kousek mazanice.
J. Frohlich
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160. PLOTIŠrt N. L., okr. Hradec Králové
KULT: Únětické sídljš t ě , lotéuská opevněná osada, Elfdliětě střeůohradú';;t11f a středov ěké . LOK:
Naleziště u kostela a budov JZD, ppč. 23 0. OKOL:
Pokračování systematického výzkumu v červenci a
srpnu. NÁLEZ: Zkoumána vnitřní plocha areálu, vymezeného laténským příkopem sondami VII/74 a
VIII/74. Celkem prozkoumáno 400 m2 • V tomto úseku byly zkoumány především objekty únětické (celkem 20 objektů) s bohatým keramickým materiálem
a 2 pískovcovymi kadluby. Středověké osídleni
zde bylo rovněž neobyčejně husté (celkem 22 objektO) a je datováno do pol. 13. stol. ULOŽ: M Hradec Králové.
V. Vokolek - J. Sigl

161. PLZEA 1 - okr. Plzeň město

KULT:

Ojedinělý

společně
čp.

nález ze střední doby bronzové,
s nálezy středověkými. LOK: Riegrova ul.

2. OKOL:

Při stavebně-historickém prňzkumu

nalezl r. 1973 ing. Macháček bronzovou sekerku,
která ležela při základové spáře v hl. cca 90 cm
pod dnešním povrchem, na styku s rostlým terénem.
Společně s nf nalezena sttedověká keramika (obr.
11:12) a skleněný knoflík. NÁLEZ: Při dodatečném
prňzkumu po předání nálezu 7.8.1974 jsme zjistili, že bronz byl uložen patrně v navážce. Sekerka se srdčitým sohňdkem a olámaným týlem, d. 98 mm,
je pokryta hrubou pestrou vředovitou patinou (obr.
11:11). ULOŽ: A~ ČSAV exp. PlzeĎ, . ptír. č. P 18/74
- 1 až 2. LIT: Pravda, Plzeň 25.9.1973.
A. Beneš

162. PLW 4 - DOUBRAVKA, okr. Plzeň město

KULT: Sídliště, d. římská a slovanská. LOK : Pole asi 250 m JV od kostela sv. Jiří; ZM 12-33,
135 mm od Z, 139 mm od J s.č. OKOL: Prdzkum pracovnikň expozitury 26.3.1973. NÁLEZ: V ě tší počet nedatovatelných zlomkd pravěké keramiky,
střepy z d. tímské (obr. 3 : 8-14) a z d. hradištní (obr. 3 : 15), středověké, kamenné hladítko, úštěp, zlomek závaží ad. ULOŽ: AÚ ČSAV
exp. Plzeň, přír. č. P 7/73. LIT: Hlášení čj.
207/73 exp. (J. Michálek). KOMENTÁA: Z téže polohy je v ZQI Plzeň kam. klínek, pazourkový odštěpek a eneolitická keramika.

A. Beneš

163. PlftTLUKY hrad PRAVDA, okr. Louny
KULT: Středověk. LOK: Zříceniny hradu Pravda.
OKOL: Povrchový prdzkum lokality. NÁLEZ: Hrad
byl doposud považován za jednoduchou stavbu
z 15. stol ~, dle D. Menclové dokonce nedostavě
n~u. Povrchový prdzkum ukázal, že se jedná o velmi složitý objekt nejméně se čtyřmi stavebními
fázemi. Některé keramické fragmenty ze souboru,
získaného při povrchovém prdzkumu, je patrně
možno datovat do 14. stol.a uvažovat pak o vět
ěim stáři prvé fáze hradu, než se soudilo doposud. Druhou fázi již reprezentuje pozdně gotický hrad, dále doplňovaný a přestavovaný. Jádro
je zhruba trojúhelné, hlavni zed obíhal ještě
parkán. V nároží čela je masivní a nízká věi
T&tupni brány, vnittni zástavba se přikládala
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ke zbylým dv ě ma obvodovým hradbám, které zřejm ě
ani jedna z budov hradu v ýrazně ji ncpřevy~ova
la. Hrad tedy po st rádal jakoukoliv vysokou stavbu (např. včž). Tento fakt je vysvětlitelný rozborem opevnění předhradí. S tnvitel hrarlu počítal
s dělostřeleckým vedením obJéhacích prací a aktivní dělo s třeleckou obranou ohjcktuo Celo před
hradí tvoří mohutný val, z~ jehož t ~lesem j e jádro skryto, tedy s výjimkou střelby horní skupinou úhlů, nenapadnutelné. Před valem je hluboký
příkop a teprve před ním při okrajích ostroiny
dvě lunicovitá sypaná zemní opevn0ní, s loužící
ke křížovému o s třelování předpolí. Z nálezů si
zaslouží pozornost zlomky tmav ě zeleně ~lazovaných kachlů s čelní prořezávanou stěnou s architektonickými motivy. ULOŽ: AÚ 0:,AV Praha. LIT:
Z č j. 6561/74. KOMENTÁŘ: Hrad Pravda je jednou
z ukázek snah o zabezpečení pozdně gotických
hradů, projevujících se vzdalováním ohranné linie od jádra objektu.
T. Durdík

164. POČAPLY, okr. Příbram

KULT: Raně středověká jáma o LOK: ílývalá cihelna
p. Ráže z Počapel vlevo od si lnice z M11·ovi c do
Březnice, těsně JZ od obce. Dnes na mi ~ tě pole.
OKOL: V r. 1954 objevil a z profilu v yz ve d l n ě 
kolik střepň Josef Pešice. NÁLEZ: Jáma ~ .(e dočernou výplní, v e kter é byly zlomky n l,<:>n c1 t!L l í kv. Podle odhadu po 20Q ~c te c h hyl a a ~ l. j ':) . ... 0 k á ,
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tmavěí výplň s četnými uhlíky.

6 střepd
Březnice,

Z jámy zachováno
(obr. 19:4). ULOŽ: Sbírka J. Pe§ice,
Lokěany,

čp.

Xl/8.

J. Frohlich

165. PODKOST hrad KOST, okr.

Jičín

KULT: Středověk. LOK: Prostor hradního areálu.
OKOL: Prohlídka vykopaných geologických šachtic
a rýh (9.7.74) J. Sigl. NÁLEZ: V měsíci květnu
a červnu vykopány 2 rýhy a 13 šachtic n.p. Geoindustria Praha. Dělníci zachránili část archeologických srtefaktd a rozlišili je podle šachtic
a někdy i podle hloubek. Většinou se jedná o stře
py, zlomky kachlň, sklo a železo. Nejstarší nálezy mdžeme datovat do 14. stol., většina materiálu pochází ze století 16. - 18. ULOŽ: Dep.
K Hradec Královi, př.č. 90 - 102/74.

J. Sigl

166. PODLAŽICE, okr. Chrudim

KULT: Středověk. kláěteřiště. LOK: SSV od kostela, parc. č. 113. OKOL: Terénní prdzkum 4.IV.197,
(Sigl). NÁLEZ: Několik atypických střípkd (14.stol.)
ULOŽ: Dep. M Hradec Králové, př.č. 110/74.

J. Sigl
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167. PODMOKLY, okr. Klatovy

KULT: Ojedin ě lý nález, neolit. LOK: Pole pod
vrchem Vyšoblak; ZM 22-31, 109 mm od V, 86 mm
od J s.č., těsně na jih od silnice do Dražovic.
OKOL : Nález V. Špičky z tímic, čp. 72, předa
ný do Muzea Šumavy v Suši c i 29.12.1971. Revizní
průzkum 13.11.1973 bez dalších nálezů. NÁLEZ:
Zlomek asi poloviny týlní č ásti patrně kopytovitého (?) sekeromlatu s vrtáním o prům. 22.5 mm,
vyrobený z černošedé jemnozrnné horniny (amfibolitická břidlice?), povrch otřelý, týl i zachovaná strana působí dojmem, že jsou tvořeny neottelým povrchem valounu, d. 61, š. 50 mm (obr.
11:4). Asi 300 m k J nalezl p. Špička kámen při
bližně obdélníkového tvaru (18 x 15 cm) s jedním rohem uraženým, aversni strana mírně miskovitě prohloubena - podle lask. určení dr. J.
Krafta jde o úlomek amfibolitické horniny s při
rozenou puklinou. ULOŽ: Muz. Sušice, přír. č.
290/71 (sekeromlat), 291/71 (pseudoartefakt);
AÓ ČSAV exp. Plzeň, přír. č. P 142/73 (sběr,
sttedověk).

A. Beneš

168. PODRAŽNICE , o. Horšovský Týn, okr. Domažlice
KULT : teskofalcká mohylová. LOK: Nová obora I,
u červeného krmelce, ppč. 2181. OKOL: Systematický výzkum, závěrečná sezóna. NÁLEZ: Prozkoumány
tři mohyly ve střední části pohřebiště. Mohyla 4:
představovala nejspíěe nedokončenou mohylovou

- 149 -

stavbu, původní podlo z í bylo pouze místy vyrovnáno větším i plochými kameny a zbytek vyplněn
menšími. Chyb ěl však vlastni umělý násyp a hrob
nebo j eho zbytky. Mez i kameny se na š ly zlomky
keramiky a částečn~ opracovaný kus skvrnitého
pazourku. Mohyla 7 patřila k malým průmě rem i
výškou a pod hl i nitým násypem bylo na původní úrovni nalezeno kamenné seskupení dosti neobvyklého tvaru. Mezi kameny v SV části ležela ve
zlomcích rozdrcená nádoba. Z nádobky, původn ě
stojící mimo kameny byl sestaven miniaturní
džbánek na nožkách. Hrob ani jeho zbytky nenalezeny a podle keramiky šlo opět o staromohylové období. Mohyla 17 byla pravidelně kruhovit6
s kamenným kuželovitým krytem místo hlinitého
násypu. Pod krytem se nacházela vlastní kamenná hrobová stavba s několika velkými, patrně
účelově postavenými a položenými opracovanámi
balvany. U jednoho z nich byl uložen žárový
hrob s jednou kónickou a jednou polokulovitou
miskou a větším dvouuchým hrncem. U jiného velkého kamenu až na SV obvodu ležel bronzový nedovřenf kruhovitý náramek. Mimo hrob nalezena
jeětě velká talířovitá mísa a uvnitř krytu velké množství keramických zlomkd, často ve shlucích. Pod horní vrcholovou vrstvou uložen patrně
dodatečný žárový hrob z rozhraní sttedni a mladší doby bronzové (žlábkovaná keramika). ULOŽ:
ZČK Plzeň (část nálezň vystavena tč. v muzeu
v Horšovském Týně). LIT: NZ AÚ čj. 1375/76.

E.

ČUjanová
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169. POHOAí, o. Mišovice, okr. Písek
a)

KULT : Mesolit, ojediněle. LUK: Pole "Na písči
tých" na VJV svahu návrší Křemenec (500 m od
kÓty), na rozhraní katastrň Pohoří a Mišovic.
OKOL : Povrchový sběr J. Frohlicha 23.3.1974.
NÁLEZ: Jádro, d. 23 nun, sv ě tle hnědý pazourek
s kdrou (obr. 6 : 5). ULOŽ: U autora zprávy.

b)

KULT: Laténský korál, ojedin ěle . LOK: Bývalé pole Pešicd z Pohoří, přibližně 900 m jižně od
hfbitova. OKOL: Korál nalezla na jaře r. 1931
Antonie Pešicová při okopávání řepy. Její syn
Josef Pešice (nyní bytem Březnice, Lokšany, čp.
Xl/8) jej předal B. Dubskému·. Prdzkum J. Frohlicha s J. Pešicem 23.3.1974 na místě nálezu
negativní. NÁLEZ : Žlutý korál s modrými očky.
Podle J. Pešice údajně menši, snad jen polovina.
ULOŽ: Neznámé, patrn ě ztracen. LIT: K nálezu:
B. Dubský, La Tene jižních Čech, 1932, 26; týž,
Zlatá stezka VI, 1933, 200-201; týž, Pravěk jižních Čech, 1949, 248.

.

J. Frohlich

170. POLÁKY, okr. Chomutov
KULT: Pohřebiště kultur : se šňdrovou keramikou,
bylanské, hroby z období stěhování národd (?),
nedatovatelné hroby. LOK: Jod obce, v prostoru
vymezeném na S silnici Kadaň - Rokle - Nechranice, na V silnici Poláky - Pětipsy. Zaměřeno, vypracován plán pohřebiště. OKOL: Záchranný výzkum
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pro staTlna Telkekravína STS Po1'1:y (ploclta 8 ha). 0Yliffl6n postupem stavby,
probíhal s krat i fad.. přest6Tkud. od dubna do
fíjaa 19'7,. 1{1,EZ: lT hrob6 bal tury se ěĎdro
Tou keramikou. rozlofeafcb na ploie ve znač
afeb rozestup•ch. 54 brob6 bylansk6 kultury:
4 Telk6 koaoroY6 hroby ptet.ryt6 tr,my, s udidly. ě,stad postroJd resp. zbranělli. v hrobě
ě. 21 zlomky kováni tol vozu. Hrob č. 2 pod
aohylou, jeji i obTod byl Y}'1119Zen příkopem vyplněným kameny (pn1m. mohyly 27 a). 4 rozměrné,
ale chudé hroby se stopami trrum'l překrývajících
Jejich komory. U hrob6 č. 1 zbytek věnce mohyly o pr6m. cca 20 m. Hrob č. 5 zjevně vyloupenf• 6 menších komoroytch brobd(plocha mezi je 34.5 a 2 ) obsabujícich nápadné mnoistvi osobních
iperkf&. Ve všech vjěe uvedených hrobech pře
Tl6d6 kostrový ritus, patrně ve všech zvířecí
kosti, ěaato v anatomickém uloiení. Hroby i
kostrové pohřby v nich dOsledně orientovány
Y - z. Tato orientace pak platí i v případě
2
6 menších žárových brobd (o ploše 0,8 - 2,9 m ),
zachovávajicich proporce velkých hrobd. Dále
prozkouaáno 30 popelnicových či jamkových hrobd. jeJicb úprava i Týbava značn ě variabilní.
Zdá se. že v Z a J části zkoumané plochy již
pohfebiětě končilo~ Velké hroby rozmístěny
spíše na jeho okrajích, popelnicové a jamkové
hroby ve středu, pňvodně asi ukládány v nepravidelných řadách. Předběžně lze konstatovat, že hustota hrobd na pohřebišti v Polákáoh byla menši než na bylanských nekropolícb
T oblastech středočeské a východostředočeské.

na ploh

~
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2 kostrové hroby z doby s t ěh ováni národd "dokonale" vyloupené . ULOŽ: AÚ t SAV, exp. Most , č.př .
177/74 af 246/74. LIT: Z čj. 899/74, 953/74,
119 2/7 4, 1248/ 74, 1300/ 7 4, 1381/74 Most. KOMENTÁ~:
Výzkum n e gativně ovlivněn postupem prací na stavbě, hroby však narušeny Jen eve nt. příliš hlubokou skrývkou. Rámc ové datování bylanských hrobů
do H C až počátku H D. Celkové hodnocení bude možné af po zpracování nál ez ň a vypracování osteologickfch rozbor~.
z. Smrž
171. PONtšIO: , o. Kostelec, okr . České Budějovice

a) KULT : Prav ěké mohyly . LOK: Lesní trat Kameni š tě I,
kat.č. 2735/3; ZM 22-44, 174 nun od J, 211 mm od V
s . č. OKOL: Zjištění J. Michálka a K. Hrdiny 4.8.
1973. NÁLEZ: 16 mohyl ( 2 - 3 neporušené, ostatní
poškozené). LIT : A. Bene š - J. Michálek - M. Šimana, Zákl. mapa tSSR 1 : 50.000 - list 22-44. Soupis a mapa mohylových poh ře b iš t a hradišÍ, 1974,
č. 61.

b) KULT: Pravěké mohyly. LOK: Les. trat Kameniště II,
kat. ě. 2735/3; ZM 22-44, 178 mm od J, 243 non od
V s.č. OKOL: Průzkum J. Michálka a referenta 21.8.
1973. NÁLEZ: Asi 5 mohyl (3 porušené, 2 nejisté).
LIT: A. Beneš - J. Michálek - M. Šimana, Zákl. mapa ČSSR 1
50.000 - list 22-44 • . Soupis mohylových
pohřebišt a hradišt, 1974, č. 64.
c) KULT : Pravěká mohyla . LOK: Les. trat Hora - V hoře,
kat.č. 2735/3; ZM 22-44, 177 mm od J, 226 mm od
Z s.č. OKOL: Pr6zkum podepsaného a J. Michálka
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28.8.1973. NÁLEZ: Neporušen6 mohyla (prwn. cca
8 •• při kÓtě). LIT: A. Beneš - J. Kichálek K. Ši.llana, Zákl. mapa t5SR 1: 50.000 - list
22-44. Soupis a mapa mohylových pohřebišt a
hradišÍ, 1974, č. 66.
d) KULT: Pravěké mohylová pohřebiště. LOK: Lesní

trat Dukátová plantáž - Kaliciperk - OberReisiková, kat.č. 2676/9; ZM 22-44, 237 mm od
Z, 178 mm od S s.č. OKOL: Prdzkum J. Michálka
a referenta 17.1.1974. NÁLEZ: 2 neporušené mohyly (prOm. 6 a 10 m). LIT: A. Beneš - J. Michálek - M. Šimana, Zákl. mapa tsSR - .list
22-44. Soupis mohylových pohřebišt a hradiši,
1974,

č.

86.

A. Beneš

172. POAEžANY, okr. České Budějovice
KULT: Mohyly s nálezy z d. halštatské a laténské. LOK: Pastviště U šraňku, kat.č. 265: ZK
22-44, 56 nnn od S, 194 mm od V s.č. OKOL: Prň
zkum r. 1958 s konservátorem F. · Švingerem, registrace 1974. NÁLEZ: Porušená mohyla, zbytek
pohřebiště pdv. nejméně 7 mohyl. Mohylu č. 7
zkoumal F. Švinger r. 1924. Lokalita wže sovviset s mohylami v lese Smrčí u Bzi, o. Tuchonice, uvedenými v tomto svazku Výzkumd v Če
chách. ULOŽ: Nálezy z moh. č. 7 M Tjn nad
Vlt., i.č. 5995-6000a, 6301-6309. LIT: A. Beneě - J. Michálek - M. Šimana, Zákl. mapa tsSR
1: 50.000 - list 22-44. Soupis a mapa mohylových pohřebišt a hradišt, 1974, č. 27. KOMENTÁA:
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U mohyl laténské sídl iště (nálezy M Týn nad
Vltavou, i.č . 5970 - 5974, M č. Budějovice,
přír.č.

1951/58).

A.

Beneě

173. POAitANY, okr. Nymburk
KULT : Knovízské sídli ště. LOK: V prostoru pískovny "terná obora" le žící severovýchodně od obce Poříčany, mezi železniční trati z Prahy do
Kolína a silnicí vedoucí z Poříčan do Hořan .
OKOL: Záchranný výzkum; objekt narušený těžb ou
písku. NÁLEZ: Větší množství zlomkň keramiky ze
sondy 2 x 3 m, vedené středem objektu. LIT : AR
XXV-1973, 546. KOMENTÁA : Knovízské osídlení zde
bylo zjištěno již při záchranných výzkumech prováděných H. Olmerovou, v. Spurným, J. Kudrná čem.

J.

174. PRACKOVI CE NAD LABEM, okr.

Kovářík

Litoměřice

KULT: Střed ověk až novověk. LOK: Pfi etavbě rodinného domku p. Makovce. OKOL: Záchranná akce
na základě hlášení OY)( Litoměřice 20.8.74. NÁLEZ:
Ve výkopu základň rodinného domku p. Makovce byly zničeny 3 kostry, přesné místo nezjištěno .
V okolf koster byly nalezeny středověké až novověké střepy z 15. až 19. stol. ULOŽ: . AÓ C3AV exp.
Most zatím bez č.př. LIT: Hlášeni ~j. 1147/74.

D. Koutecký
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175. PRAHA 1 -

Hradčany

a) KULT: Hradištní. konec 9. - 10. stol.; pohřebiš
tě. LOK: Pražský brad - Lumbebo zahrada - západně od Jízdárny. OKOL: Předstihový záchranný výzkum 1.7. - 31.8.1974. NÁLEZ: Dva kostrové hroby bez nálezd. Oba tvoří západ.ni hranici jižní
části pohřebiště. Tím dosáhl počet hrobd čísla
101. Plocha západně od obou brobd je již zcela
bez nálezd. ULOŽ: AÚ tSAV Archeologický výzkum
Pražského hradu. KOMENTÁ~: Na výzkumu pracoval
z. Smetánka. L. Hrdlička; antropologické zpracováni M. Blajerová.
z. Smetánka
b) KULT: Středověk. LOK: Pražský hrad. sklepní
prostory Lobkovi ckého paláce. OKOL: Záchr anná
akce vyžádaná KPR v souvislosti se stavebními
úpravami pal ~~ e. NÁLEZ: V poslední místnosti
(počítáno od prdjezdu vedle terné věže) byla
zachycena patrn ě parkánová zed hradního opevn ě
ní, v době své existence snad patrně zesilovaná
přizdívkou. Ve střední místnosti zjištěn
v tupém úhlu se lomící líc zdiva. zbudovaný z opukových kamend rozměry se lišících. Vyskytla se též
jedna buchta. Se značnou dávkou pravd ě podobnos
ti se jedná o oplentovaný líc románské hradby.
Ve všech třech místnostech těžen zásyp, z něhož získáno větší množství keramiky, převážně
16. stol. a architektonických článkd, mezi nimiž
převládají terakotové. Dalěí terakotové články
byly nalezeny ve schodiětové zdi místnosti vedle kuchyně. Zvláštní pozornost si zasluhuji 4
segmentové články - 2 s motivem lva, dva s okřid-

-
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lenou nostvůrou. ULOŽ: AÚ ČSAV Praha . LIT: BZO
1973.
c) KULT: S tředověk. LOK: Pra'lský hrad, severní parkán za domy čp. 36 - 3 8. OKOL: Záchr anná akce vyžádaná KPR v souvislos ti s úpravami park ánu.
NÁLEZ: V roce 1974 započato s t ěž ením zásypů
v parkánu. Románská hradba pn trna pouze v pn s u
jejf plenty. Nadzemní část lí ce v yzděna z kvádří
k~. předzáklad n ep ořád n~ z l omov ého kamen6. V oblouku pas u druhotně pou7it t er akotov ý řlAnek~

ULOŽ : At t s AV Praha.
T. Durdík - P. Cho tPbor

176. PRAHA 1 - Star é
a) KULT:

Atčsto

Středově k.

LOK: Průkop mezi č . 4 ( čp. 610 )
a č. 10 (čp. 61 1) v Dlouhé ulici. OKOL: Nu základ č hlá šení pracovníka n.p. Pražské komun ikace byl o
autorem zprávy nav ~tíveno mís to nál e zu. NÁLEZ~
Dne 21.10.1974 byla zji š t óna 3 , 90 m SZ od ~. 4
( čp. 610) a 10,90 m záp ndně od č . 10 {čpo fiJl)
v průkopu pro elek trok abcl v so kW1dární po lo1.o
lidská lebka a zbytky li d~kých kostí. Pozůstntk y
ko s try ležely v pí sku sv~tlého odstínu v hloubce
150 cm. ULOŽ: Archcol. orl<l~l eni MJ.fp - Praha 6,
Hanspaulka. LIT: Fr. Ruth, Kr onika kr ál. mPstn
Prahy, I, 1903, 159. KOMENTÁFi: Ojedin Plý núlez
kostry bez průvodního archeol. mat eriálu lze podle stratigrafického ulo ženi zařadit do horizontu středovčké Prahy.
Vo Huml
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b) KULT:

LOK: Staroměstské
· nám., zadní (vých.) nádvoti paláce Kinských
(čp. 606/1), domovní parcela býv. čp. 606b/I
a 607/I. OKOL: Předstihový záchranný výzkum
(v místě budoucího staveniště kotelny). NÁLEZ:
Plošný výzkum (včetn t sondy z r. 1973 o rozm.
17,5 x 9 m) na parc. domd býv. čp. 607 a 606b
zachytil stratigrafii nadloží (kóta 189,0 191,8), v jehož profilu celé dvě tfetiny reprezentovaly vrstvy 13. stol. Tento mohutný nárdst terénu začal poč. 13. stol. na obou parcelách, již tehdy oddělených pravděpodobně dtevěným plotem a pokračoval po celé století postupným vrstvením nejrdznějších sídliAtních odpadkO a hnoje až po kótu 191,0. Ještě v prdbě
hu 13. stol. nahradila dřevěný plot mezi parcelami břidlicová zed na maltu, které plnila funkci ohradní zdi až do stavby dnešního paláce.
Z 26 raně středověkých objektd, mezi nimiž mě
ly převahu neinterpretovatelné vaničkovité a
kotlovité jámy, stojí za zmínku fragment snad
polozemnice (obj.č. 9/73) a 4 vyhřivačky v superpozici; všechny jámy protáhlého nebo pravoúhlého pddorysu byly orientovány souběžně s parcelní hranici. Odpadkové vrstvy, periodicky prokládané tenkými vrstvami písku (vedle filtrační
ho účinku usnadňovaly schddnost bahnitého terénu) obsahovaly četné nálezy keramiky (vzhdru vytažené a zdutelé okraje, plochá okruží, světlá
keramika s červeným malováním a ojediněle s polevou), zviř. kosti, strusky, žel. i br. před
aětň, kostěných artetaktd i organických materiá16 (k6že, dřevo, pecky z ovoce aj.). Sociální
Středověk,

novověk.
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úroveň

zkoumaného prostředí dokládá fragment kň
fe, zdobené zlatou fÓlií, pecky broskvi a torza
hliněných dlaždic s polevou. Novověké osídleni
je zastoupeno renesančními sklepy a zděnými základovými konstrukcemi. Horní třetinu nadloží
tvoří renesanční a barokní navážky, násypy a destrukce stavební sutě, hustě protkané inženýrskými sítěmi, které narušily i povrch raně středově
kého terénu. ULOŽ: AÚ ČSAV Praha. LIT: Čj. 3377/74.
c) KULT : Středověk, novověk . LOK: Týnský chrám, areál týnského hřbitova mezi sakristií a farou.
OKOL: Záchranný výzkum (při hloubení jámy na hašeni vápna). NÁLEZ: V jámě na hašeni vápna zkoumán terén etážového hřbitova ze 13. - 16. stol.
(Celkem 56 hrobň , nálezy : 3 br. přezky, 4 br.
jehlice z účesu a ojedinělé střepy ze hřbitovní
vrstvy). Celé nadloží (kóta 191,4 - 194,20) prakticky tvořila homogénní hřbitovní vrstva s množstvím ojedinělých lidských kostí, Jejíž báze pří
mo nasedala na písčité náplavy maninské terasy.
Pod nejstaršími hroby se objevilo základové zdivo z lomové opuky na maltu, zal ožené na písči
tých ětěrcich terasy; bylo orientováno ve směru
Z-V a Jeho sev. část ptekryla základová spára
zdi jimi lodě dnešního kostela (postaven vedruh6 polovině 14. stol.). Nejstarěi keramické stře
py, ojediněle rozptýlené na bázi hřbitovní vrstvy, lze datovat do 13. století. ULOŽ: AÚ ČSAV
Praha.
L. Hrdlička
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d) KULT: St fedověk. LOK: Areál bty. klAštera bl.
Anetky , kostel sv. Salvátora. OKOL : Sondy pr o
klimatizaci. NÁLEZ: V roce 1974 by ly sledov6.ny
sondy pro klimatizaci, kopané v bfv. kostele
sv. Salvátora, kde byl pr ováděn ar cheologi ckf
vfzkua v roce 1942. Při vfkopu pro klimatizaci
se nacházely kostrové hr oby, zanechané zde patrně při minulém archeologickém výzkumu a části
zdi, které projektanti (arch. Hlavatf, Ing. Kunca) zakreslili do celkové situace. Chlebová pec,
odhalená na dvoře pted západním prdčel1• románského konventu, byla r estaurována podle pokyn~
pracovnikň St. památkového ústavu (Dr. Vonda,
Dr. Strein , Dr. Pelikán) a Archeologického ústa'f'U tsAV (Dr. K. Reichertová) a vkomponována do
projektu úpravy dvora (arch. Hlavatf, Ing. Kunca).
K. Reichertová

177. PRAHA 1 - Kalá Strana
KULT: Slovanská, středověk, novověk. LOK : Terasa
ve Vojanových sadech, ppč. 148. OKOL: Zjiělova
ci sonda v rámci předprojektové ptípravy, vyi6dan6 projektantem (SÚRPMO) a investorem (Ministerstvo financí ČSR). NÁLEZ: Sondou (6,5 x
3,5 m) v j i hozáp. rohu terasy (vznikla po rooe
1672) zj ištěna stratigrafie nadloží (kóta 187,3 191,8) na levém (z6p. ) bfebu geologicky zjiětě
nébo star ého koryta Vltavy, jehož prdběb respektovaly j eš tě i malostranské hradby z r. 1257.
lad podložním Jilem se zachovala souvislá,
230 ca vysoké stratigrafie z 10. - konce 13. stol.,
prezentovaná sidliětnimi, vyrovnávac ími a od-
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padkovými vrstvami i sidliětními objekty (ohniště, k4lové jámy a zejména 180 cm hluboký objekt
č. 1/74 se svislou záp. stěnou, obezděnou 50 cm
širokou opuk. zídkou s kvádříkovým obkladem na
vnittni straně - zemnice?). Z hlediska úkolu
výzkumu je nejddležitějšim nález raně středověké opukové hradby (ě. 160 cm), jejíž lité jádro bylo na vnitřní (záp.) straně obloženo kvádřikovýln obkladem (v. kvádříků 15 - 24 cm, dl.
11 - 51 cm) a na vnějěí lícovanými lomovými kameny. K vnějěí straně hradby přiléhá staveništní vrstva z drobných kamenů a malty (kóta 188,0),
která vznikla v době její stavby a tvoři v poznaném středověkém nadloží výrazný předěl, absolutně datovatelný nejpozději k r. 1257 (v ětěi st6ří hradby, které připouští její víceznačná interpretace, nelze dokázat písemnými prameny ani
dosud poznanou sídlištně historickou situaci v okolí). Všechny slovanské i raně středověké nadložní vrstvy se povlovně svažovaly k východu,
patrně ke starému korytu Vltavy. Novověké osídleni reprezentovaly v rozsahu sondy zbytky měš
lanské zástavby (kamenná dlažba dvora, ohradní
zea mezi domovními parcelami, terasni zea na mistě starěí hradby, dřevěnf vodovod), k niž zde došlo v 16. - 17. atol. po parcelaci areálu bývalého biskupského dvora. Svrchní horizont nadloží tvořily barokní navážky z doby po roce 1672.
ULOŽ: AÚ tsAV Praha. LIT: Z ěj. 9199/74. KOMENTÁA:
V případě realizace projektu se počítá s předsti
hovjll plošnjm výzkumem a s včleněním objevené
hradby do novostavby.
L. Hrdli6ka
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178. PRAHA 2 - Nové
a)

Město

~ULT: Novověk. LOK: Pfi jibovfchodni straně
Prašné brány - mezi čp. 1090 a ěp. 969. OKOL:
Na základě informaci St. Pekate bylo ihned navitiveno místo nálezu v březnu 1974. V době n6vitěvy autora zprávy nebylo možno již ověřit,
jak vypadala pdvodni terenni situace. Její popis je rekonstruován podle údajd vlastivěd.
pracovníka St. Pekaře. NÁLEZ: Při výkopech trasy nového rozvodu elektrického proudu, spojující Jižní nároží Obecního domu (ěp. 1090) a
VSV roh budovy ministerstva apojO (čp. 969)
byly pfed Prašnou bránou v chodníku objeveny
základové zdi, obložené na vnitfni straně piakovcovýllli kameny (pískovcovými kvádry) a lámanou opukou (:ěířka cca 60 cm). Výsledná ěif
ka zdiva je cca 100 cm. Obě zdi jsou postaveny
atejnou technikou a jdou spolu rovnoběžně a
• čelni frontou Prašné brány svírají úhel 90°.
Koruna zdiva obou zídek leží těsně pod dnešní
dlažbou chodníku. Vnitřek mezi zdmi je zasypán
blinitýll materiálem. Při SV okraji jedné ze zídek Je situováno místo, kde se vyskytovaly lidak6 kosti a zbytek meněí lebky (vše bylo již
nezvěstné). ULOŽ: . Archeol. odděleni MMP v Praze 6 (Hanspaulka). KOIIENTÁA: Podle všeho jsou
zbytky paralelně jdoucích zídek pozd•tatkem
aoetní konstrukce , funkčně souviaici s Prašnou
br6nou.
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b) lULT : Středověk. LOK: Václavské nAm. pfed ěp.
780 - 786. OKOL: Pti hloubeni trasy pro elektric•
tf kabel se na západní straně n6měet1 pfed čp.
783 a 784 objevily zlomky středověké keramiky.
V pr4běhu stavebních prací n.p. Metrostavu byl
pracovníky Archeol. odděleni WP proveden archeologický výzkum (2.10. - 24.10.1974). NÁLEZ:
V pr4kopu pro kabel, vedenf 60 cm od obrubně
chodníku, se objevil souvislý prolil terénu
dneiniho Václavského náměstí až do hl. 260 300 cm. Zaěiětěnim stěn v době před zapažením
výkopu bylo možno sledovat nar4stáni _terénu na
náměstí od doby založení Nového Města (13,8)
v úseku 35 metr4, a to od ěp. 781 až po čp.
785. Proti domu ěp. 784 byl zjiětěn zbytek
dfevěné vodovodní roury (d. 3,29 m, pr4m. roury
30 cm, pr4m. otvoru 10 cm) v hl. cca 80 om. Při
zaěiělováni stěn a prohlídkou zeminy ve výkopové rýze byla nalezena středověké keramika, kostěnf hřeben a několik železných předmět4. ULOŽ:
Archeol. odděleni IOfP na Hanspaulce, ě • . 2/74 • .
LIT: Fr. Ruth, Kronika král. Prahy, III, 1904,
1089 , 1090. KOMENTÁA: Záchrannf výzkum který
probíhal ve ztížených podmínkách stavby přinesl
cennf archeol. materiál z vrstev dnešního n6měs
t1 .a znovu zachytil pokraěováni vodovod. potrubí, zJiltin6he v r. 1967 (vodovod označený Jako I.) .
V. Huml
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c) Praha 2 - Vyěehrad
guLT: Slovanská a středověk. LOK: Vyěehradskf
hřbitov, kostel sv. Jana Stětí. OKOL: Systematický vfzku.m Vyšehradu 1974. NÁLEZ: Vfzkumná sezóna trvala od května do října 197,. Převážná
větěina prací byla prováděna v oblasti vyěe
hradskébo hřbitova. Výzkum začal otevřením nového odkryvu v jižní části hřbitova sondou S- 155.
tkolem sondy bylo sledovat zdivo nalezené v sondě S- 145 a S-149, které pokračovalo sm ě rem západním do míst tzv. románského mostu. Při skrfvéni zeminy v sondě byly zjištěny novověké a
pozdně středověké vrstvy, které byly porušeny
novodobým pohřbíváním. V hloubce 240 cm pod povrchem hřbitovní cesty byla zjištěna apsida,
která navazovala na zdivo vedené ze strany západní na vtchod. Zdivo apsidy, respektive apsidiálniho oblouku, směřuje na severní stranu a
zabíhá pod hrobky. Předpokládanf pr'dměr apsidiálniho oblouku navazuje na jednolodní sakrální
prostor s op ěrnými pilíři, který byl zjiětěn
v pfedchozí výzkumné sezóně. Z uvedené situace
je zřejmé, že základové zdivo bude pravděpodob
ně nutno interpretovat Jako jižní boční lo~, jejít část zdiva svou vazbou napodobuje již ve
zhrublém uvolněném stylu kvádříkovou vazbu. Základové zdivo nalezen6 v sondě S-155 je složeno z větiich lomovtch kamen6 z opuky, které byly zal6vány světle bělavou maltou. Dále se vtzkua na ~Akladě situace v sondě S-155 soustře•
dil na vfkop v . oblasti u aeverní lodě kostela,
na sondu S-156, které přinesla zjiětěni opětov
ni nového nálezu zdiva, které probíhá v plné•
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rozsahu sondou od severu k j i hu, o šířce 140 160 cm. Zdivo je z lomové opuky. bez výrazného
spárováni & vyhfezlou bělavou maltov inou a probíhá směrem k sakristii do míst, kde podle před
běžného rozboru končil rozsah karlovského kostela na severní straně. Zdivo bude nutno interpretovat předběžně jako stavbu, která snad souvisí s kapitulním domem a byla stavebně svázána s kostelem sv. Petra a Pavla. V sondě vedené na východní straně od S-156, která byla označena jako sonda S-157, byla řešena situace před
pokládaného zdiva, které by mělo analogickou
tunkci jako zdivo v sond ě. kde byla zjištěna
apsida, tj. v S-155. V této nové sondě po skrytí cementové dlažby a drobné kamenné dlažby
z 19. století byla v místech u sakristie smě
rem na východ nalezena užší zea (45 - 60 cm)
z lomové opuky, která probíhá od severu k jihu
a zřejmě souvisí s mladší stavební úpravou
v těchto místech. Byla přizděna na zřetelnou
spáru ke starěímu zde zjištěnému zdivu . které
probíhá od východu k západu. V zásypu v interiéru mladší zdi směrem na západ byly nalezeny
zlomky kachl~ již vys pělého pozdně středověké
ho charakteru a zlomek hřebenáěe - pravděpodob
ně vrcholová část se zalamovaným okrajem. Starěi zdivo má některé kameny požárem opálené do
červena. Na východní straně od mladšiho zdiva
Je patrna cihlová vyzdívka odvodňovacího kanálku patrně z doby Mockerovy přestavby kostela.
Starší zdivo zde zjištěné je orientováno východzápad s předzákladem na jižní straně a o prdměr-
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né celkové šířce 140 - 150 cm. Zdivo v těchto
místech svou strukturou, založením i dispozici umožňuje určeni. že se jedná o severní obvodovou zea severní boční l~di. z uvedené interpretace nálezd, která vychází i z rekonstruovaného pddorysu dosud zjištěného zdiva
na vyšehradském hřbitově, lze situaci uzavřít
s tím, že byla zjištěna část zdiva trojlodní
baziliky. které podle své struktury a stratigrafie patří do třetí stavební fáze kostela.
Jejíž počátek je v druhé polovině 13. století
a která končí podle písemných pramend ve tři
cátých letech 14. stol. Nález tzv. centrální
stavby známý z předchozích výzkwnd je nutno považovat za součást tohoto stavebního komplexu,
Jak již bylo dříve naznačeno. Svým rozsahem a
dispozici má stavba charakter trojlodního kostela s velkým chórovým presbyteriem a její mimořádnost dokresluje skutečnost, že je zatím
výzkumem zjištěna v celkové délce 53 m. Jeji
pokračování, jak naznačuji nálezy zdiva, je
v prostoru dnešní kostelní stavby. Na dosud
zjištěné zdivo muselo nutně navazovat západní
prdčelí stavby, které zatím neznáme. K němu
bylo připojeno románské dvouvěži, známé z p1senmýcb pramen4. které bylo v centrální dispozici a obsahovalo románskou kryptu. Výzkum sledoval situaci předpokládané severní obvodové
zdi od trojlodní baziliky, což umožnila nová
sonda S-159. Sonda navazuje na osu sond polofených na severní hfbitovni cestě. Ve východni části byly zjištěny mladší hroby a pod nimi
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pouhých 20 - 30 cm zdivo, které bylo široké pouze
80 - 100 cm, orientováno v ose západ - východ a
procházelo velkou částí sondy. Ke zdivu se napojuji na straně jižní dvě další zdi stejného charakteru, které bylo možno sledovat v rozsahu celé sondy. Dále se výzkum přesunul tlo oblasti Slavína, kde je - předev ší m ze zpráv K. Vlačihy při
roz šiřováni hřbitova koncem 19. století - uvádě
no románské zdivo. Z důvodů komunikace na hřbi
tově mohla být naše sonda položena ve směru západním od Slavína na hlavní přístupové cestě
(S-160). Předpoklád~né nálezy románského zdiva
nebyly zjištěny, patrn ě méně vhodným situováním
sondy. Byly zde zjištěny nálezy datované do 14.
a 16. století, z ml adšího osídlení je to přede
vším nález neznámého typu kachle režného, nepolévaného, s geometrickou růiicovou výzdobou, datovaný do doby kolem 1500, a velká část sklen ě
ného poháru s barevným emailem, datovaná letopočtem do druhé poloviny 16. století. V letošním roce bylo rovněž pokračováno v revizním výzkumu v severovýchodní části Vyšehradu v místech
bývalého kostela sv. Jana Stětí. Po detailní analýze písemných a archeologických pramend bylo
přikročeno k revizi situace pdvodní karlovské
stavby a podařilo se nalézt základy a čelni část
zdiva západního prdčelí. Výzkum zachytil u prdčelí základy a torzo opěrného pilíře na jihozápadní straně a úplné základy pilíře u prdčelí
na straně severozápadní. I když se nepodařilo
zjistit založení pdvodniho vchodu, které bylo
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rozruěeno

a nově ptestavěno, výzkum upřesnil
pdvodni situaci a mdžeme ptipustit, že se jednalo o stavbu pdvodně s dvoulodni dispozici.
ULOŽ: Depozitář AÚ ČSAV na Vyšehradě. LIT : Ptedtarlovská bazil ika na Vyšehradě - (rukopis pro
AR)•

B. Nechvátal

179. PRAHA 4 - Komotany
a)

KULT: Mladý paleolit? LOK: Po pravé straně silnice z Komořan na Zbraslav (ul. Komořanská)
v poloze "Šabatka" č. kat. 422/1. OKOL: Sběr
na poli mezi silnici a statkem. NÁLEZ: Kolekce
pazourkové industrie (5 kusd) z výrazně tmavého
místa. ULOŽ : MMP Archeol. odd. (Hanspaulka).
KOMENTÁA : Opakované sběry v roce 1973 a 1974
byly negativní.
J. Kovářík

b) Praha 4 - NOvf HRAD u ~unratfc
KULT: Středověk . LOK: Zříceniny Nového bradu u
Kunratic. OKOL : Povrchový prdzkum lokality.
NÁLEZ : V prvé fázi povrchového prdzkumu byl pořízen terénní náčrt situace lokality. Sběrem
byl získán soubor středověké ker amiky . Jeho
podstatná část je tvořena fragmenty obtáčených,
hrubě ostřených brncň, zdobených převážně rytou
intervalovou šroubovici. Většin a okrajd přislu11 . rdzným variantám vysokého pro žlabeného okruií. Celý soubor pdsobi značně archaickým dojmem a za současného stavu vědomo stí bylo by jej
možno klásti hluboko do li. století. Hrad však
existoval pouze mezi 1. 1,10 - 1420. Existence
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Kunratického hrádku je značně nepravděpodobná (tuto otázku by definitivně vyře
šil zjištovací výzkum v areálu hradu), spíše
je nutno revidovat dosavndní názory na vývoj
keramiky 14. století, což naznačují i dalěi nálezy (Čej chanov). ULOŽ: AÚ tsAV Praha.
před chOdce

T. Durdík
c) Praha 4 - Pankrác
KULT: Raný středověk. LOK: Kostel sv. Pankráce.
OKOL : Záchranný předstihový výzkum při výstavbě trati C metra. NÁLEZ: Pod podlahou kostela
a vně stavby bylo zjištěno základové zdivo raně a vrcholně středověkých staveb kostelních a
zřejmě profánních přístavků(?). Výzkum vedla
Dr. H. Olmerová, koreferent pro dějiny umění
Dr. v. Píša, CSc. Při zkoumáni interpretačního
závěru vedoucí výzkumu jsem došel k názoru, te
nalezená rotunda mohla ve své první a druhé stavební fázi být součástí širšího území Vyšehradu.
Odvody: Geomorfologické okolnosti ukazují, že
středověký Vyšehrad, obklopený středověkou hradbou a barokním opevněním, byl jen nejnižším výběžkem většího územního celku, velmi výhodně
odděleného v místech dneěni Táborské ulice, náměstí Hrdind, Lomnického ulice a ulice Na dolinách od dále stoupající náhorní roviny směrem
k Zelené Lišce. Rotunda stoji na Jihozápadním
vfběžku tohoto výše položeného širšího území Vyšehradu - jakéhosi předhradí - který má téměř nejvyěěi kÓtu celého území (nad 242 m n.m.). Odvody historické, archeologické a umělecko-hist orick6
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J•e• rozvedl ve svém reler,tě na III. mezinárodním kongresu slovanské archeologie v Bratielavi - z6ti 1975 (kterf bude publikován).
ULOŽ: Pražské středisko státní památkové péěe a ochrany přírody, Archeologický ústav
tsAV Praha. LIT: Sborník Staletá Praha, VIII
(výtah z referátu opatřený poznámkami). Dr. 01aerov, napsala pro časopis ÚTDU.l:sAV Umění studii
na podkladě své nálezové zprávy. H. Olmerová,
BZO 1969, 127. Vladimir Piša, Rotunda a Velkoaoravské dědictví in: Magazin Co vás zajímá,
,. duben 1973. Vladimír . Piěa, Kostel sv. (osmy
a Dami6na v kláětefe Na Slovanech v Praze, s.
80, 81, pozn. 33 in: Z tradic slovanské kultury v Č.chách, UK Praha 1975.

V.

Piěa

180. PIU.HA 5 - Hlubočepy

a) lULT: Aivnáčská. LOl: Zlíchov, eneolitické vfAinné sidliěti Klobouček, 6.kat. 612, 1629.
OKOL: Sběr, na západním svahu lokality terén
naruěenf amatérským výkopem. NÁLEZ: Sebráno vice než 300 zlomk6 keramiky převážně nezdobenfcb
z těla nádob. Větii množství zlomkd je slAmovanfch, některé mají plaa~ickou lištu. Pět okrajoytch zlomk6 náleží p6lkulovitýlll miskám
s rovně seříznutým okrajem. Dále 6 polotovar6 k vfrobě brouěenfob nástroj6 a 15 odštep6
z t6fe suroviny. ULof: MIIP, Archeol. odd. Hanapaulka. gollEKTÁA: V aou6asné době připraveno
t publikaci.
J. Kováfik
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b) Praha 5 - Slivenec
KULT : Zvone. poháry, věteřovská, mohylová?, halětat (bylanská), mladohradiě tní. LOK: Předáni
ěkolní sbí r ky ZDŠ - Slivenec. OKOL: Bez n4lezových okolnosti (obr. 28-31: čísla obr. odpovídaj í potad. číslům v popisu ). NÁLEZ: a) zvone.
poháry: 1. kÓnická mís a s lalokem se dvěma otvory pod lištovým okrajem, odsazené dno, drsný novrch s hrubým křemitým osttivem,v . 8,9 cm, prům.
21,2 om. 2. Mělká kÓnická miska, hrubě tvarovaná, cihl. načervenalá s náznakem liětovitého okraje vytaženého částečně i na vnější stranu,
v. 4,3 cm, prům. 13,2 cm. 3. Mělká miska, hrubě tvarovaná, cihl. načervenalá, v. 3,9 cm,
prdm. 8,9 - 9,4 cm. 4. Mělká mistička, hrubě
tvarovaná, cihl. nač e rvenalá, v. 3,2 cm, prům.
7,0 cm - 7 , 4 cm. 5. Mísa ve tvaru kulové úseče
s liět ovitým okr ajem a odsazeným dnem, hnědavě načervenalá se dvěma otvory pod okrajem, v.
11,4 cm, prům . 30 , 9 cm. 6. Šedohnědý džbánkovitý kotlík s odsazeným krátkým, kÓnickým hrdlem,
páskové ucho nasazeno přímo od okraje, v. 7,8 cm.
7. Šedohnědý džbánkovitý koflík s mírně nálevkovitým hrdlem a ostrým lomem na břichu, páskové
ucho nasazeno přímo od okraje, v. 8,3 cm.
b) věteřovská k.: 8 . Dvojuchá amfora s kónickým,
konkávně prožlabeným hrdlem odsazeným žlábkem
od těla pted vrcholem baňatosti, na odsazeni
zdobena dvěma podélnfmi plastickfmi vypuklinami proti sobě poeazenfmi, barYa hnědočerná,
v. 17,6 om. 9. Cedník, pňlkulovitý s páskovým
uchem nasazenfm přímo od okraje, barva hnědo-
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v. 5,9 cm, prdm. 12,2 cm (event. možno
zafadit tét do kult. mohylové). c) halětat (by lanllk6): 10 a, b, c, d, 4 keram. zlomky, z nichi
Jeden zlomek tuhované, tenkostěnné misky a vleě 
lovanou Yjzdobou uvnitř, d) mladohradištní: 11.
a, b, c, d, e, 5 keram. zlomkň s výzdobou rytfoh
vlnic a podélných rýh. ULOŽ: Archeologické odd.
MIIP Hanspaulka.
J. Havel
ěern,,

181. PRAHA 6 a)

Břevnov

lULT: Novověk. LOK : Praha 6 - Břevnov, na bělo
horské pl6.ni č. k. 3 741, poblíž jižního vchodu
.
do obory Hvězd a ve sm ěru od konečné tramvaji na
Vypichu. O~OL : Nález byl učiněn a ohláěen vojáky, ktefi zde prováděli vfkopové práce v souvislosti s výstavbou spartakiádního městečka pro
úěaatniky 4. Celostátní spartakiády. Na místě
byl proveden ve dnech 13.11. - 18.11.1974 záchrannf arch. výzkum. NÁLEZ: Hromadný hrob úěastníkd
bitTy na Bilé Hote. V přikopovité hrobové jámě,
nepravidelného obdélného tvaru o rozměrech 3,10 3,30 z 95 - 110 cm, hl. 140 - 165 cm byly zjiště
ny kosterní pozňstatky celkem 8 jedincd. Uloženi
koster sledovalo delěi osu hrobové jámy, která
byla porušena i ze strany vfohodni, pravděpodobně
pfi ataYbě spartak. městečka jif v roce 1955
(zJiil. pr6zkum dr. Smetánka). Většina pohřbených
byla y poloze na zádech (5), na levém boku (2),
na boka praYém (1). U poloviny nalezených koster
nebyly zjiitěny tádné n6lezy, u zbylfch ětyf
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olověná

kule (mezi krčními obratly), zlomky žel.
spinadel, části žel. kování a drobná bronzová
očka a háčky. Vojáky pak byly odevzdány 2 žel.
pfezky a 3 žel. kulky (obr. 32). ULOŽ: Archeologické odd. KMP Hanspaulka. KOMENTÁA: Nepravidelné rozloženi koster spolu s neanatomickým uložením některých kostí svědčí o nerituálním uloženi zemřelých, spíše lze předpokládat naházeni již delší dobu volně tlejících do hrobové jámy.

J. Havel
b) Praha 6 - Bubeneč
KULT: Novověk. LOK: Sibiřské nám. - Kotkova ul.
čp. 6, parcela č. 1224, 1126 a 2086 (dříve Nádražní třída). OKOL: Na základě upozornění pracovníkd n.p. Pozemní stavby Olomouc, závod Vsetín, byl v prdběhu stavebních prací proveden záchrannf archeol. výzkum, vedený autorem sděleni
v únoru a březnu 1974. NÁLEZ: Při bagrováni základd pro Výstavní pavilon obchodního zastupitelství SSSR byly zjištěny zbytky klenuti sklepa z východního traktu obytného domu čp. 6, zbofeného v r. 19500 Sklep je situován 23 m SZ od
budovy čp. 26 (škola na Krupkově nám.) a 7,8 m
Z od parcelní čáry Královské obory (parcela č.
1763). Sklep je postaven z opukových kamend na
maltu, zčásti jsou použity i cihly. Obdélnikovt
pddorys (8 x cca 3 m) sklepa měl jen zčásti zachovánu klenbu, ostatní spolu s východní obvodovou zdi byla vybagrována. Nad korunou segmentové .
klenby jsou zavážkové vrstvy a na nich dlaždicov6 podlaha. Sklep je datován podle keramiky
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z6vozu do 18. stol. Západně od tohoto místa
ae podařilo identifikovat pňvodní terén s keraaikou ze 14. stol. Druhf sklep je situován severněji, rovněf leží při východním okraji parcely ě. 1226 v hl. 55 cm pod vozovkou Kotkovy
ulice. Obvodové zdivo sklepa (7 x 4 m) je postaveno z opuky na mal tu. Vnitfe.k je z větěi čáeti
zasypán stavebním rumem. Klenba je valená. Při
JV užěí straně je zazděný vchod. ULOŽ: Archeologické odd. llMP Hanspaulka. LIT: Fr. Ruth,
Ironika král. Prahy, I, 1903, 92 - 94. KOMENTÁA:
Pti záchranném výzkumu se podařilo zjistit pozňstatek dvou sklepd, a to pod obytným i hospod,fakým traktem býv. usedlosti čp. 6, pokládané
za krystalizační centrum staré Bubenče. Kromě
toho byla nalezena sídlištní vrstva 14. stol.

Y

v.
c)

Huml

Praha 6 - Dejvice
KULT: Vfšinné sídliijtě kult. nálevkovitých pohárň a sídliště kult. knovízské. LOK: Ostrožna
Baba y Praze 6 - Dejvicích. cca 50 m SV od kři
žovatky ul. Jarní a ul. Na ostrohu, JV od čp.
1/953. OKOL: Při vfkopech pro základy dvou rodinných domkd byly zachyceny v profilu 4 pravě
ké objekty. Ve dnech 10.6. - 13.8.1974 byl na
mstě . proveden záchranný archeol. výzkum (I. etapa). NÁLEZ: 3 zjiětěné objekty pattíci kult.

nál. poh6rň, 1 objekt kult. knovízské. Jeden
z obj. KNP je pravděpodobně příkopem (prňm.
A. 6 •, hl. 60 - 70 cm). Dalěi obj. KNP se
zjiětěnfmi kumulacemi kamen6 jsou ztejmě též
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Z výrazných kult. vrstev bylo získáno značné množství kvalitního materiálu
keramického. náležejícího většinou k salzmiindské tázi, zčásti též do baalberské fáze KNP.
Dále bylo nalezeno množství zvířecí ch kostí.
broušené kam. nástroje, kostěné nástroje (Šidla, dlátka a pod. ) . Nad vrstvou s nálezy KNP
byla v některých místech zachycena vrstva s keram. materiálem kult. knovízské (hrubé zásobnioové tvary, zvít. kosti, bronz. knoflík). ULOŽ:
Archeologické odd. MMP Hanspaulka . KOMENTÁA:
Vzhledem k tomu, že oba nejvýraznější objekty
KNP pokračuji dále SZ směrem na plochu ostrožny Baba, bylo rozhodnuto ve výzkumu pokračovat
v roce 1975.
J. Havel
součástí

opevnění.

182. PRAHA 7 - TrÓja
KULT: Eneolit - vtedřivnáčský st., únětická/věte
tovská, halštat. LOK: Tzv. hradiště "Nad Podhotím", trai Na Fárkách, ppč. 1366. OKOL: Pokraěo-Yáni záchranného výzkumu na ploše zasažené výstavbou 3. stavby "sídli ště Bohnice". Sondáž
na sev. okraji ostrožny. NÁLEZ: Sondáži byla odkryta chata s keramikou předřivnáěekého stupně,
dále nalezeny zvířecí kosti. polotovary a odštěpky hlazené kamenné industrie, dvě kostěné
ěídla, mazanice a malé množství uhlíkň. V délce 8 • zachycena destrukce z lomového kamene.
probíhající přibl. severojižním směrem, která
pfekrývala 4 m široký a 56 cm hluboký flab. Me-
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•

zi kameny a

těsně

pod nimi velké množství keraaiky únětické/větetovské téze oaidlení. V těa
n,m sousedství odkryla sondét v délce 9 m eoubětně probíhající žlab 3 • lirokf a místy at
1 • hluboký, v jehož vfplni zjiitěny ojedině16 zlomky keramiky halětatsk6. Zachyceno bylo
také p~kračování základového žlabu pro mohutné
palisádové opevněni, zjištěného Již v předchozi
aezÓně (viz BZO 1973). ULOŽ: IOIP, archeologické
odd., Hanspaulka. LIT : BZO 1969-1973, K. Fridri•
cho~,, Halětatské sidliětě v pratakém území,
Acta Kuaei Pragensis 197•.
K. Fridrichová

183. PRAHA 8 - Bohnice
a) KULT: Neolit (volutová?), halitat, sidliět6.
LOK: JZ okraj obce, areál staveniětě 2. stavby
•sfdliltě Bohnice", ppě. 635. OlOL: Pr6zku•
v místech záchranného výzkumu z r. 1972 (viz
BZ0 . 1972). NÁLEZ: V základo•é J•ě pro budouci
blok P3 zjištěna a prozkoumána ě6st velké mělké
jhy s neolitickou (volutovou?) keramikou. Ve
vfkopu základň pro blok R3 prozkoumána polovina
obdélnikovité chaty s keramikou pozdně halětat
akou a ve výkopu pro vodovod u téhož bloku část
Júay a keramikou doby balětatek6. ULOŽ: Archeologick6 odd. UMP Hanapaulka. LIT: BZO 1972.
b) KULT: Eneolit-t ivn6ěak6, sidliitě? LOK: Jimi
okraj obce, ppě. s,o, . are61 ataveniitě 2. ataTby "aidliětě Bohnice", po prav6 atraně býT.
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silnice Bohnice-Trója. OKOL: Od dělnikd ptevzata keramika a zvítec1 kosti, která, jak uká2al
prdzkum doplněný informacemi nálezcd, pocházela z jámy poruěené při výkopu z ák ladů pro blok
r 3 • NÁLEZ: Velké zlomky z j edné až dvou nádob ,
zvířecí kosti. ULOŽ: Arche ologické odd. MMP
Hanspaulka.
M. Fri drichová
o)

Praha 8 - Kobylisy
KULT: Hrob kultury zvoncovitých pohárů. LOK:
Propojení ul. Pod sidliě t ěm ze S t ř elnični ul .
aeYerně a severovýchodně od čp . 156 (parcela
č. 602, 603, 605). OKOL: V rámci z áchr. archeol.
Yýzkumu, který v dubnu a květnu provedlo archeol.
odděleni IOI na stavbě komunikace z Kobyliského
nám. do Střelničné ulice, byl mimo řady sidliět
ních objektd pravěkých a středověkých objeven
hrob kult. zvone. pohárů. NÁLEZ: Hrobová jáma
byla narušena dělníky, mě l a zhr uba obdélnikovf
p6dorys a byla zahloubena ve s pr ašovém podloži.
Celková hloubka byla 120 - 130 cm, z toho navátta činila 60 - 70 cm. Dobře z achovalá kostra byla uložena na levém boku, hlavou k severu, nohama k Jihu. Obličej směřoval na východ • . U kolen
byla nalezena čtyřuchá, n ez dobená aisa, ěedohně
dé barvy se zvitecími kostmi uloženými uvnitf,
před holeními kostmi skr čených nohou byl džbánek
a dalěi menši džbánek byl nad kostmi levé ruky.
Oba dfbánty patřící k pr6v odni keramice kult .
ZYonc . pohár6, byly nezdoben6 , iedobněd6 barvy .
Ka leYé straně hrudního kole byla aěděn6 (bronzov,?) dfěka, u patní kosti l evé r uky kostěné pdl-
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spinadlo a u patních kosti pazourko•' trojóhelníková šipka . ULOŽ: Archeologick6
odd. MKP Hanspaulka .
J. Havel
aěsioovit6

d)

~ULT:

LOl : Pr opoj eni ul. Pod sidliě 
těa se Sttelničn1 ul . severně a severovýchod.ně
od čp. 156 (parcel.č . 605- 603). OKOL: Při atavbi komunikace z Kobyliského nAměstf do Střelnič
né ulice bylo při zemních pracích zjištěno ně
kolik pravěkfch a sttedo"' ěkých objekt-ft. PSSPPOP
postoupilo informaci o nálezech Muzeu hlav. měs
ta Prahy, které v dubnu a květnu provedlo záchrannf arc~eol. výzkum. NÁLEZ: Při stavbě komunikace
byla odbagrovAna zemina z areAlu býv. zahradnictví a ptileblfch parcel v okoli čp. 156 ač. 1.
Mimo fady pravěkých objekt-ft, zjištěnfob při srovnáni zeminy pro účely komunikace a inženýrských
sítí, bylo identifikováno a prozkoumáno 5 stfedověkých zásobnic a jam. Jámy jsou zahloubeny
do spraše a avfm dnem protínají ilut6 jílovité
podloii. Některé z nich si podržuji p6vodn1 lahvovitf tvar. Většina jam porušuje starší prav6k6 objekty. Při pr'ftzkumu bylo možno prozkoumat
bohatá kulturní souvrství s nálezy středověk6
keramiky, kosti a v jednom objektu i silné vrstvy vypálené mazanice a zuhelnatělých zbytk6 dfev.
Vfjiaeěně •• v jáaě objevila bronzová z6uěnice.
ULuf: Archeologické odd. IIKP Hanspaulka. KOIIEMTÁA:
Júq a objekty ze stfedověkého období naznačuji,
te zde byla zachycena ěást sídliště z mladěi doby hradiitni (12. - 13. •tol.) Kromě záaobnich
Jaa byla zjiitěna i část, patfioi k obytnému proatoru.
Středověk.

V. Huml
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184. PRAHA 9 - Dolni
a)

Počernice

KULT : Eneolit. LOK : Poloha "K Svépravickému leau• severně od Počernického rybníka a čtvr t i Vinice, 500 m S od výškového trianglu 265 • n. m.
OKOL: Povrchovf prdzkum 9.5.1974. NÁLEZ: Opracovaný pazourkovf úlomek. ULOŽ: AÚ l';$AV · Praha .

b) lULT: Neolit?, eneolit, únětická kultura. LOK:
Poloha "Na Vinici", severně od Poče rnického r ybníka nad čtvrti Vinicí, na vyvýšené terase severozápadně vfěkovéhotrianglu 265 m n.m.OKOL:
10.12.1972 prdzkum melioračníc h prací, provádě
ny periodické povrch. sběry, naposledy 1.5.1974,
9.5.1974. NÁLEZ: Štipan4 industrie, zlomky .broulených kamenných nástrojd, úlomky keramiky , centrum naleziště leži na přímce, která probihA
50 m západně trianglu 265 m n.m. a jde severně
od osady Vinice a to ve vzdálenosti 175 m od osady Vinice; jde o prostor vfrazn ějěí od okolí
svým tmavším zabarvením pňdy. ULOf: AO ČSAV Praha.

o) KULT: Aímské sídliště. LOK: Poloha "U Počerňáku•,
Jižně Počernického rybníka, podél bfehu směrem
k žel. trati ppč. 219/2 , OKOL: Při terénních úpravách Jižního btehu rybníka r . 1965-66 zjiště
ny stopy pravěkého osídlení ( 2-3 naruěen6 tím- .
at, objekty) a oJediněl6 nálezy úlomk6 keramiky.
KÁLEZ: ·V r. 1974 na základě upozorněni . dr. s.
Vencla proveden pr4zkwn l okality dne 5.4. a
1.5.1974. Maleziitě A (západně od podjezdu pod
tel. trati) nalezeny ojedině16 stfepy: naleziiti 8 (vjcho4n6 od podjJzdu) - 10 • vfdaocbai od
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poal~dniho stromu ovzorkována timská polozemnice, zaf1~nutá do opad6vajioiho bfehu, sahala ai
pod úroveň hladiny rybníka. Objekt: rozměry d =
T •: hl. - nejméně 60 cm od kulturní vrstvy:
VfplĎ: tmavé černo zem, ke dnu ptecházejici místy v Jílovito- sprašovitou směs, v západní polovině objektu větěť množství op,lenfch kamenň
(ohniště?). ULOŽ: AÓ esAV Praha. LIT: AR (v tisku).
d) Praha 9 - Koloděje
KULT: Aimsk6 sídliště. LOl: Poloha "Na Prosttedni cestě", západně od Koloděj, 400 • Z od kfifovatky silnic Koloděje-Dubeě-Uhfiněves, 100 a severně silnice na Dubeč, Jde o nepatrně vyvýěenf
pahorek. OKOL: Prňzkum terénu 12.4.1970, každoroční periodické prňzkumy, naposledy 30.3.197,.
NÁLEZ: Bohatf střepový materiál, zlomek přesle
nu, zviteci zuby. ULOŽ: AÓ ČSAV Praha. LIT: AR
(v tisku). KOMENTÁA: I kdyt poloha osídleni je
od vodního zdroje (potok Rokytka) velmi daleko
(aai 600 m), měli obyvatelé tohoto sidliětě
pfesto vodu velmi blízko. Hned severně pod pahorkem vyv6r6 ze země pramínek, který měni tuto ěást pole v bažinu.
J. Zadák

e) Praha 9 - Kyje

lULTi

Stfedověk(?).

LOl: Ul.

ČeskobrodskA,

po
·p rav6 straně vozovky směre• do centra, .ve vzdálenosti 140 • od telezničního nadjezdu. OKOL:
MAlez uěiněn pfi raženi tunelu pro vodovodní potrubf pod yozovkou na staveništi mlékárny n.p.
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Laktoa. 1,1ez ohl6ěen MIIP. NÁLEZ: Eamenn6 klenut&
obodba, jejít vrchol Je asi aoo cm pod 6rovni
dnelni vozovky. Chodba je vysoké 230 cm, lirok6 140 cm. Stěny Jsou do vfěe 140 ca postaveny
z lomového kamene, na ně navazuje klenba proveden, z piakovcovfch' deaek (délka až 50 ca, aila
, - 25 cm). Sila stěn a klenby 40 cm. P1akovcov6 de•kY jsou poměrně pečlivě opracovány a mezery mezi nimi vyplněny maltou. V délce 250 cm 8111•
rem pod vozovku byla chodba vyplněna do vfle
1,0 cm hlinito - písčitým zásypem. Prostor mezi
z,aypem a klenbou byl volný. V této vzdálenosti
je chodba uznvfena v~ iimi kusy píakOYCe i loaov6bo kamene at po klenbu (nejde o spadlou klenbu). Za timto uz,věrem byl zjiětěn volnt prostor
v délce 200 cm ve stejné délce byl sledován i
v opačné• aměru. V době prňzkumu byla chodba
6áate6ně zaplavéna, podle ádaj6 však dno bylo
vydlAfděno kameny. ULof: Dokumentace IOIP.
~OUENTÁA: Chodba avťr, se silnici áhel asi 30
atupĎ6. Ve výkopu, ptob1bajicťm ve vzd,lenoati
30 • •oub6tně • vozovkou (v délce nikolik aet a)
a hlubokém pfea 4 •, nebylo jeJ1 pokra6ováni zachyceno.
J. ICovUik
t) Praha 9 • lyJe-Jahodnice
rtn.Ta Pravik6 oeidlen1. LOK: Plocha aezi lyJekfll
hfbitoYea a Jahodnici, klín telezniěni trati
Pr•ha - lol1n a llalelice - Běchovioe. OkOL:

2.5.197' proveden prfazkua skrývky pozellku pro
ataYba. NÁLEZ: Ojedin616 n6lezy úlollk6 keraaiky,
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otloukanf kamennf nóFt roJ. ULOŽ: AO ~AV Praha.
1) Praha 9 - 0Jezd nad Lesy-BlatoT
KULT: Pravěk' osídlení. LOl: Poloha •u panskfch
lad", pp!. 575/1; 575/2; 575/5; 229/2; 722/1,
z6padně od Blatova podél Blatovského potoka,
Již.ni železnice Praha- Kolin (u hradla). OKOL:
Pr4zkum výkopu terénu pro cestu 10.8.1974, povrch. sběr na okolních polích. NÁLEZ: V proťila
vfkopu zjiětěny uhlíky a 6lomek kosti, na polích ojedinělé nálezy atypickfch střep4. ULOŽ:
AÓ CSAV Praha.
J. Zadák

185. PRAHA 10 a)

Dubeč

lULT: Neolit , eneolit. LOK: Poloha "Nad studánkou" ppč. 981/17, východně od Litožnice, severně pod silnici Dubed-Koloděje. OKOL: Povrchovf
aběr 17.8.1974. NÁLEZ : Úlomky keramiky, zlomek
broušeného kamenného nástroJe,20 m severně od
silnice zřejmě rozoranf objekt (větší hustota
nélez4, povaluji se zde zlomky a kusy kameni,
které se jinde nevyskytuji v takovém množství);
severně pod lokalitou prameni jeden z ptítok4
Aiěanského potoka. ULOŽ: AÓ CSAV Praha. KOIIENTÁA:
Lokalita Je zřejmě odsouzena k zániku, protože
v r. 1974 zde byla založena skládka, která rychle postupuje.

b) ~ULT: Eneolit, 6nětick6. mohylové. LOK: Poloha
•v hřbitoTa" na poli západně hřbitova v Duběi,
po obou atranAcb silnice z Dubče do Dol. Měcho
lup; lokalita děli• na prostor A - Jižně od sil-
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nice, proator B - ppč. 56T m eeYerně od silnice,
proator A1 - 250 • z,padně od htbitova, 200 m
Jifnl od eilnice. OKOL: Povrchový pr6zkumea
zjiAtěno 5.4.1 910 pravěk' osídlení; prov,děny
periodick, aběry, naposledy 22.3.1974. NÁLEZz
Proator A, B - intenzimi vfakyt úlomk6 keramiky, zlomky kamennfch néstroJ6, bronzový kroužek,
ptealen, opracované kosti. Prostor A1 - úětěpek
pazourku, brouěenf kamennf nástroj, korodovan,
teleznf ptedmět. ULOŽ: AÚ ČSAV Praha.

J. Zadák

PRÁ<JIEI hradiitě Yiz VELtt HYDtICE, okr. Klatovy

PRAVD.a brad Yiz PRITLUlY, okr. Louny

181. P'AELOUt, okr. Pardubice

lULT: StfedoY6k. LOl: Pnkop v Leninově tfidě
v aistecb Jejibo stykv s boěnf ulici (Tf. 28.
f1Jna) . OlOL: Revize nález. situace na základě
h16ienf p. J. Z6vodsk6bo, Pfelouě 86. NÍLEZ:
Jiho&épadni základová partie Pardubick6 brány,
z,ofen6 Y r. 1809. V pr6b6hu Yfkopu, coa 95 ca
pod t1roTD1 st6va jicibo terénuť se nachází vrstva.
ztroachniv616ho dteYa, patrně halová cesta k br6nl. Pod cltevea abledAna Yrstva itěrku. Cel6 kon•trukoe oeaty spo~iY6 na kl6d6ch položenfoh napf16 pfea ulici. LIT: N'I A~ ČSAT Praha ěj.
153"13.
P. Sommer
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11T. PURKAREC. okr. Ceek6 BuděJo•ice

KULT: PraTik6 aohyly. LOI: Lea Str6žilti, kat.
6. 283: ZM 22-44, 14T - od S, 153 - od Z a.6.
OIOL: Pr6zkua referenta apole6n6 a Dr. Kouteokfm a K. Janě6kem 3.10.1913. NÁLEZ: 3 poruien6 mohyly. LIT: A. Benel - J. Michálek - M. t1aana, Z6kl. aapa CsSR 1: 50.000, list 22-,,.
Soupis a aapa mohylovfch pohfebiěl a hradiil.
101,. 6. 68.
A. Benei

188. RACICE, o. lrbice, okr. ChomutOY

IULT: lnovfzsk6. LOK: Vfoh. od obce Raěice, na
poli mezi starou polní cestou z Račic do Mali
a potokem Hutná. NÁLEZ: Prvni zlomky byly na16z6ny •• vzdálenosti cca 350 m od V kraje obce a t6hly ae • délce aai 300 •• Na severu .nepfeaahovaly zmiňovanou polní cestu do Naěi, na
Jihu byl rozsah YJlllezen zaniklou úvozovou ce•tou. Odebr6no jako •zorek 47 zlomk6 keramiky,
·tter6 dokl6daJi osídleni k. k.uovízské. ULofz
OVIi Choautov, . pfir. 6 • .lOf/7,i. LIT: Hl6Aenf 6J.
8/14 CboamtoT.
E. Leheěkov6

118. RADČIC:Z, okr. Strakonice

~T: Mezolitick6 aidliiti. LOK: Pole pp6. 105/1
(atav z r. 1963). 800 • Y od budovy stfedni ryb6fak6 technick6 školy•• ·vodňanecb a S od rybnika Okrouhlice. OKOL: Zjiětěni a povrchovf
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eběr J. Frohlicha 12.10. - 25.12.1974. NÁLEZ:

tamennA industrie. Na misti nejYětiiho vfakytu
industrie zjiětěna pod ornici na několika mistech do červena YypAlenA Yrstva s jednotlivými
drobnými uhlíky a kamennou industrii. ULof:
A6 esAV Praha. LIT: Z čj. 759/74 exp. Plzeň
(J. Frohlich).
J. Frohlich

190. RAotTI<X, okr. Tábor
a) lULT: Pravěké mohyly. LOK: Les Nad humny, kat.
6. 2643/2, 2646/2, 2647/2, 2648 ai 2652 a pfíp.
dalěi parcely mezi tzv. sovskou a borovskou cestou: 1,2 km Z od kaple v obci, 1,15 km JV od trigonom. bodu 488,9 a 1,2 km JVV od h6Jovny Sovi:
ZK 22-42, 143 mm od Z, 95 1m1 od S a.ě. OKOL:
Prdzkum společně• J. Kich6lke• 27.11.1973.
IÁLEZ: VětAi počet (oca 40) mohyl, yětěinou neporuěenfch . Některé dosahuji prdm. až 15 • a v.
al 2 •• LIT: Hláěeni čj. 761/73 exp. Plzeň;
J. Richlf, MCC XIX, 1893, 142: J. Podlaha B. Šittler, Soupis pam. okr. Milevského, 1898,
130.
b) lULT: Slovanské(?) mohyly. LOK: Les Nad humny Kocourkdv les, kat.č. 2069 a 2561/1, 1,12 km SZ
od kaple na návsi v Raděticich a 1,1 km jz od kóty 488,9: ZK 22-42, 145 11111 od Z, 86 mm od S s.6.
OIOL: Viz a). NÁLEZ: Veit,, zcela prokopan6 mohyla (prh. cca 12 • s kráterem), asi 50 • S
•tupina cca 10 nizktch porušených aohyl.
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LIT: Hlášeni čj. 766/73 exp. Plzeň; J. Richlf,
UCC XIX, 1893, 141; týž, 11.AGW XXIII, 1893,
Sitzb. 5~: J. Podlaha - E. Šittler - viz a).
IOMENTÁA: Mohyly jsou totožné se skupinou, kterou Richlf uvádí sev. od obce v pol. "Za hunmy".
A. Beneš

191. RADÍKOVICE, okr. Hradec Králové

KULT : Sttedověk - tvrz. LOK: V severní části obce na parc. ě. 32/2, 33/1 a 33/2. OKOL: Terénní
prňzkum. NÁLEZ: Z vlastního tvrziětě je zachovina pouze východ.ni čáet, jež se rozkládá na parc.
č. 33/2. Zbytek je rozvezen. Zachovaná část je
narušována odběrem hlíny a vrchol tvrziětě je
porušen několika recentními vkopy. Tvrziště mě
lo pdvodně prdměr cca 30 m a bylo obklopeno 8 •
širokým a 1,2 m hlubokým příkopem, který je čás
tečně naplněný vodou. Při prdzkumu bylo zjiště
no několik úlomkd keramiky z nádob a kach16,
kter6 lze r6mcově datovat do 15. - 16. stol.
ULOŽ: Dep. U Hradec Králové, pf.č. 24/74.
J. Sigl

192. RADIOV, okr. Havličkdv Brod
LOK: Sídliště. OKOL: Prdzkum.
IÁLEZ: Na základě hlášeni kronikáře R. Havla
z Úsobi okr. Havličkdv Brod byl proveden povrcbovf sběr na ostrofně nad soutokem potokd Úsobsk,bo a Bohavického na kat. území obce RadňoT,
KULT:

Stfedověk.
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• poloze nad žel. drahou z Humpolce do Havliěko
va Brodu. Sběrem byly získány, tuhové stfepy silni ostfen6 &lidou datované do 13. stol., svěděi
ci o atfedověkém osídleni ostrožny. Zbytky opevněni ostroiny nebyly v terénu zji~těny, ale dle
J. Schallera (sv. VI, 1787) zde byly na povrchu
patrny Taly. ULOŽ: AÓ tSAV Praha.
v. Princ

193. RADONIC!, o. Drahotěěice, okr. České Budějovice
IULT: Sttedověké tvrziště. LOK: Tral Propaat, .za
tancel6fi a garáfi JZD: ZM 22-44, 163 mm od ·V,
106 od S s.č. OKOL: Prňztum 17.1.1974. NÁLEZ:
Na tvrziěti již dříve zničena 1/3 obvod. valu,
aouěasně se zavéii vnitřní prostor s vlastním
•
objekte•. LIT: Hláěeni čj. 573/74 exp. Plzen.
A. Benei

194. RADOTÍR, okr. Praha-západ

lULT: Knovízská, hrob? - sidliětě? LOK: Bez bli!Aich údajň. OKOL: Neznámy. NÁLEZ: V muzeu Blatn6
ulofeny nálezy: 1 - spodní ěást etážovit6 nádoby
a dvěma malými úAky a vfzdobou na těle, oprfakanf tuhovanf povrch: zadlov. v. 116 mm (obr.
26:2), 2 - spodní část patrně osud1 se žlábkovanou vfzdobou, povrch světlehnědf až okrovf, zachov. v. 63 mm (obr. 26:4), 3 - bronz. jehlice
• hlavici tvofenou dvojkonicky sefazenfai 6 vtvalky, na tr ěku tfi skupiny přiěnfch rttek a
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mezi nimi krokvicovitě aefazené rýžky v t,dt6cb.
Jehla je ěavlovitě zahnut,, d. cca 250 11m (obr.
26:1). 4 - malý kÓnickf koflík se širším páskovým úěkem pti okraji. povrch tmavohnědý, při
hlazený, materiál s velkfmi kaménky; v. 85 111
(obr. 26:3). ULOŽ: K Blatn6, i.č. B 535 - B 537,
sine. LIT: Nepublikováno.
J. Michálek

195. RADOVESICE, okr. Teplice
a)

KULT: Volutová. LOK: Bažantnice. OKOL: Záchr. vfzkum 3. - 1•.6.1974, při příležitosti výzkumu
latén. sídliětě, který zde prováděl Archeol. odbor teplického muzea v Bílině, pod vedením J.
Waldhausera. NÁLEZ: Celkem 5 sídlištních jam.
a poměrně malým množstvím keram. zlomk4. V Jednom z objektd rovněž část kam. mlýnku. ULOŽ:
Aa ČSAV exp. Most, č.pt. 261 - 266/74. LIT:
Hláě. čj. 969/74 exp. Most.
I. Rada

b) lULT: Doba halštatsk, (sídliště). LOK: Severní
okraj vsi (poloha~). OKOL: ZJištovaci výzkua.
NÁLEZ: Kamennf zával s nálezy keramiky a žel.
předmětu. ULOŽ: M. Teplice, i.č. 10336-10358.
LIT: NZ M Teplice.
c) lULT:HD/latén B - - laténsko-řím ský hori~ont,

LnK.
LOI: cf. BZO 1972, 1973 (poloha 1). OKOL: Prozkoumány obj. 329/74 - 463/74 a ojedinělé lat6nak, kostrové hroby. NÁLEZ: Dokončeno prozkoum6ni uzavtené sídelní jednotky o 463 registrovanfoh objektech; početné nálezy : keramika. hojné

•
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kovov6, skleněn6, jantarové aj. předměty; unikátní nález braubašské mísy s červeně malovanfm
dekorem labutí a esíček, pozdně laténské malovan6 keramiky atd. ULOŽ: M Teplice. LIT: Keltské
sídliště u Radovesic v SZ Čechách (AR), NZ M Teplice. KOMENTÁA: V ptípadě Radovesic byla poprvé
prozkoumána kompletně keltská vesnice z 6. - 1.
stol. př.I.

d) KULT: LnK, eneolit, d. bronzová, laténská, řím
ská (sídl iště ) . LOK: Východní okraj vsi (cl.
BZO 1969); poloha 7. OKOL: Povrchový sběr (výzku• v r. 1975). NÁLEZ: Keramika, kamenná industrie, ULOŽ: U Teplice, i.č. 10359-10652. LIT:
HZ U Teplice.
e) KULT: LnK, středověk (sídliště, středověký kostel a pohřebiště), LOK: Střed obce (50 m Z od
pomníku padlých 1914 - 1918 ve středu obce poloha 8). OKOL: Zjiělovací sondáž a výzkum, NÁLEZ:
Obj. 1/74 (LnK), kult. vrstva a zdivo s keramikou 13. - 15. stol. Keramika, žel. předmět. ULOŽ:
K Teplice, 10653 - 10660. LIT: NZ K Teplice.
KOUENTÁA: Ověřeno osídlení 13. stol, v areálu
zástavby novov ěké vesnice.
J. Waldhauser

198. RilOVNÍl , okr. Rakovník

a) lVLT : Laténská. LOK: Hrana údolí Červeného potoka,
ětyfúhelníkovit6 valy v poloze Kokrdov či Na Ko-

krdeoh , cca 50 •Sod h'Jovny. OKOL: Povrchovf
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pr6zkum. NÁLEZ: ttyřúhelníkovité valy o maxim6lnich rozměrech 51 x 49 m a vnittni ploěe
25 x 32 m (situaci zaměřil měřičský kolektiv
AO pod vedením ing. M. Šimany). Valy bez stopy vnitřních konstrukcí (jižní část j e narušena zaniklou pískovnou, takže jsou patrny řezy
valovým tělesem) obíhá mělký příkop, přeruše
nf pouze na S v prostoru vstupu. Ze stěny pískovny ve vnitřním prostoru valO byla získána
mladolaténská keramika. Její vztah k valdm není bez výzkumu jasný. Dosavadní literatura
(Cechner, Kočka) považovala objekt za středově
tvrziště či dvořiště, nebo za polní opevně
ni z doby bitvy o Rakovník r. 1620. Detailněj
ěi rozbor však přesvědčivě ukazuje, že se nemdže jednat ani o středověkou fortifikaci (nálezy spojitelné s historickým dvorcem Kokrdovem byly učinčny cca 500 mna V), ani o redutu
ze 17. století. Lokalitu lze s největší pravdě
podobnosti interpretovat jnko keltský objekt
typu Viereckschanze. V takov ém pří padě by se jednalo o nejmenší známý objekt tohoto typu u nás.
Jeho vfskyt na Rakovnicku, v době laténské poměrně hustě osídleném, Je zn« ~ n ě pravděpod obnf.
ULOŽ: A°O l'.:SAV P1raha. LIT: NZ čj. 1096/75, t.
Durdík: l'.:tyřúhelníkovité valy Kokrd ovu Rakovníka. AR 28, 1976, 544-547.

k'

b) KULT: Středověk. LOK: Bezejmenný přítok Červe
ného potoka mezi polohami Kokrdova U Kamenné
panny,

několik

desítek

metrň

pod rozoranou hrázi
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zaniklého rybníka . OKOL: V době regulace potoka
y 1. 1971 - 72 získán p. Kounovským z náplav potoka meněí soubor středověké keramiky referentoYi předaný v r. 1974, kdy již byla situace
,
neověřite lná. NALEZ: Malý soubor středověké keramiky. Z tvard zastoupen hrnec, džbán a kahan.
Rozsah souboru neumožňuje přesnější dataci. Rámcově ho lze zařa d i t do století 15. a to spíše
do jeho prvé polov iny. Nálezy je patrně možno
spojovat se zaniklým středověkým dvorcem Kokrdovem, který se zřejmě nacházel nedaleko proti
proudu potOčku (většina střepd není omleta).
V písemných pramenech je dvorec připomínán
v 15 . století. ULOŽ: A6 ČSAV Praha. LIT: KZ čj.
2498/7 5. v. Kočka: Dějiny Rakovnicka, Rakovník
1936 • . T. Durdík: Čtyřúhelníkovité valy Kokrdov
u Rakovníka, AR 28, 1976·, 544-547.
o) KULT: Středověk. LOK: Vozovka v prostoru býval6

Svatojilské brány. OKOL: Výkop inženýrských sitf v souvislosti s moderní panelovou výstavbou;
pokračováni záchr. akce z r. 1973. NÁLEZ: V prň
kopu inženýrských síti bylo zachyceno severní
boční zdivo věže Svatojilské brány. Oba líce byly vyzděny z velkých opukových kvádrd, jádro
pak z lomového kamene, obé bez použiti malty.
Vzhledem ke stavu vfkopu nebylo možno získat
!6dné archeologické nálezy. LIT: BZO 1973.
KOMENTÁA: Zjištěné fakta odpovídají historickým
zprávám o zp6sobu stavby věže a o jejím ěpat
néa technickém stavu.
T. Durdík
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191. RATIBOA, okr. Písek

IULT: Blíže

neurčeno.

LOK: Louka v nevýrazném
údolí v poloze "Soudný" (na mapě "U btizy"),
1200 • SV od školy v Ratiboři, asi 150 m Jod
cesty z Nálesi do Voděrad. OKOL: Informace o
starém nálezu podal 5.10.1974 Franto Tomášek
z Nálesi, čp. 30. NÁLEZ: Byly zde kolem r. 1932
vyorávány "silné tuhové střepy a popel". ULOŽ:
Zlomky keramiky nosil Jarosl~v Hřebejk z Nálesí do školy v Chyškách. KOMENTÁA: Podle popisu pravděpodobně latén až středověk.

J. Frohlich

198. RAZICE, o.

Hrobčice.

okr. Teplice

KULT: 1) mohylová; 2)

středověk, novověk.

LOK:

SV okraj obce, přeložka silnice Razice-Hetov.
OKOL: Záchr. výzkum 27. a 2Q.4.l974. NÁLEZ:
1) Prokopáno 5 jam, spolu s keramikou nalezeny zlomky zviř. kostí a mazanice. Sběrem získána keramika z dalších 3 míst, kde příp. objekty
byly již zničeny předchozími silničními pracemi. 2) Sběr na hromadě hlíny, pocházející z výkopu silnice. ULOŽ: AÚ tsAV, exp. Most, 1) č.př.
252-256/74, 258-260/74; 2) č.pt. 257/74. LIT:
Hlál. čj. 816/74 exp. Most.

I. Rada - P. Braun
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199. ROSIQ:, okr . Chrudim
a)

KULT : Únětická k.? LOK: Cihelna B, ppč. 444/1.
OKOL : Záchranný výzkum ll.III.1974 (J. Sigl).
NÁLEZ : Obj. 2/74 - jáma zásobnicového charakteru, bez nAlezň.

b)

KULT : Pozdní doba halštatská. LOK: Křižovatka
silnic na Chrast, Aestoky a Dobrkov, rozšířené
část, ppč . 456. OKOL: Záchranný výzkum 21. - 22.
III. 1974 (Vokolek, Sigl). NÁLEZ: tást polozemnice a kdlovou konstrukcí. Nalezeny střepy, zvitecí kosti, tvrdě vypálená mazanice, ořezan, parohy, žel. předmět, přesleny. Sběrem na poli
ppč. 456 nalezeny další střepy. ULO!: M Hradec
Králové , pt.č. 35, 104/74.
v. Vokolek

c)

KULT: Středověk - tvrz (15. stol.) OKOL: Terénní
prdzkum 12.III.1974 (Sigl). NÁLEZ : Tvrziště m6
prdm. asi 40 maje již v terénu ěpatně znatelné, protože bylo narušeno zemními pracemi v r.
1959. Okolo tvrziětě probíhá 15 m široký příkop.
Nalezeny střepy a úlomky mazanice. ULOŽ: Dep. K
Hradec Králové, př.č. 111/74. LIT: A. Sedl6ěek,
Hrady a zámky I, 220-222, archiv AÚ tSAV v Praze,
čj. 1021/61.
J. Sigl

200. ROZBtAICE , okr. Hradec Králové

~ULT: Doba laténsk6. LOK: Pole ppč. 198/2 . po levé straně silnice Hradec Králové - Sadová. OKOL:
Nal ezl v březnu 1974 na povrchu polep. Černt
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z Rozbětic. NÁLEZ : Drobný kroužek ze zeleoaYého kamene. ULOŽ: M Hradec Králové. př.č. 21/74.
KOMENTÁA: V místech je laténské a římské sidliětě.

v.

Vokolek

201. SABtNICE, o. Havraň, okr. Most
KULT : Mohylová, knovízská. LOK: U luk. OKOL:
PoYrchový prdzkum 25.3.1974. NÁLEZ: Sttepy,
kosti, mazanice na ploše cca 6 ha. ULOf: AÓ
tsAY, exp. Most, č.př. 15/74. LIT: H. Preidel,
Urg. Funde Brux, 154 an. trat l a hlášení čj.
-&74/74. KOMENTÁA: Povrchový sbór doložil, že
Y místech, posud známých jen velkým depotem
bronzových Hekerek, se nachází rozsáhlé aídlištA„

.J „

Muška - P. Braun

202. SÁZAVA, okr. Kutná Hora
KULT: Středověk. LOK: Bývalf slovanskf klášter.
Severní zahrada. NÁLEZ: Výzkum pohřebiště a okolí centrály z 11. století. V roce 1974 pokraěo
Yal výzkum v severní zahradě bývalého sloYanského
kláitera v Sázavě. Výzkum probíhal od května do
října. Protože deštivé počasí ztěžovalo práci,
zájem archeologň se soustředil na propracování
kostrového pohřebiště jednak uvnitř objevené
centrální stavby, jednak kolem jižní a severní
strany kostela. Zatím bylo odkryto 178 kostroYfch pohfbd. Podél jižní strany kostela byly
pohfby poruěeny ptístavbou obdélné budovy,
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jejíž zdi byly 130 cm silné; na severní straně
byla přistavena menši obdélná sakristie, jejíž
zdi byly 60 cm silné. U pohřbd se nacházely
kroužky opaskd, jednoduchý prsten, zdobený vrypem, bronzové záušnice. Pod východní apsidou
centrály nebyly žádné kostry, ale objevilD se
zde porušené hliněné ohniště, v němž se našly
zlomky hradiětní keramiky, zdobené několikaná
sobnou vlnici. Protože se objevená centrální
ataYba nalézá uprostřed zahrady, byly provedeny zkušební sondy směrem východním, jižním, severním a západním. Podél západní strany byla
v ěíti 2 m zachycena vrstva z upěchovaných kamend, zlomkd cihel, dlaždic a prejz, která smětn
J• na sever a na jih. Patrně se jedná o cestu,
v jejíž úrovni byla nalezena mince s datem 1692.
V severní části zahrady byly zachyceny zdi rdzné šíře a hloubky, které se budou plošně odkrývat. ULOŽ: AÚ ČSAV Praha. LIT: Viz BZO 1973.

K. Reichertová

203. SEMICE, okr. Písek

KULT~ Blíže

kamenný nástroj.
Pravděpodobně středověk až recentní. LOK: Pole
pod lesem Havírky, východně od části obce Na
Flekačkách. OKOL: Nalezly ženy při sbírání kamene 20. 6.19.7 4. AutoroVi zprávy přinesl J. Kurz
z Pisk~. NÁLEZ: Nástroj z jemnozrnného křemenné
ho pískovce, d. 200 m, uprostřed obdélníkového
kulturně neurčený
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prdřezu

(79 x 72 mm), na obou koncích zaěpiča
t6lf. Brousek? ULOŽ: M Písek, pt.č. 104/75.

J. Frohlich

204. SKOtICE, okr. Strakonice

KULT: Raná

doba bronzová; z mohyly nebo
z mohyl. LOK: Nejbližší okolí Skočic. OKOL:
Někdy před r. 1948 daroval říd. uč. p. Sobotka
do M Písek několik nádob a zlomkd, pazourkové
nástroje, která podle něho mají pocházet z jedné nebo více mohyl v okolí Skočic. Bližě1 lokace a nálezové okolnosti nelze již zjistit.
NÁLEZ: 1. Velká mísovitá nádoba - část, zach.
v. 220 mm. I. č. 335. 2. Džbánkovitá nádoba
s úěkem, pod hrdlem řada rytých trojúhelnikd,
Typlněnfch krátkými ěikmými rýžkami, v. 96 nm.
I.č. 332. 3. Mísa s ven vyhnutým okrajem, pod
ním svisle provrtaný, dold sklopenf pupek, v.
T8 nn. I.č.333.4.Pazourkovf hrot ěípu, trojúhelnikovitf. I.č. 320 - v muzeu ztracen. 5. Plochf
pfealen, pr. 45 am1. I.č. 323. 6. Dvojkonickf
přeslen, pr. 46 nn. I.č. 324. 7. 4 zlomky nádoby, i.č. 336. I.č. 325. 8. Spodek nádoby i.č.
33S. I.č. 326. 9. Zlomek nádoby i.č. 331. I.č.
327. 10. Rovná podstava nádoby i.č. 331. I.č.
328 a 330. 11. 4 zlomky výdutě nádoby. I.č. 328.
12. Zlomek výdutě. I.č. 329. Zlomek výdutě zásobnice~ I.č. 331. 13. Jedenáct zlolllkd zásobnice 1.ě. 331. 1,. Část zásobnice s nalepenou
střední
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plastickou páskou se zéfezy. I.č. 336. 15. Zloaek mísy, I.č. 337 - 338. 16. tást džbáneěku
s péskovtm úěkem. I.č. 340 - 341. Zlomek džbánečku sub 16). I.č. 339. 18. Zlomek téhož džbéneěku. I.č. 341. 19. Zlomek nádoby. I.č. 3,2.
20. K uvedenému souboru patřily, dnes ztracen,,
2 pazourkové nástroje. I.č. 321 - 322. (obr.
33-35). ULOŽ: K Písek, inv. č. A 320 - A 3,2.
LIT: Částečně publ. L. Hájek, Jižní Čechy ve
starší době bronzové, PA XLV, 1954, 136, obr.
10: 7-9: NZ AÚ čj. 3147/67 (J. Michálek).
J. Michálek

205. SlUPEt, o. Křelovice, okr. Plzeň-sever

KULT: Eneolitické výěinné sídliště. LOK: Vrch
Vinice ( KÓ.ta 589); ZM 11-44, 8 mm od S a 168 an
od Z s.č. OKOL: Sběr expozitury AÚ v Plzni
r. 1962 a sběr P. Degla z Plzně, předaný 28.5.
lť73. NÁLEZ: Keramické zlomky (slámovéní, hlubok, vodor. rýhy, vyhnuté okraje a zl. misek
- obr. 11:5-9), mazanice, zlomek kam. mlfnku.
ULOŽ: AÚ ČSAT exp. Plzeň, přir.č. P 19/73 a
P .;74, LIT: V. Šaldová, Dvě nová eneolitická
výěinná sídliště, A.R XII 1960, 625, obr. 2291-4. BZO 1971, 133.
A. Beneě
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20&. SLABtICE. okr. Fisek

KULT:

- ~ohyly. LOK: SSZ od Dubového
vrchu (501 m) JZ od samoty Široká, v hlizkosti
Týškového bodu 524 m, asi 1500 m SZ od obce,
T lese. OKOL: Průzkum 13.7.1974. NÁLEZ: Skupina 3 - 4 nízkých mohyl (průměr 6,0 - 8,0 m,
výška 0,40 - 0,50 cm) s vyčnívajícími kameny
konstrukce. LIT: Nepublikováno.
Pravěk

J. Michálek

20T. SLANf, okr. Kladno

KULT: KNP,

slovanská, k. blíže neurčeno (eneolit?). LOK: "Pod Slánskou horou", jihovýchodní úpatí Slánské hory. OtOL: Při vfatavbě areálu Zemědělského stavebního sdruženi se sídlem ve Slaném byly porušeny sídlištní
objekty. NÁLEZ: Z období KNP, k. únětické, knovízské se podařilo prozkoumat několik jam s keramickým inventáfem, zviř. kostmi a kamennými
drtidly. V blite nedatované jámě se naěel vývrtek z otvoru kamenného nástroje (eneolit?).
Ze starěi doby hradištní byla částečně prozkoua6na polozemnice se zříceným krbem v nároží a
poaěrně ěetnými keramickými nálezy. ULOŽ: Art
l:sAY Praha. LIT: Hláěeni ěJ. 4802/74, 8889/74.
O slov. polozemnici údaj in PA LXVI 1975, 160161.
v. Moucha
wtětickA,
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208. SLEPOTICE, okr. Pardubice

KULT: Hradiětní sídliětě. LOK: Pískovna, parc.
č. 141/1, 142/2, 154/1, 150. OKOL: Negativní
prdzkum 4. IV.1974 (Sigl).
J. Sigl

209. SMRKOVICE, okr. Písek
a)

KULT: Únětickt mlat bez bližších údajd. LOK: Na
katastru obce. Podle některých náznakd snad na
poli S od Zámečku. OKOL: Mlat byl nalezen někdy
v letech 1966-1968 neznámým pracovníkem JZD a
v místní kanceláři se používal Jako těžítko. Autorovi zprávy předal 2.8.1974 Jindřich Kurz
z Pisku. Nálezce se nepfihlásil ani přes výzvu,
zveřejněnou s fotografii nálezu na vývěsce v obci. NÁLEZ: Mlat s oběžným žlábkem uprostřed, vyrobený z valounu leukokratní drobnozrnné žuly
a muskovitem a větěim množstvím makroskopického
andalusitu. V ČSSR výskyt této horniny nebyl pops6.n (určeni J. Macharta). Délka 116 mm, max.
prt\měr valounu 87 x 69 mm, prdměr žlábku
77 x 62 mm, váha 97 dkg (obr. 27:2). ULOŽ:
U autora zprávy.

b)

KULT: Depot z mladěi doby bronzové. LOK: Obecni
les, ppč. 633/1, východní okraj malého lo.mu
(8 x 12 m) asi 120 m JZ od samoty čp. 104. Jelikož je v okolí řada podobných loim, označen
dnes nepoužívaný lom s nálezem letopočtem "1907N
černou barvou . OKOL: Místo nálezu z r. 1907 uká-
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zal autorovi zprávy l esník v .v . Jan Bečvář
(Smrkovice čpo 67), kterému bylo v d obě nálezu 11 let. Depot objev i l jeho jmenovec Josef
Bečvář, který j iž zemřel . NaleziŘt 6 navšt íveno
a zaneseno do mapy 17. 8 . 1974. ULOŽ: M Pí s ~~ ,
i.č. 54-58. LIT : Otava~ XXIX, ~. 10, 9.3.1907;
J. Sou~up, Sou pi s památek h is t. a um ě l. v polit. okr. Píseckém, 1910, 308 ; A. S edláček ,
Dějiny měst a Pisku , d. I, 1911, 15 ; J. Bouzek,
Problémy knovízs ki a milav ečské kultury, Sbor ník NM XVII, 1963 , 112 ; O. Kytli c ová, AR XVI ,
1964, 519, 547 , 552, 554. KOMENTAA: Lom proti
samotě čp. ~04, ve k terém byly n al ezeny zl omky pr a v ěké keramiky (srov. BZO 1966, 70) , není
totožný s lomem, v e kterém byl depot ,
halstatsKé sídli ště . LOK: Pole
ppč. 245/1 , 500 m VJV oc! kapl ičky ,, obci na
jižním s vahu sedla . OKOL : Zji š těni a povrchový sb ěr J . Fr ohlicha 1 . 12 .197 4 . NÁLEZ: St opy
již d říve vyorávané kult urní vrstvy na ploše
cca 50 x 25 m. Zlomky ná doo a hlin ěných závaži. ULOŽ: U autora zprávy. KOMENTÁA: Na ploAe
s halštatskými nálezy t éž vltaví n s otřelým
povrchem. Lokalita je mimo nález ovou oblast
vltavind (R. Rost, Vltavíny a tekti ty, Praha
1972; plánek naleziět vltavínu v ČSSR ). Podle
sdělení geologa J. Macharta vš ak není nález
vltavínu na t omto mí stě zcela v yloučen .

c) KULT :

Pozdn ě
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d) KULT : Mohyla blíže nedat ovaná. LOK: SV část le•a Hdrky, 500 m JV - VJV od kÓty 462 ,5 m (Na
zámku) u lesní cesty . OKOL: Povrchovf prňzkum
J . Frohlicha 12. 9 .1974 v doprovodu Jana Beč
váte, lesníka v.v., který pamatuje výzkum mohyly kolem r. 1910. NÁLEZ: Osamělá mohyla s prokopaným sttedem. LIT: K lokalitě : Otavan XXIX,
6. 22, 1.6.1907; J. Soukup, Soupis památek hist.
a uměl. v pol. okr. píseckém, 1910, 308; A. Sedláček , Dějiny města Písku d. I., 1911, 15.
e)

.

KULT : Sttedověké zbraně. LOK: Lovecká chata v le•• Hdrky na ktižovatce silnic Putim - Selibov
a Smrkovice - Kaletice. Prostor mezi chatou a
atudnou. OKOL: Zjištěni bližšího místa nálezu
a nálezových okolnosti autorem zprávy 20.8.1974
od pamětníka nálezu Jana Bečváře, lesníka v.v.
Nalezl v r. 1935 Jan Salát ze Smrkovic při 6pravě terénu kolem chaty. NÁLEZ: Železný meč a sekera. ULOŽ : M Písek, př.č. 76/1935 (meč). LIT:
IX. zpráva Muzea Dr. A. Sedláčka v Písku za r.
1935, 5 .

t) KULT : Novověké kamenné hromady. LOK: Viz BZO 1970,
76 (chybně pod lokalitou Maletice) a další místa
v H4rkách. OKOL: Sděleni Jana Bečváře ze Smrkovic, lesníka v.v. v r. 1974. NÁLEZ: Kamenné hroaady, uvedené v BZO 1970, 76 jako případné mohyly, jsou zbytky po kopaničAtstvi. LIT: O kopanin6ch v Hňrkách píěe A. Sedláček, Dějiny města
Pisku III, 1913, 52, 64.
J. Frohlich
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210. SOLEC, okr. Mladá Boleslav
KULT: Stfedověké tvrziětě. LOK: V okraj obce.
OlOL: Zjiělovaci sondát. NÁLEZ: Keramika, klič .
ULOŽ: Bude předáno do M v Sobotce.

J. Waldhauser

211. SPOAICE, okr. Chomutov
KULT: Knovízská. LOK: Asi 1 km JV od vsi, v místech "Střelnice". OKOL: Dne 21.4.1974 byl prováděn kroužkem při OVM v Chomutově povrchový
prdzkum v místech jižně od Chomutova v prostoru mezi Spořicemi a dvorem Anna, kde byl vybagrován odpadní kanál z oceláren VTŽ. NÁLEZ: Ve
vykopané hlíně podél rýhy byla zjištěna místa
se značnou koncentrací keramických zlomkd, které pocházejí patrně z porušenfch sidl. objektd - jam. Množství keramických sttepd bylo nalézáno v celém prostoru od tohoto výkopu af po
dvdr Anna a postupně slábnoucí intenzitou. Celkem nalezeno 58 zlomkd z rdzných částí hrub6
keramiky zdobené prstovánim - nebo plastickými
liětami a 2 fragmenty závati, ULOf: OVIi Chomutov - přír. č. 90/74. LIT: Hlášení čj. 5/74
Chomutow.
E. Lehečkov6

21a. SRat, okr. Pardubice
lULT: a)

pravěk, středověk,

b)

středověk.
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LOl: a) piakov6 duna, parcela!. 382/1-2 1
318, b) parcela ě. 3,o. 341, 337. OEOL:
Terénní prdzkum 19.III.1974 (Sigl, Vokolek).
NÁLEZ : a) atypické pravěké střepy (eneolit,
pop. pole? ) , zl. keramiky 14. - 15. stol.
b) několik zl. keramiky 14. - 15. stol. ULOŽ :
M Hradec Králové, a) 40/74 , b) 39/74. KOMENTÁA:
Nově objevené l okality.
J. Sigl

213. STADICE, okr. Ústín. Labem
a) KULT: Poloha 1 A -

kultura, poloha
1 B - laténská. Poloha 11 ·-hradištní.Poloha
III - neolit, eneolit - kul. amfory, mohylová,
knovízská, latén. Poloha IV - latén. LOK: Poloha I A - severní část pole na sdružených katastre ch č. 192, 193, 195, 196 a 208. I B - obec Stadice a kat.137/1 obce Aehlovice. Poloha
II - jižní část jmenovaných ózemi. Poloha Ill z katastru 163/1. Poloha IV - z katastru 185/1.
OKOL : Systematický povrdlový prdzkum. NÁLEZ:
Poloha I A - okrajové stfepy, střepy s povrchem
hřebenovaným, zdrsněným nebo prstovaným, zdobené nepravidelným rýhováním, plastickou páskou,
žlábkováním. Střepy hlazené a leštěné. Struska,
mazanice . Poloha I 8 - okrajové střepy. Poloha
III.· - zlomky kamen. sekerek, stfep s hluboce
vtlač enými vpichy (kul. amt.), střep s ouškem.
Pazourkové úět ěpy nelze jednoznaěně zařadit neolitu nebo eneolitu. Z mohylové kultury - nejllladěi fáze - stfepy s hlazenjll nebo pratovanfa povrch•• a stře py zdobené hlubokými svislfmi
ětítarská
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rfhami. Z knovízské kultury sttepy s hlazeným,
leštěný,:n, zdrsněnýln a prstovaným povrchem, límcovitě vytažené okraje nebo vně vyhnuté. Sttepy
zdobené nepravidelným svislým rýhováním, vodorovnými rýhami, vypnulina. Laténské nálezy jsou
z misek se zesíleným a zataženým okrajem a okrajem bráněným. Vně vyhnutý okraj má na vnějěi
stran ě stopy černé smolné barvy. Bronzový knoflík. Poloha IV - Okrajové střepy z misek se zatafentm okrajem, st řepy s vleštovanou výzdobou.
Ze všech poloh je též větší po čet nezdobeného
atypického materiálu. ULOŽ: M Ústí n.L. KP 101/74,
312/74, 313/74; KP 104/74, 123/74; KP 305/74 .
LIT: Bude publikováno ve Zprávách teplického muzea za rok 1975 . KOMENTÁA: Navazuje na sběr z r.
1973.

b) KULT: Hradiětni. LOK: Severně za vsi - za hospodou . OKOL : Při bagrov ání svahu za hospodou pro
rozšířeni sálu byly v l istopadu vybagrovány hroby. NÁLEZ: Hroby byly zcela zničeny, byly bagrem
dány na jednu hromadu a z ni se podařil o vyjmout
následující nálezy: Podle antropologického posouzeni Dr . Holmerovou se jednalo o pozňstatky 4 jedinc6 , jeden byl zachován v e větší míře, tři ostatní byly zachovány pouze ve zlomcích. Ve všech
připarle ch se jednalo o plně dospělé j edince, pohlaYi bylo urči te lné u dvou j e dinců - jednalo se
o jeden mužakf a druhý ženský ske let. Hroby byly
ve hloubce asi 120 cm zapušt P-ny do s praěové
vrstvy. Nebylo možné určit způs ob jejich uloženi a jejich orientaci. Dalo 8e určit pouze místo , kde se našlo ještě někol i k zlomkd kosti a

- 204 -

několik sttepň.

Sttepový materiál pooházi patrně
ze zásypu hrobň. Nalezly se okrajov6 střepy, sttepy zdobené jednoduchou vlnici, ěirokými rýhami nebo vpichy a vě těi počet nezdobených atypických
etfepd. ULOŽ: M Ústí n.L. KP 1/74.

M. Cvrková

214. STARt l:IVICE , okr. Pardubic·e

KULT : Středověk• tvrz . LOK: Parc. č. 341/1,
346/4 . OKOL: Ter énní prdzkwa 14.2.1974 (J. Sigl).
NÁLEZ: Tvrziště je ve směru Z-V široké 25 m.
Vlastni tvrziště a val je na eeverni části poruěeno. Valy jsou 4 - 5 m vysoké. Areál tvrze
a nejbližší okolí Je zatravněno. Nové archeologické artefakty nezjištěny.
J. Sigl

215. STAR! JESENtANY, okr. Pardubice

KULT : Sídliště z období popelnicových poli a
hradištní. LOK : Pole na návrěi, na rozhraní kat.
St. Jesenčan, Blata a Dratkovic, po pravém bfehu potoka. Na kat. St. Jesenčan ppě. 358/1-2,
na kat. Dražkovio ppě. 97-98, na kat. Blato
ppě. 210-213, 215-218. OlOL: Sběr 19.11.1974
(J. Sigl). NÁLEZ: Střepy, patfici obecně období popelnicových poli. Na povrchu zoraného pole
byl patrnt narušenf objekt s keramikou střední
doby hradištnie ULOŽ: U Hradec Králové, pf.ě.
lT, 20/7.f..
v. Vokolek
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216. STÁRKOV. okr. Náchod

KULT: Stfedověk. LOK : Středověký hrad Bystrý
na ostrožně po pravém bfehu potoka Jívky (proti závodu Texlen 18). OKOL: Povrchový prňzkum
autora dne 19.9.1974. NÁLEZ: Hrad oválného tvaru s hlubokým ptikopem na východní straně. Nálezy ve vývratech. Zlomky keramiky z konce 13. poč. 14. stol. a svitek drátu, který zřejmě pochází z maltoviny zdi. ULOŽ: M Hradec Králové.
LIT: A. Sedláček, Hrady a zámky V. KOMENTÁA:
Lokalita velmi zajímav6, zasluhující zjišlovací
výzkum a srovnáni s býv. tvrzi ve Stárkově, tím
řešení jednoho z problém\ formováni dominia erbu
třmene ve 13. stol.
Vl. Wolf

217. STARf KOLÍN, okr. Kolin
KULT: Mladá d. bradiětni - kulturní vrstva? LOK:
V prostoru bývalé farní zahrady - S od kostela
sv. Ondřeje, tj. ppč. 3 (stav z r. 1889); dne•
pozemek n.p. Fruta; (ZU 13 - 32; 49 mm od V a
85 mm od S s.č.). OKOL: Pti stavbě oploceni
kolem rozAiteného pozemku n.p. Fruta; sběr a
dar místního občana architekta J. Stárka, Start
Kolin II, čp. 93. NÁLEZ: 3 střepy: 1) střep z okraje hrncovité nádoby; okraj rozevřen, vzbdru
vytažen a nálevkovitě seříznut; seříznutá ploě
ka protlabena; hrdlo nizk6, prohnuté, od těla
odsazen6: na těle horizontální žlábky; materiál
piaěitt, &lidnatý, dobře vypálenf: v= 59 na;
pravděpod. prdm. okraje= 160 mm. 2) střep
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z okraje hrncovité nádoby; okraj ven vyloienf,
atfeohovitě seříznutý; seříznutá ploěka proflabena, hrany protaženy v liěty; hrdlo n1zk6, silně prohnuté, na podhrdlf vlevo skloněné úzké
vaeky: materiál písčitý, slídnatý a dobře vyp6lenf : v= 68 mm: pravděpod. prdm. okraje=
170 mm. 3) střep z hrdla a těla nádoby, zdobenf vně horizontálními žlábky: materiál písěitf,
alidnatf a dobře vypálený; v= 63 mm. Keramika
z 10. - 12. stol. Nálezy uloženy pod přírdst
kovtm číslem 7/74; vyobrazeni na obr. 19:3/
Starý Kolín. ULOŽ: RM Kolin. KOMENTÁA: Jeden
z mála evidovaných nálezd z těsné blízkosti
kostela sv. Ondřeje (vysvěcen r. 1267).

z.

Sedláček

211. STARf PLZENEC, okr. PlzeĎ-jih
KULT: Sttedověké městské sídliětě. LOK: Stavenii-

školy ve Vrchlického ul. (kat.č • .
150/7 - jám~ č. 1 a 2), vodovodní rýha na kat.
6. 73 (Jáma č. 3) a zahrada u čp. 184 (kat.ě.
150/2 - sběr). OKOL: Záchranný výzkum ve dnech
10. a 21.5.1973 (za účasti J. Michálka) a 15.10.
1974. NÁLEZ: Zbytek pecního zařízeni, jámy a
kult. vrstvy. ULOŽ: AÓ tSAV exp. Plzeň, pfir.ě.
P 17 - 18/73, P 42 - 46/74. LIT: A. Beneš - K.
Richter, Pfisp ěvek k dějinám osídlení Starého
Plzence ve 13. stoleti. Sborník z(J( v Plzni
(y tiska).
A. Beneě
tě mateřské
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219. STRADONICE, okr. Louny

KULT: Neolit, volutová, mohylová. LOK: Ptedni
Bitina, u silnice na Pe ruc, střed parc. 1360.
OKOL : Povrchový prOzkum na trase zahrnuté rýhy
3.5.1974. NÁLEZ: Sttepy, kosti v zřetelných koncentracích na povrchu zahrnuté rýhy. ULOŽ: AÚ
ČSAV, exp. Most, č.př. 17/74. LIT: Hlá šení čj.
809/74. KOMENTÁA : Patrně zde při stavebních pracech narušeno sídltětě, starší nálezy odtud nejsou známy.
J. Muška

220. STUDENEC, o. Stachy, okr. Prachatice
KULT: Pravěké (po zdně laténské?) hradiětě. LOK:
Návrší "Obři hrad", též "Riesenschloss", 500 m
SZ od Popelné, 470 m S od vrcholové kÓty 1010 m.
OKOL : Povrchový prOzkum autora zprávy v létě
·(s d~. Kudrnáčem a J. Machartem) a 21.9.1974.
NÁLEZ : Prohlídkou rozrušených míst n ezískány opět
nálezy umožňující datováni hradiětě.Asi 80 m jižně od valu předhradí (mimo hradiětě) je mohylovitý útvar, složený z velkých balvand. LIT: J. Frohlich, Obři hrad na Šumavě, Výběr z prací členň
Historického kroužku pti JCM v Čes. Budějovicích
VIII, 1971, 204-205 (zde další literatura).
KOKENTÁA: Nejvyěěi bod hradiště je podle nového
měfeni v nadmofské výlce okolo 980 m (pOv . 1009 m).
Viz NICOV (Streit: Sudeta Xli 1936, 19).

J. Frohlich
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221. STUPKO, o. Bfasy, okr. Rokycany

KULT: Eneolitické výš. sidliětě. LOK: Vrch Kfeaen6č (kÓta 493), 1.1 km SV od kostela ve Stup..
nA. OKOL: Prňzkum 1.4.1973. NÁLEZ: Výěinn6 aidliitě vykazuje stopy starého poruAeni kamenoloaem. Na úpatí po celém obvodu Jsou nakupeny hroaady ěkváry. Lokalita, situovaná na protáhlé•.
ostrém J-S hfbetu, je druhotně rozčleněna uaě
lým sedlem na ol6manf strmý" útes na J a táhlou
část a upravenou plochou na straně k Vranovu.
Je zachována bohatá kulturní vrstva. ULof:
Drobný sběr (keramika, úAtěp z kfiětálu, mazanice) v expozituře AÚ l:sAV Plzeň, pfir.ě. P 9/73.
LIT: Hláěeni čj. 267/73 exp. Plzeň. E. Plealov6Štiková, Nová eneolitická výiinná sidliště v z6p.
a Jit. Čechách AR XXI 1969, 69.

A.

aaa.

Beneě

SYIJAXSKf 6JEZD, okr. Liberec
lULT: Stfedověk, novověk? LOK: U ěkoly. OKOL:
Pfi vfstavbě nového ěkolnibo pavilonu. NÁLEZ:
l>Ta objekty čtveroovlho p6doryau (80 x 80 cm)
• vypálenfmi stěnami, ·obaahujici v6pencov6 kaJHny - peoe na p61en1 vápna(?). KOIIENTÁll: Objekty vzhlede• t . abaenci aroheologickébo materiál•
nelze datovat.
V. Weber
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223. SVRATOUOI, okr. Chrudim
KULT: Sttedověký hr6dek. LOK: Poloha "Zkameně
lý zámek". OKOL: Prňzkum květen 1974. NÁLEZ:
Dobte zachovaná fortifikace - dvojice valň
• příkopy - na SV, V a JV straně. Na ostatních
částech velké kamenné bloky (13. - 14. stol.).
ULOŽ: M Hradec Králové. LIT: K.V. Adámek, Pam.
arch. XIX, 1900-1901, 27 - 42 (plánek).

v.

Vokolek

224. SVRKYN!, okr. Praha-západ

KULT: Hradištní, sttedověk, blíže neurčitelnf
pravěk. LOK: Vých. strana údolí ve vých. souaedstvi ktižovatky Kováry - Libochovičky Dřetovice, tj. cca 90 mm od V a 72 nun od S okraje Základní mapy tsSR (1:50.000), Kladno
12-23. OKOL: Povrchový prňzkum v. Fencl a P.
Boukal, březen 1974. NÁLEZ: Sběry: keramika vtle uvedené kulturní přísluěnosti. ULOŽ: Prozatím A0 esAV Praha. LIT: NZ čj. 8334/7f.

J. Justov6

225. ŠIROÚ tAEBtICE, o. Veliká Ves. okr. Chomutov
KULT: Knovízská, bylanská, římská, hradištní.
LOI: 1. severozápadně od obce, v poloze u "Bilého ktiže~ - tzv. Setzer. 2. nn jihozápadním
okraji obce - u hřbitova. 3. západně od obce y poloze "Vorka". OKOL: Dne 28.3.1974 jsem prováděla povrchovt pr4zkum v okolí š. Třeběic.
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NÁLEZ: 1. Na polích vpravo od silnice ze š. ffeběic do Pětipes, airně se svatujicich k okraji
vsi se vyskytovaly ve velkém mnotstvi keramiok6 zlomky ve velkfch kruhovfch shlucich. Největěí procento nálnz6 tvofily zlomky k. knovízak6, vzácněji bylansk6 a římské, ojediněle je
zastoupena k. hradištní. Celkem 602 ks. 2. Ha
poli Jižně od htbitova, v místech starěiho výkopu vodovodu hustt vfskyt keramiky knovízsk6.
Odebrán vzorek 22 zlomk6. 3. Ha polich v poloze na "Vorce• byl pr6zkum negativní, pouze ojediněle se nalézaly zlomky atypické pravěk6 keraaiky (8 zlomk6). ULof: ~VK Chomutov, pfír.ě.
85/74, 86/74 a,b,c. LIT: Hláěení ěj. 7/74 ChoE.

Leheěkov6

228. ŠTWA, okr. Strakonice
KULT: Ojedinělf mezolitickf (?)artefakt.LOK:
Pole nad tekou Otavou, vlevo od silnice ze Štěk
ně do Ptellovic, 100 • SV od hostince U Most6ka.
OKOL: Povrchový sběr autora v létě 1974. NÁLEZ:
Odltěpek hnědého pazourku s kdrou. ULOŽ: U nélezce.
J. Frohlich

227,

šnmov,

o. lvíěovioe. okr. Domažlice

IULT: Mohylov6 stf. d. bronz., ěaaně laténské.
LOl: 300 • Z od Štichova, pp6. 311 (nové). OKOL:
Záchrannt vfzkua At CSAV ve spolupréoi se zl:11
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Plzni v červenci 19 14. NÁLEZ: Jediná zaohovmA mohyla z vfchodnf č4sti rozoraného pohtebiětě na polích na rozhraní kataatr6 tečovice
Štichov (západní část tvoří mohyly v lese u
čečovic, viz BZO 1972). V min. století byl do
ní vsazen poutní křížek s kamennfm podstavcem.
Pfi zcelování sousedního honu měla být zahrnuta buldozerem. Mohyla s částečně vybudovaným
obvodovým věncem kamen4 o prOm. 10 m a v.
1,10 m obsahovala velkou kamennou konstrukci
na JZ straně, pod nit byl n6 pravidelném kamenném dlážděni umístěn žárový hrob s hmoždířovi
tou miskou, části spodku nejspíěe hrnce, kamennou koulf se středoyta kÓnicktm otvorem, čás
ti bronzové jehlice s podélným otvorem na rozěf
řeném krěku a se zlomky bronzového zdobeného
pliěku z neznámého ptedmětu. Do středu mohyly
zapuštěna druhá kamenná konstrukce téměf obdélníkovitého tvaru a dodatečným, časně laténským
!Arovým hrobem. Patřila k němu část velké hrncovité amfory, braubaěské misky, . nádoby zdobené
kolkovanou výzdobou aj. ULOŽ: At CSAV Praha
(trvale v ZQI Plzeň). LIT: NZ čj. 1374/76, BZO
1972, 25, 170.
E. ČUjanová - D. Soukupov6
Y

228. TÁBOR, okr. Tábor
LOK: Rejlkovo náměstí.
Předstihový vfzkwa městských hradeb, pokračováni sondáže na Velkém ěanci z r. 1971 a
1972. Hloubková sonda k vnitřní líci hradby .

IULT:
OKOL:

Středověk, novověk.
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NÁLEZ: Pod vyrovnávacími vrstvami novověkými
a pozdně sttedověkými (v hl. 7 m) sidliětní
úroveň 15. stol. s nálezy kňži, zbytkd obuvi
a pod. Nejnitěi úroveň se upínala na roziífent základ zdi. Nad podložím probíhala slaběi
vrstva s keramikou 13. stol. a k tomuto horizontu náležel i zahloubent objekt, zasahující
z větší části mimo sondu. ULOŽ: AÚ ČSAV Praha.
LIT< Z čj. 3988 a 5048/74.
K. Drda - K. Richter

229. TAOIOV hrad, okr. Tachov

KULT: Středověk. LOK: Zámek v Tachově. OKOL:
Stavební rekonstrukce Tachovského zámku, návltiva referenta a ing. J. Kuka ze sCRPMO 28.3.1974.
NÁLEZ: Celt areál pdv. bradu byl proiat hlubokým vfkopem pro inženýrské sítě, v době referentovy n6vitěvy ež na nevelké úseky na obou koncích již zasypané. V Jednom byla patrně obvodo•
v6 hradba, druhotně využit6 pro zřízeni kanálu.
Drub6 ptiatupná část byla situována ve vnittnim
nároží obou hradních kfidel, obsaienfch v hmoti
dneění~o zámku. Raně gotick6 zdiva byla zalo~•na na mohutné nav6fce, jejii spodní okraj nebyl
2achycen. Zde vznikl' stratigrafie byla dokumentována a byl z ni získán meněi keramickf. soubor
13. - 15. stol. Dokumentována byla též terénní
eituace v prostoru val• vedle prdjezdu dnelni·ho zAllku. V geologickfch iachticich byla kon~
atat.vána zdiva hradu, zbofen6 pfi empirové pfe-
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prOjezdu
brány a přilehlé točité schodiště. ULOŽ : At
tsAV Praha. LIT : Z čj. 2738/74, BZO 1972.
stavbě,

obzvláště

byl

ověřen prOběh

r.

Durdík

230. TAUIBERK, o. Samopše, okr. Kutná Hora
KULT: Středověk. LOK: Zříceniny hradu Talmberka. OKOL: Povrchový pr~zkum 15. a 18. 4. a 17.
11.1974 v souvislosti s urychlujícím se poklesem vyporldaci schopnosti lokality v tomto
století. NÁLEZ: Přes necitlivé úpravy tohoto
století umožnil povrchový prOzkum nový pohled
na podobu a vývoj lokality. Jedná se o hrad
složitější bergfritové dispozice, vzniklý v druh6 polovině 13. a zanik.nuvši okolo počátku 16.
stol. V čele dispozice stála kromě kónického
bergfritu další patrně v ě žovitá stavba v druhém nároží. Palác obdélného půdorysu zaujímal
celou zadní stranu mírně lichoběžníkovitého
hradního areálu. Celý hrad obtáčel parkán,do
kterého byla vložena vstupní brána. Stavba při
dnešním stavu vykazuje dvě stavební fáze, z nicht
druhé byla však spíše jen úpravou a jak se zdá
do dispozice významněji nezasáhla. Sběry archeologického materiálu byly ztíženy současným využitím hradní ostrožny, nalezeno bylo pouze ně
kolik střepd datovatelných do 14. stol. ULOŽ:
A# esAV Praha . LIT: Z čj. 9136/74; NZ čj. 252/75;
T. Durdík - J . Holeček: Povrchový prdzkum bradu

Talmberka, Sborník
blanicka 1976.

vlastivědných

prací z Pod-

T. Durdík

231. TtUICE, okr. Pelhtimov

KULT: ZSO Višněvice. LOK: Les. tral U Eustachň,
2,3 km SZ od návesního rybníka v Těmicích; ZM
23-32, 6 mm od S, 57 mm od Z s.č. OKOL: Prňzkum
2.4.1974 společně se St. Veselým, řed. muzea
v Počátkách a Fr. Skňpou z Drunče. NÁLEZ: Kruhové tvrziětě s valem a střed. zvýšeninou, 2
sídl. objekty nebo milíře, zmiklý rybník, stopy komunikaci atd. LIT: F. Roubík, Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách, 1959, 120.
A.

Beneě

232. rtšiNOV, o. Krč, okr. Písek

KULT: Mohyly blíže nedatované. LOK: Lesní poloha
Peoival, 600 m ZS:Z od vrchu Kometa v nadmořské
výšce 525 - 530 m. OKOL: Povrchový prňzkum J.
Frohlicha 10.5.1974. NÁLEZ: Skupina kamenných
mohyl. KOMENTÁA: Možno doplnit na mapku v BZO
1970, tab. IX.
J. Frohlich

233. TET1N, okr. Beroun
a) KULT: Knovízská(?). LOK: Sisyfova propast na Tobolském vrchu. OKOL: Amatérská prolongace zasu-
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tébo jeskynního vchodu(?) v průběhu let 1974-5.
NÁLEZ: Ojedin ělý střep, 3 lidské kostry v hl.
kolem 6 m. ULOŽ: AÚ tSAV Praha. LIT: Z čj.
63,2/74. KOMENTÁA: Ve výzkumu se pokračuje.

b) KULT : Volutová, únětická, neclatované lirl~ké
a zvíř ecí kosti. LOK: Jeskyně Bišilu v rokli
proti čp. 22 (viz nákres v NZ). OKOL: Amatérský jeskyňářsky zaměřený výzkum v r. 1974.
NÁLEZ: Keramika volutová, únotická, lidské a
zvířecí kosti. ULOŽ: M Beroun, 423 až 433/74.
LIT: NZ čj. 8893/74 (Sl. Vencl), antropol. posudek čj. 8247/74 (J. Chochol), osteol. posudek (L. Peške) čj. 874/75, vše v archivu AÚ
tsAV Praha. KOMENTÁA: Nálezová situace by vyžadovala ov ěřeni sondáži, nebot nálezy v jeskyni se nejspíše nenacházejí in situ (jde o
puklinovou jeskyni, do níž se předměty mohly
propadnout shora); pouze únětické střepy před
jeskyňkou se zdají podle zachování i velikosti představovat stopu osídleni.
Sl. Vencl
c) TETÍN, okr. Beroun
KULT: Středověk, pravěk. LOK: Zříceniny hradu
Tetína, hrana bývalého lomu. OKOL: Revize stavu
lokality (zkoumané v r. 1972) 22.4.1974. NÁLEZ:
Zbytek terenní situace ve střední místnosti paláce byl narušen neodborným zásahem. Stěna bývalého lomu byla v délce přes 10 m očištěna a
podhrabána naprosto necitlivým zpdsobem až do
hloubky 1 m, čímž byly hrubě narušeny statické
poměry

posledního zbytku terenni situace této
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lllistnosti a lze vbrzku očekávat jeji úplnou deatrukci vlivem povětrnosti. Na očištěném profilu byla patrna složitá situace s několikaná
sobnou superposicí objektň jak středověkých,
tak pravěkých. LIT: Z čj. 3370/7~, BZO 1972.
KOMENTÁA: Památkový referát AÚ byl požádán o
urychlenf zásah k ochran~ lokality.

r.

Durdík

23j. TISMICE, okr. Kolín
KULT:

LOK: ,.Na hradišti" nebo "Na
hradiělatech". OKOL: Předstihovf záchranný výzkum v trase pro připoj tranzitního plynovodu.
NÁLEZ: Na rozdíl od předstihového záchranného
výzkumu v r. 1972 byly archeologické objekty
ve druhé trase plynovodu zjištovAny třemi sondážními rýhami vyhloubenými strojem. Dosahovaly úhrnné délky téměř 1 km a každá z nich hloubky 110 cm a ě. 50 cm. Po vyhloubeni rýh jsme zahájili plošné odkrývání objektd, které byly při
sondáži prolaty. Největším z nich byl obranný
příkop hradiště. Výzkumem jsme zjistili, že zahroceným dnem dosahuje hl. 230 cm a pňvodni šíř
ky cca 6 m. Jeho výplň vytvořená z hlíny místy
silně promíšené uhlíky, zvl. při dně příkopu,
prokazovala, fe se vytvořila sesutím z dřevo
hlinité vyvýšené fortifikace zaniklé požárem.
K vybudováni hradby nebylo použito kamene. Zjištěnf a prozkoumaný příkop, jenž je na dnešním
Hrad iětni.

-
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povrchu neznatelnf, je základním

přínosem

pro
poznáni rozlohy tismického hradiště. O stanoveni jižního okraje hradiště na rovinné pláni
bylo zatím jen usuzováno podle celkové konfigurace terénu a povrchových sběrň keramiky. Z objevu vyplývá, ie severojižní osa hradiště měří
od prozkoumané dřevozemité hradby v re 1960 na
jižním svahu k nyní zkoumanému příkopu a s i 600 m
a tudíž hradišt ě se rozpro s tírá na ploše cca
22 ha. Půdními vrty do hl. 2 m jsm~ sledovaJi
průběh příkopu k JZ ai. ke ~vahu, který tvoří
západní stranu hradi š tě. Zji ~tovali jRme rovněž
jeho průběh k ~V. Vysledování jeho výchorlnfho
průběhu

bude úkolem ~eofyzikálního

průzkumu.

Ze sídlištních objektO, objevených s ondá ž ními
rýhami, jsm~ prozkoumdli zejména

dvě větší

já-

my. Jedna z nich byla zbytkem čtvercovité mírn ě zmloubené chaty o délce stran kolem 280 cm.
Druhá jáma mÁla oválný tvar o delší ose 3,75 m
a kratší 9~ cm. Ob ě jámy a příkop datují zlomky starohradištní keramiky shodného rázu se
starší fází klučovského hradi~tě. Z oválné jámy byly vyzvednuty krom ě zvířecích kosti ještě
dva železné nožíky. V sondážních rýhách jsme
zjistili též sídlištní vrstvy, avšak značně porušené hlubokou orbou, prováděnou na hradišti.
Ptedstihový záchranný výzkum zcela splnil svůj
účel, přes ztížené podmínky zpňsobené stálým
deštivým počasím. Objevil a prozkoumal archeologické objekty, které při hloubeni velké rýhy
pro plynovod by byly zničeny. Umožnil poznat
plošný rozsah hradiště datovatelného do 8. stol.,

- 218 -

hustotu osídlení, charakter přibytk6 ad. Též
jsme opravili a znovu vytýčili smaltované tabulky upozorňující na význam a památkovou ochranu tismického hradiště. ULOŽ: Zatím AÚ
tsAV Praha. LIT: J. Kudrnáč, Slovmské hradiště v Tismicích u Českého Brodu, AR XIII 1961,
492, 503-505, 509-519.

J.

Kudrnáč

231. TISOVÁ , okr. Ústín. Orl.

KULT:

LOK: Poloha "Staré mýto", ppč.
617, 557. OKOL: Zjištovaci výzkum AÚ tSAV
• Praze a KMVt Y Hradci Králové v srpnu 1974
(J. Sigl). NÁLEZ: Na ppč. 557 ("Na ěejbě")
položeny 2 sondy (I, II). ve kterých bylo 5
středověkých objektň (č. 1-5). Na ppč. 617
v sondě III odkryto dalších 7 objekt6. Získána početná kolekce keramiky, žel. strusky, žel.
ptedmětň, zvít. kostí ap. (13. - 14. stol.).
ULOŽ: Dep. M Hradec Králové. LIT: Zpravodaj Krajské muzeum východních tech, 1974. KOMENTÁA:
Výzkum bude pokračovat v r. 1975.

331.

TOblíK,

Středověk.

o. Žebrák, okr. Beroun

LOK: Zříceniny hradu Žebráku.
Zabezpečování zdiva hradu, vybíráni zásypu interiéru velké věže prováděné n.p. Geoindustria. NÁLEZ: Svrchní část zásypu měla
charakter bouračky promísené organickými zbytky. V této části zásypu se nacházely velké,

KULT:
OKOL:

Středověk.
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hrubě

opracované pískovcové bloky se zbytky
telezných čtverhranných tyči osazených do oloTa v otvorech do blokd vysekaných . Nelze vyloučit, že by se mohlo jednat o zbytky nějaké
konstrukce ve svrchní části věže (např. helmice) z blokd spojovaných hmoždinkami. Zhruba
pdl metru od skalního podloží se zásyp stal
tmavším, mokrým a mazlavým. Z této vrstvy bylo vybráno cca několik set keramických fragmentd, příslušících konci 13. - poč. 16. stol.
Převážnou část nálezd je možno datovat na počátek 15. stol. a její uloženi spojovat s Václavskou přestavbou věže. ULOŽ: AÚ tSAV Praha.
LIT: Z čj. 2116/74.
T. Durdík

237. TOUŽIM, okr. Karlovy Vary

KULT: Středověk. LOK: Areál zámku v Toužimi.
OKOL: Statické zabezpečeni a rekonstrukce objektd v havarijním stavu, komise 22.1.1974.
NÁLEZ: V areálu bývalého hradu (Jandv zámek)
bylo vyhloubeno větší množství šachtic geologického prdzkumu, v nichž byly patrny zbytky
většího počtu zdiv. Na hromadách vyházené hlíny se nacházelo velké množství fragmentd stře
dověké keramiky. Dokumentaci těchto šachtic
údajně provádělo ZQI v Plzni. V organismu Janova zámku se jevi gotické jádro s místnostmi
přístupnjllli ze střední chodby a vícebokou nárožní věži. Zaniklé věže Janova zámku byly zachyceny při geologické sondáži a posléze vytěženy.

T. Durdík
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238 . TRNtNf ÚJEZD, o. Zákolany, okr. Kladno
halštatská, blíže neurčitelný
pravěk. LOK: Ostrožna v JZ sousedství Trněného
tJezda, tj. cca 94 nnn od V a 42 mm od S okraje
Základní mapy tssR (1:50.000), Kladno 12-23.
OKOL : Povrchový prňzkum: V. Fencl a P. Boukal,
5.3.1974. NÁLEZ: Sběry řivnAčské a halštatské
keramiky : některé střepy a mazanice jsou pravě
ké, blife neurčitelné. ULOŽ : Prozatím AÚ ČSAV
Praha. LIT : NZ čj. 8328/74.
J. Justová
KULT :

Aivnáčská,

239. TRUTNOV, okr. Trutnov
a) KULT:

Středověk.

LOK: Školní ul. OKOL : (21.5.74).
Sběr Vl. Wolfa a Mir. Kruliše na hromadě vyházeného materiálu z geologické sondy. Sonda V-Z proti ZDŠ, 10 mV od nároží budovy čp. 195 (býv. radnice). Hloubka sondy 2 m, ěířka 0,4 m, délka 1,8 ••
Jižní stěna sondy ohraničena základovými pískovcovými kameny. Vytěžený materiál: permskf jíl
s velkfmi peckami šedohnědé žíly. NÁLEZ: Zlomky
keramiky, l okrajovf (14. stol.) ULOŽ: M Hradec
Králové. KOMENTÁA: V r. 1974 byla prováděna geologická sondáž na území města n.p. Geoindustria
OstraTa.

b) KULT: Pozdní středověk - novověk. LOK: SpojoTaci
ulička ze severovýchodního rohu náměstí do Školní
ulice. OKOL: Sběr z hromady vytěfeného materiAlu
z křížové sondy o délce ramen 150 cm a šiř. 60 ca

-

221 -

hlub. 150 cm. Sonda položena v uličce Jižně od
vchodu do domu čp. 12 ve vzdálenosti 4 ••
NÁLEZ: Zlomky keramiky. kosti. ULOŽ: M Hradec
lrálov6. lOMENTÁA: Geologiok, sondát n.p. Geoinduetria Ostrava.
o) lULT:

LOl: Prostor při cestě vedle
1011111' na levém břehu Ópy zhruba v poloviční
vzdálenosti mezi kostelem v Horním Starém Měs
tě a závodem Te~len 011. OKOL: Sběry L. Jtr,aka
a dr. Wolfa ve splacha v těsném severozápadní•
sousedství lomu z let 1971 a 1974. NÁLEZ: Zlomky keramiky. ULOŽ: U Hradec lrálové.
Středověk.

Vl. Wolf

240. TAEBtJICE, okr. Tábor
a)

lULT: Pozdně středověká kulturní vrstva. LOl:
Tral Na spáleništi. u čp. 16 - směrem k čp. 37.
OlOL: Prdzkum na základě hláěenf uč. v.v. J. Rajlicha (ěj. 3474 A~). provedenf 5.8.1974. NÁLEZ:
V terénní vlně za stodolou nalezl M. Zajio z Plzně tenkostěnné keranidté zlomky (obr. 11:14).
ULOf: AÓ ČSAV exp. Plzeň, přir.č. P 25/75. LIT:
Hlášeni čj. 497/74 exp. Plzeň. KOMENTÁA: V pdv.
apozorněnf se zminovaly snad mohyly v okolí
ěp. 1.
~

b)

lULT: Pozdně středověká vrstva. LOK: čp. 39 u Ondřejd . OKOL: Při výkopu základd pro rodinný
domek. pfed6no 5.8.1974. NÁLEZ: Keramické zlomky.

-
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ULOŽ: At l:sAV exp.
Hláěenf ěj.

Plzeň, přír.č. P

.

24/74. LIT:

497/74 exp , Plzen.

A. Beneš

\

241. TAEBOSICE, o. Start
a)

Mateřov.,

okr. Pardubice

KULT: Sídliště laténské a římské. LOK ; Pole S
od obce, na levém břehu Bylanky, na pí s kové
duně, ppč. 315, 316, 322, 32 5, 328 a 441.
OKOL: Sběr 19.11.1974 (J. Sigl). NÁLEZ: Střepy,
přeslen. ULOŽ: M Hradec Králové, př.č. 18/74.
KOMENTÁA: Jde o zcela nové naleziště.

b) KULT: S tředověké sídliště. LOK: Na l evém bře

hu Bylanky,parc. č. 41 2/2. OKOL: Sběr 19.2.74
( J . Sigl). NÁLEZ: Několik úlomkň keramiky, šedohnědé až červenavě hnědé barvy(13. stol.). ULOŽ:
Dep. M Hradec Králové, př.č. 19/74.

J. Sigl

242. TAEBOVLE, okr. Kolin
KULT: Středověk. LOK: 152 m od středu křižovat
ky silnic Třebovle - Lipany - Kouřim, ve eněru
ke Kouřimi; ppč. 277 - silnice (ZK 13 - 31;
45 mm od V a 56 ann od S s.č.) OKOL: Záchrannf
výzkum (v tomto případě pouze dokumentace) na
základě hlášeni Okresní správy s~~nic v Kolíně
dne 29.1.1974. NÁLEZ : Podzemní dutina (chodba
nebe podpovrchovt d61?) bez pr6kazn6ho datova-
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cibo materiálu; zadl ovaná délka 510 om, ěifka
140 cm, výška 140 cm; pokračování chodby zavaleno: strop zhruba 200 cm pod dnešním povrchem;
na některých místech stěn byly zjištěny pracovní stopy po hloubeni špičákem; odebrán vzorek
horniny (inv.č. 12 056)0 Patrně 2. pol. 14. 1. pol. 15. stol. ULOŽ: RK Kolin. LIT: NZ T AÓ
Praha - čj. 6607/74; Sedláček, AR XXVII, 1975•
195-6. KOMENta: Datováno pouze na základě historidtých údajd (pravděpodobná souvislost se zaniklým klášterem v Klášterní Skalici).

z.

Sedláček

24a. TAÍSKOLUPY, okr. Louny

KULT: Knovízské, laténské a římské sídliště.
LOK: SV od vsi, lom Třiskolupy , dolu Ležáky.
OKOL: Záchranný výzkum v době od 26.3. do 4.4.74.
NÁLEZ: Knovízsk6, laténská a římské sídliště se
rozkládá na mírném svahu těsně u okraje dolu na
ploě& asi 2 ha. Byla prozkoumána asi 1/5 plochy, kde bylo odkryto 30 objektd. Většina objekt6 patři knovízskému sídlišti: 27 jam, které amžeme rozdělit do tří skupin: a) mělké a okrouhlé (10 óbj.), b) zásobní (15 obj.), c) měl
ké nepravideln• (obj. 13 a 29). Dvě chaty obdélníkové patři k. laténské a jed.na k. doby římské.
ULOŽ: A6 ČSAV exp. Most č.př. 126-155/74. LIT:
Hláěení čj. 548/74. KOMENTÁA: Naleziště pravidelně sledujeme, v případě potřeby bude výzkum
pokračovat.

D. Koutecký
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244.

rAfsov,

o. Holubov, okr. Český Krumlov

KULT: Pozdně laténské oppidum. OKOL: Systematický výzkum Národního muzea v Praze v rámci státního programu základního výzkumu ě. VIII - 3 - 1.
NÁLEZ: V roce 1974 byl proveden výzkum v západní brán ě (po~račováni z let 1970 - 73) a to na
vnější straně severního křídla kleětovité br6ny. Byla zde zjištěna siln6 kulturní vrstva
(40 cm) - přiléhající na vnější konstrukci briny - s množstvím železářské strusky, mazanice,
keramidtých střepň tuhových i jemných, železných (převážně ~vorky) i bronzových (kroužky)
ptedmětň; jedná se pravděpodobně o ěást chaty
v bezprostředním sousedství brány. Ve výzkumu
bude pokračováno v r. 1975. Byl ukoněen výzkWI
chaty (se 2 kdly na kratších stranách s kamennou podezdívkou na straně delší (severní) - jižní strana byla zničena destrukcí valu) na jižní
akropoli. Zjištovacími sondami byly prozkoumány "šance" ve východní bráně oppida, v obou byly zachyceny sídelní objekty, které zmikly požárem - patrně současně s bránou. Ve výzkumu
"šanci" bude pokračováno v r. 1975. ULOŽ: Národní muzeum, v Praze. LIT: J. Břeň, Keltské oppidum Třísov, Praha 1966. J. Břeň. Pozdně laténská malovaná keramika v Čechách, SNK 1973, fada A Historie sv. XXVII č. 4-5. KOMENTÁA: Viz
BZO 1973.

J. Bfeň
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245. TAITfK, o. Dobšice, okr. České Budějovice
a) KULT: Pravěké mohyly . LOK: Lesní traí Nad mlynéf6 polem - ŠirokA, kat.č. 3408/3. ZM 22- •4,
15 m od S, 178 mm od Z s.č. OKOL: PrOzkum na
upozorněni řed. muzea v.v. F. Tesaře. NÁLEZ :
, mohyly (3 poruěen,, 1 nejistá). LIT: A. Beneš - J. Michálek - K. Šimana, Zákl. mapa
. CsSR 1: 50.000 - list 22-44. Soupis mohyloTfch pohřebiět a hradiěl, 1974, č . '1.
b) KULT: Pravěké mohyly. LOK: Lesní traf Na homoli, kat.č. 3408/3; ZM 22-4«,8 od s a 189 mm od
Z. s.č. OKOL: Prňzkum na upozorněni fed. muzea
T.v. F. Tesaře. NÁLEZ: 2 mohyly, porušené. LIT:
A. Bene~ - J. Michálek - M. Šimana, Zátl. mapa CssR 1: 50.000 - list 22-44, Soupis a mapa
mohylovfch pohřebiěl a hradiěl, 1974, č. 42.
A.

Beneě

2'6. 1UCHOMYŠL, okr. Ústí n.L.
a) KULT: Volutová, vypíchaná, štítarská, pozdně
halštatské, laténská, řimsk6 a únětická - sldliě
tě a pohřebiště. LOK: Skrývka dolu s. kTěten
v poloze "U vodárny". OKOL: Záchranný •fzkum
v době 10.10. až 29.11.14 provedenf exp. v Mostě ve sp~lupráci s M Teplice. NÁLEZ : Vfzkum probíhal na ploše cca 4 ha, z nichž 3 ha byly prozkoum~y, zbytek odkryté plochy zabíraly haldy
nahrnuté zeminy. Na cel6 ploěe· bylo asi 400 objekt6, z nichž asi 300 bylo registrováno a to
na I. obj . 1 - 90, II. 91 - 182, III . 183 - 240,
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IV. 241 - 252. Postup při výzkumu: hroby a chaty
ztouaány cel6, Jámy a ostatní objekty kromě bohatých z Jedné poloviny. Celkový počet objekt6
patřících jednotlivý• kulturám nelze ptesně před
laboratorním zpracováním zjistit, uvádíme pouze
zatím zjiětěnf počet. Uladěí doba kamenná: 3 neilitick6 hroby a asi 90 objektd s Tolutovou a vypíchanou keramikou. Nálezy: keranika, kosti, t .am.
aekerky. Starěi doba bronzov, ~ meněi pohřebiště
!l k. únětick6, prozkoumáno 6 hrobd ve skrčené poloze, jednou pohřeb asi 4 . jedincd (antropologickf rozbor nebyl proveden), jednou dvojpohřeb.
Nálezy: keramika, kosti, pazourky a brousek. Počet sídlištních objektd k. únětick6 nebyl zatia
.J!.
zjištěn. Mladší doba bronzová: dvě jámy k. lužické s početnou keranikou a několik objektd k.
. , er
i ětitarské - jámy velkých rozměrd. Halětatsko - Y
laténské období: asi 150 objektd: chaty, jámy,
výrobní objekty. V některých jamách osteologické pozňstatky, v zailoubeném objektu cca 10 jedincd bez lebek. V chatách byla někdy zjištěna
také miska ve dně; v jedné zásobní jámě byla natafená kostra. Nálezy: keramika, kosti, zlomky
bronzové nádoby, ojed • . nástroje a ozdoby z kovu a malovaná keramika. Počátek doby římské: P
Proz.koumáno asi 5 - 6 objektd, chaty a jámy
a nálezy keramiky a kosti. Keltsa kostrové pohřebiště: prozkoumáno 11 hrob~, , nichž 3 jsou
bojovnick6, dva patři bohatým ženám. Pohřby v poloze natažené s milodary bez keramiky v obdélníkových jam6ch a kam. z6valy. Nálezy: pfea 40

-
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kovovfch předmět6: spony (dvě tzv. předduchcov
ak6bo horizontu), kopf, meče atd. Dato~Ani:
LT B 1.· ULOŽ: Af
exp. Most, zatím bez
ň.pf. LIT: Hlášeni čj. 1333/74 a 1477/74.
lOIIENTÁA: Výzkum byl dokončen v roce 1975 na
•krytfch plochách; části neskryté budou zkoumány v roce 1976.
D. Kouteckf - J. Waldhauser

es,v

b) - DLT: 1) Volutová, vypíchan6, halštat, latén.

Volutová , vypíchaná, štítarské, středověk.
LOK: 1) Pod výsypkou. 2) Protilehlf svah za potokem. OKOL: Povrchovf sběr. NÁLEZ:
1) Střepy volutové a vypíchané zdoben6, pazourkové silexy, zlomky broušené industrie, okrajové střepy, zdobené rfhami, s povrchem hlazeným, leštěným zdrsněným, ulomky den, přeslen,
1 laténskf kolkovanf střep, střepy z misek••
zat~ženým okrajem. Zlomky mazanice, atypick6
zlomky. 2). Střepy volutové a vypíchané - pfev6žně zdobené, několik okrajových střepd nezdobených, zlomky mazanice, pazourkové silexy,
broušená kamen. sekerka. Atypické zlomky. a
střepy . s hřebenovaným povrchem, středověk6
zlomky, _některé s červeným malováním. ULOf:
K Óstí n.L. KP 103/74, 123/74; KP 124/74,
315/74. KOUENTÁA: Na uvedené ploše byla konce•
roku 1914 a v r. 1975 provedena skrývka a byl
zda proveden záchr. vfzkum . expoziturou v Yoati, K· Teplice a K 6st1 n.L.
2)

K. Cvrková
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2,1. TUCJIOMICB, o. Potetany, okr. l;esk6 Budějovice
IULT: Kobyla, doba hradišta.it LOK: Lea Na ap,lenfcb, kat.ě. 39: ZK 22-44, 216 - od V, 74 od S a.č. OKOL: ~rňzku• J. Michálka a referenta 16.l.19T4. NÁLEZ: Osamocen6 mohyla, klenat6,
•• ztetelnjnl pfikopem (pr6m. asi 10 s 8 •, v.
1,5 a). LIT: A. Beneě - J. Michálek - K. Šiaana, Zékl. mapa tsSR l : 50.000 - list 22-44.
Soupis mohylovfch pohfebiěl a hradili, 1914,
ě. 79.
A. Benei

248. TflfEC N. LABEM, okr. lolin

KULT: Yýiinn6 sidliětě - mladf lat6D a H C nebo
H D/L A. LOK: Tral "Kolo" nebo "Pod bradem•: vfchodnf část pole ppě. 1804 (ZK 13 - 41; cca
61 - od Z a 1 - od S a.ě.) OKOL: Záchrannf a
zjiělovaci výzku• autora zprévy (ve spolupr6ci • Aé Praha) v zitf r. 1974; pod 10 - 15 ca
vratvou ornic• k6l•v6 JAlly a Jamky i části zahloubených objekt6 ve skále. NÁLEZ: Ve výplni
jam, ojediněle i v nadlotí, větií amotstvi 11azanice a otisk proutí, attepy struhadlovitě
drsněné keramiky, střepy Jemné keramiky vyt6ěen6 na kruh•, uhlíky (mladý latén); attepy
z těl nádob ( H C - L .&) : pfir • ě. 1.1 /T,. ULOŽ:
RIi Kolin. LIT: Hláěenf do A~ tsAY ·Praha.
KOIIENTÁA: Charakter osídleni nešel posoudit
pro nedostatečnou ěífku sond (1 a): ve výzku1111 bude pokračováno v r. 1975: vfzkwa byl veden
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společně s Dr.

J. Hraloa, (AÚ ČSAY Praha).

z.
241.

Sedléěek

'deot':t, o. Dolní Žando•, okr. Cheb
~ULT: Středověk. LOl: Pole vprav• od silnice
Dolní Žando• - Úboěi, proti kapliěoe, 500 •
Jižně od hradu Borsohengrunu. OKOL: Povrcho•t sběr 1.9.1974. NÁLEZ: Znaěně omleté sttedoTěk6 střepy . ULOI: K Cheb.
P. Šebesta

2~. tDLIC:Z, okr. Chomutoy
lULT: Aimsk6. LOK: Asi 500 • na S od obce.
OKOL: ~e 21.4.1974 prováděl P. Pietsch kontrola •fkopu pro základy nového objektu. NÁLEZ:
Na hromadách_vykopané hliny 6 úlomk6 hrubé
tlustostěnné keramiky, na jedno• metopovitě
rozmistěn6 vfzdoba nehtovitfch vrypd. ULOŽ:
OVIi Chomutov, přír. č. 89/74. LIT: Hlášeni čj.
4/74 Chomuto•.

E.

251.

Lehečkovi

6IIU.t, o. Albrechtice nad Vlt., okr. Písek
a)

mohylové pohřebiště - blíže kulturně neurčeno. LOK: Les Pačenice (též Valenta)
asi 1300 m JJV od kapličky v ~draži a 200 m J
od rybníka Valenta, ppč. 606. OlOL : Pr6zkum
autor6 zprávy 1970, 1972 a 1973. NÁLEZ: Kohy-

lULT:

Pravěké
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lové pohtebiět6 eest6vajici ze 7 - 8 mohyl,
z nich! & je poruěeno staršími vfkopy (mj. J.E.
Chadt) do attedu: 1 mohyla je zachovan6 a 1 nejistá. Prhěr aohyl kolfs4 mezi 8 - 10 m, vfAka dosahuje af 1, 2 m. SSZ od téte skupiny je
pti lean$ cestě ploch6 zvýěenina témět ov61n6bo tvaru (d. stran cca 1 a v. 0,6 m). Účel a
at6fí tohoto objektu Je neznám6. ULO'l: Starii
nálezy (zlomky keramiky) - neznáme. LIT: J.E.
Chadt, Otavan III, 1881 (Písek) č. 20, 178;
Woldtich, IIAGW XIII, 1883, 24 - 25; týt, MAGW
XVI, 1886, 87; čj. 101/73 exp. At Plzeň (J. Michálek): návrh na ochranu čj. 1868/73 At.
J. Michálek, J. Frohlich
b) lULT: Blíže nedatovaná mohyla. LOK: V lese
600 • SSZ od samoty U Beránka, cca 40 modlev,ho břehu Stružkovského potoka a 300 m Jod
vysok6 hráze zaniklého rybnika. OKOL :_ Pl"l1zkua.
NÁLEZ: Osaměl' neporuěen, mohyla, dosud nezn6m6.

J. Frohlich

25a. IDRKI<Z, okr. Jičín

lULT:

Sttedověk

- tvrz. LOK: Poloha "Hrádet•,
kat.ě. 202/1. OlOL: Terénnf pr6zk1111 22.II.1974
(Sigl, Vokolek). NÁLEZ: Tvrziětě o prdm. 26 ••
vfika val6 3 - 5 •, mezi valy a tvrziětěm je
pffkop. Val na Z straně Je zniěenf, v JZ č6ati
tvrze na koruně val• je recentní naruěení pravidelnou sondou o rozaěrech 150 x 200 cm.
J. Sigl
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253.

asoet.

okr. Havličk4v Brod

~ULT: Novověk. LOK: ltitovatka silnic Chyěka
Chvalkov. OKOL: Náhodný nález, oznámeno autorovi pfi aluiebni cestě dně 15.10.1974. NÁLEZ:
Pfi kopáni vodovodu T ňaobi, o~r. Havličkdv
Brod na kfižovatce silnic Chyěka-Chvalkov údajně v r. 1930 byly nalezeny mince pravděpodobně
T nádobě, z nicbi zdetaly zachovány 3 ks, které
byly ptedány k určeni. Určeni minci dle dr. z.
Memeěkalové (AÚ ČSAV Praha): 1) ttikrejoar z roku 1625, . velikoat 20,6 mm, váha 1,0205 g, Morava, Ferdinand II. (1619-1637), mincovna Olomouc,
mincmistr Christ. Wohnsiedler, lit.: Ant. a Jan
Rumpl, Moravské vládni mince za třicetileté války III, Num.Sb. VIII, 1064, str. 143, č. 122;
- 2) tfikrejcar z r. 1626, velikost 21,7 mm, váha
1,238 g, Štýrsko, Ferdinand II. (1619-1637),
mincovna Štýrský Hradec: 3) tfikrejoar z r.1664,
Telikoat 21,2 mm, váha 0,9517 g, techy, Leopold I.
(1675-1705), mincovna Praha, aincmistr Christ.
Kargalik. ULOŽ: R. Havel, kronikáf, Úsobí, okr.
Havličk'llv Brod.
K. Princ

254.

fstf

NAD LABEM - KRÁSNt BAEZNO, okr. Ústí n.L.
KULT: Středověk. LOK: Za vodárnou za obci smě
rem na Mlýniště. OKOL: Povrchový aběr. NÁLEZ:
Pr6zkua byl celkea negatiTD1,nalezla jsem jen
několik sttedověkfch stfep6, dva z nich měly
ěerveně malovanou výzdobu. ULof: K Ústí n.L.
U 12S/T4.
K. Cvrkové
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255. VALEt, okr. Karlovy Vary
LOK: Areál zámku ve Valči.
OKOL: Práce spojené se statický• zabezpečeni•
zámku, komise 22.1.1974. NÁLEZ: V souvislosti
se statickým zabezpečením objektu jsou vybírány
zásypy ve sklepních prostorách vlevo od vstupu
do zámku. Patrná zdiva je pravděpodobně možno
považovat za mladší, pfíslušná až k stavbě zámku. V zásypu vápenitého charakteru se ojediněle
vyskytuje keramika 15. - 16. stol. a mladěi.
Předchňdce zámku so nacházel v prostoru vpravo
od vstupu do dnešní stavby. Zachovány jsou valen ě zaklenuté sklepni prostory zčásti zasekané
do skály, přístupné gotickým okoseným portálem.
V tomto prostoru bylo prozatím vyklizeno pouze
na úroveň podlahy, při čemž údajně nedošlo k archeologickým nálezňm. ULOŽ: Zámek Valeč. LIT:
Z čj. 2115/74.
T. Durdík
KULT:

256.

Středověk.

VELEMYŠLEVES, okr. Louny
KULT: Knovízská, sídliště. LOK: Pískovna. OKOL:
Po prňzkumu dr. D. Kouteckého byl 14.VII.1974
proveden záchrminý výzkum. NÁLEZ: Prokopány spodní části 3 knovizskýc~ jam. ULOŽ: AÚ l'!sAV exp.
Most, zatím bez pt.č. LIT: Hlášeni čj. 1128/74.

P. Braun
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25t. VELEŠÍK. okr.

lULT:

t.

Krumlov

Stfedověk.

LOK: Veleiin - Hrad. OKOL: ZA-

chrannf vfzkum v z6topové oblasti vodního díla
Aiaov. NÁLEZ: V červenci 197, pokračoval výzkum
v areAla Velešína, na jeho vnittnf ploěe. Byl
objeven objekt na obdélném pňdorysu s apsidálni• závěrem na vfchodni straně, jehož podlaii
leželo na skále v hloubce max. 3,00 m pod povrchem. Vchod do objektu byl od jižní strany,
v ose apsidAlniho závěru byla odhalena substrukce menzy. Ti• bylo jednoznačně prokázáno, a objekt je hradní kaplf, stavbou z doby založeni
hradu před polovinou 13. století. Zdivo kaple
lirok6 prňm. 100 cm, bylo budováno z lomové
tuly na maltu, vnitfni stěny byly omítnuté. Na
severní stěně lodi zňstal zachován zbytek p6vodn1 freskové výzdoby se zvířecími motivy.
Vnitfni rozsah stavby 3,15 x T,8 m, apsida
2,35 m světlost, hloubka 2,2 ••
A. Hejna

258. VELIKÁ VES, okr. Chomutov
pozdní středověk Bil novověk. LOl:
Pískovna JZD, Z od vsi. Zaměteno J. Zárubou.
OlOL: Při pravidelném prňzkumu pískovny zjiětě
no její rozšíření. Záchrann6 akce dne 25.9.197,.
NÁµ:I : .Naruěenf hrob kultury se ěňňrovou keramikou, s pohřbem 2 jedinc6. 2 mělké jámy silně naru.i en6 skrývkou nadloží, výplně obsahovaly pozdn6 atfedověké až novověké sttepy. 2 hypotetick6

lULT:

šňňrová,

-
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mělké jámy, bez nález6. ULOŽ: AÚ ČSAV, exp. Most,
č.pt.

111/74 at 113/74. LIT: Z čj. 1249/74 Most.
KOUENTÁA: Polykulturní naleziětě, pravidelně narušované těžbou písku již od roku 1955.

z.

Smrž

2~9. VELIM, okr. Kolin
ln~112 •

KULT: Mladší doba -hr.ad., velimskt typ - sídliště.
LOK: Návrší "Skalka", kamenolom Okr. správy silnic v Nymburce (část leží na ppč. 234 - k.ú. Nov, Ves). OKOL: Při skrývce skalního nadloží zachyceny bagrem lidské kostry. Záchr. akce na z,kladě telef. hlášeni vedoucího kamenolomu p. Kubelky provedena dne 22.XI.1974 (V. Spurný - z.
Sedláček). NÁLEZ: Na okraji bagrované plochy dvě
skupiny lidských kostí, do značné míry porušených; navzájem byly vzdáleny 5,5 m. U skupiny
č. 1 nalezeno 7 drobných zlomkd keramiky, u skupiny, kde zjištěna část pánevní a stehenní kosti
v neporušené poloze, byl nalezen větší zlomek
džbánečkovitéhe kofiiku a několik malých stříp
kd. Zmíněné intaktni kosti ve skupině č. 2 ležely v tvrdé světle ěed6 zemině(zbytek výplně objektu). Pro posouzení nálezu je rozhodující výsledek antropologického rozboru, provedený J. Chocholem: v obou skupinách ležely již pdvodně velmi neúplné a navzájem smíšené pozdstatky 5 osob,
jejichž lebky byly roztřiětěny a těla rozčleněna
(posudek čj. 166/75 ze dne 8.1.1975). ULOŽ: RK lo•
lin, přir.č. 14/74: Antropol.odd. A6 ČSAV Praha,
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č.

Ao 6802. LIT: NZ čj. 8839/75 • AÓ Praha. srv.
F. Dvoták, Pravěk Kolínska a Kouřimska (1936);
J. Hrala, Střední Čechy (1968) - kand. disert.;
T. Spurnf, 00 LVII - 1972 (společ. vědy).
lOMEMTÁA: . Zlomek džbá.nečkovitého koflíku v intaktní poloze u skupiny kosti č. 2 dovoluje zafadit nález do ve'limského typu (v rámci starolufického stupně); ostatní drobnf střepo•t materiál lze datovat jen obecně do stř~d. až mladěi
doby bronz. Rozčleněn, a neúplné lidské kostry
jsou dnes již zn,my z vice sídliět střed. at
aladěi doby bronz. Ze "Skalky" u Velimi je doloten neobvykle vysokf počet kostrových pohřbd (dosud 19); k nim přistupuje i těchto 5 dalších neúplnfcb koster, nerituálně uložených .

v.

Spurný -

z.

Sedláček

260. YELd BAEZNO, okr. Óstí n.L.
IULT:

LOK: "Pustý zámek" - zaniklý
středověký hrádek. OKOL: Zkušební sonda na hrAdk• - povrchová, největší hloubka 40 cm. NÁLEZ:
Zlomky keramiky ze 14. - 15. stol., červeně malovan~. Okrajové zlomky, torzo mísy , části džbán•
k6, zlomky den, střepy se žebrováním nebo rfhami,
nezdobené atypické střepy. Z ostatních nález6 to
byly 2 mince - jedná se o parvus Václava II. (dle
ur·čeni dr. Nemeškalové) železná ěipka, železnt notik, bronzové z6važičko. ULOŽ: :U 6st1 n.L., KP
311/74. KOMENTÁA: Pr6zk1111 bude v následujících
letech pokračovat.
:u. Cvrkov6
Středověk.
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261. VELŮ HYDČICE, okr. Klatovy

KULT : Slovanské hradiště Prácheň. LOK: ZK 22-32,
35 mm od Z, 99 1111 od S s.č. OKOLz Prňzkum 12.5.
1973. NÁLEZ: Pti úpravě lesni cesty, spojuJfci
okr. silnici z Horataovic do V. Hydčic a hthitov u kostelíka s~. Klimenta na hradišti, prováděné v rámci volebního programu MNV v. Hydčice a povolenf ONV, byla citelně poškozena centrální čáat předhradí J a JZ od hřbitova a protržen val, v těchto místech al 3 m vysokt. V pr4rvě valem je patrn6 zuhelnatělá dtev. konstrukce
a kam. plenta(?). LIT: .Hlášení čj. 297/73 exp.
Plzeň; Vtběr z prací 12, t. Budějovice 1975,
207 - 208.
A. Beneš

262. VELKf BOR, okr. Klatovy
KULT: Středověk. LOK: Farní kostel sv. Jana Kftitele. OKOL: Záchranný výzkum 1974. NÁLEZ: Záchrannf archeologickt výzkua prováděnf ve Velk6a
Boru Archeologickým ústave• ČSAV v listopadu a
prosinci 1974 a závěreč. práce v lednu a únoru
1975 byly vyvolány generální opravou kostela a
výstavbou ústředního topeni, větracích kanál4 a
připravovanou výměnou dlatby uvnitf kostelní stavby. Vtzkum byl prováděn .Jako záchranná akce na
sakr ální památce prv6 kategorie, u nit podle dosavadního stavebně bistorick6bo vývoje bylo motno předpokládat starěi vtvoJov6 články. Při opr avě omítek na vnější straně jižní obvodoY6 zdi
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a u sakristie byla nalezena starší zazděná okna, která naznačovala starší etapu stnvby, ne!
se obecně předpokládalo, a kterou bylo možno
datovat do doby po roce 1200. Při výkopu proYeden6m nejdtive na severní straně lodi v místech
kanálu pro ustředn! topeni v délce obvodového
zdiva bylo zjištěno pdvodnf uloženi zdiva do
mělk6 základové šachty přímo na skálu, která
byla již ve značně zvětralém stavu. Nebyly zachyceny starší sídlištní vrstvy ani materiál,
ktert by datoval vnitřní výplň pod dneění barokní dlažbou, která je vytvořena z podélných, obdélnikových žulových ploten o síle 15 - 20 cm,
délce 40 - 60 cm a šířce cca 30 cm. Rovněž situace sledovaná v prňběhu výkopu pro topný kanál a vótraci šachtu o šířce 60 cm a hloubce
50 cm v celé šířce lodi nezachytila předpoklá
dané starší zdivo v lodi. U severozápadního nároží šachty byly zjištěny stopy po mladším pohfbu, který nebyl blíže zkoumán, protože zasahoval
pod základy tehdy stojící barokní kruchty. V dalěi části výzkumu byl proveden výkop na jižní
straně lodi podél jižni obvodové zdi. Položeni
výkop• bylo vázáno na situováni kanálu pro ústřední topeni včetně větracích kmiálkd a nebylo
možno vést doplňovací sondy do vnitřní části lodi, kde jsou kostelní lavice. Při tomto výkopu
v jihozápadním nároží byl 4,5 m od západního prň
ěelí v torzovitém stavu dochováni zjištěn kamenný základ pdvodniho, nejstaršího vchodu do kostela, který byl později, patrně ještě ve středo
věkém období , zazděn. V blízkosti vchodu byl
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nalezen dalěi kostrovf hrob západovýchodni orien•
tace. patrně již v mladší situaci porušenf rovněi recentním zásahem. Protože zasahoval v době výzku1111 do prostora kostelních lavic, nemohl
být dále zkoumán. V této části výzkumu byl u n6rofn1 adi v jihovýchodní části nalezen v hloubce 45 cm velkf zlomek čtvercov6 cihlové dlaždice s hladkým povrchem o rozměrech cca 20 x 22 x
3 cm. Místo nálezu bylo vzdáleno 160 cm od východní zdi vítězného oblouku a nález byl v hloubce 37 cm. V těchto místech byly rovněž nalezeny
zlomky středověké keramiky, rámcově datovanf do
14. století, u nichž však nebylo možné zjistit
souvislost s uložením dlaždice. V závěrečné čás
ti výzkumu byla zvednuta dlažba v kněžišti a
zjištěn pod dnešní dlažbou velmi mělce zahloubenf pětibokf závěr nejstarší stavby. Při zvednuti dlažby ve vlastni lodi a při kladeni nové
dlažby nebylo nalezeno žádné starší zdivo, ani
stopy po pilířích nebo případné základy empory.
Výsledky archeologického výzkumu naznačují, te
stojící zdivo lodi pochází z nejstarší fáze kostela a jdlo poměrně široká dispozice je pdvodni,
včetně situování vítězného oblouku. Struktura
zdiva vlastního základu zjištěného nejstaršího
presbyteria i stojící nadzemní části nejstarší
et apy kostela jsou charakterizovány podélnými
lomovými žulovými pl6ty, které nebylo možno upravit do podoby kvádřikov~ho zdiva. což bylo dáno
neopracovatelností tvrdého materiálu. Z hlediska datování vrstev. které pocházejf z dob zalofení etavby, je nutno konstatovat, te Jsme zcela
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závisli na architektonickfcb čl6noioh, které
jsou uplatněny na nově zjiětěných oknech, které pocb6zej1 z nejstarší stavby. Stavbu lze
rúco•i zafadit do doby nejdfive kolem poloviny 13. století. ULOŽ: AÓ ČSAV - pracoviět6
Praha. LIT: F. Kaěi6ka - B. Nechvátal, Poznámky ke stavebnímu vfvoji kostela ve Velkém Boru
u Horataovic , PP 1976 (v tisku).

B. Nechvátal

263. VELTižE, okr. Louny
KULT: Knovízská Jáma. LOK: U htbitova západně
od vesnice. OKOL: Záchrann6 akce 3. s. a 23.
9. 197,. NÁLEZ: Ve východní stěně pískovny vykopána asi polovina zásobní jámy kuželovitého
profilu a okrouhlého pddorysu s ěedou popelovitou vfplni. Ze spadlého bloku pod stěnou pískovny vybr6ny střepy. ULOŽ: At tsAV, exp. Most
zatim bez př .č. LIT: Hláěeni čj. 800/74 a 1230/
74.

D. Koutecký

2&,. VEPAEI, o. Nové Ouholice, okr.

Mělník

KULT: Knovízská. LOK: Pol. Na Hebroně (Na sochornici) mezi kostelem a obci; ZM 12.22 Mělník, ok.
bod• ~.4 cm od Z & 20,3 cm od J s.ě. OKOL: Povrcbov6 sběry, P. Boukal. Nelahozevea, bf.ezen
197,. NÁLEZ: Keramick6 střepy. ULOŽ: K Mělník,
ě. inv. Pr 17722 - 1?732.
K. Sklenáf

-

265.

2.f.0 -

visu, o. Mohelnice, okr.

Plzeň-Jih

KULT: Rýžovnick6 sejpy, sttedověk. LOK: Cca 650
ai 900 m JJV od osady Viska, 1700 m SZZ od kaple v Mohelnici, 1400 m JZZ od kaple v Kladrubcích. OKOL: Prdzku• 17.5.1974, zároveň jednání
o pam. ochraně lokality. NÁLEZ: Hlavni část aejpd leží na levém btehu terného potoka (pastviny
kat.č. 1080, 1128, část. 391/1) na pravém břehu
potoka je zbytek rýžoviště na parc. 344. Sejpy
na březích dosahují z načné výšky, směr~m do svahu jsou nízké. Sběrem na výšině nad Velkým vísickf• rybníkem JV od osady (kat.č. 377/2) získána
sttedověká keramika. ULOŽ: Sběr přir.č. P 17/74
v A6 tsAV exp. Plzeň. LIT: Hláěení čj. 368/74
exp. Plzeň. KOMENTÁA: Dalěi rýžoviště o rozl.
cca 450 - 500 x 50 - 100 m je na levém břehu potoka Víska mezi Mohelnici a Tojicemi. Tyto sejpy,
v aev. části místy naruěené dřívější drobnou těž
bou písku a regulací potoka padnou za oběl rekultivaci.
A. Beneš

266. VITWICE, o.Veliké Ves, okr. Chomutov
KULT: 1) Hradištní - sídliště. 2) Pravěk, hraťiět
ni, sttedověk - sběr. LOK: 1) Náves (stavba mostu) a regulace potoka Te vsi. 2) Pole JZ od Boiich muk, za železniěnf trati. OIOL: Po prdzkullU I. Rady byl ve dnech 20. - 26.VI.1974 proveden záchrannf vfzkum. NÁLEZ: Ve stěnAch výkopu
pro základy mdstku byla prozkoumána narušen6
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J'ma a zahlubujicí se

část

kulturní vrstvy.
Výzkum a sběr u regulace potoka, protékajiciho vsí, ptinesly vesměs hradištní materiál .
Sběrem na poli byly získány málo výrazné stře
dověké, h~adiětní a pravěké (d. bronzová?) sttePY• ULOŽ: AÓ ČSAV exp. Most, zatím bez č. př.

LIT:

Hláěen í čj.

1038/74.

P. Braun

287. VLASTEC, o. Oslov, okr. Písek

---

guLT:

Sídliště

z mladší až pozdní doby halštatak6 a sídliětni objekt z mladěi af. pozdní doby
bradiětnf. LOK: Pole ppč. 347 na návrěi "Na Babyloně•, 800 m Z od Vlastce. OKOL: Záchranný •tzkum J. Frohlicha 20.10. a 28.10.1974. NÁLEZ:
la mírném S svaha nalezeny zlomky halětataké keramiky a ailexovf odětěpek. V jednom mistě část
Yyorané kulturní vrstvy se střepy a mazanici.
Asi 250 m SZ od tohoto porušeného objekte byl
Y r. 1926 nalezen bronzový náramek, ktert je
stejného stáři jako výěe uvedené nálezy. Náramek nalezl Josef Hesoun v záhybu dnes již neexistující cesty, vedouof do lomu na nižěím
Yrcholu Babylonu. Nález ze zvědavosti rozlomil
.a později předal svému stcyci Jos. Tichému do
Prahy. Na V okraji nižěiho vrcholu Babylonu,
970 • Z od kapličky ve Vlastci, byl prozkoumán
orbou poruěenf sidliětni objekt z mladěi až
pozdní doby hradištní. Pod ornici, ve které byia Již většina nálezd, ae zachoval nepravidelnf zbytek objekt• s ěedočernow výplni, 295 om

-

242 -

dlouhý (S - J), 60 - 110 cm širokf a max. 5 cm
zahloubenf do podloži. Nalezen6 zlomky keramiky
Jsou zdobeny ěikmfmi či vodorovnfmi vrypy, ddlky,
vodorovnými rýhami, vlnici a kombinaci těchto
motivd. Na dnech nádob jsou pteváfně značky. Povrch keraniky je šedohnědf, šedý a světle hnědý
(obr. 36 - 42). Dále nalezeny zlomky asi 3 tuhových zásobnic, zvířecí kosti a železné předměty
(nožík, 3 hřeby a tyčinka čtvercového prOřezu).
Těsně Z od objektu býval lom, dnes zavezený a
upravený na pole, kde podle sděleni Jos. Hesouna byly nalézány zlomky nádob, jedna nádoba byla údajně celá. ULOŽ: Keramika halětatsk6 (At
l:sAV exp. Plzeň, př.č. P 7/75 - 1, část), silexový odštěpek (J. Frohlich), inventát hradištního objektu (K Písek), br. náramek (po smrti majitele Jos. Ticlléh• uloženi neznámé). LIT: K bronz.
náramku: čj. 69/35 A6 esAV Praha; dopis J. Hesoana (Tábor 1, Pražské sídliště 2385) ze dne 7.11.
1974 autorovi zprávy.
J. Frohlich

268. VLlOSOVICE, o. Dobešoy, okr.

Pelhřimov

KULT: Středověké sídliště. LOK: Polní tral V soudných, 1,1 km JZZ od kaple v osadě; ZK 23-31,
57 ma od S, 74 nn od V s.č. OKOL: Revizní prd.
zkus údajně slovanských mohyl podle J. Kotala,
Pam. arch. XVII, 189"1, 470 ( pře·vzato J .L. Píčem,
St ar. III, 1, 1909, 31 a R. Turkem, Slawische
Hugelgriber in Sudbohmen, 43 - s pochybnostmi).
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NÁLEZ: Dne 2.4.1974 prohlédnuta poloha na výrazném záp. svaha (v protisvahu je les Soudná
a kGtou 629.4) . Naleziště je pole beze stop mohyl. Podle sdělenf místních traktorist6 zde
r. 1972 vyorali "kruh z kamení, ohniště, uhlíky, popel a stfepy". Sběrem jsem získal něko
lik zlomkd pozdně sttemvěké keramiky a okraj
z tuhové hlíny (obr. 3:21)·. ULOŽ: AÚ tSAV exp.
Plzeň, pfír. č. P 9/74. LIT: Hlášeni čj. 286/74
exp. Plzeň, Výbě~ z prací 11, t . Budějovi ce
19T4, 115 - 116. KOMENTÁA: Pňv. ~prán J. letala nelze interpretovat ve smyslu mohyl. pohřebiětě (zmiňuje se o silnfch tuhovfob stře 
pech, pod hrdlem a páskou nehtem rýpanou), spíie ae nrdfe jednat o zanikl ou středověkou osadu.
A. Benei

289. VL~OV, o. Drabetěšice, okr. teské Budějovice
a) lULT: Starší a mladší d. bronzová ad. halštat-

skA , mohylové pohřebiště. LOK: Les Království,
kat.ě. 2184 ; ZM 22-44, 143 mm od S a 214 nnn od
V s . č . OKOL: Prdzkum v 1. 1958 - 1973, regi strace 6.2.1974 společně s J. Michálkem. NÁLEZ:
Skupina lJ mohyl (1 neporušen,, 7 porušených,
zbytek nejisté). ULOŽ: Starší .nálezy v Mt. Budějovice, i.č. 19-30 a tamtéž, sb. Ohrada, i.č.
2209 - 2221, 212f • 2136. LIT: A. Beneě - J. Michálek - K. Šimana, Zákl. mapa ČSSR 1 : 50.000 -list 22-44. Soupis a mapa mohylových pohřebiěl

a hrodi~ l. 1974,

f,,.

31. JCOMF.NTÁ'A : Df1ve Yedeno

Jako Radonice.
b) KULT: 8lovanek, •ohyly. LOI: Lesní tral U ht ebeneké ces ty, kat.é, 2784 a 2787/2; ZM 22- 44 , 140 od S a 220 nn od 'f a.č. OKOL: Průzkum autor-O, uYedenfc h • rubric• Lit. NÁLEZ: 64 mohyl • fadách
(jen 26 poru Áe ných). LIT: A. De neš - J. Mich ,lek
- M. Šimana, Zákl. mapa c ~0R 1 : 50.000, list
.
22-44. Soupis a Mapa •ohy lovfch pohřebišl a hradiět, 1974, č. 37.
o) KULT: Pravěké mohyly. LOK: Les • . traí Bahnit, S páleněk, kat.č. 2788: ZM 22-44, 161 mt od S,
226 mm od V s.č. OKOL: Zji š těni J. Michálka a
ing •. M. Šimany 16.5.1973. NÁLEZ: 10 - 20 poruienfch mohyl . LIT: A. Benei - J. Michálek - M. Šimana, Zákl. ampa ČSSR 1 : 50.000 - list 2 2-44.
Soupis a mapa mohylových pohřBbi~Í a hrad išÍ,
1974 , č. 60.
A. Benei

270. VLKOV, okr. Tábor

KULT:

- d. slovanek6 a středověk. LOK: Pískovna Vlkov I; ZM 23 - 33, cca 77 mm od S, 73 od Z s.č., těsně při pr. břehu Lužnice u železn6
lávky proti samot ě U Blafků, tj. 1200 m SZ od
kaple Ye Vlkově. OKOL: Průzkum a sběry 5.8. 9.10.1974 , nálezy získány při těžbě vodním bagrem. NÁLEZ: Keramika ze střední d. hradi š tní,
středoYě ké nálezy od 13. do 16. stol., dřev ěná
lopatka z mlýnského kola. Nálezy z r. 1973,
Sběry
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ziskan6 28.11.1973, předány ptimo K Tábor.
ULOŽt AÚ ČSAV exp. Plzeň . přir.č. P 26/74. a
P 31/74. LIT: Hláěeni čj. 771/73 a 608/7, exp .
Plzeň: viz též BZO 1971, 150 a BZO 1972, 193 .

A.

Beneě

211. VOLTUŠ, okr. Příbram

KULT: Hradiětě, kult. neurčeno. LOK: Při vrcholu Třemšína (kóta 827): les. odd. 711 a4 - a5,
715 tl - t2, polesí Roželov, les. závod Rožmit61 p. Třeměinea. OKOL: Prdzkum 29.7.1974.
NÁLEZ: Pti těžbě kamene pro opravu lesních
cest asi r. 1969 byl na třech místech porušen
drubf val. Zvláště neětastnt zásah rozrušil ulioovf systém brány. LIT: Hlášeni čj. ,90/74 exp.
Plzeň. KOMENTÁA: Podle J. Maličkého hradiště
halšt. laténské viz PA XLIII 1947/48 obr. 5
(č . 11).
A. Beneš - K. Doubov,

272. fOLYNt, okr. Strakonice
KULT: Mladší d. hradištní a středověk. LOK: Tvrz.
OIOL: Záchranný výzku~ AÚ ČSAV 5. - 29.11.1974,
vyYolaný stavební rekonstrukci objektu pro Měst
ek, muzeum. NÁLEZ: Úkolem výzkumu bylo ověřeni
Yýsledk6 výkop6 ing. arch. J. Kretšiho ve vých.
sklepě tvrze v 1. 1922 - 1923 (Pam. arch. XXXIV,
. 1925, 486n.). Pfi těchto pracích bylo objeveno
25 kostr. hrob6 a části 2 zděných objekt6. Z hrob6 byly 4 ponechány in situ a dochoval se blok
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s pdvodní situaci v severových. části sklepa.
Při výzkulllll r. 1974 Jyly položeny 2 sondy:
č. I (300 x 130 cm, hl. 125 cm) mezi zdi objektu A a již. zdí tvrze: č. II (175 x 80 cm,
hl. 80 - 105 cm) mezi hliněným blokea a vých.
zdí tvrze. Dále jsme odebrali část zmíněného .
bloku, přičemž bylo zjištěno celkem 8 vrstev,
datovaných nálezy od mladší d. hradištnf až do
počátku 14. etol. a nalezen zbytek kostr. hrobu
2/74, porušenf Kretšího výkopem. V dalším prdbě
hu výzkumu jsme ověřovali stratigrafické vztahy mezi zachovanými zbytky objektd (A, B), .obvodovým zdivem tvrze a hroby, pokud to dovolevala téměř zničená situace (obr. 43 ) . V severozáp. části sklepa je situován objekt A, stavěný
z lomového kamene. Zdivo je stavěno na maltu,
vnitřní lie v základové partii připomíná tzv.
lité zdivo. Asi v hl. 1 m pod dochovanou korunou této zdi porušil J. Kretši maltovou podlaha o síle 2 - 3 cm, patrnou pouze v profilu. Objekt je vyplněn souvrstvím destrukce a navážek.
V dokumentovaném profilu byla zachycena - kromě
je<hobo pravěkého stfepu (?) - keramika 13. stol.
Do výplně byly zapuštěny Kretěiho hroby č. 14 16. Objekt A Je etarěi nef vých. část tvrze. Mezi zdi objektu A a sev. obvodní zdi tvrze je spára vyplněná hlínou, sev. zea tvrze zdivo objektu
A obestavuje a je na něm r~ložena. Objekt A je
rovně! starší nez mladší téze pohřebiště: dobu
Jeho v~niku nelze určit, zanikl zřejmě ve 13.
atol. Není vyloučeno, že jde o zbytek sakrální
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stavby. V jihových. a vých. části sklepa je situován zbytek objektu B. Zdivo je z lomov ého
kamene, nepravidelně řádkované a spojované
hlínou. Při jihových. nároží tvrze je ukon če
no kamenným prahem využitým při stavbě vých.
zdi tvrze. Pod touto obvodovou zdí jsou zbytky, stavěné stejnou technikou Jako zdivo objektu B. zea tvrze je k tomuto zdivu z východu
připojena a zároveň v horní partii i na něm postavena. Podloži pod zdivem objektu B je zpevňováno pískovou výsypkou. Severozáp. část objektu byla částečně ukopána J. Kretším. V hlíně, již byly kameny spojovány, jsme při prepa_
raci zjistili blíže nároží 2 střepy (1 pravěký
a 1 blíže nedatovatelnf). Podle popisu výkop~
J. Kretšiho byla sev. část objektu porušena
starší tázf pohřebiště (náhrobní kámen a jáma
s nádobkou a nožem - nálezy se nedochovaly).
Objekt B není možne podle dnešní situace datovat., mOže v~ak patřit mladohradištni fá'z i osídlení. Sondy I a II přinesly negativní zjištěni.
V těchto místech prokopal Kretši pot.řebiště až
na rozpadlé skalní podloži. Při rozebírání hliněného bloku byla kromě hrobu č. 2/74 nalezena
keramika, zlomky hřebň z rakvi a železný zámek
v recentním zásypu. V bloku byla dále zjištěna
recentně zasypan6 hrobová jáma Kretěího hrobu
ě. 21. Souvrství v bloku lze charakterizovat jako zbytky sídlištní situace, zničené pohřebiě
těa. Podle výsledkd výkop-OJ. Kretěiho a výzkumu
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z r. 1974 je zřejmé, že se porl vých. části volyňské tvrze pohřbívalo od mladší d. hradiětni (1. fáze: Kretšího hrob č. 25 se záušnicí,
hroby č. 22 a 23 s "otisky bronzových jehlic
při lebkách"). Tomuto datováni needporuje ani
zpráva J. Želízka (Pam. arch. XXVI, 1914, 28n.),
v niž publikuje hroby, nalezené při stavbč Starozámecké ulice v těsné blízkosti vých. závP.ru
tvrze. V nich byly nalezeny bronz. záušnice a
"kruhy" o prňm. 35 až 49 mm (nálezy se nedochov~ly), které je podle velikosti a popisu možno
datovat do 2. pol. 11. a do 12. stol. (např.
viz z. Krumphanzlová, Pam. arch. LXV, 1974,
obr. 1). Pohřebiště patrně zaniká až v prňběhu 13. stol. (2. fáze: např. hroby č. 1/74 a
2/74). Že pohřebištč je starší než vých. část
tvrze, pocházející podle stavebně - historického průzkumu D. Líbala (nepuhlik. - sdělení okr.
konservátora Vl. Brauna) z 1. čtvrtiny 14. stol.,
dokazuje hrob č. 1/74, situovc:ný pod vých. obvodovou zea tvrze. ULOŽ: Mčstské muzeum Volyně,
část AÚ a3AV exp. v Plzni, sine. LIT: Hlášení
čj. 702/74 a 767/74 exp. Plzeň. KOMENTÁň: Stavby zjištěné ve výcho sklepě volyňské tvrze lze
zřejmě spojovat se správou Volyně a přilehlé oblasti kapitulou na Hradě pražském.

P.

Břicháček

- A. Beneš
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273. VROINICE , o.

Tuěimice,

KULT: Polykulturní

okr. Chomutov
sídl iště:

kulovité amfory ?,
UP, protoúnětická, únětická , bylanská, d. ři m
ská,hradiětni; hroby: šňdrová , d. římská. LO~:
U elektrárny Tušimice I. OKOL: Po hlášení v.
Pelce o skrývce a naruěeni prav&:ých objektň
na katastru bývalé obce Vrchnice zde byl v době ~.VII . - 12.VIII. a 2.IX.1974 proveden záchranný výzkum. NÁLEZ: Na ploše asi 3,5 ha bylo celkem prokopáno 33 objektň, z toho 31 sídlištních: 1 obj. kultury s kulovitými amforami?, l JBtřící KNP nebo protoún ětické, 1 úně
tický , l bylanský, 1 z d. římské, 5 h~iět
ních a 7 blíže neurčených pravěkých objektd.
Další objekty byly bez nálezň nebo s nálezy
pouze při začištování. Hroby: 1 hrob patřící
•
J
kultuře se šndrovou keranikou, 1 buldozerem
rozruše ný žárový hrob z d f° řimské, ve výplni
střepy nádoby na nožce, samostří lová spona
s vysokým plným za chycova čem a část . misky
z terry sigi. laty . ULO!: AÓ tsAV exp. Most, zatím bez př.č. LIT: Hlášeni čj. 960/74; 1058/74;
1110/74: 1139/74; 1214/74. KOMENTÁA: Celé sí dliště pňsobí dojmem obrovského hliníku. V pře
vátn6 většině sidl. obj. se nálezy nenacházely
y spodní části výplně, která byl a jednotná v ce16m objektu. Proto (a tak, díky skrývce) lze
jenom některé obj. označ it za chaty(?) a dalši
za jámy bez blifěího určení funkce.

P. Braun
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274. VRSKMAR, okr. Chomutov

KULT: Neolit, římská. LOK: Asi 1,5 km vzduěnou
čarou na SZ od obce, za soutokem Otvického potoka s jedním levobřežním přítokem. OKOL: Kontrolou terénu v místech, kde se buduje vodní
retenční nádrž, bylo zjištěno, že stěny základových výkopd pro funkční blok hráze narušily
kulturní vrstvu tmavé až černé jílovité hlíny,
obsahující zvláště ve spodní části, četné úlomky pravěké keramiky. Vedle nečetného neolitického materiálu a zlomkd, které nebylo možno pro
jejich atypičnost blíže časově určit, tvořily
většinu fragmenty keramiky z období římského •.
Vrstva měla charakter bahnitého nánosu, kterým
byla vyrovnávána nerovnost pdvodniho jílovitého pďdloží. Stopy po osídleni neoliticlcém i řím
ském bylo možno vysledovat i v dalších místech
budované nádrže, především v zemniku 1, kde na
hromadách skryté ornice se s rdznou intenzitou
nalézaly zlomky keramiky. NÁLEZ: Celkem bylo nalezeno asi 400 zlomkd keramiky, úlomky zviřa
cich kostí a úlomky pazourkové industrie. ULOŽ:
OVIi Chomutov, přfr.č. 92/74. LIT: Hlášeni 10/74
ChomutoY.
E. Lehečková

275. VRŠANY, o. Bylany, okr. Kost
a) KULT: ŠĎ4rová, hrob. LOK: Za hospodou. OKOL:
Objeveno J. Muškou a P. Braunem při prdzkumu
skrfvky pro stavbu trati. Záchr. výzkum proveden 5. a 12.II.1974. NÁLEZ: Objekt značně
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orbou. svrchní č6st, včetně kostry, ae
nedochovala. Hrobová jáma zhruba obdélníkovitébo tvaru obsahovala spodek amfory a kolekci charakteriatiokfch kamenných nástrojd v polohách,
z nich! l ze situaci hrobu dobře rekonstruovat.
ULOŽ: At t8AV exp. Most, zatím bez č.př. LIT:
Hlášeni č j. 175/74.
utrpěl

b) KULT: Knovízek, a

neurčená

d. bronzová. LOK:

Na bylance. OKOL: Povrchový prdzkum 12. a 18.
2.1974. NÁLEZ: Sttepy, kosti, mazanice, zlom.
aekerky na ploAe cca 6 ha. ULOŽ: AÓ ČSAV exp.
Kost, ě.př. 1/7,. LIT: Hláěeni čj. 234/74.
lOMENTÁA: Povrchový sběr navázal na prdzkullJ
N. Kaika a K. Motykové a doložil existenci sídliště na Jih od býTal, Hellerovy pískovny.

P. Braun - J. Muška

2?S . vAESNll, o. Tetín, okr. Jičín

KULT: S t ředověk - tvrz. LOK: Parc.ě. 307, 306.
OKOL: Terénní prdzkum 8.II.1974 (Sigl, Vokolek).
NÁLEZ: Tvrziětě - je situováno na výběžku plateau,
kter, prudce klesá Z směrem k potoku, má podobu oválu o rozměrech cca 30 x 40 m. Příkop Je
na J a V straně. LIT: A. Sedláček, Hrady a
zámky • • • v., 129.
J. Sigl
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277. VŠECHLAPY, o. Zabrušany, okr. Teplice
KULT: Latén B, res p. část předcházejícího období: sidliětě. LOK : SV okraj obce. OKOL: Pro,
zkoumány obj. sidliš tě 1/74, 2/7•, 3/74. NALEZ:
Keramika, kosti, brousek, mušle, mazanice;
zmínky zaslouží keramický import červenobíle
malované keramiky patrně z prostoru mezi Salcburkem a Heuneburkem. ULOŽ: M Teplice, př.ě.
175-177/74. LIT: J. Waldhauser, Keltské opevněné (?) sídliště, kultovní objekt a pohřebiš
tě u Želenic a nález keramického importu na
keltském sídlišti u Všechlap na Teplicku (rkp.
pro AR a Zprávy - studie TM). KOMENTÁA: NZ K
1

Teplice.

J. Waldhauser

2T8. VŠESTUDY, okr. Chomuto~

KULT: Neolit, mladý a pozdní bronz, hradiětní.
LOK: Na poli jižně od rybníka na východním okraji obce. OKOL: Povrchový sběr dne 2.9.1974 prováděný P. Pietschem. NÁLEZ: Z kolekce 19 zlomkň náležel jeden k. vypíchané (jemný materiál,
světle ěedý s výzdobou několikanásobných vpichň),
jeden k. hradištní (zlomek stěny tvrdě vypálené
keraniky se silnou příměsi slídy), ostatní lze
rámc ově zař adit do období mladšího-pozdního
bronzu. ULOt: OVlf Chomutov, přir.č. 95/74.
LIT: Hlášení 13/74 Chomutov.

E.

Leheěkov6
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219. YYSOÚ lffTO, okr. Ústín. Orlici

a) KULT: Středověk. LOK: Prostor Z od čp. 25 a
120 v bloku zbofenýoh domd na výoh. straně
vysokomýtského náměstí, staveniště nové poěty.
OlOL: Záchrannf výzkum referenta a F. Šebka
•• - 13.10.1972. NÁLEZ : Na místo staveniště
byli pozváni pracovnic i VQI až pot6, co byly
základy nové budovy vybagrovány do hloubky
cca 10 •• Byly tak nenávratně zničeny relikty
stfedověké zástavby. Záchranný výzkum byl zaměten na zbytky dvou stfedověkých vyzděných
studen a Jedné vydřevené odpadni jímky. Z těch
to objektd byl získán velký počet celých n,dob nebo slepitelných střepd, fragmentd skla,
kosti z domácích zvířat, dřevěných předmětd,
kousk6 tkanin a kdte. Z odpadní jímky byla získána unikátní kostěn, střenka nože ve tvaru sokolníka. Celý soubor nálezd lze rámcově datovat do 14. - 15. · stol. ULOŽ: VQI Pardubice.
b) lULT: Středověk. LOK: Geologické sondy u paty
zvonice u chrámu sv. Vavřince. OKOL: Sběr materiálu a záchr. výzkum 19.12.1973. NÁLEZ:
Ve tředl geologických sondách u severní stěny
zmíněné zvonice bylo zjištěno, fe byl narušen
středověký a pozdně středověký břbitoY, při
ěemi pohfby jsou zde uloženy nejméně ve třech
vrstvách. Kromě několika výjimek jsou uloženy
T církevně orientovaných polohách, bez milodar6. Zvonice byla postavena až v létech 1583 1585, tedy v době, kdy se htbitova Již 40 let
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nepoužívalo. Stavbou byly naruieny i nejmladší
hroby první vrstvy. Ve druhé sondě, v hloubce
cca 185 om, byly nalezeny zbytky dvou zřejmě
dosud nejstarších objevených pohfbd, těsně nad
sterilním žlutým Jílovým podložím, spočivaji
cich v černé kult. vretvě cca 30 cm mocn6, z niž
byl získán frag ment nAdoby se vzhdru vytaženým
okrajem. ULOŽ: vbl Pardubice. LIT: NZ v archivu A~ ČSAV v Praze, čj. 6706/74.
P. Sommer
o)

KULT : Recentní. LOK: Jungmannovy sady. OKOL: Záchrannf výzkunr (J. Sigl)~ 11.10.1974. NÁLEZ:
Při zemních pracích, na vnější straně městské
hradební zdi, která se opravovala, byly asi
v hloubce 400 cm nalezeny četné pozňstatky lidakfch koster. Pravděpodobně se jedná o zbytek
hromadného hrobu pozdně stfedověkého či apiěe
již novověkého. Archeologické artefakty nebyly
ve výkopu zjištěny.
J. Sigl

280~ ZALUŽANY , okr. Příbram
1) KULT: Sídliště ze starší doby ř1msk6. LOK: . Polní
poloha "V loužkách", též "Na ohrádce", 1 km JZ
od obce. OKOL: Povrchový prňzkum J. Frohlicha
2.2. a 16.2.1974 na známé lokalitě, jejíž celá
plocha byla porušena melioračními rýhami. NÁLEZ:
Melioracemi porušena řada sídlištních objektd.
Povrchovým sběrem získány zlomky keraniky, 2 pfea-
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leny, zvířecí kosti, brousek z jemnozrnného
kfemenného pískovce a 2 rohovoové odštěpky.
Pěknf soubor zdobených zlomkd rdzných n6dob a
zlomek zviteciho zubu obsahoval objekt (prdzkum neprov~den - vzaty pouze vzorky), nalézající se asi 22 m jižně od počátku nově upravené odtokové strouhy. Patrně šlo o zbytek chaty 270 cm široké a 25 - 30 cm zahloubené do
podloží. V JV části sídliště (pouze několik
metrd jižně od plošinky malého návrší) byl porušen objekt s velkými kusy mazanice (bez keramiky). Obr. 44 - povrchovf sběr; obr. 45 a
,6 (nahote) - sběr z objekt~. ULO~: M Písek,
pt.č. 105 - 106/75. LIT: Z čj. 758/74 exp.
Plzeň (J. Frohlich). l lokal itě: B. Dubskf,
La Tene jižních tech, 1932, 125-126; A. Rybová, PA Lil, 1961 , 39? - 404.
2)

ze starší doby římské. LOK:
1 km JZ od obce. OKOL: V r. 1926 daroval ny-

lULT:

Sídliště

majit eli jeho spolužák Karel Chudý ze
Zalužan. NÁLEZ: Zlomek zdobené nádoby; povrch
vně ěedočerný, uvnitř černý, hlazený. (Obr.
46:A). ULOŽ: Sbírka Josefa Pešice, Březnice Lokšany, čp. Xl/8 .
J. Frohlich
nějšímu

281, ZALUŽANY , o. Vykli ce, okr. Ústí n.L.

KULT: Neolit. LOl: Skrfvka u
severně

železniční

trati

nad obci. OKOL: Prohlídka skrývky povrchový sběr. NÁLEZ: Týl kamenné broušené
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aekerky a 4 atypické střepy. ULOŽ: K rtstf n.L.
IP 310/74.
li. CYrkov6

ZÁLUiSKf HRAD viz OSEK, okr. Beroun

ZÁVIST viz LHOTA, o. Dolní

Břežany,

okr. Praha-západ

282. ZBOROVY, o. Plánice, okr. Klatovy
KULT: Hradiště - pozdní d. hradiětni a středověk.
LOK: Trai Hrádek, asi 1,1 km SVV od románského
kostelíka v osadě na již. výběžku zalesněného
pAsma při kÓtě 616: kat.č. 186 (polesí Polánka,
les. závod Nepomuk). OKOL: Průzkum 15.9.1973.
NÁLEZ : Zhruba obdélná akropole (cca 38 x 25 krokd) s delší osou S-J na hřbetu návrší je na již.
straně ukončena skalní lavici, pod niž se na spádu prostírá pás žulových balvanů. V JZ rohu akropole jsou cca 2 m zahloubené zděné základy obdél.
pddorysu (d. asi 4 m). Akropole je na vých. straně omezena nízkým valem a příkopem uvnitř, na
záp. straně není na svahu opevnění patrné (pouze pás balvand). Rovné plateau je na severu omezeno hlubokým přiěným příkopem, za nimž k severu navazuje trojúhelníkové předhradí(?), vymezené na obvodu balvany. Na něm je patrno něko
lik prohlubni (objekt6?). V trojúhelníkovém sev.
vfběfka je tato část hradiště ukončena opě~ srázem a kamennou ssuti, je dlouhá cca 30 krokd.
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ULOŽ: Starěi nálezy OVI( Klatovy, i.č. 687 a d. LIT_: J.L. Píč, Star. III.I, 1909, 363 a
393: hlášeni ňj. 539/73 exp.
A. Beneš

283. ZBUDOV, o. Dívčice, okr. Česk6 Budějovice

KULT: Jáma z doby stěhování národd. LOK: Pole
JZD v trati Louňov, kat.č. 1324; ZM 22-43,
163 mm od J, 14 DUJI od V s.č. OKOL: Záchranný
výzkum na základě hláěenf v. Iry ve dnech 19. 22.2.1974. NÁLEZ: Pec, použitá druhotně jako
odpadni jáma, byla protata meliorační rýhou
(keramika, struska). ULOŽ: AÚ ČSAV exp. Plzeň,
přir.č. P 3/74 - 1 až 2. LIT: A. Rybová, in:
Význam středoevropsk, produkce keramiky ua kruhu pro dějiny čecb ve 4. až 5. stol. n.l., Památky archeologick6 (odevzd. red.).
A.

B'eneě

281. ZDISLAV, o. Luže, okr. Chrudim

KULT: Středověk - tvrz. LOK: Poloha "Na komárce", parc. č. 100, 101, 105, 17. OKOL: Terénní
pr4zkum 19.11.1974 (S:igl, Vokolek). NÁLEZ: Ma
jižním okraji osady ZdislaY se na ostrožně,
Jež Tyb1h6 severním směrem, rozkládá veliká
tvrz, která je svým rozsahem a mohutnosti opevněni ~odobná spiěe hrádku. Vlastní tvrziětě
mA rozměry 35 x 50 maje obklopeno 2 příkopy,

-
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mezi kterými je mohutný val. Val je vysoký 4 5 m. Pf9d valem je výrazná široká benna. V severní části je sledovaný objekt poškozený odběre m materiálu. Na částečně . odkrytém profilu bylo patrné kamenné zdivo. Povrch lokality
je zatravněn. Archeologické artefakty nebyly
zjištěny. LIT: Zd. Wirth, Soupis památek histori ckých a uměleckých v pol. okrese Vysokomýtském, str. 246.
J. Sigl

285. ZElftCHY, okr.

Měln ík

KULT: Knovízská, doba římská. LOK: Pole po obou
stranách trati u žel.zastávky, ZM 12-21 Kralupy
n.Vlt., 8 cm od V a 3,7 cm od J s.č. OKOL: Povrchové sb ěry , v. Fencl, Kralupy n.Vlt., a P.
Boukal, Nelahozeves, v květnu 1974. NÁLEZ : Keramické střepy. ULOŽ : M Mělník, č.inv. Pr 1780117873 (knoviz.) a 17874 - 17875 (římo). LIT: K
Mělník,

NZ

čj.

28/74.

K.

Sklenář

286. ZLIV , okr. teské Budějovice

KULT: Středověk, poklad denárů. LOK: Trai U Novotných - Rynšovina; ZM 22.44, cca 56 DBD od Z,
100 mm od J s.č. OKOL: 9.7.1974 nalezen při
skrývce bagrem poklad asi 120 denárů . knížete
Oldř icha . Na žádost o. Weisse z Jihočes. muzea

-
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v Č. Budějovicích, které nález ptevzalo, proveden 29.10.1974 na místě prdzkum a sběr.
NÁLEZ: Planýrka SZ od Dolního nám. v prostoru mezi ul. Novou a ul. Il. Gottwalda zničila
terén do hl. 1,2 - 1,5 m. Sběrem na parc.
1178/4. 1778/5, 1778/6. stav. parcela 65 a
na již. svahu návrěi byly získány výrazné soubory tuhové keramiky (11. - 12. stol.). ULOŽ:
AÓ ČSAV exp. Plzeň, přir.č. P 47/74 - 1 až - 4.
LIT: Hlášení čj. 739/74 exp. Plzeň; Výběr z prací 12, č. Budějovice 1975, 70. KOMENTÁA: Poklad
byl uložen na současném sídlišti a to patrně
v zahloubeném objektu.
A. Beneě

287. ZLOKČICZ. o. Chvatěruby, okr. Mělník
IULT: Vypíchan,. mladěí halětat. LOK: Pole na
pravém břehu Vltavy mezi Dolánkami a Chvatěru
by; ZK 12-22 Mělník. OKOL: Povrchový sběr v.
Fencl, ~ralupy n.Vlt., btezen 1974. NÁLEZz Keramickf střepy. ULOŽ: M Mělník, č.inv. Pr 1753517558. LIT: K Mělník, NZ čj. 14/74.
l. SklenAt

288. ZVfKOVSÚ PODHRADÍ, okr. Písek

KULT: Neolit, výšinné sídliště(?). LOK: Hrad
Zvíkov, č. parc. 36, ZK 22-23, 36 1111 od S a
95 na od Z s.č. OKOL : Prdzkum a sběr v březnu
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1974. NÁLEZ: Okraj polokulovité nádoby zaoblený, mírně zataženf, zdobenf rytou výzdobou,
tvotenou nehtovitými záětipy a niie spadá ěik
mo mělce čerchovaný žlábek (obr. 11:1}. ULOŽ:
Af t8AV exp. Plzeň, ptir.č. P 54/74. LIT: P.
Břicháček, Výběr z prací člen6 HX pti Jew v t.
Budějovicích, 12, 1975, s. 62; týž, hlášeni čj.
819/74 Plzeň. KOMENTÁA: Zvikovskf nález lineární keramiky naznačuje možnost postupu lidu slin.
keramikou do již. tech po Vltavě.
P. Bticháfek

289. iALANY, okr. Teplice

KULT: Vypíchaná, mohylov, d. bronzové, římsk6,
mladohradištní a . středověk6. LOK: Při stavbě
rodinných domkň ve vsi. OKOL: Záchranný výzkum
v době od 13.5. do 30.7.74. NÁLEZ: Bylo prozkoumAno úplně nebo ~části 7 objektd; jde většinou
o jámy pravidelné (hradištní obilnice) č i nepravidelné, někdy nezjištěné (nedokopané objekty). ULOŽ: Af esAV exp. Kost, zatím bez č .př.
LIT: Hlášení čj. 883/74 a 1106/74.
D. Koutecký - F. Gabri el

ŽEBRÁl hrad viz TOt'NÍK, o. Žebrák, okr. Be ro un
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290. ŽELENICE, okr. Most
IULT: Knovízská. LOl: 150 m SZ od kostela (sídliště?). OKOL: Povrchový sběr. NÁLEZ: Keramika. ULOŽ : M Teplice, i.č. 10155 - 10178. LIT:
NZ M Teplice .
J. Waldhauser

291.' ŽIDOVICE, okr. Most

KULT: Štítarská. LOK: Při východním okraji vsi,
západně od býv. cihelny. OKOL: Povrchový prdzkum 27. 2.1974 . NÁLEZ: S třepy, mazanice na ploše cca 5 ha. ULOŽ : AÓ ČSAV exp. Most, č.př.
14/74. LIT: Hlášeni čj. 292/74. KOMENTÁ.A: Povrchový sběr doložil existenci až dosud neznámého štítarského sidliětě v těchto místech.
J.

Muěka

- P. Braun

292. ŽLUTICE, okr . Karlovy Vary
KULT: Středověk. LOK: Městský kostel sv. Petra
a Pavla. OKOL: Statické zabezpečeni kostela,
návštěva referenta 22.1. 1974. NÁLEZ: V souvislosti se statickým za bezpečením kostela bylo
vykopáno několik geologických šachtic. V ěach
tici při jihozápadním nároží kostela, která je
situována před nově objeveným portál em , byla
zachycena valounová dlažba v úrovni prahu zm.1něn~ho portálu a část (jihozápadní nároží) omítaného zdiva předsíně. Na dlažbu nasedala pří-
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ao navilka, žádné nečistoty na jejím povrchu
nebyly zjiětěny. V ěachtioi při jižní straně
presbytáte při jeho napojeni k lodi byly odkryty základové spáry. V jedné ze dvou ěachtic, vyhloubených uvnitt kostela při západním prdčeli,
byla zachycena patka raně gotick, připory. Zed
a touto připorou patrně náleží nejstarší fázi
Y dnešním organizmu stavby patrné. Z uvedených
šachtic nebyly získány iádn& archeologiek6 nálezy. LIT: Z čj. 2115/74.
T. Durdík
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REJSn\fl LOlALIT PODLE KULTUR
(lulturni zafazenf a klasifikaci nálezd provedli
autofi zpr6Y.)

PALEOLIT • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 179a?
MEZOLIT • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 168a, 189, 226?
NEOLIT,

vieobecně

••••.••••.•••• 14, 21b, 25?, 40, 88b,e,
99, 1517, 170, 184b?,
185a, 213a, 219 , 274,
278, 281, 288

lult. YolutoYA ••••••••••••••••• 16, 19a,b, 21a, 34b,c,
58, 65, 68a, 89a, 95a,b,
104, 116, 145, 146, 183a?.
195a, 195c,d,e, 219, 233b,
246a,b
lult. • Typich. keram. ••••••••• 19a, 34b,c, 58, 62, 88b,
95a,b, . 130, 145, 146,
246a,b, 287, 289
E.NEOLIT •••••••••••••••••••••••• 6a, 18, 33a, 35, 39, 40,
77, 88c?,e, 101a, 113,
135a?, 182, 18"8,b, 185a,b,
195c, 207?, 213a, 273

Kult.

Z't'ODC •

pohárd •••••••••••• 14, 180b, 183c

Kult. s keram. ěĎdrO't'OU • ••••••• 12b, 169, 258, 273, 275a
lult. náleYk. pohárd • • • • • • • • • • • 34b, 89b, 119, 145, 147,
181c, 207, 273

Tfl.

sídliště••••••••••••••••••

18, 113, 180a, 181c, 183b?,
205, 221, 238, 288?

-
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DOBA BRONZOVÁ, yěeobeoně ••••••• 3a?, 5, 19, 30c, 88b,
lOOa,b, 101 c, 108d, 1150,
209b, 259, 269a, 275b,
278

lult.

ónětická (Těteřovsk,)

•••• 14, 65, 75, 85, 88c, 89a,
1 21, 1417, 160, 180b,
18 2 , 184b, 185b, 199a?,
207, 209a, 233b, 246a ,
273

Kult. mohylov, .•.••.•....•..••• 2a , 2b, 11, 30e, 56a, 66,
79, 108b, llla,b, 128,
133, 135a, 136, 138, 161,

167, 180b?, 185b, 198,
201, 204, 213a, 219, 227,
289

Kult. knoYízská •••••••••••••••• 2a, 2b, 5, 6e, 14, 34a,b,
36, . 41, 4 2 , 44, 53?, 75,

95a,b, 100b, 103, 104,
105b, 123, 130, 132, 133,
135a, 136, 140, 173, 181c,
188, 194, 201, 207, 211,
213a, 225, 233a?, 243, 256,
263, 264, 27 5b, 285, 290
Štítarský typ •••••••••••••••••• 12a,b, 86, 95b, lOOb, 123,
213a, 246a,b, 291

lult. lužická·················· 3~a. 50?, 54a, 59, 60,
152a,b, 246a

1,s.
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DOBA HALŠTATSKÁ• vieobecně •••••• 3a?, 26, 30c, 41, 88b,
c,d,e, 89c, 99b, 106,
141, 150, 153, 182,
183a, 195b, 238, 267 ,
269a, 287

Kult.

slezsko-platěnicki

•••••• •• 33b, 62, 80, 90, 115,
152a,b

Kult. bylansk, •••••••••••••••••• 169, 180b, 225, 273
Mohyl. kult. doby
Období

halětat.

pozdně halětatsk6-

• • • • • • 45b, 143a, 172
.
'

J

časně laténskf •••••••••••••••••• 25, 55, 91, ÍOlo, 135a,
145. 154, 157., 199b,
209c , 227, 246a,b, 248

DOBA LATtNSÚ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2b, 3b?, 13, 15, 28,
33c, 34b,c, 42, 56b,
•
59, 69, Si, 88e, 94,
lOla,b,c, 118, 120a,b,
133, 142a,b, 160, 1Jb,
172, 195c,d, 196a, 200,
213,, 220?, 241a, 243,
244, 246b, 248, 277

DOBA Afilsú •••••••••••••••••••• • 6a,b, 15, 34b, 57, 66,
101b, 103, 109, 116,
131, 162, 184c,d, 195c,d,
225, 241a, 243, 246a,
250, 273 , 274, 280,1,2,
285, 289

DOBA srtHOVÁNÍ N!Rooff ••••••••••• 169?, 283
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DOBA SLOVAKSIÁ •••••••••••••••••• 38, 54a, 101b, 105a ,
108c, 162 , 177, 178c,
190b, 207, 261, 269b,c7,
270

Pratekf typ••••••••••••••••••••• 6c, 105a
Období hradiAtnf •••••••••••••••• 6c, 15, 19b, 21b, 33a,
37, 40, 48, 53, 54b ,
63, 67, 68a, 74a , 81,
88a,b,d,e, 94, 100a,
103, 105a,b, 114, 12a,
127, 135a, 145, 160,
175a, 180b, 208 , 213a,b,
215, 217, 22. , 225, 235,
247?, 266, 267, 272 ,
273, 278, 282 , 289

srAEoovt, •••••••••.•••••••••••••

1, 2b, 6d,f, 1, 12b, 11,
21b, 23, 24 , 25, 26, 29,
30a,c, 31, 33c, 34c , 36,
40, 46, 50?, 51, 54a,b,
5?, 61, 6 2, 68b , 69,
71a,b, 74b, 76, 78, 82,
83a,c,e,t, 88b,c,d, 93,
94, 96, 97, 98, 106, 107,
110, 120a, 1 25 , 129, 132,
135a,b,c,d,e,f , 137, 138,
141, 145, 152c, 155a,b,c,
156, 151b, 158, 159, 160,
161, 164-166, 174, 175b,c,
176a,b,c,d, 177, 178b,c,
179c, 183d, 184e?, 186,

- a&T -

191, 192, 193, 1958,
198b,o, 198, 1910, 203,
209e, 210, 212, 214,
218, 222,, 224, 221,
231, 234, 239a,b,o,
2,oa,b, 241b, 2,2, 2,8,
252, 254, 255, .258, 262,
265, 266, 268, 270, 272,
278, 279a,b, 282, 284,
286, 289, 292

StfedoTlk - hrady •••••••••••••• 4, 9, 43,
102,
165,
229,
251,

e•,

87, 92,
117, 134, 149, . 183,
179b, 216, 223,
aao, 233c, 238, 237,
260

IOTffl~ •••••••••••••••••••••••• 3c, 20, 540, 680, TO, 94,
98, 108a, 174, 1T6b, 171,
178a, 181a-b, 198, 209t,
222?, 228, 239b, 253,
258, 279c

MOHILY, Yleobecni •••••••••••••• 8, 22, 30b,d,e, 32a,b,d,•,
38, 45a,b,c,d,e,t, . 41,
52, 80, 12a,b, . 73a,b,o,
79, 100b, 108a,b,c,d,
llla,b; 124, 143b, 144,
15Ta,b,o, 171a,b,o,4,
172, 181, 190a, 208,
209d. 233, 245a,b,
25la,b, 289a,b,c,d

2,,,.

- 288 -

HRADištl, Yieobecn6 •••••••••••••• 11, 47?, 54a, lOla,b,c,
150, 153, 220. 281,
271, 282

PIUYil, neurěeno ••••••••••••••••• 6c, CO, 88b,c,d,e, 102,
106, 108a, 120c, 141,
197, 212. 224, 233,
238, 266

IULTVIU REURlzNA ••••••••••••••••• 2b, 3, 27, 47, 540?,
83b,d, .112, 169,
18.U,g, 203
IEGATIVKt ZJIŠTIMf ••••••••••••••• 10, 139

• 389 •

biltaa, Archeol. odd. tepltct6he aasea
e.1,koYiM, Miatni YlaetiYldn' •ze1111
hrad.o lr61oY6, lraJ•k6 •z•U111
Ch•b, flaetiY6dn6 11Uzea•
Choauto•, Okreaní Ylaat1Yldn6 - - • lo11n, Region,lni auzeua
Lib•r•c, S•••roě•ak6 aazeua
Moat, &spozitura Ad t;sAf
Pardubice, Vfchodo!eak6 aazeua
Pieek, Okrean1111.1zeua
Plzeň, lxpozitura A6 l!sAY
Plzeň, z,padoěeat,

1111zeaa
Po4ibrady, Polabat, mzema

Praha, .&f CsAY
Praha, llazeua bla9D1b• ••ta Prahy
Praba, 16rodn1 mzema (D)
feti aad Labe•, Otreen1 aaz•-

<•l
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SEZIUII SPOLUPRACOVMilff
dr. Antonin Beneě, At ČSAV ezpoeitura Plzeň
Petr Braun, Aé ČSAV ezpositura Plzeň
dr. Jití Bteň CSc, KM Praha
Pavel Bticháěek, AO ČSAV pracoviitě Praha
dr. Jose! Bubeník, AÚ ČSAV expozitura Moet
Marta CYrkov6, M ~stí n.L.
dr·. Miloš Čižmáf, A'Ó pracoviiti Praha
dr. Eva buJanov6 CSc, At ČSAY pracovtlti Praha
Vladimír čtverák, AO esAv pracovilti Praha
Marie Doubová, zb& Plzeň
dr. Petr Drda, AÚ ČSAV praooviltě Praha
dr. Toméě Durdík, AO ČSAV pracoviiti Praha
dr. Jan Fridrich, AO l:sAY praoovilti Praha
dr. Marie Fridrichová, KIi Praha
Jifi Frohlich, Písek
František Gabriel, Teplice
dr. Antonin Hejna CSc, AO l:sAY praooviitě Praha
dr. Jití Hrala CSc, AÚ l:sAV pracoviit6 Praha
dr. Ladislav Hrdlička, Af ČSAY pracoviitě Praha
dr. Václav Huml eso, KIi Praha
Petr Chotěbor, SF l:YUT Praha
dr. Jarmila Justov6, At r:sAY pracoviitě Praha
Eva l'.opp.o vá, M Piaek
dr. Drahoair loutectt, AO l:sAY ezpozitura Koat
Ju ~ov6f:f.k, MM Praha
dr. Jaroelav ludrn6ě CSc, At ~AY praoovilt6 Praha
Eva Lehečková, OVIi Cho1111to•

- 271 •

Jan Mich6lek, Pieek
dr. larla Kotykov6 CSc, Af l:sAV pracoviitl Praha
dr. V6clav Moucha CSc, Aa l:sAY pracovilt6 Praha
dr. Jif1 Mulka, Af l:sAV expozitura Moat
Bofivoj Nechvátal CSc, AO ČSAV pracoviltl Praha
dr. Ivan Pavl6 CSc, Af ČSAV pracoviitl Praha
dr. Vladimir Pila CSc,PSSPPOPPraha
dr. Ivana Pleinerov6 CSc, AO Csav praoovilti Praha
dr. Evžen Plesl CSc, Af l:sAV pracovilti Praha
dr. Emilie Pleslov6 CSc, Af l:sAV praooTiltl Praha
Jifi Pomahaě, Praha
dr. llilan Princ, Af tsAV pracovilti Praha
Ivan Rada, At l:sAV expozitura Koat
dr. lvěta Reichertov6 CSc, A6 ČSAV pracoviltl Praha
dr. Miroslav Richter CSc, AO CsAV pracovilti Praha
dr. Alena Rybové CSc, Al l:sAV pracovilti Praha
Zbyněk Sedláček, RK Kolin
dr. Hedvika Sedl6čkov6, M Poděbrady
Jifi Sigl, KM Hradec lrálov6
dr. Karel Sklenáě CSc, KM Praha
dr. Miroslav Slabina, 11K Praha
dr. Zdeněk Smetánka CSc, Af ČSAV pracovilt6 Pr"1a
Zdeněk Smrž, AÚ ČSAV expozitura Koat
Petr Sommer, AO ČSAV pracovilti Praha
dr. Eva Soudská CSc, Af l:sAV praoovilti Praha
Dara Soukupová, zl'll Plzeň
dr. V6clav Spurnt CSc, AO l:sAV praoovilti Praha
PaTel Šebeata, M Cheb
4r. Miloi Šolle . eso, AO l:sAT pracovilti Praha
Jaro•lav Špaěek, IOI e.1,tovioe .
dr. Yira štetanov6 CSc, A6 l:sAY praoovilti Praha
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dr . Zdenik VAĎa CSc, A6 CsAt praooYiětě Praha
Toa6ě Veliaakf, At CsAV expozitura Moat
dr. SlaYoail Vencl CSc, A6 tsAV pracoYiěti Praha
Vit Vokolek, D( Hradec Kr4loY,
dr . Jifi Waldhauser, M Teplice (Archeol. odb. Bilina)
Vit Weber, SM Liberec
dr. Vladiair Wolf, TrutnoY
Jan Zad6k, BěchoYice
dr. llarie Z6potocki eso, At tsAY praooYiitl Praha
dr . Milan z,potockf CSc, Aň CsAt pracoYiěti Praha
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SEZNAII OBRAZOVfat PAÍLOH
(V z,vorce za jménem lokality je \llllÍatěno
pod kterým je nález zařazen v testu.)

1
2

3

čislo,

Bylany, o. Miskovice, okr. Kutná Hora (19a)
Bylany, o. Miskovice, o~r. Kutná Hora (19b)
1 - 7 ternico, okr. Plzeň jih (25); 8 - 15
Plzeň-Doubravka, okr. Plzeň-Město (162);
16 - 20 Munice, o. Hlubok6 n.Vlt., okr.
Budějovice (137); 21 Vlkosovice, o. Dobeěov,
okr. Pelhřimov (268)
Dobešice, o. Kluky, okr. Písek (30a)
Dobešice, o. Kluky, okr. Pisek (30c)
1 - 4 Dobešice, o. Kluky, okr. Pisek (30c):
5 Pohoří, o. Mišovice, okr. Pisek (168a)
Dobešice, o. Kluky, okr. Písek (30c)
Dobešice, o. Kluky, okr. Písek (30c)
Dobešice, o. Kluky, okr. Písek (30e)
Dolní Břežany, okr. Praha-západ (34c)
1 z·v íkovské Podhradí, okr. Písek ( 288); 2 - 3
Dolní Vlkfě, o. Malesice, okr. Plzeň-sever (35)
4 Podmokly, okr. Klatovy (16T); 5 - 9 Skupeě,
o. Křelovice, okr. Plzeň-sever (205); 10 Itnin,
o. Březí, okr. čes. Budějovice (79); 11. 12
Plzeň-město, okr. dtto (161}; 13 . Lomnice,
okr. Sokolov (112): 14 Třebějice, okr. Tábor

te,.

4
5
8

7
8
9
10
11

(240a)

12
13
14

Hradiště,
Hradiště,
Hradiště,

o. Písek, okr. Písek (56a)
o. Písek, okr. Písek (56a)
o. Písek, okr. Písek (56a)
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15
16

lT
18

19

20
21
22

23
24
25
26
27

28
29
30

31
32
33
34
35
3&
37
38
~9
40
41

okr . Ces. Brod (77)
KřivoklAt - hrad, okr. Rakovník (92)
Kšely, o. Vitice, okr. Kolín (95a)
Kšely, o. Vitic~, okr. Kolín (95a)
1 - 2 Kšely, o . Vitice, okr. Kolin (95a) :
3 Starý Kolín, okr. Kolin (217): , Poča ply,
okr. Příbram (164'Levousy, o. Křesín, okr. Litoměřice (100)
Mačkov, okr. Strakonice (118)
Mirovicko?, okr. Písek (128)
Mořinka-Karlík (hrad>. okr. Beroun (134)
Nové Dvory- Malín, okr. Kutná Hora (145)
l Pamětice, o. Drhovle, okr. Písek (154);
2 Boudy, o. Mirotice, okr. Písek (11)
Radotín, okr. Praha-západ (194)
l Lety, okr. Písek (99a); 2 Sarkovice,
okr. Písek (209a )
Praha 5 - Slivenec (180b)
Praha 5 - Slivenec (180b)
Praha 5 - Slivenec (180b)
Praha 5 - Slivenec (180b)
Praha 6 - Břevnov (181a)
Skočice, okr. Strakonice (204)
Skočice, okr. Strakonice (204)
Skočice, okr. Strakonice (204)
Vlastec, o. Oslov, okr. Písek (267)
Vlastec, o. Oslov, okr. Písek (267)
Vlastec, o. Oslov, okr. Písek (267)
Vlastee , o. Oslov, okr. Písek (267)
Vlastec , o. Oslov, okr. Písek (267)
Vlastec, o. Oslov, okr. Písek (267)
Klučov,
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42

•a
44
45

46
47

Vlaetec, o. Oslov, okr. Piaek
Volyně, okr. Strakonice (272)
Zalužany, okr. Pfibram (280)
Zalužany, okr. Pfibram (280)
Zalužany, okr. Ptibram (280)
Lovčice, okr. Klatovy (113)
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259: Velim, okr. Kolin
KULT: Mladěi doba hrad., velimský typ - sidliětě
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KULT: Mladěi doba bronz., velimskf typ - sídliště
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