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HROMAD?ft NÁLEZY BRONZOVfCH PAEDM!TU V OKOLÍ ZVÍKOVA
Jan Michálek

Do majetku knížat ze Schwarzenberku na zámku Orlík
n. Vltavou se v poslední čtvrtině 19. století dostalo i
několik hromadných nálezd bronzových předllět6, poch4zeJ1cich z nejblitěiho okolí bradu Zvíkova. Byly uloženy
do sbírky atarotitnoati, která obsahovala nálezy z bfva16ho Sedlecka, Voaovaka, Zvikovaka a Orlicka, dále ptedaity stfedovik6,horniny, zkameněliny a jiné. Jejich inventární aezna• vypracoval i s kresebnou dok1111entaci roku 1915 J. Jakubička, datováni provedl konservátor K. Buchtela.
Roku 196,
ae zúčastnil pfedáni věeoh archeologickfch nález6 z dneiniho piseck,ho okresu do sbírek Oblastního muzea v Pisku, kde jsem tyto pfedměty inventoval
a zároveň i kreaebně dokumentoval. Jedná se pfedevii• o
několik hromadných nález6 bronzových ptedllňt6 mohylov6
kultury stfedn1 doby bronzové, dále nálezy mohylové kultury doby hslětatské, doby laténak6 a slovanské a ojedinělé nálezy eneolitick6. Muzeum v Pisku převzalo tak6
středověké nálezy z hradu Zvíkova, z Květova a poklad
ainci z Ochozu u Zbonína.
O nálezu u Zbonína .se poprvé zmiňuje M. Liissner v PA
XI (Luaaner 1878 - 1881, ~87 - 588), věeohny nálezy uv6d1
v soupiae památek J. Soukup (1910, 135), část nález6 uv6di ve svfch praoich o depotech o. lytlicov4 (1959, 196,).
rroto!e věak nebyly tyto nálezy aouborně zveřejněny a na

J•••

.

- z6kladi pr6zkumu v terénu se autorovi podařilo identifikovat místa Jednotlivých n4lezd. zdá se nutn6, aby tento
pfiepěyek přinesl soupis těchto n6lez6 v úplnosti.
Nálezy dnes uloženy v Oblaatnia muzeu v Pisku, inv.
6. A 1270 - A 1370 (býval6 sbírka Orlík n. Vlt., pfír.
6. 153/64 - 202/6•).

·) /IARLOV. obec Smetanova Lhota
'(

'

·

.

Na karlovských polích u Karlova r. 189,. Bronzovf n6ramek z tyěinky oblého pr6fezu s konci zeslabenjmi
a spirálovitě stočenými, Jeden konec chybí, druhf je ·
odlomen. Tmavozelená patina. Prh. 45 . x 38• prh.
spirálky 11, prh. tyčinky 3 - 3,5 mm. lnv.č. A 1310.
Obr. 7: 1.
Lit.: Soukup 1910, 135·.

I PLfšKOVI <Z

Podle literárního ádaje měl bft v orliok6 ebirce ulofen kamennt lllat • . Do muzea v Pisku nebyl pfeveden.
Lit.: Soukup 1910, 135.

OOIOZ, dnes obec Zbonín

1

ŠBRIOY, obec Lety

,rJť '

Revír Šerkov, bez · blifiiilh n4lezovfch údaJ6. Daroval
k.Díle Bedfich ze Schwarzenberku. t6at kaaenn6 sekerky,
obd6ln1kovit6ho pr6fezu, ee aouaěrnjll oatfia. Povrch
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nitle zelent. blazenf. D.100, A.oatti 50, aila 23 - ·

InT.6. A 1388. Obr. T: 3. C.at t ...nn6 aekerty ••
ao11116rnfa oatf:l•• PoTrch ledozelent. bladkf. D. 60,
I. 50, afla 20 - . Inv.č. A 1370. Obr. T: 2.

ARVAŽOV, obec Saetanova Lhota
I

'

.,,

Vykopáno na Jafe roku 1896 v lesn1 trati (louka paseka) Kikul,ika, jižně od osady. Hrot kopt s dlouhou tulejkou, list esovitě prohnutt a Id plaaticky
zes1lenf atfed. D. 240, max. i. listu 30• pr6a. tulejky 113 - · STětle zelen, hladk6 patina. Inv.6.
A 1363. Obr. 8 t 1. HlaTice terěovit6 dvojdtln6 Jehlice mal6ho tTaru; • hlavice je ěoěkoviti klenut6, uprostfed zdobena aousttednfai krouf.ky a velkou osmicípou hTizdici • paprsky sahaJ1cúd a! k okraji ter6e, kde probibaJi rovně! aouatfedné krutnioe. Prda.
hlavice 43 • • fuyozelen6 hladk6 patina .• Inv.ě.
A 13e,. Obr. 8 ! 2. Plasticky ěleněnf . terčovitf
bronzovf z,věaek, se souatřednfmi žebry, kter6 obk~opujf vyaokf atfedovf trn. Prb. 50 x 18 mm. TmaTo•
zelen6 hladk6 patina. Inv.č. A 1365. Obr. 8: 3.
Bronzo~6 jehlice• dlouhým tordovanjll kr6kea, a hlavici roztepdou na ploch• a &Tinutou v očko; Jehlice
Je zkroucen,, oelkov6 délka 340 - · Taavozelen6 hladk6 patina. InT.6. A. 1366. Obr. 8: ,. Bronzov6 jehlice a dloubou Tjvalkoviti členěnou hlavici (22 vývalk6) zátkovitě ukončenou. Hrot jehly ulomen. Jehlice
Je zkroucen6. D~l55, pr6m. hlavičky 6,5 - . Tmavoze.
len,, hladká, aísty oprýskan6 patina. Inv.ě. A 136T.
Obr. 8:5. C6at poikozené bfitvy 8 rámcoTOU rukojeti
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ukončenou

kroužkem. D. 90, prdm. kroužku 28 x 25,
max. ě. břitu 50 mm. Tmavozelená hladk4 patina.
Inv.č. A 1368. Obr. 8: 6.
Lit.: Soukup 1910, 135, Kytlicová 1959, 132, obr.
20: 3-4, Kytlicová 1964, 518 - 522, 554, obr. 163 A.

ZBONfN
~.I.nález ve strouze Jelecká roku 1880, pod paře
zem. Náramek bronzový z tyčinky oblého průřezu se
zeslabenými konci, jeden opilovaný, zdobený na těle
krokvicemi. Tmavozelená patina. Prům. 75 x 42ť prům.
tyčinky 5 x 5,8 mm. Inv.č. A 1317. Obr. 9: 1. Náramek z tyčinky střechovitého průřezu se zeslabenými
konci i na vnější straně těla s krokvicemi. Tmavozelená patina. Prům. 63 x 50 mm. lnv.č. A 1318 .
Obr. 9: 2. Náramek bronzoyf z tyčinky oblého průře
zu, s konci zeslabenými, na vnější straně těla výzdoba ze skupin zalomených rýh. Tmavozelená patina .
Prům. 64 x 49 mm. lnv.č. A 1319. Obr. 9: 3. Jehlice
bronzová, s pečetítkovitou hlavicí, na krčku dvě skupiny příčných rýžek lemované krátkými ěikmými rýžka- .
mi. Tmavozelen4 hladká, místy opilované patina. D.208,
prdm. hlavice 17 mm. Inv.č. A 1320. Obr. 9: 4. Bronzová dýka s plasticky zesíleným středem těla - nízké
tebro - a se 3 otvory pro nýty, v jednom z nich . za chován nýtek_. stteohovitě sklepanf. Tmavozelená, z čás
ti opilovaná patina. D.11'8, max. š. čepele 36, prům.
otvor6 5 mm. Inv.č. A 1321. Obr. 9: 5. Bronzový s r p
a bradavkovitta trnem a plasticky zeailenfm hřbetem.
D.190, max. 1.31, vfěka trnu 10 ma. Tmavozelené hlad-
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ká patina. Inv.č. A 1322. Obr. 9 : 6. Bronzové dlátko, jeden konec zahrocen, druhý dlátkov itě rozšitený. Opilovaná patina. D.92, A. 4 mm. Inv.č.
A 1323. Obr. 9: 7. Bronzový n&ramek se zúženými
konci, vnější strana těla zdobena plastidtými žebry a mezi nimi čtyřmi příčnými žlábky - melounovitý
tvar. Konce přelo ž eny ptes sebe. Tmnvozeloná patina. Prdm. 65 x 53 , š,ve středu těla 30 mmo Inv.č.
A 13 24. Obr. 1 2: 28 . Jede náct hron z ových kornoutkovitých záv 0sků, stočených z t enk ého plechu, s olámanými konci, j ede n kus j e přelo me n o Trnnvozelená
hladká p a tina. D.113, 11 2 , 110, 106 , 101, 98 , 97,
90, 8 9 a 8 8 mm .
8 - 18.
při

Tři v ě t

Inv.č.

A 13 25 - A 13 3 5 . Obr. 10 :

?d bronzové puk 1 i 01:~· :-~

t

v ;. ~,,1 otvory

okraji, který j e zdobl'n j e dn ou n c ho clviina řada
mi vybíj e ných perli čk ovitých bo(:,i. TJT1avo ze lená hladká, le s klá pat ina. PrtJm . (W, ~ 5 a !JO r : 1. Inv.č.
A 1336 - A 1338. 0hr. 11 : ] [. - 3 1. Př.t ma lých
bronzových puldiček s dv ěma otvory při ot: raji. Tmavozelená hlad ká patina. Prům. 33, 33, 31, 31 a 31 mm.
Inv.č. A 1339 - A 13430 Obr. 11 : 22 - 26 . Bronzová spona typu Miin s ingen s odlomc nýn ukon č ením patkou, obloukovitým lučíkcm, nezčo bn ná. Tmavozelená, místy opilovaná patina. D.78 mm. Inv.č. A 1344.
Obr. 12 - 29. Bronzová t; pona typu Miinsingen c; obloukovitým lučíkem zdobeným a zdobenou patkou. Tmavozelená patina. D.63 mm. Jnv.č. A 1345. Obr. 12: 30.
ttyři bronzové kroužky. 3 oputřeny záponkou - přez
ky. Tmavozeleni patina. Inv.č. A 1346 - A 1349.
Obr. 12: 32 - 35. Bronzová ziponka s rozeklanfm
koncem, druhf je zahnutý. ZelenA, hrubši, pr,ěko-
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Yit6 patina. D.48 mm, Inv.č. A 1350. Obr. 12: 31.
Sedm záuěnic a konci esovitě vytvořenými, plátovány stříbrem. Prdm. 26 x 24, 28 x 22, 30 x 26, 28 x
28, 26 x 25, 26 x 25 a 18 x 15 mm. Inv.č. A 1351 A 135T. Obr. 12: 36 - 42. Bronzový náramek z tyčinky kruhového prdtezu, jeden konec nově roztepán.
Tmavozelená hrubší, místy oprýskaná patina. Prtim.
60 x 43, prům. tyčinky 2 mm. Inv.č. A 1358. Obr.
11: 27.

B. II. nález ve strouze Jelecká roku 1880. Sekerka
bronzová s lalokovitým schůdkem s vykrojeným týlem,
obloukovitým ostřím. Tmavozelená hladká patina.
D.170, š _. ostři 53, š. týlu 32 mm. Inv.č. A 1359.
Obr. 13: 1.

C. III. nález ve strouze Jelecká roku 1883. Bronzový náramek s bráněným tělem, s konci téměř se dotýkajícími. Tmavozelená hladká patina. Prům. 75 x
54 mm. Inv.č. - A 1360. Obr. 13: 2. Bronzový náramek jako předešlý, ale zkroucený do tvaru osmičky.
Tmavozelená patina. D.95 mm. Inv.č. A 1361. Obr.
13: 3.
Lit.: Lussner 1878 - 1881, 588, Renner - Paroubek
1889, 180, Šnajdr 1891, 82, Soůkup 1910, 432, Kytlicovi 1964, 539, 540, 548, Hájek, AÚ čj. 3107/58.

D. Hromadný nález - Nve Vochoze, za zahradou

Štědroň

ského, jejž na knížecí kopanině vykopal nádeník Aiha
roka 1893". Bronzový turban z tenkého plechu, poškozenf, zdobenf lineární výzdobou. Tmavozelená patina.
Prda. 165, v.85 mm. Inv.č. A 1270. Obr. 2: 1.
Bronzovf srp s bradavkovitým trnem, ohnutf, slepe-
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nt ze dvou zlomkd. Tmavozelená patina. D.150, v.trnu
10 mm. Inv.č. A 1286. Bronzová jehlice - zachován
Jen zlomek stočené jehly. Tmavozelená patina.
D. 43, celková d.165, prňm. jehly 2,5 mm. Inv.č.
A 1287. Obr. 4: 5. Bronzový ndž s nýtkem při
hřbetu, zahnutá čepel. Světlezelená pat ina. D. 132,
max.š. čepele 25, sila 3 mm. Inv.č. A 1288. Obr.
, : 6. Zlomek srpu s trnem a plasticky zesilenta
htbetem. Tmavoze lená patina. D.149, š.čepele 33•
v.trnu 11 mm. Inv.č. A 1289. Obr. 3: 7. Zlomek
arpu s trnem. Tmavozelená patina. D.98, ě . ěepele
29, v.trnu 11 mm. Inv.č. A 1290. Obr. 4: 8. Zlomek čepele br . srpu. Tmavozelená patina. D.132,
i.čepele 35 mm. Inv.č. A 1291. Obr. 4: 9. Střední část čepele br. srpu. Tmavozelená patina. D. 88,
1.33 ma. Inv.č. A 1292. Obr. 4: 10. Hrot čepele
br. srpu. Tmavozelená patina. D.41, š.16 mm. Inv.
č. A 1293. Obr. 4: 11. Zlomek br. srpu. Tmavozelen, patina. D.41, š.24 mm. Inv.č. A 1294. Obr.
4 : 12. Zlomek srpu s bradavkovitým trnem. Tmavozelená patina. D.84, ě.38, v.trnu 11111111. Inv.ě.
A 1295. Obr. 4 : 13. Zlomek br. srpu s trnem při
hřbetu. Tmavozelená patina. D.91, ě.34, v.trnu
9 mm. Inv .č. A 1296. Obr. 4: 14. Zlomek br. srpu
s trnem. Tmavozelen6 patina. D,101, š.20, v.trnu
4 Dlll·. Inv.č. A 1297. Obr. 4 : 15. Zlomek br. srpu hrot - ve dvou částech. Tmavozelená patina. D,165•
ě.35, v.trnu 10 mm. Inv.č. A 1299. Obr. 6: 22.
Bronzovf náramek z tyčinky ěočkovitého prňřezu, zdobent skupinami rtžek a protilehle položenými trojábelniky ze svazk6 rýžek. Tmavozelená patina.
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Pr6m. 67 x 52, pr6m. tyčinky 8 x 3 lllll. Inv. 6.
A 1300. Obr. 5: 16. Bronzový náramek z tyčinky
čočkovitého pr6fezu se zátenými konci, zdobenými
akupinami ptičnfch rftek a krokvicemi. Tmavozelen6
patina. Prdm. 59 x 4T. Inv.ě. A 1301. Obr. 5: 11.
Polovina bronzového náramku z tyčinky čočkovitého
pr6fezu, zdobenf na vnějěi straně těla skupinami rffet a · krokvicemi. Tmavozelená patina. Pr~m. 50 1111,
Obr . 5: 18. Bronzový náramek z tyčinky čočkovité
ho prdfezu, zdobenj skupinami příčných rýžek. Pr411.
57 x 51 mm. Inv.ě. A 1303. Obr. 5: 19. Bronzovf n,ramek z tyčinky čočkovitého pr6řezu, se zealabenfai
konci, &dobenf skupinami přičnfch rýžek a krokvicemi. Tmavozelen, patina. Prtml. 56 x 51 na. Inv.ě.
A 1304. Obr. 5: 20. Zlomek bronzové sekerky s hranatým liětovitým achddkem a mírně obloukovitým ostfia. Tmavozelen6 patina. Zachov. d. 150, ě.ostfi
47 mm •. Inv.č. A 1305. Obr. 5: 21. Zlomek ostfi
bronzové sekerky, které je mírně obloukovit6. Tmavozelená patina. Zachov. d.55, i.ostři 51 mm. Inv.
ě. A 1306. Obr. 3: 1. Zlomek týlní části bronzov~
sekerky, týl je vykrojenf. Tmavozelen,, místy odfe•
n6 hladká patina. Zachov.d. 39, i.tflu 35 na. Inv.
ě. ·, 1307. Obr. 3: 2. Bronzová sekerka s lalo~ovitfll sch6dke~ '8 nepatrně vykrojeným tflea a mírně
oblou~ovitfm ostfía. Tmavozelen, patina. D.126,
, _. oatfí ,s, i, tflu 29 mm. Inv .č. A 1308. Obr. 3 . : 3.
Bronz•6 sekerka a hranatfll liltovitfa ach6dkea,
zahnutfm těle•, pod aoh44kea něrem k oatfi 116bky,
111rn6 obloukovit·6 oatfi. Ve dvou kusech. T•avozelen6
patina. D.181, i , oatfi 45 - · lnT.6. A 1309. Obr.
3 I '•
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E. Nalezeno "v kopanině vý c hodně u Vochoz e za z ahradou Štědronského při vzděláváni poraženého
lmížeciho le1;a roku 1894". Patrně součást depotu
ad D. Bronzový srp s bradavkovitým trnem s plasticky zesíleným hřbetem. Tmavozel ená patina. D.180,
i.čepele 40, v. trnu 8 mm. Inv.č. A 1298. Obr.
6 : 23.
Lit.: Šaldová 1952, 1 53, Ša ldová 1957, 684, 689,
Filip 1956, 274.
Lit. (k Di E): Soukup 1910, 135, Bouzek 1963,
112, Kytlicová 1959, 13 2 - 134, obr. 19 : 1, 4,
Kytlicová 1964, 536 , 540, 548, 554, obr. 159.

zvt,ovsKt

PODHRADÍ

A. Depot nalezený v květnu roku 1881 při kopání
písku jihozápadně od Božích muk, vlevo od silnice
ze Zvíkovského Podhradí na hrad Zvíkov, na parc.
ě. 85 (86). Bronzová sekerka s lalokovitým schddkem a olámaným, pdvodně obloukovitým ostřím. Tmavozelená patina. D.125, š.ostři 37, š.týlu 23 mm.
Inv.č. A 1311. Obr. 14: 1. Bronzová sekerka s lalokovitým schddkem a nepatrně vykrojeným týlem,
část od lalokd k mírně obloukovitému ostří je
hráněn6. Tmavozelená patina. D.189, A.ostří 41,
š.týlu 26 mm. Inv.č. A 1312. Obr. 1, ., 2. Bronzová jehlice s pečetítkovitou hlavicí, na krčku
zdoben6 třemi skupinami přičnfch rfiek, lemovaných
kr6tkými šikmými rýikami. Tmavozelen6 hladk6 patina. D.503, prňm. hlavice 19 aaa. Jehlice Je 3x
pfelotena (stočena). In~.č. A 1313. Obr. 14: 3.
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Bronzová jehlice s vývalkovitě členěnou hlavicí krčkem ve třech skupinách, zátkovitě ukončenou. Jehlice je ohnuta a zlomena na dva kusy. Tmavozelená
patina. D.412, prOm. hlavice 13 mm. Inv.č. A 1314.
Obr. 14: 4. Bronzová jehlice s pečetítkovitou hlavicí, na krčku výzdoba ze tří skupin příčných rýh,
lemovány jsou krátkými šikmými rýžkami. Patina opi~
lována. D.345, prOm. hlavice 15 mm. Inv. č. A 1315.
Obr. 14: 5. Bronzová jehlice s pečetitkovitou zdobenou hlavicí, po obvodu hlavice krátké rýžky, na
krčku dvě skupiny příčných rýžek, lemované dvěma
řádky vstřícně položených krátkých rýžek. Jehlice
je 3x přeložena.Světle zelená hladká patina. D.251,
pr6m. hlavice 11 mm. Inv.č. A 1316. Obr. 14: 6.
Lit.: Renner - Paroubek 1889, 180, Soukup 1910,
135, Kytlicová 1964, 518, 547, 554, obr. 162 A.

B. Pordznu v okolí Zvíkova nalezeny bronzová
měty,

\
\

t
I\

před

bližší okolnosti nejsou známy. Bronzový náramek z proužky uvnitř plocht1 a vně střechovitě hráněné, zdobený skupinami ·příčných a krokvicovitfch
rýh. Zeslabené olámaně konce. Světle zelená patina.
Prdm. 62 x 47, ě.těla uprostřed 11 mmo Inv.č. A 1273.
Obr. 15: 1 - 2. Bronzový náramek, jako inv.č. A 1273.
Světle zelená patina. Prňm. 64 x 47, š.proužky 11 mm.
Inv.č. A 1274. Obro 15: 1 - 2. Bronzový náramek
z proužky uvnitř ploché, vně střechovitě bráněné,
zdobený skupinami příčných a krokvicovitě uspořáda
ných rfžek. Světle zelená patina. Pr6m. 63 x 48, ě.
ve středu těla 11 mm. Invoč• A 1275. Obr. 15: 3 - 4.
Bronzový náramek, jako inv.č. A 1275, světle zelená
patina. Pr&n. 64 x 47, inv.čo A 1276. Obr. 15: 3-4.
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Bronzový náramek z
vnější

straně

těla

tyčinky

čočkovitého prňřezu,

na

zdobený skupinumi přičnfch a
krokvicovitých rýžek. S větle zelené patina. Prňm.
67 x 49, prOm. tyčinky 10 mm. Inv.č. A 1277. Obr.
15: 5. Bronzový náramek z tP.nkého br. plechu,
s olámflnými okraji a konci, které snad původně byly zakončeny spirálkami, vně zdoben podélnými rýhami, lemovanými krátkými šikmými rý žkami. Svótle
zelená patina. Průmo 58 x 45, š.těla 18 mm. lnv.
č. A 1278. Obr o 15 : 6. Ar·onzový náramPk, jako
inv.č. A 1278. Prům. 54 x 43, š.těla 18 mm. Inv.
č. A 1278. Obr. 15 : 6. Bronzový náramek, jako
inv.č. A 1278. Prtim. 54 x 4:1, š. tf~la 18 mm. Inv.
č. A 1279. Obr. 15 : 7. Bronzový nl°ii neho dýka
s krátkým řapem a čepeli zesílenou ve b tředu žebrem. Tmavozelená, porušená (pilováním) patina. Zachov. d. 120, d,řapu 28, š.čepele 20 mm. Inv.č.
A 1280. Obr. 16 : 8. Bronzová jehlice s pečetítko
vitou hlavicí, krček zdobený 3 skupinami příčných
rýžek, lemovaných krátkými šikmými rýžkami. Jehlice je stočená. Světle zelená hladká, místy oprýskaná patina. D.502, prům. hlavice 22 mm. Inv.čo
A 1281. Obr. 16 : 9. Zlomek jehly hronzové jehlice, čtvercového průřezu, ohnutý. Světle zelená práškovitá patina. D.70 mm. Inv.č. A 1282. Obro 16 : 10.
Šest bronzovýd1, jednostrann,1 litých, srdcovitých
závěsek s očky. ~větle zelená patina. 0.49, 52,
47, 51, 39 a 36 mm. Inv.č. A 1283. Obro 16 : 11-16.
Bronzový hrot šípu s tulejkou, která sahá až k š pič
ce, list opatřen zpětnými háčky. Tmavozelená patina. D.40, d.tulejky 15, š.listu 15, prům. tulejky
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15, ě,listu 15, prOm. tulejky 6 mm. Inv.č. A 1284.
Obr. 16: 17. Bronzový hrot kopi, se zvlněnou listovitou čepelí, plasticky zesílenou a dutou tulejkou. Tmavozelené špinav6 patina. D,151, d.tulejky
53, š.listu 36, prOm. tulejky 23 mm. Inv.č. A 1285.
Obr. 16: 18.

BEZ NALEXIŠTt - nejspíše z blízkého okolí Zvíkova

f\

\

r

nálezové okolnosti nejsou známy. Bronzov,
seke,rka ae středními laloky a vykrojeným poruěe
nfm týlem. Tmavozelen6 hrubá, odřen6 pati.n a.
D.126, ě.ostři 29, š.tflu 23 n111. Inv.č. A 1362.
Obr. 7 : 4.
Blifěi
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MASSENFUNDK VON BRONZEGEGENSTXNDEN AUS DER UMGEBUNG
VOi ZVÍKOV
Jan Michálek
Zusammenfaesung

Der Beitrag bringt ein zueammenfassendes Verzeich'
nis der Massenfunde von mittelbronze-, hallstatt-, latenezeitlichen und slawischen Bronzegegenstinden, die im
vorigen Jahrhundert in der Umgebung von Zvíkov an der mittleren Vltava zutage kamen. Die Funda bildeten ursprunglich einen Teil der Antiquititensammlung im Schloss Orlík
nad Vltavou. Von dort gelangten sie in die Sammlungen des
Heimatkundlichen Bezirkmuseums in Písek. Die Funde sind
schon truher vereinzelt verotfentlicht worden. Trotzdem
ist es dem Vertasser gelungen, nun sogar die Fundorte der
einz&lnen Funde im Gelande zu identitizieren.
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Seznam vyobrazeni
Obr. l

Hromadné nálezy bronzových předmět6 v okolí
Zvíkova: 1 - Zbonín - Ochoz, nález 1893 a 1894,
2 - Zbonín (Jeleck6 strouha), depot I - III,
3 - Zvíkov - U Božích muk, nález 1887.

Obr. 2

Zbonín - Ochoz (1893).

Obr. 3

Zbonín - Ochoz (1893).

Obr.,

Zbonín - Ochoz (1893).

Obr. 5

Zbonín - Ochoz (1893).

Obr. 6

22 - Zbonín - Ochoz (1893), 23 -

Obr. 7

1 - Karlov, 2 - 3, Šerkov,, - bez naleziště,
okolí Zvíkova.

Obr. 8

Varvažov (1896).

Obr. 9

Zbonín - Jelecká strouha, depot I (1880).

Obr. 10

Zbonín - Jeleck6 strouha, depot I (1880).

Obr. 11

Zbonín - Jeleck, strouha, depot I (1880).

Obr. 12

Zbonín - Jeleck6 strouha, depot I (1880).

Obr. 13

Zbonín - Jeleck6 strouha: 1 - depot II (1880),
2 - depot III (1883).

Obr. 14

Zvíkovské Podhradí - U Božích muk, depot 1887.

Obr. 15

Okolí Zvíkova - bez blitiich údajd.

Obr. 16

Okolí Zvíkova - bez blitiirh

(1894).

údajň.
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K LATtNSKtMU OSÍDLENÍ DOLNÍHO POSÁZAVÍ
Miloš ti žmář - Vladimír ttverák

P4vodni význam jednotlivých pravěkých sfdliět je interpretován v č těinou podle nálezO hmotné kultury, nebo výzkumem zjiětěného charakteru zástavby. Je možné využit
ověem i geografické polohy sidlišt a to rozboru samotné
jejich polohy a vztahu k přírodním činitelOm, nebo v něk
terých ptipadech i jejich geografického umístěni v rámci
osídleni ěiršího území. Timto zpOsobem lze za předpokladu
dostatečnosti pramen6 získat představu o komunikačních
spojnicích mezi jednotlivými regiony.
Podnětem k našemu příspěvku bylo zjištěni větěi kolekca laténské keramiky z Hostěradic, která byla teprve
T posledních letech předána ze sbírek místní školy do K
v Jílovém u Prahy a není dosud odborné veřejnosti známa.
V souvislosti s jejím zveřejněním chtěli bychom shrnout
lokality s nálezy doby laténské v této oblasti a stručně
si při tom povšimnout otázky interpretace jejich významu.
Sledovaná otázka souvisí se systematickým výzkumem
ěirěiho zázemí keltského hradiště Závisto
Zatímco nálezy keltských minci byly v oblasti dolního
Pos6zari známy již mnohem dříve, na doklady laténských sídlili v tomto prostoru upozornila teprve ve třicátých letech o. Barvifov61 , později F. Prošek 2 a v novější době
uěinila o nich z•inku L. Jansov63 • V souěasné době je možno registrovat v oblasti dolního Posázaví ětyři sídliětni
lokality a tfi lokality s nálezy keltských mi nci.
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Soupis naleziěÍ (obr. 20):
1. HOSTtRADICE, o. Kamennf Přívoz, okr. Pr aha-západ
Z prostoru bývalé školy a jejího oko lf ve

stř edu

osady pochází sídlištní materiál bez bližších nálezový ch okolností. Poloha jP určen a na mapo
1 : 50.000 12-44 (Týnec n. Sázavou) souřadnice mi
23,7 cm od východní sekční čáry a 3,6 cm od severní sekční čáry. Lit.: Archiv AÚ Praha, čj.
1180/35; Barvířová 1936; tá ž , 1938; Prošek 1947/•8,
57: Jansová 1965 , 36. Dep.: M J í lové u Prahy, inv.
č. 1001, 1049, 10 50, 2150. Obr. 17-19. (Profily
hrubé keramiky jsou šrafovány, profily jemné keramiky jsou černé a profily tuhové keramiky jsou
tečkované).

/ 2. CHLEBY, okr. Benešov
/

Ze sídlištního objektu na poli p. Šebka asi 2 kJII
jižně od obce pochází keramický materiál a dva kamenné brousky. Poloha je určena na mapě 1: 50.000
12-44 (Týnec n. Sázavou) souřadnicemi 16,4 cm od
východní sekční čáry a 13,7 cm od severní sekční
čáry. Lit.: Archiv Af Praha, čj. 1351/59. Dep.:
M Netvořice, bez inv.č.

3. CHOTOUA, o. Pohoří, okr. Praha-západ
V sedmdesátých letech 19. století byl v Chotouň
ském potoce nalezen zlatý statér. Lit.: Radoměr
skf 1955, 48. Dep.:?
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,. JfLovt U PRAHY, okr. Praha-západ
/

Na r6znfcb místech ve městě se od 18. století na1,zaly Jednotlivě mince, jejichž celkovt poěet, ani
pfeanějěi lokalizace není známa. Lit.: Radoměrský
1955,
Dep.?

,9.

5. LUli POD MEDNÍKEM, okr. Praha-západ
Pfi stavbě železniční tratě byla nalezena na ppě.
63/2 a 61/1 v trati "Podloučí• laténskA keramika.
Poloha Je určena na mapě 1: 50.000 (Týnec n. S6zavou) souřadnicemi 22,1 cm od západní sekěni čáry
a 2,6 cm od severní sekčni čáry. Lit.: Archiv A6
Praha, čj. 411/37, 3749/39; Barvifová 1933. Dep.:
M Jilov, u Prahy, inv.č. 1122 (v současné době nezjiětěno).

POD'tLUSY, okr. Benešov
Pfi •tavbě hostince pi Zimové a na pfilehléa pozemku byla nalezena laténská keramika. Poloha Je urče
na na mapě 1: 50.000 12-44 (Týnec n. Sázavou) soufadnicemi 13 cm od vfchodni sekěnf čáry a 9 cm .od
aeverni . sekčni čáry. Lit.: Archiv Af Praha, ěj.
2389/41, 1355/59, 1372/59. Dep.: HM Praha, inv.ě.
88001-9, M Benešov, inv.č. 18146.
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SÁZAVA, o. Petrov, okr. Praha-západ
Za blíže neznámých okolnosti byl zde nalezen před

1,.

rokem 1931 zlatý statér. Lit.: Radoměrský 1955,
Dep.: M Villach, inv.č. 3397 (Rakousko-Korutany).

Všechna sledovaná s idlištÁ nejsou položena výše
než 300 m nad mořemť což je ohvyklá polohfl laténských
sídliěl i v jiných oblaBtech. Sídliště v Host ě radicích
kontroluje přitom přechod přes Sázavu, který leží v místech dnešního Kamenného Přívozu a sídliště v Podčlusich
se nachází přímo u přechodu pře$ tuto řeku.
Nejvíce nálezň pochází z Hostěradic. Nejpočetněji
jsou zde zastoupeny hrnoovité tvary (obr. 17:1-9), pře
Y6fně s hloubkově zdrsňovaným povrchem a n čkteré z nich
8 ěerným smolným nátěrem pod okrajem. Hojné jsou dále
zlolllky mis se zataženým okrajem (obr. 18:1-8)~ velmi výrazné jsou přitom zlomky mis z jemně plaveného materi6la s vleětovanou výzdobou na vnitřní straně (obr. 1 .::1-2).
D6le se v souboru z Hostěradic vyskytuje tuhová keramika (obr. 17:10-11, 19:2-3), zásobnicové tvary (obr.
19:6-7) a zlomek lahvovitého tvaru s vleštovanou výzdobou na výduti (obr. 19:1). Tento materiál se jeví být ča
sově poměrně jednolitý a neodporují tomu podle našeho n6zoru ani zlomky v ruce vyrobené keramiky (obr.19:4-5).
Celý soubor lze synchronizovat s pozdně laténským horizontem objektu a k němu náležející vrstvy v sondách F 16
a F 18 u brány Dna oppidu Závist 4 •
Poz4ně laténským je také podle laskavé informace
L. Jansové v současné době nedostupný materiál z Luk
pod Medníkem. Do stejného období je možno zařadit i
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sidliětni materiál z Podělus 5 , naproti tomu materiál
z Chleb6 Je ztetelně starší.
Zatímco sídliště v Chlebech souvisí pravděpodobně
a pozdně halštatským až časně laténským osídlením Sedlčanska6, těžiště významu ostatních výše uvedených lokalit spočívá především v jejich geografickém postaveni.
Již o. Barvitová, později F. Prošek a v současné době
L. Jansov6 interpretovali lokalitu v Hostěradicích jako
sídliště souvisící se získáváním zlata7 • Pochopite.lně,
že tato prospektorská činnost mohla být také jednou ze
alofek úlohy sfdlišt v dolním Posázaví. Jejich význam
však spočíval zřejmě i v jiné funkci. Ptedevšim na zAkladě geografických ukazatel6 lze uvažovat o tom, že
oaidlenf této oblasti ~ouvisí s přechody přes Sázavu
v rámci komunikačních spojnic podél vltavského pravobfežf. Ptitom pozdně laténsk6 sídliště v Hostěradicích
a Lukách pod Medníkem je možno konkrétně interpretovat
Jako meziěl6nek, dokládající spojení mezi oppidy Hrazany a Závist. Obě tato sídliště leží přibližně asi na polovině vzdálenosti mezi Závistí (vzduěnou čarou asi 15 km)
a Hrazany (vzdušnou čarou asi 16 km). Nálezy keltských
ldnci tento názor potvrzuji. Takf východněji situovan6
sídliště v Podělusích m6že být dáváno . do spojitosti s koaunikačnimi styky mezi jihočeskou a středočeskou oblasti.
Je ovšem pravděpodobné, že dalším podrobným pr4zkumea archeologicky dosud málo známf, oblasti Posázaví budoa získány nové poznatky.
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Poznámky
1.

o.

2. F.

Barvífová : Nález stradonické keramiky na Jílovsku
u Luk, Vltavské proudy 1933 (podle Pro~ka 1947/48, pozn. 20); táž, Z památek
okolí Jílového, Z doby vlády keltických
Bojů, Vltavské proudy 1936, 1-2; táž,
Archeologické nálezy v Hostěradicích,
Povltavské proudy 1938 (podle Proška
1947/48, pozn. 19).
Proěek:

3. L. Jansov6:
· 4. L. Jansov6:

Keltská pevnost Hradiště nad Závistí,
PA XLIII, 1947/48, 57.
Hrazany, keltské oppidum na
Praha 1965, 36.

Sedlčansku,

Zur Miinzpragung auf dem Oppidum Závist,
PA LXV, 1974, 1-33.

5.

Materiál bylo možno studovat pouze podle
kreseb v inventární knize NM v Praze.

6. L. Jansová:

Několik pozdně halětatských

až

časně

laténských nálezd ze Sedlčanska, Výzkumy
v Čechách 1971, 202-274.

T.

Viz pozn. 1, 2, 4.
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Seznam vyobrazení

Obr.
Obr.
Obr.
Obr.

17
18
19
20

o. Kamenný Přfvo~, okr. Praha-západ
Hostěradice, o. Kamenný Ptívoz, okr. Praha-z6pad
Hostěradice, o. Kamenný Přívoz, okr. Praha-z6pad
Laténská sfdliětě a lokality s nálezy keltskfch
minci v dolním Posázaví.
sídliště, A nález
minci. Čísla lokalit odpovídají ěislování
v soupisu.
Hostěradice,

e
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\ \ KELTSÚ PAEDWTY Z OPPIDA U STRADONIC,
ULOžENt V MUZEU V TEPLICÍCJI

'l

Petr

HolodĎák

-·

Jiří

Waldhauser

Koncem minulého století získal Robert · von Weinzierl
koupi nebo výměnou početný soubor předmět4 ze stradonické•
bo oppida. Stradonická provenience Je velmi pravděpodobn6,
Yylouěit věak nelze některé eventuelně podvržené předmě
ty. V zásadě věak všechny n6lezy zapadají do rámce laténské materiální kultury ze stupň4 LT - C2 a LT - Dl.
Na tomto místě publikované předměty tvoří přibliině
ttetinu stradonického fondu teplického muzea. Dalěi ěást
aouboru bude spolu s vyhodnocením zveřejněna v dalěím svaz ku BZO. Za možnost zveřejněnf děkujeme P. Budinské1111t, pracovníku teplického muzea.
Soupis

předmět4

(cf. obr. 21 a 22;
vyobrazeni)

ěisla

odpovidaji

A - Železné užitkové předměty (obr. 21)

1. Železný pr4bojnik (d.4,5 cm, inv.ě. 9907)
2. Železná skoba s prohnutým ramene•
(d,6,0 cm, inv.ě. 9917)
3. Železn6 krallllovit6 svorka (d.12,5 cm, inv.č. 9888)

,. Železnt z6kolnik (?) (v.10,5 cm)

-
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5. Železný třmenový kroužek {prům. 4,5 cm,
inv.č. 9960)
6. Železná svorka (v.4,5 cm, inv.č. 9954)
7. Železné a1áto se zesílenou pracovní částí

{d.9,0 cm)

s.

Železný há kovitý předm ě t {d,5,4 cm)

9. Železná kramlovitá svorka (d.12,5 cm,
inv.č. 9897)

10. Železný krou~ ek (prům. 4,0 cm, inv.č. 9871)
11. Železný sekáčovitý nástroj (d.14,0 cm,
inv.č. 9967)

12. Fragment ielezného
inv.č.

předmětu

(v.6,0 cm,

9995)

13. Železný kroužek s výčnělky (součást koňského
postroje?) (prwn. 3,0 cm)
14. Železná kramlovitá svorka se zahrocenfmi konci
(d.10,5 cm)

15. Železné kování pochvy meče (v.4,5 cm,
inv.č.

16. Dva

9868)

články osmičkovitě

řetězu (d.článku

profilovaného železného
7,5 cm)

lT. Pravděpodobně součást koňského udidla
(prh. kruhu 4,0 cm, v.10,0 cm)
18. Železnt hřeb (d.10,0 cm, inv.č. 9039)
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B - Železn6 spony

19. Fragment spony
inv.ě.

neurčitelného

typu (d.,,o cm,

9858)

20. Fragment spony• r,mcovým
(d.4,5 cm)

zachycovače•

21. Spona tzv. paeudoattedolaténské konstrukce
(d.4,7 cm)
22. Fragment spony asi nauheimského typu
(d.5,6 cm)

23. Spona stradonického typu (d.5,5 cm)
C -

ielezn6 klíče

2,.

Železnf ěperh6kovitý klíč s kroužkovitflll
ukončením (d.15,0 ca)

25. Železnf kličovitf pfedmět s kroužkem (d.8,8 cm)
D - Kostěné

26.

užitkové

Kostěný
inv.č.

a psací

potřeby

provrtanf hranolovitý

pfedmět

Kostěné ěidlo

28.

Kostěnj

Kostěný
inv.ě.

31.

Kostěn6

(?) d.,,o cm,

profilovaný
9738)

29. Provrtanf

30.

(d.4,8 cm,

9i28)

27.

inv.č.

ptedměty

článek

ptedmět

inv.č.

9734)

(pr~m. 1,9 cm,

pratu (d.2,5 cm,

inv.č.

9730) /

zdob•nf ptealen (?) (prh. 2,9 cm,
9736)
lžíce a trnem (d.5,2 cm,

inv.č.

9731)
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32. Bronzovf atilus s hrotem, hrdlo kuličkovitě
zesíleno a opat ř eno pr otáhlfm otvorem
(d.1'7,0 cm)
33.

Kostěnf rámeček
inv.č.

34.

psací

desti ěky

(d.13,5 cm,

psaof

destičky

(d.7,0 oa)

972i)

Kostěnf rámeček

& - Zbrani (obr . 22)

35. Železný listovi tf hrot oAtěpu· (d. 6, 1
inv.č. 9931) 1

o•,

36. Železnt listovitf hrot oětěpu (d.6,3

cm,

inv. č. 9.9 30 )1
31. Železnf listovitf hrot oětěpu (d.1,0 ca,
inv.č. 993-&)
38. Železnt listovitt hrot oětěp• (d.1,, om)
39. Železnf listovitf hrot oětěp• (d.9,5 ca,
inv.č.

,o.

9929) v

Železnt listovitf hrot oitěpu (d.12,8 om)

,1. Železnf listovi tf brot . oitěpu s tordovanfa
krčkem (d.11,0 cm, inv.6. 9928) .
-&2. Železnf hrot (d,1,,0 cm, inv.č. 9950)
43. feleznf listovitf hrot oětěpu (d.7,8 cm,
inv.ě. 9926) v
,,. Železn6 lipka (d.4,5 ca, inv.č. 9924)
45. Železnf listovitf hrot oltěpu (d.?,8 cm,
inv .ě. 9922) v

•s. Železn6 lipka (d.5,2 ca,

inv.ě. 9925) ~
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47. Železnt listovitý hrot oštěpu (d.6,3 cm, inv.ě.
9923) /
48. ŽeleznA šipka (d . 5,0 cm,

,9.

Železný listovitý hrot
inv. č. 9921) ·.

inv.č.

oštěpu

9932) /

(d.8,8 cm,

F - Železné nástroje
50. Masivní železný

nňž

(d.25,5 cm)

51. Železný nožík s trnem (d.9,5 cm)
52. Železný pilník (d.21,3 cm)

53. Železné kladívko s otvorem (d.10,5 cm, inv.č.
9905)
54. Železný n6ž se zdviženým trnem (d.14,5 cm)

G - Jin6

pfedměty

55. ŽeleznA taléra s omlaloidní vypuklinou a zčásti
ulomenfm ouikem (prh. 3,5 cm)

56. Bronzovf kruh s ouškem (součás~ koňského
postroje?) (prh. 6,5 cm, inv.č. 9800)
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GEGENSTANDE KELTISCHEN URSPRUNGS VOM OPPIDUM
BEI STRADONICE IM MUSEUM VON TEPLICE
Petr Holodňák - Jiří Waldhauser
Zusammenfassung

Zur Neige des vorigen Jahrhunderts erwarb R. v. Weinzierl fur das Museum in Teplice durch Kauf oder Tausch
einen wafangreichen Komplex von Gegenstanden, die dem Oppidum von Stradonice entstammten (e s kann nicht auageschlossen werden einige unter ihnen seien Falsa). Aile
Funde entsprechen grundsatzlich dem Rahmen LT-C2 und LTD!. Die vorliegende Fundliste (Abb. 21 u. 22) um.tasst
etwa ein Drittel des i m )luseum in Teplice aufbewahrten
Materiala. Der restliche Teil wird in den nichaten Jahrgingen TOD BZO Terottentliobt werden.
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Seznam vyobrazeni

Obr. 21. Stradonice, okr. Beroun. Železné, bronzové a
kostěné předměty z oppida.
Obr. 22. Stradonice, okr . Beroun. Železné zbraně, nástroje, talérka a bronzový kruh z oppida.
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vfZKUM STAEDOVĚKÝCH PANSKÝCH SÍDEL V SEVERNÍCH ČECHÁCH
Franti š ek Gabriel

V roce 1973 - 1974 jsem

zam ě řoval

v rámci diplomni
práce n ě kt er á s t ř edov ě ká op e vn ě ná panská sídla v okresech
t. Lípa, Dě čín a Li t omě ř i ce. Při této příležitosti jsem
získal sb ě rem ne bo z j iš tovacími sondami množstvi archeologického materiálu, kt e rý je uložen v Severočeském muzeu v Liberci. Severo č esk é muzeum bylo také garantem celé akce.
Zam ě řeni bylo proved eno pomocí pásma metodou trojúhelníků se společným vrcholem.
Z archeologického materiálu uvádím pouze zastoupení
okrajů nádob, které jsou seřazeny seriační metodou (F. Gabriel 1974). Jak se ukázalo při dalším zpracování keramiky, jsou okraje nádob citlivou datovací pomůckou. (Obr.
23).

Vzhledem k tomu, že všechny objekty j s ou poměrně
přesně lokalizovány u A. Sedláčka (1895 a 1923)• uvádím
pouze okres, katastrální obec a přibližnou vzdálenost lokality vzdušnou čarou od obce (není-li uvedeno jinak, je
měření provedeno ke kostelu). Cislo za názvem lokal i ty
určuje lokalitu v matici výskytu okrajů.
První písemné zmínky jsou přejaty z A. rrofouse (19471957). stejně jako konečné úprava jmen lokalit.
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LOUPEŽNICKf ZÁMEK, okr. Děčín (02)
KULT: Středověký hrádek. LOK: 2,5 klll JZ od Brtnik6.
NÁLEZ: Hr,dek na pískovcové ostrolně pteiaté dvěma
ptíkopy tesanými ve sk,le. Po stavební činnosti ae
zachovalo pouze podvali dřevěné stavby. Ziskanf archeologickf materiál pochází ze splachu. LIT: A.
Sedláček 1923, 12T. Obr. 24.

\ tá.P, okr. č. Lipa (03)

/',

KULT: Hrad. LOK: 1,5 km JV od Zátýni. NÁLEZ: Piakov•
cová ostrožna opevněná příkopem tesaný'Jn do skály.
Na ostrožně je sklípek obrácený k severu a kruhová
cisterna. Sonda byla umístěna pod hradem ve splachu. První písemná zmínka: 1402. LIT: A. Sedláček
1895, 172 - 173. Obr. 25.

~AťKENBERG,

okr. č. Lípa

(06)

KULT·: Hrad. LOK: 2,5 km Z od Petrovic. NÁLEZ: Vrchol
polzenitové kupy je opevněn příkopem a obvodovou
zdi. Na východní straně jsou částečně odkryty zákopovfmi pracemi z druhé světové války základy pravoúhlé stavby. Na západní straně je čtvercová zahloubenina. Získanf archeologickf materiál byl nalezen
v zátopa na západní straně od základ6. První pisemnA zmínka: 1415. LIT: A. Sedláček 1895, 282 - 283.
Obr. 26.
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'. FALKENSTEIN ! okr.

Děčín

KULT: Hrádek. LOK: 0,8 km SV od Jetřichovic. NÁLEZ:
Pískovcový suk je přístupný spárou, ve které je umístěna i studna. Na horní plošině se zachovaly pouze do skály tesané prostory: v ě tší místnost, osvět
lovaná pOvodně pouze oknem, se sedadly ve špaletě.
V sousedství této mí s tnosti je vytesána menÁi prostora s poly~oná l ní m uzávi': rt:m na ,·ýr,I1odní straně.
Sonda byla umí s t ě na na okraji skalního suku v pískové vr s tv ~ mocné 15 - 20 cm. První písenmá zmínka:
1395. LIT: A. Sed láček 1923, 295 - 296. Obr. 27.

FRYDLANT / okr. č. Li pa ( 08)

KULT: Hrádek. LOK: 0,5 km SSV od Zahrádek - nádraží. NÁLEZ: Pískovcová ostrožna chráněn, příkopem,
na severozápadní straně dvojitým. Znásobené opevně
ní leží proti vchodu na vlastni hrádek, opevněný Jeltě kamennou obvodovou zdi, ze které se dochovaly jen
zbytky. Dvě podval! tesaná ve skále ukazuji na dtevěnou zástavbu. Sonda byla umístěna za obvodovou
zdi v písčitohlinité vrstvě mocné 20 - 25 cm. Prvnf
písenmá zmínka: 1288. LIT: A. Sedláček 1923, 252 253. Obr. 28.

",. FRTDV ALD, okr. (:. Li pa ( 09)

/1

KULT: Hrádek. LOK: 3,3 km SZ od Prysku. NÁLEZ: Ostrožna zakončen, znělcovým sukem. Obranu zajiěÍoval
podkovovitf příkop na severní a západní straně a
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obvodové zdivo, obíhající jen menši část prostoru
vymezeného příkopem. Na západní straně přiléhala
k obvodové zdi stavba, po které se dochovaly pouze kamenné základy. Dal~i stopy po stavbách jsou
na znělcovém suku. Jejich zbytky však nedovoluji
určit ani dispozici staveb. Materiál byl získán
z profilu vzniklém utržením obvodové zdi. Pod de•
strukčni vrstvou, mocnou 1,5 m je druhá vrstva
s archeologickým materiálem. První písemná zmínka:
1406. LIT: A. Sedláček 1923, 289 - 294.

anrnf HRÁDEK J okr.

I

t.

Lipa

KULT: Hrad. LOK: 1,75 km SV od V konce Dřevčic.
NÍLEZ: Pískovcová ostrožna přehrazená ve skále teObvodové zdivo je dochováno pouze
fragmentárně, převážně ve skalních spárách. Na jihozápadní straně k němu přiléhá stavba, později rozšířená na východní stranu o staveni obdélníkové dispozice. Pod stavbou je vytesán sklep přístupný od
severu. Kruhová studna je umístěna na severovýchodní straně hradu. Mocná splachová vrstva v příkopu .
poskytla velké množství archeologického materi6lu.
První písemná zmínka: 1391. LIT: A. Sedláček 1923,
259 - 260. Obr. 29.
saným

příkopem.

, JES1'AEBí,~ okr.

e.

Lipa

IULT: Hrad. LOK: 0,5 km SZ od Jestřebí. NÁLEZ: Piskovcov:f suk na kupě, dnes znaěně zničenf rozpadem
ek,ly. OpeTněni obstarávalo obvodové zdivo. Zástav-
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bu nelze

Na jižní stran ě je s tudna
(dnes přístup do hradu) se stopami po kole o prdm.
4 •• Sonda na severním okr aj i skály zj ist i l a dvě
•rstvy: písčitohlinitou a černou, uhlíkovou vrstvu
s nálezy keramiky a železa. První pisenmá zmí nka:
1295. LIT : A. S edláček 1923, 248 - 251. Obr . 30.
přesně určit.

1
,

1.LIJIŠTEIKi okr.

Č.

Lípa

IULT: Hrádek. LOK: 1,5 km JV od Horni Libchavy.
NÁLEZ·: Znělcová kupa se stopami hrádku. značně zničenými recentní stavbou. Podle nález4 byla přev6f
n6 část staveb dřevěná. Sonda na vfchodní straně .
ukázala složitější stratigrafii (F. Gabriel 1974,
99). První písemná zmínka: 1339. LIT: A. Sedláček
1923, 421 - 428.

~sNf BUI, okr. Děčín
\,-""

lULT: Hrad. LOK : 2 km SZ od Krásná Lipy. NÁLEZ:
Ostrožna se znělcovou kupou na konci. Od přístupo
Té, severní strany chráněna valy. Předhradí je od
hradu odděleno příkopem, obíhajícím i z ostatnich
stran vlastni staveniště. na kterém jsou stopy kruhové Těte. Materiál pochází z povrchového sběru.
LIT: A. Sedláček 1923, 298.

DfTKOV, okr.

e.

Lipa (20)

IULT: Tvrz. LOK: 0,7 km V od KvítkoYa. NÁLEZ: P1.eko•coyt suk na spočinku obebnanf ptikopem. Skála Je
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opevněna

zdi, ke které byly přistavěny budovy, pfevážně dtevěné· , soudě podle řady trámových kapes.
Nálezy pocházejí z mocné vrstvy destrukce. První písemná zmínka: 1295. LIT: A. Sedláček 1923, 263 264. Obr. 31.

, LEvfK!
/

okr•

Litoměřice

( 22)

KULT: Hrádek. LOK: 0,1 km Jod Levina. NÁLEZ: .Kupa
na konci ostrožny byla opevněna obvodovou zdi, jejiž zbytky jsou dosud patrny. Na severovýchodní
straně jsou základy kamenných staveb. Sonda, umístě
ni na jihozápadní straně ukázala mocnou vrstvu destrukce. LIT: A. Sedláček 1923, 110; K. Reichertov6 1962. Obr. 32.

LITYŠ, okr.

Litom8řice

(24)

KULT: Hrádek. LOK: 2,3 km S od Soběnic. NÁLEZ: Zněl
cová kupa opevněn6 valem a příkopem, na jižnf straně zdvojeným. Obvodové zdivo je fragmentární. Na
severovýchodní straně je ve skále vyláman6 podvali.
Dva metry od něho byla umístěna sonda, která zjistila 15 - 20 cm mocnou vrstva.. Prvni písemná zmínka:
1432. LIT: A. Sedláček 1923, 375. Obr. 33.

/

t kr.

\ IIILCA!lr,
\/

I';. Li pa

KULT: ?vrz. LO~i 1.s km SZ od Holan. NÁLEZ: Nizkf
piakovoovf suk, p6vodně v bažinatém terénu, dnes
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obklopen Uilčanským rybníke•, který zničil převáž
nou část zanikl6 obce Milčany 1 opevnění tvrze.
Dochovaly se pouze zbytky zdi a podvalf. Archeologickf materiál byl nalezen v hlinitopísčité vratvě na východním konci ostrova. První písemná zmínka: 1366. LIT: A. Sedláček 1923, 254 - 255. Obr.
32.

/ PIHEL! okr.

~

Lipa ( 27)

KULT: Hrádek. LOK: 1,5 km od Pihele. NÁLEZ: Č.diěo
vá kupa opevněná obvodovou zdi. Ve východnf části
lokality jsou stopy podvalf. Sondy byly položeny
u obvodového zdiva a v destrukci staveb. První piaemná zainka: 1396. LIT: A. Sedláček 1923, 193 194. Obr. 34.

j ~VOJKOV

V

e.

okr.

e.

Lípa

(34)

KULT: Hrádek. LOK: 0,6 km SSZ od Svojkova. NÁLEZ:
Opevněni pískovcového suku na znělcové kupě bylo
zničeno úpravami zámeckého parku. Z hrádku ae dochovalo několik místností tesaných ve skále v ně
kolika patrech nad sebou, obvodové zdivo vnitfniho
hradu a ostění dveří, druhotně použit6. Materiál
získaný v sondě na severozápadni straně za zdi pochází z pískové vrstvy mocné 20 - 25 cm. První píaemná zainka: 1370. LIT: A. Sedláček 1923, 190 192. Obr. 35.
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ZAKŠÍN, okr. Č. Lípa (37)
I

-v

KULT: Hrádek, hrad. LOK: 1,6 km JJV od Zakěina.
NÁLEZ: Pískovcová ostrožna ukončena pískovcovým sukea, pferušena dvěma příkopy, byla, jak ukazují nálezy, asi osídlena ve dvou obdobích. Starší opevně
ni na skalním suku bylo později snad rozšíten• o
předhradí e dvojitým příkopem. Podvali a trámové
kapsy ukazuji na dřevěnou zástavbu. Sonda byla umístěna pod pískovcovým sukem ve splachu. Nejstarší
písemná zmínka: 1404. LIT: A. Sedláček 1895, 176.
Seznam literatury
Stfedověk6 fortitikačni

F. Gabriel:

architektura v severnich Čechách, Diplomní práce na FF UJEP,
Brno 197,, (nepublikováno).

A. Protoas:

Místní jména v Čechách, jejich vznik, pdvodni význam a změny, I - IV, Praha 1947-1957.

E. Reichertov6: Doklady
u

středověkého hrnčiřstvi

Litoměřic,

v Levini

AR XIV 1962, 7_05 ad.

A.

Sedláěek:

Hrady, zámky a tvrze království
Praha 1895.

Českého

X,

A.

Sedláček:

Hrady, zámky a tvrze království
Praha 1923.

českého

XIV,
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ERFORSCHUNG MITTELALTERLICHER HERRENSITZE IN NORDBOHMEK
František Gabriel
Zusannentassung

Dei Veraessungsarbeiten an einigen mittelalterlichen
beteatigten Herrensitzen in den Bezirken von česk, Lípa,
Dičín und Litoměřice erwarb man durch Lesetatigkeit . und
Probeeinstiche eine Menge archaologiachen Materials, daa
i• Nordbohmischen Museum in Liberec aufbewahrt ist. Die
Vermessungen wurden mit einem Bandmass mittels der Dreiecksmethode durchgefuhrt. Daa Fundmaterial wird bloas
durch die Vertretung von Randgefassen angegeben, die mit
Hille der Serienmethode geordnet sind. Gefassrinder haben sich nimlich als ein sensibler Datierungsbehelf erwieaen (Abb. 23). Alie Objekte . lokalisierte ziemlich genaa A. Sedl6ček (1895 u. 1923). Die ersten schrittlioben
Erwihnungen wurden A. Protoua (1947 - 1957) entnommen.
Die Kummer hinter dem Namen der Lokalitat bezeichnet die
Lokalitit in der Matrix des Vorkommens von Rindern.
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ZPRÁVY O ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZECH Z ROUDNICKA

V

ČASOPISECH

PODAIPAN, AIP a PODAIPSKÝ KRAJ Z LET 1870-1929
u. _Zápotockf

Podřipsko

- zemědělský kraj úrodných rovin mezi dolní Ohři, Labem a dolní Vltavou - je z archeologického
hlediska územím dosud málo zkoumaným. Značnou roli v tomto směru hrála jistě i slabá industrializace a snad i ta
okolnost, že v minulosti leželo Podřipsko na rozhraní
záj~ových sfér archeologů severočeských - převážně Němců,
pracujících v národnostně smiěeném pohraničí - a středo
ěeských, kteří se sem dostávali . jen zřídka a spíše příle
žitostně. Jedinou instituci, která zde pracovala soustavněji, bylo Podřipské muzeum v Roudnici n.L., založené
v r. 1900 a působící až do počátku padesátých let. Pak
bylo bohužel zrušeno a jeho kvalitní archeologická sbírka
zůstává od té doby roztržena na tři části: dvě menši kolekce se dostaly do pravěkého oddělení Národního muzea
v Praze a do muzea v nedaleké Budyni n.o., zatímco zbývající většina materiálu byla v r. 1963 převezena zároveň
s písemnou dokumentaci z nouzových skladů do muzea v Litoměřicích; krátkou charakteristiku sbírky i činnosti roudnického muzea jsem podal již dříve (Zápotocký 1971, 20).
Kvalitě této sbírky je značně na škodu slabá dokumentace
většiny nálezů; údaje jsou většinou velmi stručné a zpravidla se omezuji jen na název obce, jméno dárce a datum
darováni. Muzeum sice vydalo v 1. 1904-1912 sedm ročnikd
Podfipskébo muzejníku, ale jéit v něm, tak i v populárně

- .. zaměteném Vlastivědném sborníku Podřipska (1923-1935 )

je informaci o archeologických nálezech jen poskrovnu.
Za této situace bylo vítaným překvapením laskavé upozornění dr. J. Volkové a dr. J. Smetany z litoměřického
muzea, fe v krajinských časopisech vydávmých v Roudnici od 70. let min. století se porůznu objevuji zprávy
archeologického rázu. Prohlédl jsem postupně 60 ročn1k6 těchto časopis6, uložených v litoměřickém okresním
archivu a z jejich obsahu se skutečně podařilo získat
značný počet údajů, jejichž přehledný rozpis zde podávám.
Časopisy ~ip a Podřipan založil v r. 1870 E. Špindler a vydával je až do r. 1885 jako čtrnáctideníky. Poté je oba sloučil v týdeník Podřipan, který vycházel
ještě v době 1. svět. války. Zprávy o nálezech jsou
v nich takřka vesměs anonymní, ale je jisté, že jejich
autorem je vydavatel listu. Ervín Špindler (nar. 29.8.1843
v Chocni) přišel do Roudnice v r. 1868, kdy byl zvolen
okr. tajemníkem, a hned od počátku se intenzivně věnoval
organizaci politického, národnostního i kulturního života a stal se v tomto směru záhy vůdčí osobnosti kraje.
Od r. 1889 byl též poslancem zemského sněmu za stranu
mladočeskou, od r. 1890 členem říšské rady a od r. 1891
starostou města. Vedle práce žurnalistické byl též literárně činný jako spisovatel a básník. O všestrannosti jeho zájm6 svědči také pozornost, jakou . věnoval pravěkým
památkám svého kraje. Navíc je zřejmé, že hned po svém
příchodu do Roudnice měl ve své koncepci kulturní politiky na Podřipsku, ležícím tehdy na sané národnostní hranici, pevně zafixovánu nutnost založení kraJinského muzea.
K6žeae tak soudit už z toho, že zatímco v prvých zprávách
z r. 1871 se o dalším osudu nálezd bua vdbec nemluví.

- ,s nebo se uv,di, že budou předány do Nár. muzea (kam Ještě
v r. 1870 sám Špindler daroval nále~ pope lni cového hrobu z lesa .mezi Bezděkovem a Dobřini, srv. PA 8 1870,
391, 473), čteme již ve zprávě o odkryvech mezi Encovany a Polepy, uveřejněné v říjnu 1872, ie by ly odevzd6ny "občanu E. Špindlerovi bua pro pražské, nebo okresní
museum". A ve zprávě z prosince téhož roku o nálezech .
abíraných v okolf Lounek v. Kratochvilem se již píše,
ie "všechny tyto nálezy uschovány opět v kanceláti okresního výboru za účelem tím, aby svým časem jimi položen byl základ k zřízeni okresního musea". V náeleduJicicb letech se formulace o darov6n1 do sbírek "budoucího Podřipského musea" (někdy též jen "Podřipského musea"J pravidelně opakuje. V téie době - přesněji už
v r. 1871 - se podařilo myšlenku na zřízeni muzea prosadit MUDr v. Pafikovi v nedalekých Tfebenioích a krátce pot6 - v r. 1874 - založeno také muzeum v Litoměři
cích. V Roudnici však situace v tomto směru dozrávala
1111ohem déle. Po celá tři desitiletí pokračoval E. Špindler v soustřeaováni nálezd i Jiných památek z města a okolí při svém úřadě a neutuchající nadějí, že se časea
přece jen podaří Podřipsk, muzeum založit. Došlo k tomu však až v -r. 1900; Špindler byl tehdy zvolen před
sedou muzejního kuratoria a vlastni práce, spojené se
sběrem a uspořádáním sbírek se ujal prof. Karel Rozwa.
Sledujeme-li graf počtu zpráv o nálezech, zveřejněnfch
v Podřipanu, vidíme práyě v 1. 1900 - 1913 vfraznt vzeatup, signalizující tehdejší vysokou aktivitu nově zalofeného muzea.
Zprávy, Jejich! rozpia,uspořádanf podle pravidel
DZ0,pod6váme nife, se tfkaj1 celkem 38 katastrálnicb
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obci Roudnicka, tj. jižnf části litomětidtého okresu, a
f dalších obci vzdálenějších. Nejde ovšem o úplnf pfehled
archeologických nálezň z této oblasti a také kvalita informaei neni dobr,: zpravidla jde jen o nejstručnějěí
6d4je. či noticky, obsažen6 v pravidelně zveřejňovaných přehledech darň Podřipskému muzeu. Bylo již řeče
no, ie tyto zprávy jsou většinou anony'11lí, nrdžeme ale
a jistotou předpokládat, že autorem byl zprvu E. Špindler, ·por. 1900 pak též K. Rozum. jehož články bývají
aignovány K.R. Jen výjimečně zde vyšly obš1rnějš1 informace, jakými jsou články A. Jandy o nálezech z Budyně
n.o., arch. J. Zeyera o objevech učiněných při stavbě
jeho roud~ick6 vily, či sděl~ní J. Michálka (+1911), J~nak též autora celé řady prací z historie Roudnice, o
nálezech ze Ctiněvee, Roudnice (od kaple sv. Viléma) a
Straškova. Plné zhodnoceni všech těchto zpráv bude možné až po celkovém zpracování roudnick6 sbírky. Není věak
pochyb, že jsou cenným pramenem k pravěku a ranému stře
dověku Podřipska, informujícím též o cel6 řadě nález4
dnes uf ztracených, či neidentifikovatelných • . To setýk6 i několika pokladň minci, v numismatick& literatuře
větěinou neregistrovaných.
V rámci . jednotlivých obcí řadíme zprávy pod~e naleziěl (poloh), nálezy bez bližší lokalizace vždy až nakonec. Do rubrik LOK, OKOL a NÁLEZ rozpisujeme věechny
d6ležité údaje a to pokud možno v přímé citaci. V rubrice NÁLEZ následuje za výčtem předmět4. či .nález. údaji
Jm6n• dárce (v závorce) a místo uloženi - zpravidla sb.
R= abirka Podřipského muzea v Roudnici. Rubriku KULT zafaiwjeae jen tehdy. když &e zprávy samé, event. z publikace v odb. tisku je ztejmé kulturní určeni nálezu.
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· 1. BEan.iN, okr. Litoměfice

;;{

1) LOK: "Ostrov". NÁLEZ: Meč s koětěným jílcem (F. Mikyna) - do sb. R. LIT: Podřipan 33, 21.6.1902.
a)

KULT: Raný(?) středověk - pohřebiětě. LOK: Pole
beřkovického velkostatku jz. od obce, nad hlubokfm újezdem. OKOL: Pti stavbA silnice do Krábčic.
NÁLEZ: "V červnu (1916) objevili dělnici nejstarší hřbitov bechlínský z prvni doby křesianské •••
V celku odkryto doposud 26 koster1 s dobře zachovanými lebkami, ostatek byl silně zetlelý. Snadno
Yyhloubili tehdáž miskovit6 jámy v sypké, piskovit6 p~dě a položili nebožtíky obyčejně ve směru
východ-západ na znak, hlavou k západu; dvě nebo
tři kostry nalezeny v sedě. Zuby byly u věech zdravě a v plném počtu.Zbytky a6kk6hodřeva pod někte
rými kostrami nasvědčuji s určitosti, že se rakvi
používalo ••• na každého nebottika uvalen hrubý
k6men, někdy dva af tfi a to z blízkého lomu •••
zasypány vykopaným pískem, takf.e nyní jen nepatrnf
odstín vyznačuje rozhraní a p6dou. Dvě lebky aěly
zbarvené skr6.ně od bronzovtch náulnic. Jinfch . pfedaět6 _ neb střep-ft se nenašlo". LIT: Podřipan 4T, 8.1.
1916 ..(K. Rozum). KOUENTÁA: Zpr6va je mnobea podrobnějěi, net inventární zápis publikovanf o tomto pohfebiiti již dříve (Zápotockf 1965, 314) a vcelku
potvrzuje jeho datovánf af do aladěi/pozdni d. hradištní.

3) LOl: Neurčena. NÁLEZ: 1. llllat kamennt (J. Podr6b~ akf): 2. úlomky prehist. n4dob (J. Holler); 3. klin
/i/ z doby neolitick, (fed. uě. F. Holler) - věe do

-
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sb.R. LIT: 1. Podřipan 33, 19.7.1902; 2. dtto
39, 23.5.1908; 3. dtto 40, 31.7.1909.

2. BOHUŠOVICE n. Ohři, okr. Litoměřic•
1

I

1) LOK. Cukrovar. OKOL: Při kopáni základd. NÁLEZ:
•v hl. dvou sáhd rozličné starožitnosti, jako:
bronz. kroužky, jehlice, mlaty, popelnice rozliě. tvard, kamenné koule s dírou aj., a zéroveň tamté% . nalezlo se mnoho kosti lidskfch i zvifecich" - že vše bude předáno do NM. LIT: Podři
pan a, 8.5.1871. KOMENTÁA: K těmto nále~dm srv.
již PA 9 1874, 319, 480 a posledně 11. Slabina
1972.

--x/
2);

LOK: Pískovna p. Káchy. NÁLEZ: Kenši prehist • . nAdobka a ~ . ostruha železná (A. Krejza) - do sb.
R. LIT: Podřipan 41, 18.6.1910.

3. BRAANY, okr~

Litoměřice

KULT: Středověk? poklad minci. LOK: Blíže nádrati terezínského. OKOL: Při kopání základd k nové
stavbě, v hl. dvou loktd. NÁLEZ: "As 1000 kusd

velikosti starých dvacetnikd,
ovšem velmi tenkých a od plísně mnoho rozežranfch. Jest na.nich . viděti letopis 1117". LIT: Podfipan 2, 8.11.1871.
atřibrnfch peněz

4. BRZÁNKY, okr. Litoměřice

1) LOK: . StrAĎ pod Sovici k Labi. OKOL: Při kop6ni
-;Z.
T hl. asi 1 •• NÁLEZ: "Po,elnice starožitné•••
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oi popel a mal6 kdstky" (F. Malý) - do sb. R.
LIT: Podfipan 9, 23.7.1878.

T

a) LOK:

Pozemek p. J. Strádala u čísla 1 ve stráni.
NÁLEZ: "bronzové spínadlo" (host inský Marek) do ab.R. LIT: Podtipan 20, 3.5.1889.

/:.

5. BUDYNI NAD O~Í, okr.

Litomětice

lt

LOK: Pole u váhy bohuěoviokébo cukrovaru. OKOL:
~ _ Pti kopání oukerniob Jam. ~ÁLEZ: "Vioe popelnic
7
• drobným nádobim, ale pohfichu tádnA z nich ne;
byla vykopána celá. Nejiachovalejěi velikou popelnici••• a a ni klinek kamenný, želez. ndtky a
nožík, kter6tto drobnosti ve veliké popelnici byly nalezeny" dar A. Koula do sb.R. LIT: Podtipan 11, 7.12.1880~ Aip 11, 1.11.1880. NÁLEZ: Kroufek kamenný a 4 korálky skleněné z . těchže adat
(A. Koula) - do ab. R. LIT: Aip 12, 15.5.1881.
2) LOK: "Mileticko". NÁLEZ: Kulový mlat, kam. klín
1"'(J. Hájek) - do sb. R. LIT: Podfipan 33, 1.2.1902.
)i..

3) Pfehled ar.cheo1 ; lokalit je v anonym. článku "Z dlJin ~~sta Budyno n.O.", Podfipskf kraj 6, 28.3. a
18.,.1924 (autorem je zfejmě A. Janda): "Pdvodni
osada nalézala ae za dvorky vedle křifku při levé
atraně cesty do ~iat vedoucí. Pfi vykopávce na poli ěp. 160 pro stavbu dráhy pfiělo se na silnou
TrstTU popele ve hl. 50 ca a na velk6 množství
atfep6 z nádob pod ornici. Jak zjistil prot. J.L.
Pi6 ••• pfipad6 zalofenf oaady t6to do doby akrěenfob
koater ••• K tomu· poukazuji popelnice a · r6z. n6doby na polích dikanakfch (ěp. 697, 684) nalezené-.

-
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••• pokolení slovanské zachovalo podobně památník
svdj ve hrobech na polích (čp. 738, 727, 723) za
dvorky, kde nalezeno množství popelnic a rdz. ozdob bronzových, které uschovány jsou bud v městs
kém nebo zemském mu~eu. Podobně založena v dobách
těch osada Vrbka a to původně na polích čp. 404 a
422, nebol při stavb ě dráhy nalezeny tam nejen nádoby kuchyňské, ale i hroby s popelnicemi a kostrami. Nálezy na polích (čp. 738, 696) učiněné v r.
1870 při kopání hrobců na řepu, vinou kněze A. Prdši, k ztracení přišly." - V dal šim anonym. článku
"Hroby a hřbitovy v Budyni", Podřipský kraj 7, 14.
8.1925 (autorem je opět zřejmě A. Janda) je též ně
kolik cenných údajů: "Pfi stavbě dráhy Louny Vraňany ••• na rdz. místech prastaré hřbitovy. Na
č. kat. 160, zo kterého brána země k navezení hráze přes trávník přišlo se na množství popele ve
hl. 50 cm a na množství střepů z nádob hliněných•••
Na děkanském polič.kat. 697 (kde je nyní nádraží)
vykopáno několik popelnic, pěkný džbánek a jiné růz.
předměty. Na poli Fr. Nebeského č.kat. 489 nalezen
hrob skrňka, bronz. řetěz ozdobný dosud nikde nenalezený, tři knoflíky zvlášt. tvaru a množství stře
pů z nádob •••• Při kopáni brobců na řepu r. 1875
nalezli dělnici na polích č.knt. 738, 728 několik
popelnic, bronz. meč, sponu, náramek a ovčácké ndžky. Nálezy tyto byly uschovány za děkana Rojka na
děkanství, po jeho smrti sebral je kněz Ant. Průša
a někam je zašantročil. Hroby tyto spadají do doby
tárové mladší, kolem 500 let před Kristem. Ještě
mladší hroby žárové nalezeny na poli č.kato 624
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pfi dobty6ni písku, kde nalezeno množství popelnic, nádob a bronz. ptedmětd, darovaných A. Jandou městskému museu (v Budyni). Při tom vykopány
též kostry z první doby křesianské obložen6 opukovfmi kameny, mající při sobě jeětě rdzné nádoby
obětní. Byl to tedy hfbito• přechodní z doby pohansk6 do doby křestansk6. ••• Ke konci XI. nebo
začátkem XII. stol. založen byl v městě kostel
sv. Jana Křtitele, později na kostel sv. Václava
přeměněný. Kolem tohoto kostela zřízen poslední
hřbitov, nejmladší•••"•

6. CTIN!VES, okr. Litoměřice

~ J)
;

ý\
.

KULT: Středověk - poklad minci. LOK: Na zahradě
obec. starosty J. Kejře. NÁLEZ: "Několik set starých minci a sice větěinou groěe Václava IV. a
několik grošd Karlových" s vflll].uvnfm dovětkem:
"kdo by si přál jeětě několik kouskd z nálezd tohoto za přiměřenou cenu pro svou sbírku opatřiti,
sděl to ~dministrac~ tohoto lista.• LIT: Aip T,
1.3.1876. KOMENTÁA: Tento poklad je registrován
t6ž ~ . Nálezech minci II 1956, 154; ve sbírce Nár.
muzea má být z tohoto nálezu nádobka.

2) KULT: Mladší d. bronzová - depot bronzd v nádobě.
/

LOE, Pole Kareěovo směrem k Hor. Bořkovicim. OKOL:
Při oráni. NÁLEZ: "Velká nádoba hliněná, v niž
uloženy byly rozliěn6 p'edměty bronzové. Nádoba
byla od lidi nálezem přek.vapenfch úplně rozbl ta
a pfeclllěty dostaly se do mnohých rukou, takže nynf nesnadno jest adati, mnoho-li předmětdv a jaké
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tu nalezeny byly". Do sb. R. darovali: 1. A. Titě
rová z Ctiněvsi "na dva kusy rozlomený bronz. srp,
ostrou část bronz. sekerky, kousek nezpracované
bronzoviny a střípek nádoby hliněné"; 2. A. Vocásek, hodinát a zlatník z Roudnice "jeden celý
bronz. srp a část spínadla velikého z bronzu ovinutou drátem". Další část depotu byla v majetku

A. Novotného, starosty v ~ernoušku: "jedna motyč
ka bronzová, pak třetí srp bronz. na tři kusy zlo•
I
menf a jakási ozdoba bronz~vá v p_odobě šestky
z tlustá, kulaté, na obou koncích tenké tyčky
stočená" a ve zprávě vyslovena naděje, že také
tato třetí část se dostane do sb. Ro LIT : Aip JI,
15.7.1880. KOMENTÁA: Zpráva je jediným dokladeT11
o objevu dalšího mladobronzového depo , u z Podřip
ska; z předmětů zatím možno identifikovat pouze
1 srp, darovant A. Titěrovou (Zápotocký 1969, 348,
obr. 34:9 ·- zde zveřejněn ještě bez nálezových
údaj6).
3) KULT: Aim. žárový hrob. LOK: "Na viničkách" pod
j,

,

4),

Afpem. NÁLEZ: "část bronz. puklice, dva želez.
roty, nůž a nůžky" (J. Polivka) - do sb. R. LIT:
Podřipan 34~ 23.5. a 20.6.1903. KOMENTÁA: srv.
Píč 1905, 299.
KULT: Neurč. - železářská pec? LOK: Pozemek J. Polivky za humny staveni čp. 48. OKOL: Při zřizová
ni chmelnice. NÁLEZ: "v hl. as 2 m slitky kovové
i kamenné, dohromady seěkvaten6 v úhrnné váze
ptes 50 kg. Okolí nálezu jevilo znatelné známky .
ohně, ne~ol stěny kolem byly opáleny ••• zdá se,
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ie jedná se o nález předhistorický , t otiž poz4atatky slévárny ělověka pravěkého a že jáma, ve
které slitky nalezeny byly,je zbytkem tavírny
rudy železné ••• Nasvědčuje tomu ta okolnost, že
T některých slitcích jeví se znatelné známky dfívi, ba v některých i nalézá se dřevo zuhelnatě 16 ••• Není vyloučena možnost, že na témže místě
stávala pravěká osada. V slitině té jeví se znač
né stopy kyz4 železnatých a jak se zd6 i měmia
tfch". LIT: Podřipan 37, 6.1.1906, zpr6va J. Michálka.
5) ~~:Neurčena.NÁLEZ: "mosazná jehlice" (J. Polivka} - do sb. R. LIT: Podtipan 34, 20.6.1903.

T. lzRIDES, okr. Li toměři·ce
\ 1)

I

LOK: "U boru". NÁLEZ: 2 popelnice a náramek děts~t
(uě. Dobrovskf) - d·o sb. R. LIT: Podfipan 32,
25.5.1901.

2) LOK: V "Podboru" (snad shod. s ptedcbozi). NÁLEZ:
"háček bronzovf na chytání ryb ze sidliětě černě·..
~ vesského
z doby lužidt6 keramiky" (p. Strádal} do sb.R. LIT: Podřipan 43, 7.6.1912.

'

3) KULT: Středověk. LOK: Bfv. tara eeských bratti.
KÁLE%: Zby~ky nádob skleněných a hliněnfch z 16.
17. stol. (řed. uč. V. Novotnf} - do sb.R. LIT:
.Podfipan 47, 23.9.1916.
4) LOK: Neurčena. NÁLEZ: 1. část mlatu (št. Novotný),
--4...._ 2. pět popelni c tvaru lufick6ho, bronz. jehla a

-
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n6ramek (V. Derynk), 3. bronz. jehlice (p. Derynk),
,. "dva bronz. náramky z prehistorického hrobu"
(J. Strádal). LIT: 1. Podřipan 33, 21.6.19Q2,
2. dtto 36, 8.1.1905, 3. dtto 37, 20.10.1906,
4. dtto 41, 18.6.1910.

8. ČERNOUŠEK, okr. Litoměřice

j LOK: Za statkem F. Kafky.

NÁLEZ: Hrot bronz. dfky

/ / / (F. Katkl) - do sb. R. LIT: Podřipan 22, 12.6.
1891.

9. O:SKf KOPISTY, okr. Litoměřice

/

10.

7

KULT: Hradištní a neurč. LOK: Při stavbě zdymadla.
' NÁLEZ:•ólollky nádob· na kruhu robenfcb kolem .10.atol.
po Kr., dále kančí tesáky a oětěp zčernalého dubu
z Labe" (uč. J. Šír z Počápel) - do sb.R. LIT:
Podřipan 43, 2.8.1912.

ooeAi&,

okr. Litoměřice

LOK: Neurčena. NÁLEZ: Popelnice (Fr. Zimák) - do.,
sb.R. LIT: Podřipan 34, 28.2.1903.

11. DOKSANY, okr.

Litoměřice

1) LOK: Blíže cukrovaru. OKOL: Při kopáni jámy na říz
ky. NÁLEZ: •popelnice neoby3ejné Telikosti a nejstaršího tvaru a zpňsobu ••• v hl. 80 cm na vrstvě
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hlinitého žlutého písku ve vrstvě černé mastné
hlíny" (fed. A. Crha) - do sb. R. LIT: Podtipan
15, 17.5.1884.

a>

X

LOI:

OKOL: Pti kopání Jam u obce na zahrabévění padlého dobytka, ve hl. 5 stop. NÁLEZ:
Nádoba z doby stfedověk6 velmi dobře zachovan6
(J. Šlosr) - do sb. R. LIT: Podfipan T, 8.12.
1871.
Neurčena.

DOLÁNKY, okr. Litomětice

1a.

LOK: Neurčena. NÁLEZ: 1. kamennt mlat (J. Barcal),
2. H6dobka z 10. století, z6vatť a mlat z doby noTokamenné (ted. uě. E. Kor11UJ1d) - do sb. R. LIT:
1. Aip 13, 14.5.1882, 2·. Podtipan 36, 15.4.1905.

13. DUšNfn, okr. Litoměfice
~

OJ: V borovém lese Duinick6a. IIÁLEZ: &lomek kam.
mlatu (V. Zázvorka) - do ab. R. LIT: Podfipan 13,

a. ,.1ss2.
14. ENCOVANY - POLEPY, okr.
\

r

,"/

Litoměfice

lULr: Zvone. pohéry a neurě. - kostrové hroby a
ojed. nélezy • . LOK: Železniční tral. OKOL: StaTba
tratě• r. 1872. ·NÁLEZ: "Pohm&kýoh památnosti
n•lezene veliké mnotatvi, ale Tětlina rozneaena
jeat dělníky ••• Mezi Jinfai nalezen v ornici

-
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as 1,5 stopy hluboko velký mlat a větší počet mlatd
meněich, které dilem pohozeny, dilem opět navážkou
do země vráceny byly. Ze starožitnosti ostatních
připomínáme kamennf svorník (z popisu vyplývá, že
jde o kam. nátepní destičku). Také hřeben kostenf • • •
v p6li zlomen. Hřbet hřebenu obložen deskami kostě
nými, na kterých byla kolečka v řadách větších a
menších k ozdobě vryta. Několik hrob4 s mnohými
kostrami, z nichž každá měla za hlavou nádobu (a
jedna dotčený již hřeben) otevřeno při kopiní též;
nádobí sebráno úřednictvem při stavbě zaměstnaným;
ostatní nálezy, jako zejména mlaty a kamenné šípy
pohozeny stranoa. Teprve nyni, když dělnictvo zprávu o hojných nálezech do Lounek přineslo, pečuje
občan Vácsl. Kratochvil ml. o zachováni všeho, co
se kdy vyskytne. Menší nádobu hliněnou, mlat z buližníku a ěíp buližníkovf, jakož i některé malé
zbytky hřebenu kostěného odevzdal občanu E. Špindlerovi bua pro pražskf, nebo okresní muzeum.
KOMENTÁA: O tomto nalezišti podal v téže době zprávu J. Pudil, 1878; k nálezdm k. zvone. pohár6 srv.
Hájek 1968, 86.

15. HNtVICE, okr.

{

Litoměřice

LOJC: Neurčena. NÁLEZ.: 1. 'popelnice, mlat a část
kostry z hrobu u obce (Fr. Vaigl), 2. popelnice ze
tfí hrobd u obce (p. Vymeta?) - do sb.R. LIT: Podfipan 33, 21.6.1902. 2. dtto 33, 29.11.1902.
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18. HORNÍ BEAKOVICS, okr . Litomětice

1) OLT:

šňdrová

- kostrový hrob. LOK: Novostavby
6ata'Y11 choromyslných. OKOL: Při kladeni~potrubi o
NÁLEZ: Hrob d. 1, 5 a ť. O, 5 m, Y něm "dvě nádoby rukou hnětené. Větěí Je tvaru koule s dvěma
uchy a plast. pásky. Meněi nádobka je hladk' čiě
ka. Doufáme, že slavn6 správa je odevzd6 bua muzeu Zemskému, neb podřipskému v Roudnici". LIT:
Podfipan 40, 24.7.1909. KOMENTÁ.A: Jde o hrob
publikovanf již A. Stockjll (1926, 172, t. 69:12,
13).

~ULY: Hradiětni - sídliětě. LOK: Neurčena • . NÁLEZ:
•ze tfi kulturních jam 10. stol. po~.••• r6z.
zbytky, jako úlomky nád~b, kosti a J. drobnosti•
(p. Joura) - do sb. R. LITi Podřipan ,,, 26.T.1913.

17. HOSTENICE, okr.

t
/

Litoměřice

LOlt Neurčena. NÁLEZ: 1 • .-pelniěka (etud. Seidler),
2. popelnice, nalezená nájemce• dvora J. llic_)ou
fJ. Brodskf) - do sb. R. LIT: 1. Podfipan 33, 29.
11.1902, 2. dtto a,, 18.T.1903.

18. IIOŠTKA, okr. Litoměřice

i

KULT: Neurč. - poklad minci. LOK: Neurčena. NÁLE%:
•a ta11111ějiiho nález• nedávného, při kterém v starobyl6 nádobě a• 100 stříbrných peniz:6 bylo nalezeno•, 2 mince (J. Skokan, kotlU) - do sb. R.
LITs Podfipan 8, 8.12.1877.
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19. HRDLY, okr.
1

,

7-,,
/

Litoměřice

KULT: Zvone. poháry - kostrový hro~. LOK: hosp.
staveni na velkostatku. OKOL: Při kopáni základd.
' NÁLEZ: "••• hrob se skrčenou kostrou. Kostra ležela na pravé straně hlavou k jihu. Přiloženy byly
dTň nádoby zvonového tvaru z pěkné červené hlíny
a střepy již rozbitého hrnku. Dále 1 jehlica bronzová a malinké kruhové náušničky, které se ztratily". (V . Strejcovský) - do sb. R. LIT: Podřipan
32, lS.6;1901. KOMENTÁA : Srv. A. Stocký (1926,
182, t. 118: 1-3) a L. Hájek (1968, 24).

20. HROBCE, okr.

Litoměřice

1) LOK: Dvdr továrny na hosp. stroje J. Klementa.
NÁLEZ: 1. "pozdstatky celého hrobu neolitickéhc.i"
_( A. Štěpánek); 2. "při dobývání písku objeveny
dva staré hroby obsahující kostry skrčené ••• obličejem směrem k východu. Až na obratle, drobné kdstky končetin a pánve byly ostatní kosti dosti zachovalé. U jedné byl přiložen jako milodar hrníček,
u druhé miska s pazourkem a dvě nádobky práce ruč
ni•. (J. Klement); 3. "popelnice a bronz. jehlice"
(J. Klement) - vše od sb.R. LIT: 1. Podřipan 32,
12.10.1901, 2. dtto 35, 16.4., 14.5. a 6.8.1904,
3. dtto 38, 10.8.1907.
2) LOK: Neurčena. NÁLEZ: 1. "kostra a popelnic& ználezu v Hrobci" (J. -Zeman, správce cukrovaru v sousedaich !idovicic~), 2. "bronz. náramek z doby
přeclhist." (P. Kejř - stud. v. Šup) - vše do sb.R.
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LIT: 1. Podřipan 32, 12.10.1901, 2. dtto 42,
18.11.1911.
3) KULY: Středověk - poklad minci. LOK: Neurčena.
-/
NÁLEZ.: "tři pražské groše z většího nálezu p.
Jos. Hrdličky z Hrobec" (prof. t. Novotný) do sb.R. LIT: Podřipan 35, 14.5.1904.

21. CJIOOOUNY, okr.
KULT:

Litoměřice

- poklad brakteátň v nádobě. LOK:
Dvňr statku Václ. Kratochvíla. OKOL: Vykopal nádeník. NÁLEZ: ''hrníček stříbrných vzácných peněz
starých", z nichž věnovali do sb. R.: 1. "4 nejpěknější a rňz. rázu" Jos. Kratochvíl z Lounek,
2. "dva z četných brakteátO" listonoš Pokorný.
lkle 1.1.1880 pak otištěn znalecký posudek prof.
J. Smolíka z pražského Nár. muzea. Podává nejprve
popis hrnku s pozn." z pokličky zňstaly už jen
střípky". "Chodounských brakteátň prohlédl jsem
as 230 kusň celých a jednoho polovici • . V nádobě
shora popsané už jich několik scházelo, nebylo
jich však - soudě dle velikosti této - celkem vice, Ji·e tli . as 260 kusň". Následuje popis hl. typ-d
brakteát-d, z nichž v. Kratochvil do .Nár. muzea
daroval "od každého kolku kus jeden, celkem tedy kusň 11, pak onu vzácnou polovici, jakož i
nádobu, v niž nalezeny byly". Zpráva končí sděle
nim redakce řídicím učitel-dm věech obec. škol
roudnického okresu, že "pro sbírky šk~ly své obdrží od p. starosty okresního V. Kratochvila
Středověk

-
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také pol neb 2 brakteatech darem, aby na zvlAět
ni tonto druh minci mohli mládež ptíležitostně
upoz orniti". LIT : Aip . 10, 15.5.1879, Podřipan 10,
8.H.1879, Podřipan 10, 8.6.1879, Aip 11, 1.1.
1880. KOMENTÁA : Zprávu o nálezu zveřejnil krátce
poté Smolik 1871: srv. též Nálezy minci II 1956,
79.

2a, CHRÁŠŤANY, okr. Litom ěřice
KULT: Středověk - hrad. LOK: Hrádek. NÁLEZ: "nmohé drobnosti" (uč. A. Makeě z ChrAělan) - do sb.R.
LIT: Aip 14, 1.1.1883.

23, KRÁBCT~, okr. Litoměřice

LOK: Neurčena. NÁLEZ: Kroužek bronzový, nalezenf
před časem v popelnici ( p. Šlossr) - do sb.R,
1
LIT • Podripan
38 , 25.5,1907.
-

24. KYŠKOVICE, okr.

Litoměřice

1) LOK: Pole "U planičky", OKOL: Při oráni. NÁLEZ:
Kostra as 1 loket hluboko ••• Vedle lebky ležel
kamenný mlat buližnikovf (J. Šebek) - do sb.R.
LIT: Podřipan 7, 23.5.1816.

2) LOK:

Neurčena

- snad shodná s 1). OKOL: Na poli
při oráni. NÁLEZ: "vínek bronz. drátu, nalezeného
v hrobě" (obč. Šebek) - do sb. R. LIT: Podřipan 8,
8.10.1877.

- 61 -

*

3) KULT: Raný sttedověk - pohřebiště, pravěk? Jámy. LOK: U božích muk v obci. OKOL: Při upravování silnice. NÁLEZ:"••• broby tak z 10. století po Kr. pocházející. Bylo jich vcelku asi
patnáct v bezprostřední blízkosti božích muk .a
nech6 se souditi ještě na větší počet jejich, .
jelikož to . byl první křesíanský hřbitov místní.
Z nalezených koster byla jedna uložena v muzeu
roudnickém i s třemi bronz. z6ušničkami, jejichž
ty?ick6 esovité zakončeni potvrzuje uvedenou dobu. Též jedna menší nádobka, na . kruh• hrnňifskéa
robené, pochází z tohoto nálezu. ••• jest majetkem privátním. Dva z uvedených hrob6 jsou staršího data, čemuž by nasvědčovaly ty pohozené stfepy rukou dělané a ta tmavší prs! smíchaná popelem, která vyplňovala ty dvě mísovi t .é jámy."
LIT: Podřipan 50, 21.6.1919 (K. Rozum). KOMENTÁA:
. Zpráva zpřesňuje zveřejněné Již údaje o tomto pohřebišti (Zápotookf 1965• 330), naznačuje, že
v této poloze bylo i starěi osídleni a především
dotvrzaje, že nádoba vyobrazená tamtéž (obr.
69:3) bez nález. údajd pochází z jednoho hrobu
tohoto pohřebiště.
- sídliště. LOK: Pole naproti nyněj
, ěi myslivně. NÁLEZ: Zde "žili před Kriste• v znač
ném počtu osadníci, jejichž sídliště možno pod.nes
obře rozeznati". LIT: Podřipan 50, 21.6.1919.

4) KULT:

Pravěk
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25. LIBKOVICE POD AÍPEM, okr. Litoměřice

1) KULT: Mladší doba bronzová - depot bronzd. LOK:
Býv. zahrada na statku M. Hrstkové. OKOL: Při
rygolov6ni.NÁLEZ: "na různých třech místech děl•
níci vykopali 3 hliněné nádoby, z nichž byly dvě
popelnice. V jedné, která byla přikryta překlope
nou nádobou bronzovou, nalézalo se as 530 bronzových knoflíkň od nejmenší velikosti k největ
ší~. poklicím". Z tohoto nálezu získali: 1. E.
Špindler hlavní část nálezu a sta.t kát J. Rous
mu tehdy slíbil, "že se vynasnaží získati podtipskému muzeu i všechny ostatní puklice a knoflíky, které byly rozebrány na památku již v Libkovicích (z 530 bronz. knoflík~ dostalo se jich
do Roudnice jen asi 490), aby celý nález zachoval se pohromadě". - 2. "dvě bronz. puklice,
~ . prostředních a 2 malé knoflíky" daroval do sb.
R. starosta obce· v. Petržílka. LIT: Podřipan 20,
19.4. a 20.9.1889. KOMENTÁA: O nálezu podal v téže době zprávu J. Smolik (PA 14, 663).

2) LOK: Pole starosty (patrně

v.

Petržílky). NÁLEZ:
Střepy, pře~len, kosti; "poněvadž na tomto poli
.. .
celé hromádky popela se nacházejí, bylo by záhodno na několika místech kop·a ti" ( obč. Maěek, rolník) - do sb. R. LIT: Aip 13, 1.5.1882.

3) LOK: Zahrada starosty v. Petržílky. OKOL: Při . vy
váženi země na pole. KÁLEZ: "2 hliněné nádoby,
kamenné drtidlo na obili, část k~st. mlatu a 7
zlomkd parožních a jinfch kostěnfcls. ••• Nalezen6 přechrity ležely v hl. aa 1 • a sic• ve žluté
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hlíně".

(V. Petržílka, starosta) - do sb.R.
LIT: Podřipan 20, 20.9.1889.

ir/

4) LOK: Chmelnice V. Petržílky. NÁLEZ: "rdzné
prahist. předměty" (V. Pe~ržílka) - do sb. R.
----LIT: Podřipan 38, 17.8.1907.
5)

LOK: Zahrada J. Maška. OKOL: Při přehazováni zahrady. NÁLEZ: V hl. as 3/4 m: parohy a kosti Jeleni a srnčí, 2 části popelnic, l celá a mnoho
sttepd na několika spáleništích; kamenná sekera (tuto chová z nálezu u sebe p. v. ternf, rolník v Kostomlatech) - do sb.R. LIT: Podřipan
20, 20.9.1889.

a) LOK: Neurčena. NÁLEZ: Mlat buližníkový

)c/

- do sb.R. LIT:

26. LIBQTENICE, okr.

Podřipan

(J. Rous)

4, 28.1.1873.

Litoměřica

1) KULT: Raný středověk - pohřebiště. LOK: "Na la- .
r: dech". NÁLEZ: 1. "milodary z hrob6• (J. Lenert),
/
2. Tři esovité záušnice bronz. (J. Urban) - věe
do . sb. R. LIT: Podřipan 33, 21.6.1902, dtto 3,,
11.4.1903. KOMENTÁA: K tomuto pohřebišti srv.
Zápotocký 1965, 334.
2) KULT: Lužick6. LOK: Zahrada řed. uč. Urbana.

\

NÁLEZ: 1 popelnice typu lužického (J. Urban) do sb.R. LIT: Podřipan 34, 11.4.1903.

/

I
3)

KULT: Ml.d. bronzová. LOK: Pole J. Zemana "V rovinách". OKOL: vyorúio. NÁLEZ: Meč a hrot bronzový (J. Urban) - do sb.R. LIT: Podřipan . 34,
11.4.1903. KOMENTÁA: Srv. Zápotocký 1969, 349,
obr. 34:1, 2.

-
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~) LOK: UP. Kruncla. OKOL: Při kopání základd pro
/,
stock>lu. NÁLEZ: "popelnice, šídlo kostěné a
bronz. náušnice" (J. Urban) - do sb.R. LIT: Podtipan 34, 11.4.1903.

,

\

5) KULT: Ul.d. bronzová. LOK: U Fr. Helcla. NÁLEZ:
Srp bronzový (J. Urban) - do sb.R. LIT: Podřipan
34, 11.4.1903. KOMENTÁ~: Podle inv. záznamu však
tento kus je z depotu 4 srpO (Zápotocký 1969,
350).

\ 6)
/~

LOK: Pole P. Kruncla. NÁLEZ: Hrot koštěnj' (J.
ban) - dp sb.R. LIT: Podřipan 34, 11.4.1903.

ur..

7) LOK: Neurčena. NÁLEZ: lo hrot bronzový značné velikosti (A. Štěpánek), 2. klič železný, sponka
. /4ronzová, korál skl~něnf a prsten bronzový, nale/ zen při stavbě p. Helclem (J. Urban), 3. tři bronz.
náušničky s esovitým zakončením, křesátka s mosaznou rukojeti a želez. kopí (uč. Fr. Doubravský) vše do sb.R. LIT: Podřipan 32, 16.11.1901, dtto
34, 11.4.1903, dtto 40, 22.5.1909. KOMENTÁA:
Spona ze stavby J. Helcla je laténské (Zápotocký
1973, 142, obr. 1:12) a záušnice jsou z pohře
biště ''Na ladech" (srv. lok.č. 1).

27 . LOUNKY, okr.

'

.

Litoměřice

1) LOK: Pole nedaleko břehu Labe. NÁLEZ: Kamenný
klin z buližníku (V. Minář) - do sb.R. LIT: Podlipan 12, 8.10.1881.

2) LOK: V

"Obrtině". NÁLEZ: Popelnička

pek) - do sb.R. LIT:

Podřipan

(Fr. Vejlu-

40, 30.1.1909.
I
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3) LOK: . Neurěena. NÁLEZ: 1. mlat a hrot ěipu z bulifniku, železná okrasa pláětě, želez. hrot šípu,
ěáat bronz. prstenu, ve kterém býval drahokam
vsazen, bronz. okrasa v podobě hada třikrát prolmut6bo a zploštělého (V. Kratochvíl mladší);
a. mlat z buližníku (V. Strádal z černěvse):
3. úlomek kachlíku hliněného (V. Minář); 4. starý kachlík, tři bronz. náramky, tři bronz. spony
a úlomky železné spony ténské, dvě náušnice: bronzové z konce X. stol., jeden žele~. šíp (V. Kináf)
- tše do sb.R. LIT: Aip 3, ·1.12.1872, Podřipan 21,
4.4.1890, dtto 35, 6.8.1904, dtto 35, 10.9.190,.
KOMENTÁ!l: ad 1: jmenovaný dárce však sbíral v ěir
ěim okolí svého bydliště (srv. Encovany) a provenience těchto nálezd se proto zdá nejistá.

l\

iodttš, okr.

28.

/

,,,.-·'

Litoměřice

·l) KULT: Středověk - poklad minci. LOK: Dwn p. Kubše. NÁLEZ·: Malá nádobka hliněná starými stříbrnými penězi naplněná••• 4 groše a 2 denáry věnoval
starosta Křička do sb.R. LIT: Aip 11, 15.4.1880.

2) LOK: Hora ~íp. NÁLEZ: Úlomky hliněných nádob (iák
Šolc·) - do sb.R. LIT: Podřipan 32, 25.5.1901.
,,,. I
3) LOK: Pod Aípem. NÁLEZ: Úlomek mlatu (B. Tdma) ~
do sb.R. LIT: Podřipan 41, 18.6.1910.
/
4)

LOJť: Pole na samém úpatí Aipu. NÁLEZ: Kamenný mlat
a nádobka z doby neolitu - obé pocházející z vět
iho nálezu (A. Satran) - do sb.R. LIT: Podřipan
, •• 26.7.1913.
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5) KULT: Středověk. LOK: V obci. OKOL: Při přestavbě
domu. NÁLEZ: Úlomek kachlíkový z 15. stol. (stavitel J. Brodský) - do sb.R. LIT: Podřipan 43,
2.8.1912.

29. NÍŽEBOHY, okr. Litom č řice

~V

1

LOK: Pole J. Podolského. NÁLEZ: Pazourková sekera (A. Burian) - do sb.R. LIT: Podřipan 32, 6.7.
1901.

30. PAESTAVLKY, okr. Litomětice
1) KULT: Zvone. poháry - pohřebiště. LOK: Kamenolom
"Na měchute". NÁLEZ: DYě popelničky ••• nalezeny
byly při odkrýváni lomu kamenného. Nádobky tyto
byly každá ve větší nádobě, které se však rozbily.
Naplněny byly popelem . s hlínou smíšeným. Na místě,
kde nález byl vykonán, jest větší množství kosti
a již častěji prý děhlici na podobné nádobky při
šli. Vypravuji, že našli celou kostru ve skrčené
poloze. (Aed. uč. J. Beránek) - do sb.Ro LIT: Podřipan 33, 20.12.1902. KOMENTÁA: Zpráva doplňuje
údaj o kostrovém hrobě z této polohy (Hájek 1968,
105).
2) KULT: Zvone. poháry - hrob?. LOK: Pískovna J. Zázvorky "Na sadech". NÁLEZ: 1. Zajímavé zlomky hrnkd a
kozlikd(=mis na nožkách)z dob předkristových,
2. Dvě prehist. nádoby (J. Zázvorka) - do sboR.
LIT: Podřipan 40, 24. a 30.7.1909. KOMENTÁA: Srv.
Stockf 1926, 184 a Hájek 1968, 105.
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3) KULT: Zvone. poháry - hrob?. LOK: Pole A. Brofta .
OKOL: Pti šachtování na chmelnici. NÁLEZ: Malá
hlin. nádobka z nepálené hlíny (A. Broft) - do sb.
R. LIT: Podřipan 43, 6.1.1912. KOMENT.Áll: Srv.
Hájek 1968, 105.

)k
-1\_

4) LOK: Neurčena. NÁLEZ: Popelnice (A. Štros) - do
,
sb.R. LIT: Podřipan· 33, 4.10.1902 •

•

31. ROUDNICE NAD LABEM J okr.

Litoměřice

. 1) KULT: Středověk - poklad mincí. LOK: V domě druh)
dy Horákově, jejž koupil a nyní přestavuje obchodnik K. Popper. OKOL: Při bouráni. NÁLEZ: Třižejdli/
ková nádoba naplněná stříbrnými a zlatými penízi
z 13. a 14. století. "Svědci nálezu tohoto, jichž
bylo· více, rozdělili se o peníze. Rozdáváním a
rozprodáváním jich rozšířily se po celém městě.
P. adjunkt hosp. školy R. Purghardt koupil též
9 mincí a věnoval je numismatické sbírce podřip
ského muzea". Z dalšího údaje však by vyplývalo,
že poklad byl mladší. K. Šloser totiž daroval do
sb.R. z tohoto nálezu "dukát krále Ladislava Pohrobka". LIT: Podřipan 9, 23.5. a 7.7.1818.
KOMENTÁA: V Nálezech mincí II 1956, 97 jere.
gistrován poklad čítající přes 240 brakteát~. nalezent v R~udnici "v r. 1879 nebo pi'ed tímto rokem": jde patrně o tfž nález (srv. i tNll 53 1879,
439).

Stfedověk?.

Rvačov/dňm bednáře Černé

KULT:
LOK:
ho. OlOL: Při lámání stavebního kamene. NÁLEZ:
"ptiilo se na sklípek,· ve kterém nalezeno as 10
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celých nádob ku chyňských, totiž hrnce, džbáneč
ky a misky jakož i množství kosti a střepň. Zevnějšek nádob sv ě dči o tom, že nepocházejí z doby pohanské, ale mnohe m pozdější. Vchod do sklípku dosaváde není nalezen, protože celý sklípek
byl zasypán rumcm"o LIT : Aip 2 , 1.9.1871.
3) LOK: Před domem fr. Ř e háčka. OKOL: Při kopání

/

kanálu. NÁLEZ: Sta rá n ádoba hlin ěná, popelem a
uhlím n a pln ěná (J. Nejedlý } - do sb.R. LIT:
Aip 10, 1 5.6 .1879.

LOK: Husova ul., dvůr <lomu H. Celerýna. NÁLEZ:
Tři nádoby (li. Celerýn) - do sb.Ho LIT: Podři
pan 21, 24.10.1896.
5) KULT: Mohylov,

~

ko str ový hrob. LOK: Hracholusky,
nová ulice za nemocnicí, pole za strojírnou Fr.
,
Franzla. NALEZ: Bronz. náramek spirálový, ukončený na obou koncích dvěma spirálkami "ležel ve
vrstvě jílu a byl vykopán spo lu s jiným ještě
náramkem podobného tvaru, který však při kopnuti
se rozbil. V náramku nalez ena j eš tě ramenní kost"
- do sb.R. LIT: Podřipan 14, 7.1 2 .1883. KOMENTÁAi
Srv. již Šulc 18S4, 427 a Schránil 1921, 85.

6) KULT: Hradištní? a

n e urč.

-

p o hřebiště.

LOK: U
kaple sv. Viléma. OKOL: Při odkopávce pro nové
domy. NÁLEZ: "Hned za kaplí při kopáni vjezdu na
staveništ č nového sirotčince v hl. as 60 - 70 cm
nalezena kostra mladé ženy (25 - 35 r. staré)
hlavoa k východu položená"( = hrob 1), bez milodarň. "V bezprostřední blízkosti nalezen hrob
žárový(= hrob 2) rovněž bez jakýchkoliv pfidavkň,
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pouze stopy spálených kostí a dřevěné uhlí byly
nalezeny; za tímto ve vzdálenosti asi 2 m směrem
k východu nalezen opět hrob kostrovt (= hrob 3) •••
asi 800 - 1000 let před Kristem; kostra setlel6
ležela hlavou k východu s kamenem pod hlavou položeným. Z lebky zachována jen svrchní část•••
dlouholebá ••• u ni malá nádobka ručně hnětená
ze šedé hlíny". - lebka a nádobka do sb.Ro "Při
dalším kopání na tomto pozemku nalezen směrem
k jihu další hrob (=hrob 4) ze století devátého
až desátého, doložený nálezem nádoby na kruhu točené, ozdobené ornamentem tzv. šňůrkovým - do sb.
R. Později pak "při ookopávkách pro novostavby u
této kaple učiněny byly další nálezy hrobové: ve
vzdálenosti asi 6 m od silnice v hl. 60 c~ kostra hlavou k východu položená ( =hrob 5), he.z všech
milodarů, pouze ve vykopaném hrobu beze všeho obložení ležící. Dne 17.5. vykopány opět ve vzdálenosti asi 4 m od silnice v samém sou~edstvi kaple kostry dvě(= hroby 6,7) a sice muže staršího a mladé ženy - as v hl. 60 cm, d. každý po . 2 •
a šíře po 60 cm: kostra muže ležela bez rakve,
kdežto kostra ženy uložena v rakvi ze dřeva borového, z něhož ověem zachovaly se pouze nepatrné
zbytky; mimo to rakev obložona plochými kameny opukovými. Kostry ležely hlavou k západu, bez milodarů, ale dle zp6sobu nohfba pocházf hroby tyto
z doby ptechodni mezi pohanstvím a křesianstvia •
••• četné nálezy hrobGv6 z tak rňznfch dob opět
ně potvrzuji do1111ěnk·..1, te místo to bylo památným
a sna, i posvátnfm •••" LIT: Podtipan 41, 12.2.,
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4.6.1910 (J . Michálek). KOMENTÁA: Kdesi v těch
to místech by l již v r. 1866 nalezen laténskt
kostrový hrob (Lussner M. 1868, 323).
1,)

~

domu J. Noumana ěp. 258. OKOL:
Při prohlubováni odpad. kanálku. NÁLEZ: Dva
velai pěkně pracované kamenné mlaty••• z nichi
aenAi pracován jest i ozdobně, zhotoveny jsou
z ěerného buližníku - oba do sb.R. LIT: Podři
pan 41, 19.2.1910 (MK = J. Michálek).

LOK:

Prňjezd

8) LOK: Zah~ada "Na kulichu". NÁLEZ: Úlomky z Tět
'Á-- ěioh popelnic z 1. tis. před Kristem (K. Králik) - do sb.R. LIT: Podřipan 41, 12.2.1910.
19) LCK : Pod Slavinem.J NÁLEZ: tást kostry z hrobu
(továrník J. Pracner) - do sb.R. LIT: Podřipan
33, 21.6.1902.
10) KULT: Pravěk \L výšinné sidliětě. LOK: Návrší
\
"Slavín", zvané dříve "ŠibeĎák"; teprve v r.
1
1904 se toto "holé, pusté návrší nad Hracholusky se vypínající" započalo zalesňovat (dle
zprávy z 16. f. 1904 v Podřipanu ročník 35).
NÁLEZ: 1. střepy hliněné (stud. Sloup); 2. úlomky nádob (stud. E. Svět a Dvořák); 3. dvě
popelničky ze sídliště na "Slavíně" (prof.• Fr.
Drahnf): 4. sttepy nádoby (stud. Brožek) vše do sb.R. K naleziěti se dále vztahuje následující poznámka K. Rozuma: "Nové archeologické nálezy. Milovníci dávnověkých památek
mají tentokráte příležitost si prohlédnout
zbytky dTou starých kultur z nejbližšího okolí
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roudnického a to na Slavíně. Stnré "třív rši spravedlnosti" bylo již v 1. tisi cíletí p ře d Kr. znač
nou osadou keltického plemene , které po sobě zanechalo mnoho hrobů s popelnicemi, velký po čet
růz. předmětů a zejména úlomky bez kruhu robených. Zajímavé jsou též jeho jámy popelné, prozrazující zřejmé stopy dávných ohništ. Jednu .
z těchto jam je možno nyní . zřetelně stopovati,
než propadne osudu sesutím, jako ty ostatní, kterých bylo zajisté do sta. Dále lze spatřiti prdřez základního zdiva býv. roudnické šibenice • . Kruhový dutý válec, po způsobu starých lidomoren, .vystaven z opuky a hlíny, tvořil tuto podezdívku,
~terá byla též nahoře překlenuta. Čtyřhranné lešení vzalo už v dřívějších dobách svou zkázu".
LIT: Podřipan 32, 25.5. a 15.6.1901, dtto 42,
18.11.1911, dtto, 43. 5.4. a 2.8.1912 (K.R.=
1. Rozum).
111) LOK: Pole na

l/

Bezděkově.J NÁLEZ:

Z

nálezů

starých
hrobů ••• různé předměty (ředitel cukrovaru H.
Štolc) - do sb R. LIT: Podřipan 32, 12.10.1901.

'1 2) LOK: Bezděkov, z míst nového plynojemu. NÁLEZ:
v 1 popelnice, část kostry a pazourek (stavitel
Brodský) - do sb.R. LIT: Podřipan 33, 4.10.1902.
LOK: Zahrada hostince J p. Zázvorky na Novém Bezdě
kově. OKOL: Při dobýváni písku. NÁLEZ: "Objeveny
dva hroby skcrem nad sebou ležící, z čehož lze
souditi, že spodní přimo položen6 kostra jest
staršího pdvodu hořeni kostry ve skrčené poloze.
Vodorovně uložen6 spodní kostra měla levou nohu
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na pravé

skříženou;

u pravé ruky ležela hladká
číška ruční práce a na krku zbraň ze zubu nosorožce. Obl ičej obrácen byl k vý chodu. Práce s vykopáváním a uložení m koster s pojené řídil prof.
K. Rozum a studenti gymnasia. Z Prahy dostavil se
ku prozkoumání nálezu p. prof. Píč". Uloženi nálezů n euvedeno. LIT: Podřipan 35, 16.401904.

14) LOK: Bezděkov. ~ cukrovar a okolío OKOL: Na poli
u cukrovaru při kopání řepních jam. NÁLEZ: I.
dvě nádoby (ředit el cukrovaru Kostomlat~ký),
2. malá nádobka, která s oběma předchozími nalezena byla (dtto), 3. popelnice (dtto), 4. nádoba
"nalezená při vy kopáváni řepiště vedle váhy cukrovarné" - t j . p atr n ě tamtéž, kde předchozí (dtto),
5. šest mlatň stejných, 6. nádoba, nalezená "m~zi dvěma n ádobami rovn ěž hlin ě nými a zespodu i
shora malou nádobku kryjícími" (ředitel cukrovaru ff. Štolc), 7. nádoba (dtto) - vše do sb.R.
LIT: Aip 11, 15.12.1880, dtto 12, 1.1.1881, Podřipan 12, 8.10.1881 , dtto 14, 7.10.1883, ňip 14,
1.11.1883, Podřipan 22 , 2.10.1891, dtto 23, 8.1.
1892. OKOL: V pískovně cukrovaru. NÁLEZ: 4 nádoby (asistent J. Teyssler) - do sb.R. LIT: Aip
13, 14.5.1882, srv. též níže, Roudnice 15. OKOL:
V zahradě cukrov·aru při vykopáváni stromuo
,
NALEZ: V hl. asi 60 cm zachovalá lidská kostra,
poblíže pak několik popelnic (osud nálezů neuveden). LIT: Podřipan 23 , 4.3.1892. KOMENTÁň:
Srv. už Píč 1905, 286 (že několik nádob z hrobň
lužického typu daroval řed. cukrovaru M. Šolc do
sbírky Nár. muzea) a Píč 1899, 214 (o nálezech
k. šňůrové, též ve sb. Nár. muzea ).

-
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1~) LOK: Bezděko. Vila arch. J. Zeyera, blízké pole
cukrovaru, cihelna p. Leitnera a okr. silnice u
"pansk6 štěpárny". OKOL: Při kopáni jam pro stromy. NÁLEZ: "Lebka a kostra lidská, vedle nit nacházela se popelnice a nože kamenné, pazourkov6.
Po sestaveni jednotlivých rozbitých části lebky
shledány tvary tak zvláštní, jako by kostra nalezená byla kostrou člověka z doby kamenné•••
p. arch. Zeyer v~žádá si dobrozdání Dra Wankla
z Blanska ••• o lebce podáme ještě zpráv". Lit:
Podřipan 13, 23.3 .1882. - Teprve však o osm let
později byl zveřejněn článek J. Zeyera (Před
historická pohřebiště v blízkém okolí Roudnice,
Podřipan 21, 23 .5. a 30.5.1890}, z něhož vyjímáme podstatné informace: "V létě 1881 stavěl jse•
na ·východnim konci města, v předměstí Bezděkově,
malou vilu. Místo tvoří obdélník ca 80 x 35 m,
delši strana zhruba rovnoběžná s břehem labskfm.
Geologické složeni pňdy ••• ca 50 cm ornice, 60 80 cm silná vrstva štěrku, níže opuka. Místo zde
dlouhá léta patřilo M. švagrovskému, který zde
1,mal kámen na dvou místech. Jeden lom otevřen
na východní hranici parcely, hned vedle nynějěi
silnice, spojujici okr. silnici bechlínskou s mostem pfes
st. drábu, druhf na záp. konci ••• na o,
b~u místech znaěn6 lomové jámy, zav6žely se popelem z cukrovaru. Při kopáni základ6 nenalezl jsem
mimo střepy z popelnic r6z. typň nic pozoruhodného. Stfepy ty byly v nejhořejší vrstvě, tedy
v ornici pordznu nalezeny. Při překopáváni p6dy
nalezeno bylo ještě velké množství střepd z popelnic, ale dosud žádná nádoba celá. Dělník Rohan
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mi sdělil, že před léty, když se tu lámal kámen,
nalezeno tenkrát při odkrývání lomu množství popelnic, které však všechny od d ě lníků rozbity •••
a výpovědi jiných osob to potvrzovaly". Poté zde
nalezen "hrob bobkáře. Ležel hlavou k západu, obličejem k jihu, při n ěm nalez eny dva hlazené mlaty, jeden z nich na provrtaném místě prolomený,
dva tzv. kamenné nože, dva nástroje kost ě né,
část silné zvířecí kosti tvrdostí, hladkosti a
bělostí nápadné a kančí zub. Hrob byl jen asi
50 cm pod nyvó, lebka proto byla polámmá. V prů
běhu dalších prací nalezl jsem pak celou řadu popelnic na růz. místech; též několik kamenných nožů a kosti i zubů lidských. Co se nalezených popelnic týče, dvě z nich tím zajimavy, že jsou
úplně stejné i co do tvaru i co do materiálu a
ozdob, jediná odlišnost mezi nimi, že jedna má
ouško. Mají tvar i velikost našich půlitrových
džbánků, krk primitivním způsobem zdobený, z šedé hlíny. Tyto dvě byly těsně u sebe nalezeny.
Ve vzdálenosti 3,5 m od nich nalezena jiná, 16 cm
vysoká, se dvěma velice primitivními oušky, zdobenA vtisknuti~ lidských nehtů po celém svém povrchu zcela primitivně bez všeho rytmu. Nedaleko
výše zmiňovaného hrobu nalezl jsem tu největší
zde vykopanou popelnici vysokou 28 cm, ěervené
barvy, se dvěma uchy symetricky proti sobě. Další dvě popelnice byly přesně nad sebou, a sice
tak, že hořejší menší nádoba velice ušlechtilého tvaru stála tak, že dno její dotýkalo se přes
ně hořejší obruby druhé větší nádoby. Obě byly
popraskány tak, že se hodinu po vykopání vzdor
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tomu, že jsem je hodlal konzervovat, rozpadly.
Byly hlínou naplněny, na dně spodní, větší, nalezl jsem popel a zbytky ohořelfch lidských kosti. Větší nádoba byla tak křehká, žo nelze ji sestavit; byla 26 cm vysoká, velmi ušlechtilého tvatu, pod hrdlem bohatě přímočarými vzorci zdobená,
na povrchu černá, poněkud drsná. Menši se mi podařilo sestavit ••• tvaru neobyčejně ušlechtilého, z výborně zpracované hlíny, barvy přižloutlé,
s jedním velmi vkusně formovaným te,kým ouškem.
Ukazoval jsem to E. Špindlerovi, který mi ukázal
popelnici pocházející z pole cukrovaru náležejícímu, tedy takřka z .mého sousedství. Na onom poli
cukrovarném je jáma, kde se písek kopá (=patrně
ona pískovna cukrovaru, srv. výše, Roudnice 14) •••
vrstva písku několik metrd mohutná, počíná 60 80 cm pod ornicí. Tato pískovna dost rozsáhlá • • •
ohledal jsem celý profil, v kuse spadlé hlíny
nalezl jsem střepy popelnic••• vyžádal si od
správy cukrovaru být přítomen při odkrývání •••
během času několik velice zajímavých, částečně
celých, částečně porouchaných nádob. Protože pole
toto ji~ od r. 1872 každý rok se používá pro pře
chovávání řepy v prdkopech, už mnohokrát prokop6na do hloubky ornice ••• proto tu množství
střepd, ale málo nádob celých. K jihu sledoval
jsem pohřebiště, jak dalece tomu místní poměry dovolovaly, až do cihelny p. Leitnera na Novém Bezděkově. Tam nalézají se dosti zhusta střepy z popelnic. Celou nádobu z těchto míst jsem ještě nezískal. Na jihozápadě sledoval jsem stopy pohtebiště až ku tzv. "panské štěpárně". Vypátral jsem,
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že při stavbě nové okresní silnice tudy vedoucí
bylo vykopáno množství popelnic. Všechny byly
rozbity, střepy z nich rozmetány, zčásti nevím
z čího popudu do nového společného hrobu pochovány. Tento "hrob" jsem sice vypátral, ale bohužel lze jen kostatovat, že podle velké rdznoeti
střepd muselo zde opět velké množství památek
padnouti nevědomosti a surovosti za obět. Místo
se naléz, ve stěně příkopu silničního u pole
"nad skalami" zvaného, majetku dr. Vojtěcha Friče •••• Konkluse, že jest nám zde · činit s před
historickým pohřebištěm značných rozměrd a d6ležitosti. Nádoby podobné nalezeny v Bechlíně
{MAGW 12) ••• • KOMENTÁJl: K nálezdm ze stavby
Zeyerovy vily srv. již L. Niederle, Českf lid
III, 271, 353, dále pak zprávu v tsPSČ 17 1909,
179 a Stockf 1926, t. 73:5.
18) LOK: Bezděkov?, NÁLEZ: Bronz. jehlice (E. Prokop
z Bezděkova č. 63 • to i místem nálezu?) - do
sb.R. LIT: Podřipan 35, 14.5.1904.

1/
r'""

17) KULT: Aímská-mince. LOK: L.abe. OKOL: V písku na

~-

dvoře cukrovaru v Židovicich - písek se vybírá

z Labe blité· ostrova v Roudnici. NÁLEZ: Peníz mě
děný řim. císaře. Augusta (cukr. mistr A. Štěpánek
a dr. Šmidrkal) - do sb.R. LIT: Podřipan 35, 11.
6.1904.
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33.

ROUDNÍČEI,

~

okr.

NÁLEZ: Železnt hrot oštěpu (A. Koula z Budyně) - do sb.R. LIT: Aip 13, 1.2.1882.

LOK:

Neurčena.

33. SOLANY, okr.

f

a•.

Litomětice

Litoměřice

~K: Silnice do Třebivlic. OKOL: Při její stavbě.
NÁLEZ: ·••• dvě kostry. Ležely v zemi v staré cestě v p4li obce jen asi na stopw hloubky; byly pochovány· hlavami k západu a. poloteny do země tváři
dol6. Pfi jedné mrtvole nal6zala se popelnice .
z hrubé černé hliny, ale nemohla bft zachována,
poněvadt byla již na samé malé kousky rozsypAna.
Při druhé mrtvole nalezen by~ jelení paroh značn6 velikosti. Ctěnf p. starosta obce Ant. Hedánek
zaalal vzácný tento nález redaktoru Podřipana ob6.
E. Špindlerovi pro sbírky Podfipského muzea a slíbil spolu, že pf1ětě viechny starožitnosti, které
v Solanech vykopány budou a jichž se tam již mnoho nalezlo (seJména již asi 20 předmět6 bronzových,
které dostaly se do sbírek barona Raucha v Netlut,ch), muzeu podřipskému zasílati bude. LIT: Aip 8,
15.6.1877. KOMENT!A: Rauchova sbírka s nálezy ze
Solan je dnes uložena v muzeu v Osti n.L. (Zápotockf 1971, 36).

STRAŠKOY, okr • . Litoměřice

1) DJLT: Hradištní - pohřebiště. LOK: Vpravo od sil"- \ ý nice z obce k nádražf. OKOL: Pfi kop6ni piska.
~ - !ÁLEZ.: ••• velký počet koster, uloženfcb vesaěa
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v rakvích ze

borového. Kostry položeny byly většinou hlavou k západu, ač i někte·ré ležely
v poloze jiné - k východu i jihu; pod hlavou každé kostry položen byl plochý kámen, pozvíce opukový. Všech hrobů bylo přes padesát - mužů, žen
i děti; z předmčtů nalezena dosud porouchaná nádoba na kruhu to č ená a několik es-ovitých záušniček, z nichž některé byly stříbrem plátovány.
Podle rázu svého pochází toto pohřebiště z prvých
dob ktes~anských, tedy asi století desátého neb
jedenáctého; zajimavo jest, že v těchže místech
stával dle zprávy starých pamětníků dřevěný křiž,
patrně to upomínka na hřbitov tam kdysi stávajici. Do sb. R. odtud darovány: 1 nádoba (J. Franc),
lebka (J. Kyslík), 4 esovité záušničky bronzové
a 3 esovité záuěnice bronzové a postříbřené (V.
Kostomlatský). LIT: Podřipan 40, ai.1.1909:
dtto 41, 29.l. (zpráva J. Michálka: Pohřebiště
ve Straškově) a 11.6.1910. KOldENTÁft: Zpráva doplňuje a zpřesňuje údaje o zdejším pohřebišti,
publikované již dříve (Zápotockf 1965, 378).
' fA ~~
dřeva

2) KULT: Středověk - poklad minci. LOK: Neurčena.
I NÁLEZ.: Tolar krále Ferdinanda
zakoupen pro
sb.R. "z pokladu nalezeného ve Straškově". LIT:
'
Podřipan 32, 15.6.1901.

f

1:

35. vtDOMICE či KYŠKOVICE, okr. Litoměřice

i

LOK: Pole u kříže mezi oběma obcemi. NÁLEZ: Kamennf mlat (stud. Havel) - do sb.R. LIT: Podřipan 46, 20.2.1915.
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36. VETLÁ, okr. Litoměřice
KULT: Pozdní d. bronzová - ojed. nález. LOK: Neudána. NÁLEZ: Bronz. seke,rka (A. Mokrý-) - do sb.R.
LIT: Podřipan 40, 20.1.1909. KOMENTÁA: Publikována již s podrobnějšími údaji (Zápotocký- 1969,
352).
a)

KULT: Středověk/novověk - poklad minci. LOK: Zahrádka u domu J. Šindeláře. OKOL: Při úpravách
zahradky, v hl. 0,5 m. NÁLEZ: 136 kusň rOzných
stříbrnfch, velkých i menších, avěak pěkných a
zachovalýcll minci ze 16. a 17. století. Některé
z nich budou n~pochybně i starší, což se teprve
zji~ti, až budou náležitě očištěny. (Další osud
nálezu neudán). LIT: Podřipan 35, 24.12.1904.

37. \ VRAŽICOV, okr. Litoměřice.
LO~: Neurčena. NÁLEZ: I. bronz. spona s ozdobným
svlakem (J. Ankert z Vražkova); 2. mince měděná
Konstantina, vyoran6 ve Vražkově (stud. Pekaf);
3. nádoba a jiné zbytky z hrobu předhistorického
u obce (stud~ Houtke); c. želez. kopí a úlomek
nádoby rukou hnětené z doby kolem Kristova narození (K. Fujera) - vše do sb.R. LIT: Podřipan 11,
21.5.188&; dtto 32, 15.6. a 2.11.1901; dtto 39,
23.5.1908.
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38. ŽIDOVICE, okr. Litoměřice
. 1)

'4

LOK: Dráha do továrny o OKOL: Při stavbě tratě.
NÁLEZ: Kuželovitá popelnice z černé hlíny 5##
vysoká. LIT: Podřipan 3, 8.10.1872.

2) LOK: Na skále u obce. NÁLEZ: Dle zmínky ve zprá-

o nálezech z Hrobcd bylo v této poloze pravě
~ - ké sídliště. Patrně z těchto míst je "korálek Jan/
tarový z popclné jámy nad Židovicemi" (starosta
Novák) - do sb.R. LIT: Podřipan 35, 16.4.1904;
dtto 42, 18.11.1901.
vě

3) LOK: Cukrovar. OKOL: Při odstraňování starých
strom6. NÁLEZ:"••• přiělo se na hroby. V jedné
nádobě nalezena bronzov, fibule"; odtud darovány do sb.R.: jedna popelnice, bronz. spona a
~ starožitný koflík (cukrmistr Štěpánek). LIT: Podřipan 36, 16.4. a 14.5.1904. KOMENTÁA: K nalezišti srv. již Pudil 1874, Šulc 1884, 428, Píč 1905,
305.

J.

4) LOK: Neudána (dle lit. cukrovar - srv. komentáf).
NÁLEZ: ••• hluboko pod ornicí ve vrstvl písku
kostra s lebkou ještě zachovalou, při níž leže,
ly dva železné nože a množství bronz~ ozdob z řemeni a zbraně, jakož jsou kroužky, kovové třásně
k pasu, přesky atd. Nález ten zdstaven v zámku
roudnickém, kdež laskavostí p. archiváře M. Dvot6ka každému volno si jej prohlédnouti. LIT: Podtipan 2, 23.10.1871 • . KOMENTÁA: Srv. již Pudil
1874 a Píč 1905, 305.

- 81 -

Nálezy mimo území

39. DUŠNÍKY, okr.

litoměř ic kého

okresu:

Mělník

KULT: Únětická - depot bronzů; pravěk - neurčeno.
LOK: Pole J. Pokorného "U všestudské cesty".
NÁLEZ:"••• loňského roku kromě celého snad sta
nádob hliněných, na mnoze úplně rozbitých, vyoráno asi třicet větších bronzových kruh6 a dvě
br~nzová pera (o deseti závitech). Z bronzových
těchto předmětO dostalo se již budoucím sbírkám
"Podřipského muzea" pěti dard: 1 pero (dosud pružné) a 4 kruhy (dva silnější a dva slabší). Slíbeno pak jest ještě 10 kruhň bronzových (ostatní
p. nálezce rozdal na jiné strany). Na podzim dá
pan majitel pole "JJ věestudské cesty" na celém
nalezišti kopati a sběratel "Podřipského muzea
pežádá p. profesora Smolika, na slovo vzatého
znalce starožitností, aby se zúčastnil výzkunmého toho díla též". Dle dalěi zprávy daroval J. Pokornf do sb.R. "dalších 11 bronz. kruhň _ nestejné
velikosti a síly". LIT: Podřipan 13, 23.3.1882;
dtto -1 5, 13.9.1884.

40. lOŠTICE, okr. Louny

LOK: Neudána. OKOL: U obce vykopáno. NÁLEZ: Nára\~

aek bronzový, jenž nalezen byl na . kostře (Fr. Novák)
- do sb.R. LIT: Podřipan lT, 11.6.1886.

-
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41. PAEPEAE U TURNOVA, okr. Semily
LOK: Pozemek J. Havlika. NÁLEZ: 2 popelničky,
značná část třetí a mlat (A. Hajšlová) - do sb.
R. LIT: Podřipan 17, 13.7.1886.

A

42. VLINtVES, okr.

Mělník

, 1) LOK: Knížecí pískovna u obce. NÁLEZ: 1 popelnice
-,\~
(stud. A. Srp) - do sb.R. LIT: Podřipan 34, 18.7.
\ . L903.
LOK: Neudána. NÁLEZ: 1 popelnice (stud. Antonin) x o sb.R. LIT: Podřipan 35, 14,5,1904.

2)
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BERICHTE UBER ARCHXOLOGISCHE BEFUNDE VON ROUDNICE
IN DEN ZEITSCHRIFTEN POOOIPAN, ňIP UNO PODŘIPSKÝ KRAJ
AUS DEN J. 1870-1929
Milan Zápot~cký
Zusammenfassung
Die fruchtbar~ Landschaft um den Berg Aíp zwischen
den Flusslauien von Ohře, Labe und Vltava ist bisher archiologisch wenig erforscht. Die einzige Institution, die
hier systematisch arbeitete. war das Museum von Roudnic&
n.L., das leider in den 50er Jahren aufgelost wurde. Die
dortigen Sammlungen zerfielen in drei Teile: zwei weniger
um.fangreiche Kollektionen gelangten in die prahistorische
Abteilung des Nationalmuseums und in das Museum in Budyně
n.o. Oas iibrige Material wurde dem Museum in Litoměřice
iibergeben. Der Wert der Gesamtsammlung wird durch die ungeniigende Dokumentation der meisten Gegenstande ermassigt.
Als einen nutzlichen Beitrag zur Verwertung der Sammlung
begriisste man deshalb die Feststellung, dass schon seit
den 70er Jahre~ des vorigen Jahrhunderts Berichte uber die
einzelnen Funde in den regionalen Zeitschriften Aip und
Podřipan vero!fentlicht wurden. Beide Zeitschriften begrundete im Jahre 1870 Ervin Špindler, beruhmter Politiker, Journalist und Kulturarbeiter, der in Roudnice zuerst als Bezirkssekretar und spater als Biirgermeister
tig war. Die Berichte belehren uns, dass sich E. Špindler
spatestens seit dem Jahre 1872 um die Griindung eines Regionalmuseums bemuht&. 30 Jahre sammelte er archaologische
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Funde und andere Denkmaler aus der Stadt und ihrer Umgebung bis in das Jahr 1900, wo endlich sein Wunsch - die
Grundung des Museums - wahr wurde. Špindler wurde damals
zum Prasidenten des Yuseum.kuratoriums gewahlt. Die Arbeit,
die mit der Lesetatigkeit und Anordnung der Sammlung verbunden war, hatte Prof. Karel Rozum unternommen. Die graphische Oarstellung der in der Zeitschrift Podřipan veroffentlichten Funde verrit einen auffnllenden Aufschwung
in den Jahron 1900 - 1913, der fiir eine rege Aktivitat
des neu gegriindeten Museums zeugt.
Berichte, die den Regeln . von BZO gemass aufgestellt
sind, beziehen sich insgesamt aur 38 Gemeinden des Raums
von Roudnice und auf 4 mehr entfernte Oorfer. Meistonfalls handelte e sich um blosse Angaben oder Notizen,
die den regelmissig veroffentlichten Listen von Spenden
an das Museum in Roudnice enthalten waren. Sie sind uberwiegend anonym, man kann aber mit Recht annehmen, der
Autor der ersteren war E. Špindler, nach dem Jahre 1900
war es JC. Rozum. Die endgiil tige Auswe·rtung wird erst nach
einer zusammenfassenden Bearbeitung der Sanunlung von Roudnice •oglich. Es ist aber kein Zweifel daran, dass sie
eine wertvolle Informationsquelle uber die Vorgeschichte und das friihe Mittelalter der Gegend um den Berg Aíp
darstellt, die uns uber eine ganze Reihs von den heute
nicht mehr erreichbaren oder nicht identitizierbaren Funden unterrichten kann.
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AR 25, 1973, 550-552.
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středověké osady Svídny na Sláneku (sdělení).
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archeologického výzkumu, 2. Uherské Hradiětě
1971 (1973), 55-56.
119. S kru f nt, L.: Kachle ze sbírek okresního muzea
v Brandýse n. Labem. Zpravodaj Roztoky 5,
1973, 163-166.
180. S kru f ~ f, L.: Několik poznámek k vývoji lahvi
a pobár6 s listovitým okrajem období pozdně
hradiětnibo a středověkého. Zpravodaj Roztoky 5, 1973, 11~-121.
181. S• e t 6 n k a, Z.: Středověké vesnice ve světle
archeologického výzkumu (anglick6 výsledky
a ěeak6 problémy). AR 25, 1973, 655-666.
182. Šebek, s.: Středovět6 technická památka nalezeu Č8lákovic. Polabí 13, 1973, 108.
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700-709.
184. To• a n, J.: Záchrana kestřanských tvrzí. Vjběr
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185. T r é •niče k, D.: Staré cesty na Vitorazsku
a úzeami vývoj této oblasti. HG 11, 1973,
101-116.
186. Ture k, R.: Zaniklé osady u Dubi a u Babic.
HG 10, 1973, 07-104.
18?. Váňa, Zd.: Die Grundelemente der truhmittelalterlichen Kultur in Bohmen nach archiologischen Quellen. II. Internat. Kongress tur
alawische Archaologie, Berlin 1970. Berlin
1973, 399-405.
188. Vávra, I.: Aezenská a Norimberská cesta. HG 11,
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190. Wa 1 d ha user, J. - Weber, v.: Nebákov.
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191. Wa 1 db a u e e r, J. - Weber, V.: Tvrz Spařence. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 10, 1973,
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192. Wa 1 d ha u a e r, J. - Weber, v.: Vtzk1111 na
hradě Valdštejně. AR 25, 1973, 221-22~.
193. Wo 1 t, Vl.: Pomístní názvy při hradu Vizmburku u
Ópice. ZM.IC 1,, 1973, 751-753.
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ná lezy z Ttebuě ina, otázka opevněných sídel z doby rané kolonizace 11. - 12. století T seTern1m Litoměficku.
Vlast. sb . Litoměticko 1973, 5-25.
M .:P ozdně hradiětni

Antropologie, paleobotanika a paleozoologie
195. B 1 a t k o v á, D.: Rekonstrukční mapa přirozeD6 vegetace v okolí obce Karlíka u Dob řic hovi c . HG
10, 1973, 91- 94.
196. C b och o 1, J.: Antropologie staroslovansk6 aku•
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200. Oprav i 1, E.: Příspěvek k charakteristice stfedověkfch rostlinných soubor4. Zaniklé stfedoviké Teanice v ČSSR ve světle archeolog. vfzk111116,
2, Uh. Hradiětě 1971 (1973), 67-87.
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71-73.
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••ětě. Geofyzika a archeologie. Zprávy tsSAi
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archeologických vfzkumd 2, Uh. Hradiště
1971 (1973), 137-152.
230. š r 6 • e k, R.: Toponymie a vfzkum zaniklfch osad.
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sv. 58, 1973, 33-45 •
..
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2Cl. P l e i n e r , R.: :Uetallograpby ot Early Artitacta:
the Problem of Welding together Iron and Steel.
Early Medieval Studies 6, Antikvariskt arkiv
53, Stockholm 1973, 17-28.
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Liberec 107a, 8-11.
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