ARCHEOLOGICKÝ t1 STAV CSAV PRAC()VlšTE PRJ\f-1/\

VÝZKUMY
V ČECHÁCfI

1975

PRAt-IA 19 78

OB

S

AH

Předmluva

5

Regiatrace terénních akci
Rejstřík

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

lokalit podle kultur

6

107

108

109

Seznam apolupracovniktl ••.•.•.•... . •.•• . •. . •••• . •.•...•.•• 111

Seznam obrazoYých ptiloh ••• • ••••••••••••••••••••••••••••• lU

Obrázky ••••••••••
Mapa naledě!

1 - 38

PAEDMLUV~
V poalednioh letech ee podafilo získat ke apolupr,oi pfi YJd,Y6n1 VtzkuaO Y ~eobioh
tnAf Ylechny arcbeology-odborniky z oentr6lnioh i mimoprataktoh 6etaY~ a muzei, ktefi
•1 YJtYofili ail aYfch pomoonikd z tady arobeologO-amat,rO. Spolu• Yýzkuan:tai a Yyhled6Yaoiai prao„1 Y ter6nu yzrftatal kafdoročně i počet dod,Yanfoh zpr6Y tak, te ae jednotliY6 ročn íky at6Yaly at,1e objeanějli. Bibliografie bohemik a zpr6Yy o Yětliob nebo
óze1111ě jednotnfcb prdzkuaeoh či aouboreoh atarlich n6lezd byly proto •yčleněny a budou
zafazo~6ny do BZO-aupple„nt. Ročníkem 1975 ae zaY6di no•t zpdaob zmenien6 reprodukce,
aby jednotliYé ročníky nepfea6bly počet 150-200 atran, únoanf pro in.toraačni bulletin.
Potadatelka aYazku děkuje Ylem, ktefi dodali Yča• pfiapěYkJ a aY:ta apolupraooYnikfta, aajioia na ataroati teebniok6 pr6oe pfi Yyd,Y6ni. Tento ••azek byl pfipraYen k ti•ku Y expedici Y Bylanech a jejiau Yedouoimu, Dr. I.Pa•ld CSc, patři dík za nabídnutou
poaoo a její ryoblou realizaci.
EYa Cujano•6-JilkoY,

6

HEGl S TRACE TEílfNNÍCII AKCÍ (náhodn ýc h nález t, , průz.kUlllů , sběrů, z.áchranných i systematickýc h výzkumů), provedených v Čech ách b čhe m r. 1975 (s doplňky pro 16ta předcház.ejici).

Jednotlivé z.právy jsou řazeny a becedn č podle bývalých osad nebo obci, na jejichž
katastrálním úz.emi ee nálezy vyskytují, Na druhóm místě jsou uváděny obce (o.), k nimž
l okRli ty podle nového správního roz.dě len i náležejí (podle Statistického lexikonu obci
CssR 1965, Praha 1966), Odkazy jsou uv edeny u lokalit, uváděných v literatuře střídavě
pod různými názvy, u hradů a pod. Nálezy v různých částech nebo polohách téfe obce J•ou
odděleny a označeny písmeny a), b), c), atd,, zatímco různé z.právy o tomtét naleziiti
jsou označeny číslicemi 1), 2), 3), atd. ; chronologické řazeni uvnitř jednotlivfch obci neni vidy dodrženo.
Zkratky a symboly:

AR
BZO

CssA
d.
EN
i.ě.,

inv,ě.

JI( (JČM)

k.o.
KM

kMVC
KNP
KOMENdA

KPR
KULT
k,6, (kat,úz.,)
LIT

.
IO(

DP
11P
NÁLEZ
HZ

OA
o.
OKOL
okr.
OM

OVM
PA

p. 4.

PLM

Archeologické r ozhledy
zkratka pro Výzkumy v Čechách
Ceskoslovenská společnost archeologická
délka
mapa evidence nemovitosti
inventární čielo
Jihočeské muzeum (České Budějovice)
katastrální obec
Krajské muzeum
Krajské muzeum východních Cech (Hradec Králové)
kultura nálevkovitých pohárů (eneolit)
interpretace,' postteby a názory nálezce, upozorněni na
starší nálezy, vhodnost lokality pro dalěi výzkum a pod.
Kancelář prezidenta republiky
druh a kulturní zařazení nálezů
katastrální území
odkaz na jakoukoliv písemnou z.právu, nálezovou z.právu,
publikaci (i v tisku nebo pro ti•k připravovanou)
lineární keramika (neolit)
přesná lokalizace naleziAtě (pomoci souřadnic, parcelních
čísel)

muzeum
Městské muzeum
Muzeum hlavního města Prahy
Muzeum Podkrkonoěí (Trutnov)
u drobných nálezň popis, u větěíoh výzkumň základní
in.formace
nálezová zpráva
okresní archiv
obec, do jejihof správního obvodu (MNV) lokalita patří
nálezové okolnosti, doba a trvání výzkwnu, jméno nálezce ,
reap. vedoucího výzkumu, výzkumná sezona
okrea
Oblaatní muzeum
Okresní v lastivědné muzeum
Památky archeologické
prllměr dna
pozdní vypíchaná keramika (neolit)
prdměr okraje

.
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ppč.

pf . č.

(přír . č . )

pozemková parc ela č.
pfirdstkové číslo
Region&lni muzeum (Kolin)

HM
s.

sila

s.č.

sekční

SM (SCM)
SMO
SPKOKP

Severočeské

stpč .

stavební parcela

(okraj mapy)
muzeum (Liberec)
Státní mapa odvozená l : 5.000
Sttedočeský podnik pro konzervaci a obnovu kulturních
čára

památek
č.

ě.

Aftka

ULO!

místo uloteni nálezu , pfirdstkové nebo inventární

v.

výěka

V~M

Východočeské

z
ZČU

ZM
Zs,<!SSA

zso

muzeum (Pardubice)
výzkumu
Západočeské muzeum (Plzeň)
základní mapa CssR 1 : 50.000
Zprávy~ •• společnosti archeologické
zaniklá etfedověká osada
zpráva

o

čislo
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1. AHNÍKOV, o. Málkov, okr. Chomutov
KULT : Neolit, nevýrazný pravěk. LOK : Západně od hostince "Na sklípku", v proatoru mezi Horním rybníkem a silnici E 13. OKOL : Povrchový sběr ze ekrfTek prov6dinfoh v
souvislosti a ptelofkou trati Chomutov - Cheb. NÁLEZ: Ojediněle ae nalézaly zlomky pravěké keramiky. Bliiéi kulturní zařazeni pro nevýraznost materiálu je problematick6. Dále nalezeny 3 křemencové úětěpy a fragment křemencové čepele s pečlivou retuěí. ULO!:
M Chomutov, přir.č. 8/ 75.
E.Cerná
2. ALBRECHTICE NAD VLTAVOU, okr. Fisek
KULT: Blife kulturně neurčené mohyly. LOK: V leae 1400 m SSV od kapličky ve Vletči a 250 m Z af ZJZ od kÓty 532,8 m (Na skalce), na ppč. 1687/ 1. OlOL : Zjiitění a povrobovt prňzkum J.Frohlicha 27.VII.1975 . NÁLEZ: Skupina 8-9 mohyl ve dvou řad6ch: 5 zaohovaltoh, l alabě poruěená, 1 se sondou lx lm uprostřed, 1 ailně poruien,, 1 nejist,.
KOllENTÁA: Mohyly jsou vzdáleny 400 m Z od lomu na vfoh. hraně vrobolov6 ploliny n,vrlí
Na skalce, kde nalezeny v r. 1953 (v doaavadní literatuře chybně r, 1956 a 1961) 2 depoty - br, žebra a soubor bronzň z mladli doby bronzové (AO čj. 6575/61 a 6577/61 - lok.
Ojezd).
J,Frobliob
3. BABINA, o. Plasy, okr. Plzeň-sever
IULT: Středověk. LOl: Na mírném svahu, obráoen6m k jihu, Z od obce . ZM 12-31 Pla•Y, 153 - od Z, 145 anod J sekčni č6ry. OlOL : Při rozliřovini staveb st,tniho atatku
v Babini. Sběr lraloviok6ho IIUZN v Mar.Tfnioi. MÁLEZ: Zloakov6 keraaika z konce 12, a
poč. 13, atoleti. ULOŽ : zeii& př.č. HA 132/75.
Pr.Frfda
4. BDfR, okr. Rakovník
lULT : Lat6nak!, LOK:

Severně

od obce, ZM 12-12 Louny, 180 -

od Y a 13 -

od J

aekčni ěAry. OIOL : Pevrobovt ablr r.sedl,čka. NÁLEZ: Stopy po vfrobi sapropelitovfcb
n6~uatd. ULOf: Afl esAV prao, Praha. LIT: Z čj, 2807/75,

V.Moucha
5, BBCOV, okr , Most
IULT: Starli a atředni paleolit. LOl: Jihoz6padni okraj Piaeěn,bo vrchu na jilDia ouaji tatutru obce, ppě. 1056. OlOL: Sy•tematiokf vf&kua - ao&Óna 1975. NÁLEZ : V
p~e•toru Ab byla dokeněena preparaoe •í•etntho ebjektu zahlouben6be de Jilovitfch tufit4. la dvou •tran6ch byl ohraniěen kaaennfmi zídkami a uproatřed mil ohniitl (stř. paloolitp treen•kt interatadi!l), V pro•toru Ba byl odkryt 10 • dlouht a 3 • vy•okt profil, v nilll byly zjiltiny v aupe,rpozioi tři hori&onty atarepaleolitiok, industrie. Noj•vrehněJit j• v braunlebaov6 pddě pravděpodobně & croaersk6ho intorglaoi!lu. Tuto induotrii lze orovn6vat • induatrii z Přezletic. ULOŽ: AÓ ČSAV prac. Praha, LIT: Z čj. 6822/75,
J.Fridricb
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6. BECVÁllY • okr. Kolín
a) KULT : Neolit . LOK: JJZ část pole ppč. 432 (dle mapy EN - stav z roku 1966),
mezi rybníkem "Bosňák" a silnici Bečváry - Drahobudice, tj . ZM 13-32; cca 163 mm od J
a 118 mm od V sek č ní čáry. OKOL: Terénní prOzkum dne 9.XII.1975; sběr proveden v r!mci dlouhodobého plánu HMK, týkajfciho se přesné lokalizace Dvořákem publikovaných nalezišl. NÁLEZ : Malá kamenná sekerka trapezoidního tvaru s asymetricky zbroušeným ostřím, d. = 53,4 mm , max. š. = 31 mm, š. týlu= 22 mm. v.= 8,8 mm: 2 atypické pravěké
střípky. ULOŽ: !nt Kolín, přir.č. 15/75.
b) KULT: D. bronzová (k. únětická a knovízská?). LOK : J cíp pole ppč. 667 (dle
mapy EN - stav z r. 1966) v trati "K Chvátlinám", tj. mezi silnicemi Bečváry - Chvátliny a Bečváry - Mančice, tj. ZM 13-32; okolí pn.,sečíku 187 mm od S a 120 mm od Z sekční
čáry. OKOL: Terénní průzkum dne 9.XII.1975 ; sběr byl proveden v rámci dlouhodobého plAnu RMK, týkajícího se přesné lokalizace Dvořákem publikovaných nalezišl. NÁLEZ: Sběrem
získány málo charakteristické zlomky sídlištní keramiky, mazanice a struska. ULOf: HM
Kolin, přír.č. 13/ 75. LIT: Fr.Dvořák, Prav ěk Kolínska, Kolin 1936, str. 126. KOMENTÁA:
S velkou pravděpodobnosti jde o nálezy z polohy, označované MUDr. Fr.Dvořákem "u cu~
krovaru" (o.o., str. 126); v místě bývalého cukrovaru jsou dnes budovy ZEMPO Bečváry.
c) KULT: D. hradištní. LOK: Pole Z (tj. vlevo) od silnice Bečváry - Chvátliny
(ppč. 650; dle mapy EN - stav z r. 1966), asi 100-250 m od uvedené silnice (podél vrstevnice 320 m), tj. S od bývalého cukrovaru (dnes ZEMPO Bečváry), tj. ZM 13-32; cca
186 mm od S a 111 mm od Z sekční čáry. OKOL: Terénní průzkum dne 9.XII.1975; sběr proveden v rámci dlouhodobého plánu RMK, týkajícího se přesné lokalizace Dvofákem publikovaných nalezišt. NÁLEZ: Zlomky sídlištní keramiky (8.-9.stol.). ULOŽ: RM Kolin, pfir.
č. 14/ 75. KOMENTÁA: jde patrně o nově zjištěnou lokalitu: Dvořákem uváděné pole p.Freunda (Pravěk Kolínska, Kolin 1936, str. 126) se však dosud nepodařilo bezpečně lokalizovat.
Zb,SedUček

7. BECHYNf , okr. Tábor
a) KULT: Stfedověk, slovenská, větefovská. LOK: Státní zámek Bechyně. OKOL: PrObětné •ledování výkopových prací a záchranná akce v souvislosti s památkovými úpravami
objektu. NÁLEZ : Práce pokračovaly v prostoru zaniklého tfetiho hradního příkopu, odkud
byl získán menši soubor keramiky 15. stol •• Zásahy do terénu se v r. 1975 souattedily
podél vnější paty křídla se silovou klenbou starého hradu. V délce cca 30 m byla odkryta zaniklá parkánová zea. Ze zásypu parkánu bylo vybráno několik architektonických
článkd, z nicht nejvýznačnější je část okenní krutby a menší keramický soubor, ve kterém pfevládaji komorové kachle a kvalitně provedeným plastickým dekorem (ukřižováni,
Adam a Eva, český zemský erb s králem v klenotu aj.), datovatelné do 15.stoletf. Pod
středověkými vrstvami byly zjištěny splachy se slovenskou a větefovskou keramikou. Praviké aplachové vrstvy dále zkoumal A.Beneš. ULOŽ : Středověké nálezy v A~, pravěké nálezy v expozituře AO v Plzni. LIT: Z čj. 3118/75, 6701/75, BZO 1973.
T.Durdik
b) KULT: Větefovské výšinné sídliště nebo hradiště, drobné nálezy slovanské a
atředověké. LOK: Záp. svah hradního ostrohu (kat.č. 11); ZM 22-42 Bechyně: 207 mm od Z
a 159 mm od S sekční čáry. OKOL: Záchr. výzkum ve dnech 22.XI. at ll.XII.1975 z podnětu
dr. T.Durdíka, který ve splachovém souvratvi proiatém výkopem pro betonáž kotevního paau podél západní vnější fasády starého hradu zjistil pravěké nálezy. NÁLEZ: Prozkoumán
byl 6 m dlouhý úsek pfi S opěrném pilifi. Splachová kulturní vrstva byia až 140 cm
mocná. ULOf : Expozitura AÓ esAV Plzeň, pfír.ě. P 25/ 75, P 110-111/75. LIT: Hlášeni čj.
8'7 / 75 Pl z eň .
A.Beneš
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8. BENÁTKY, okr . Hradec Králové
a) KULT : Sidliětě iáreckého typu, aidlilt6 alezakoplat6nioké a lat6nek6, pohfebiltě kultury zvoncovitých pohArň. LOl: Staveniltě porodny praaat na paro.č. 255 a
280/1 (nyni ppč. 260/ 1). OKOL: Záchranný vfzkua v červenci at záfi a proainoi 1975.
NÁLEZ: Na plo§e vice net 5 ha byla zhruba •kryta ornice. Nálezy byly zaohraňov&ny vět
linou z výkopO pro patky ataveb a z prOkopO kanalizace. Celkem bylo zaměteno 17 objektft, některé byly z větší čáeti prokopány ploěně, z dalAioh vybrán datovaoi materiál.
Větlina objektO patřila Aárecké•u •t~pni volutové keramiky a obaahovala poaěrn6 malé
11110 tatvi atfepového materiálu. Objekty elezakoplatěnické se aouatfeJovaly na V a SV
atran6 zkoumané plochy. Obj. 8, patrně polozemnice, patřil lat6nak, kultufe. Prozkoua6n kostrový hrob, částečně narušený, patfici kultuře zvoncovitfoh pohárO. Obaahoval
a zdobené poháry a nezdobený džbánek. ULOt: M Hradec Králové, 157-168/75. KOUENTÁA:
Jda o zcela nové naleziltě.
b) KULT: Mladý paleolit, mezolit (7), volutová, vypíchaná keramika, alezakoplatinická k . , mladAi doba hradiětni. LOK : Pole S od okraje lesa SVib, parc.č. 302, 319/1,
325/1-3. OKOL: Sběr J.Urban 1.-2.11.1975, 14.-16.11.1975, NÁLEZ: Stfepy, 1111otetvi kaaannfch náatrojO a Atipané industrie. ULO! : M Hradec Králové, pf.č. 10,-105/ 75.
c) KULT: Pozdně hradiětni až středověk. LOK: Spraěová návěj nad fíěkou Byatfioi,
parc.č. 262/1, 260/ 1-3. OKOL: Sběr J,Urban 16.111,1975. NÁLEZ: Stfepy. ULOt: M Hradec
lrálové, pf.č. 106/ 75.
d) KULT: Neolit, slezskoplatěnická kultura, LOK: Záp. avah apralové náv6je, pfi
1••• a pravé etran6 ailnioe Benátky - Cerekvice, na kat.č. 239, 2,,, 233/ 2,18. OlOL1
Sbir 13.ll,1975. NÁLEZ : Na poli, parc.č. 239 a 2,, byly n~orané objekty, větlinou valkfoh rouiěrO. Sběrem zí skány pouze atypické stfepy a kam. vtyrtak. Vfěe po avahu, na
paro,ě. 233/2,16, na ploěe ca 50 x 70 m byly abírány četné etfepy, patficí ale&akoplat6niok6 kultufe (II. stup.). ULO!: M Hradec Králové, 65/76. lOUENTÁA: Jde o zcela novf
lokality.
v.Vokolek
9. BERNARTICE, okr . Piaek

z,-

a) KULT : lnovízaká, LOK: Pole Na akaloe, č. parcely 313, J okraj oboa. OlOL:
obrann, akce 17. - 18.III.1975. NÁLEZ: Protáhl' jáma• keraaikou a bíle malovanou mazantot. ULOŽ: Ad esAV expozitura Plieň, pfír,č. P 3/'75. LIT: HláAeni čJ. 153/'75 Plz.

A.Danel - P.Btioh6ček
b) lULT: St tedověk6 tvrziětě. LOl: Aai 300 • JZ od kaple av.Rozálie u Borovan,
trat V kole, ppč. ,93 . OKOL: Revizní prOzkum 19,IV.1975. NÁLEZ: lruhové tvrziitě • hlinlnjm valem a pfíkopem , na Z atrani z 1/3 poruleno dfivljlí t6tbou v lomu; uvedeno pod
6. a,aa st,t. aez.namu pamAt•t (okr. Piaak). ULOt: Starli aběry • M Piaet, inv.ě. A 11,0,
A 1723. LIT: Sed166ek, Hrady •• , dil VII, 1890, 45-,6; NZ AÓ čj. 6222/65 a 3072/73 (J.Mtohilek): BZO 1, 1963, 10 (A.Benei); BZO ,, 1966, 53 (J.Frohlioh-J.Wiohálek); BZO 1971,
9 (J.Prohlioh). KOMEMTÁA: V nikter6 atarlí literatufe uvád6no jako BOROVANY.
J,Mich6lek
10. BEROUN, okr. Beroun
lULT: Neurčena . LOl: Beroun- Závodí, rob ulice Lidiok6 a Za kovárnou. OKOL : Dne
25.z,tí 1975 byly v ulici Za kovárnou v Berouně - Závodí pti kladení infenýraké aitě
nalezeny Antonin• Virdam, z•6atnancem n.p, Silnice Beroun lidak6 koati. Nález byl dodh do auzea • Berouně a jelt6 tft den ee na miato nálezu dostavila pracovnice muzea
R.Mevaldová. Bylo zjilt6no, !e nalezené kosti byly objeveny v 50 om ěirokém výkopu
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v hloubce 95 cm, ve v r stv ě hnědé země, pod vrstvou navAtky ••110 cm ailnou. Nález byl
u č iněn v mi at ě kde vý kop, vyc házejici z ulice Za kovArnou, začal přetínat ulici Lidickou. Kosti nebyly doprovázeny tádnými dalšími nálezy: střepy apod . nebyly nalezeny ani
pfi vlaatnim kopáni , ani ve vykopané hlíně. NÁLEZ: 13 ku•~ lidských kosti, pfedevšim
čáa ~ f lebek aai dv ou jedinco . ULO!: OM Beroun. č .př. 150 / 75. KOMENTÁA : Materiál byl doporu č en ke s karta c i.
H.Mevaldová
11 . BÍLINA, okr. Teplice
a) KULT: Knovízská, výšinná poloha. LOK: Vrch Chlum (295 m), vých. nad nádratim ~SD. OKOL : Pr~zkum referenta a J.Mušky dne 7 . VI.1975. NÁLEZ: Konfigurace terénu na
vrcholu Chlumu napovídá, te mohlo jít o výšinné sídliště (situace je však pozměněna ěet
ntmi úpravami te r énu). LIT : Hlášeni čj. 614/ 75. KOMENTÁA: Poloha i příp. nálezy mohou
mít aouvislost s knovizakým sídlištěm na vých. úpatí Chlumu (cf. PA VII, 509; Piě, Star.
I/1,201 ; PA 47, 1956 , 245 ad.)
Z.Smrt
b) KULT : Latén (LT- B). LOK : Poloha Lerchenberk (mezi Bilinou a Radoveaicemi
v areálu výsypk y velkodolu Maxim Gorkij). OKOL : Kompletně prozkoumán jednofázový dvorec
(konoentrace ob j ektň na ploše 32 x 35 m se zahloubeným domem, situovaným mimo koncentraci); prozkoumána skupina laténských kostrových hrob~ (současná s dvorcem), obj. 2-13/75,
breby 1/75, 14-15/ 75 . NÁLEZ : Keramika, kosti, mazanice, telezné a bronzové předměty
(např. d v ě spony se střech. lučikem, duchcovská spona, zápona - vše ze sidliětnich obJekt4); v hrobě 1/ 75 na preou zemřelé pokrývka hlavy s bronzovými segmenty, dAle náraaek atd.). ULO! : M Teplice, č.pt. 52-6,/ 75. LIT : Plán publik. v Aktech IX. kongr. UISPP
v Nice. KOMENTÁA: Výzkumem byl identifikován dvorec s přieluěným pohřebištěm, datovatelnf do poměrně kr átkého úseku stupně LT-81, Lokalita byla kompletně prozkoumána.
J.Waldhauser
12 . BLANSKO, o . Povrly, okr . Osti nad Labem
lULT : LutickA, středověk. LOK: Svahy kopce pod hradem Blansko. OKOL: Povrchovt
•bir. NÁLEZ : Ojedinělé nálezy střepd lutické kultury (s vypnulinou), velký počet zlomk6
se atředověké keramiky 14.- 16.atol. ULO!: M ~sti n.L. KP 316/75.
K.Cvrková
13. BOHY , o. Kozojedy, okr.

Plzeň-sever

lULT: Středověk. LOK: Zříceniny hradu Kraěova. OKOL: Stavební úpravy objektu,
koei•• 10 . IV. 1975, návštěva 2,.VI1. a 5.VIII . 1975. NÁLEZ: Při stavebních úpravách vyrabov6aa znaěnA část prvých dvou místnosti starého paláce (počítáno od severu). Nápadněj11 a,1ezy vybrány pracovníky stavby. V zápisu komise opětovně zakotveny zásady 1polupr,oe • AÓ a dodrtování zákona 22/58 Sb. Kromě starého paláce ae v r. 1975 úpravy týkaly pouze nadzemních konstrukci. LIT: BZO 1971, 1974.
T.Durdik
14 . BO~. okr. Litoměřice

KULT: Střední doba hradiětni . LOK : Na poli mezi obci a stejnojmenným vrchem
(kóta 440 m n . m.). OKOL: Sběr J . laěparce (Praha 3, Kon ěvova 23,l . NÁLEZ: Okrajový ker amickf zlomek . ULOf: Exp . A~ Most. LIT: Hlášeni čj . 204/ 75 : 216 / 75. KOMENTÁA: Nález
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J,Bu be ník

15. BOUDY, o, Mirotice, okr. Písek
a) t..ULT: Stl'edni d, bronz.ová, JJllZ.dní d, ha l š t a tská a h r adi štní - hradiětě,
LOt.: llredi ště v trati Hrad, 1100 m SSZ od kapl ičky v osadě , ppč, 628/1 (kÓta 573 ,9 m).
OKOL : Revizní prOzkwn lJ,lX,197 5, NÁLEZ : P ři průzkumu zjištěno , ž e areál hradišt ~ byl
na n čkoli ka místech porušen novým i sondami o ro změ r ec h 200 x 70 a hl, oa 30 cm, Autor
sondáže ne ní znám, Hradištt' je :z.apsáno ve Stát. so:z.namu nemovitých památek pod č. ~H67
okr. Písek . ULO!: Starší nálezy M Pí s ek. LIT : B,Duhsk ý, Prnvě k jižních Cech, 19,9, 320-325, 666,
b) t.ULT: Pravěk; mohyly, LOt.: Zelená hor a, ca 1600 m ZJZ od kapl ič ky v Boudách
a 750 m SZ od samoty Brejle, ppč, 869/ 1, Ot.OL : Pr~zkum autora 13.IX.1975, NÁLEZ: Na základě zprávy B, Dubského (uloženo v M Písek - složka B,Dubský) proveden pr Ozkum v trati
Zelená hora a zjištěna jižn ě od vrcholu skupina 3 - 4 kamenných mohyl, LIT: B,Dubský vede
jako LUCKOVICE.
J ,M i chálek

16. BRANOV, okr, Hako v nik
KULT: Neurčeno, LOK: H řeben souběžný s pravým břehem Berounky, poloha Na zpropa deném zámku, OKOL: Povrchový prdzkum okolí bradu Křivoklátu , NÁLEZ: Velké hradiště (ně 
kolik set metrd délky), opevněné ttemi valy. Poměrn ě široko u jižní část hřebene ptepaiuji dva valy, dne• nejvýš 2 - 2,5 m vysoké, Jsou protiznuty cestou, na starých sesuttch
profilech lze pozorovat jednotlivé kameny , V prostoru jižního konce hradiětě se hřeben
značně zutuje, V tomto prostoru fortifikaci tvoř il mohutný "spečený" val, dnes porušený
atarými výkopy, přesto věak ještě značně vysoký . T ěsně před nim jsou patrny stopy dalěí
terénní úpravy. V prostoru hradiětě ee nacházejí dvě lesní §kolky a velké množství vývratd, pfeato se ani intenzivním povrchovým prOzkumem nepodafilo, s výjimkou felezného
kroutku a jednoho drobného, zcela atypického střepu, získat jakýkoliv datující materi61,
Hradiště mělo zřejmě apiie refugiální charakter . UL01: Aň CsAV prac. Praha. LIT : Z čj,
5786/75, KOMENTÁA: V literatuře (Píč, Starotitnosti Ill, 1) je hradiště omylem registro v6.no dvakr,t, jednou jako hradiště u Branova , podruhé u Ne z abudic,
T.Durdík
17. BRLOH, o . Drhovle, okr. Písek
kULT: S1dliětě z mladě! doby laténské . LOK : Bfvalé pole Jana Kostomlatského na
n,vri i "Ha větrově", ppč. •15/1, 300 m JZ od samoty Ovčín. OKOL : 2.XI.1975 upřesněno nalezUU 1' pfitollDosti n6lezce a bývalého majitele J . Koetomlatského z Protivína. Nélezy
zjiitěny v r. 1941 při melioracích. ULO!: NeznAmé, LIT: ZPP VI, 1942, 88; AÓ Praha, čj.
2432/ 41, 2476/41.
J,Frohlich
18. BROZÁNlY, o. Aeblovice , okr. fisti nad Labem
lULTt ~noviz•ké, ititar•ká, HC-HD (?). LOK : Cf , NZ 50/ 75 (M Teplice), NÁLEZ : lulturni vrstva, keruika, mazanice. ULOt : M Teplice, ě.pf. 50/75.
J , Waldbauser
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19. uAEZlNA, okr. Hokycany
KULT: Středověk. LOK: Zříceniny hradu Březiny. OKOL: Povrchový prňzkum lokality.
NÁLEZ : llrad byl založen na skalnatém výbětku zhruba pňlměsícového pňdorysu. Prvé zmínky• nfm pocházejí ze 14.stol., zanikl v 17,století. Jeho zříceniny byly bohutel pseudogoticky uprav eny na altán. Od ostatní plochy klesající nevýrazné ostrotny hrad odděloval
ve skále vysekaný příkop, s nímt sousedil sklep, ústící před zmíněnou fortifikaci. Ve
vlastním hrad~ se zachovala mohutná zřícenina donjonu se zaoblenými nárotimi. Ze zhruba čtvercové stavby s jedním nárotim břitovitě protaženým proti příkopu se zachovaly
tři stěny, dnešní čtvrtá je výsledkem pseudogotických úprav. Ostatní plocha hradu je
srovnaná, patrně pti posledních stavebních úpravách. Na stráních možno sbírat cihly a
zlomky mazanico. Byl pořízen terénní náčrt lokality (obr. 4) a sběrem získán soubor keramiky převážně 16.-17.stol •• ULOŽ: AÚ ~SAV prac. Praha. LIT: Z čj. 5778 / 75.
T,Durdik
20. BAEZNO, okr. Chomutov
KULT : Halětat - latén. LOK: Západně od obce Březno at k východnímu okraji obce
Brančíky, v prostoru vymezeném na severu silnicí Kralupy - Březno a na jihu potokem
Hutná. OKOL: Povrchový prózkum. NÁLEZ: V souvislostí s likvidaci obci Březno, Branky a
Brančíky byl archeologickým kroužkem při OVM v Chomutově prováděn v uvedeném prostoru
povrchový prózkum. Mnotství keramiky koncentrující se především po obou stranách stávající telezniční trati Chomutov-1atec svědčí o silném halětatsko-laténském osídleni. NeTýrazný pravěký materiál byl získán z míst při severozápadním okraji Března, tj. 360 mm
od S okraje a 215 mm od Z okraje listu 3-8 (Chomutov)(mapy 1:5000) a při SV okraji obce
Brany, tj. 140 mm od S a 255 mm od Z okraje listu Chomutov 4-8 (mapy 1:5000). Jen ojediněle byly nalézány zlomky keramiky na prav ém břahu potoka Hutná v celém úseku mezi
Branami a Březnem. ULOŽ: OVll Chomutov, přír,č. 91/74. LIT: ~j. 6/74 Chomutov.
E.Lehečková

- ~erná

21. nAEZNO, okr. Louny
KULT: Lineární, pozdní neolit-starý eneolit,

únětická,

knovízská,

pravěk

blíže

neurč. LOK : Východně od obce č,kat. 1461. OKOL: Systematický výzkum - pokračováni. NÁLEZ:
1) lineární kultura: byla odkryta střední část kňlového domu LXI (sev. část prozkoumána
T r. 1966) a po obou jeho stranách komplex současných jam. Stavba má charakteristické

schema 2 vnějěích a 3 vnitřních řad kdld. Sloupy z vnitřku domu byly zvláětě mohutné.
Orientace - zhruba S-J, a meněi odchylkou k sz. Šíře objektu 6,5 m, celková délka zatím
nedokopána. 2) pozdní neolit-starý eneolit: byla sledoYána dlouhá žlabová stavba LXXXVI
a zjiětěno její zakončeni na východní straně. Šlo o zaoblený, podkovovitý, téměř apsidálni závěr ve středu s otevřeným, 1 m ěirokým vstupním prostorem. Tato závěrečná část
stavby byla oddělena užěi, nepferuěenou příčkou od ostatní dlouhé, chodbovité partie se
3 hroby. Vznikla tak jakási předsíň, dlouhá 7 m. Celkově dosáhla stavba délky 145 m,
aniž bylo možno zachytit její ukončeni na západní straně, kde zřejmě pokračuje dále v
prostoru, nyní poruěeném tokem Obře. Šířka stavby, měřena od středu základových žlabO
činí 3,75 - 4 m. Obytná funkce objektu je vysoce nepravděpodobná, zřejmě šlo o stavbu
sakrální či funerální. Milodary z hrobd, některé střepy ze zásypu a určitá stratigrafická data řadí objekt do pozdního neolitu či starého eneolitu. Jde o unikátní nález na naAem území a jeho bližěi poznáni bude cílem dalšího výzkumu a studia. 3) únětická kultura : hrob CXXI porušoval velkou žlabovou stavbu. Obsahoval skrčený pohřeb dítěte v obvyklé únětické aevorojižni orientaci. Byl vyložen kamermými deskami. Zftjímavým objevem
byl velký únětický koflík, obsahující lirlskou lebku. Tento nález souvisel s únětickým
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s íilli š tníu1 okrskefll , na jeho i Již.ním okraji jsme ho odkry li. 4) knovízská kultura : knovízské j~ ruy pn lřily ohv yk l ému typu a přinesly v některých případech dosti bohntý materi á l, 5) hlíže čA sov ě neur č it e lnP : pravidelný úzký obdélníkový p~dorys XCIII o rozmě
rec:h 8 x 2,80 m, vymezený 6 ktUy ( lrojicAmi v obou delších stranách) , vylofenými kameny, překrýval dlouhou žlabovou stavbu LXXXVI. Nemáme pro něj datovací materiál, lze jen
konstatovat, že je mladší než žlabová stavba. UL01 : Březno - depozitář výzkumu,
I.Pleinerov á
22. BAÍZA, o, Všestary, okr. Hradec Krá lové
KULT : Nedatováno, LOK:

Pr ů kop

plynovodu, podél státní silnice Hr.Král ové-Jaro-

měř, ppč. 235. OKOL : Průzkum 9.Xll,1975. NÁLEZ: V pr~kopu plynovodu v délce 53 m byla

zachycena kulturní vrstva, silná 60-90 cm, černohnědé barvy. Podle struktury by mohla
být neolitická. Pokus o získáni datovacího materiálu byl negativní.
V.Vokolek
23. oAÍZSKO, okr. Plzeň-sever
KULT: Prav~k (7), mohyla (7), LOK: Tra! Za kopcem, pole "V zákopi". ZM 12-31
Plasy, 196 mm od V a 70 mm od J sekční čáry; ca 220 m JV od JZ okraje obce. OKOL: Prdzkum po upozorněni A.Lomičky. NÁLEZ: Mírné terénní převýěeni (mohyla 7) o pr1lměru 15-18 m. Keramika ani větěí kameny nebyly nalezeny. LIT: Z čj. 370 / 75 Plzeň.

P.Braun
2,. BAVE, o. HostiYice, okr. Praha-západ
KULT: ~asná doba laténská . LOK: Pískovna rozkládající se v blízkosti bfevského
rybníka na jitnim okraji obce Bfve. ZM 12- 23 Kladno, 105 mm od V a 51 mm od J sekční
ěáry. OKOL: Tětba piaku. NÁLEZ : V obnaženém pro!ilu pískovny se rýsovala prolatá polozemnice ze atarěi doby laténské (keramika s vkolkovanou výzdobou). ULOZ : Aň ~SAV prac.
Praha. LIT : Z čj. 7691/75. KOMENTÁA: Na nAlez upozornila v.stejskalovA.
V.Moucha
BUDE~ viz KOVÁRY, o. Zákolany, okr. Kladno
25. BYLANY, o. Miskovice, okr. Kutná Hora
KULT: Pozdní neolit/starý eneolit; mladěi d. hradiět~~· LOK: Pole ppč. 257 na
ho1podáf1ké mapě 1:2000, v poloze "Nade vsi", na J okraji obce. OKOL: Sondátni prdkopy
v celkové d. 200 m. NÁLEZ: 2 aidliětni objekty. ULOZ: Expedice Bylany.
l.PavlO, M.Zápotocký
26. BYSTAANY, okr. Teplice
KULT: Aímaké období. LOK: SV okraj obce v areálu nové zástavby. OKOL: Výzkum.
NÁLEZ: Obj. 1-1(/75 (zahloubené domy, železářské vyhfivačky atd.), keramika, kosti, mftzanice, etru1ka. ULOZ: M Teplice , č.pf. 1- (/75. KOMENTÁA: Jde o nově zjiětěné 1idliět~
• dokladJ železáfaké činnosti.
J.Waldhauser
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27. CERHENICE, okr. Kolin
KULT: Střední (?) doba hradiětni. LOK: Ppč. 184, 178, 183 (dle mapy EN - atav z
r. 1966), tra! "Beránek", tj. ZM 13-14; okolí prOsečiku 47 mm od J a 120 mm od Z aekěni
čáry. OKOL: Sběr dne 28 . IV.1975. NÁLEZ: Zlomky keramiky. ULOf: RM Kolin, ptir.č. 10/75.
LIT: Výzkum 1973 - viz Sedláček, NZ (AÓ Praha) čj. 4993/75; vtzkum 1976 - viz Sedl,ček,
2 zprávy - AÓ č j. 4095/ 76, 5788 / 76 . KOMENTÁA: Uvedené nálezy ukazuji na velkt rozaah
slovanského osídleni ve zmíněném prostoru; sídlištní objekty střední d, hradiětn1 pfevatovaly i při archeologických výzkwneoh v roce 1973 a 1976.
Zb.Sedláček

28. ~AVYN~, o. Vodňany, okr. Strakonice
KULT: Sběr neurčitelné pravěké, laténské a pozdně středověké keramiky. LOl: ~avrch; ZM 22-43 (Vodňany), 69 mm od S a 176 uun od V okraje listu. OKOL: Sběr dr.
K.febery na pod~im 1975 pti buldozerování suti. NÁLEZ: Kromě atypických zlomkO tuhová
keramika laténská - zlomek ovaleného okraje misky a svisle hřebenovaná výdu!. Obr. 1:
1-2. ULOf : Art ČSAV expozitura Plzeň. přir.č. P 109/75. KOMENTÁA: Lokalita již uvedena
v BZO 1971, 26, č. 27 jako Číčenice.
vyňskt

A.Beneš

29. ČEČOVICE, okr. Plzeň - jih
KULT : Recentní keramika. LOK : Čp. 11, nález při osazováni vrat. OKOL: Předal p.
Al.Moravec z Čečovic v červnu 1975, ze sběru. ULOf: Art ČSAV expozitura Plzeň, pfír.ě.
P 19/75.
A.Beneš

30. ČELÁKOVICE, okr. Praha- východ
KULT : Mladohradiětni. LOK: Blíže Gottwaldovy a Sedláčkovy ulice, ppě. 427, dvorek
domu čp. 94. OKOL: Pfi prováděni výkopových prací v souvislosti• přístavbou doau ěp.
9,, byl majitelem naruěen kostrový hrob. NÁLEZ: Na základě oznámení J.Tureěka, aajitele
domu , byl na uvedeném pozemku proveden záchranný výzkum. Jednalo se o kostrovf dvojhrob,
zapuštěný do pravěké kulturni vr•tvy. Dno hrobu bylo od současné úrovně dvorku v hloubce pouhých 25 cm a hrob ne•l atopy po narušeni již pfi dfívějěicb terénních úpravách.
V hrobové jámě byly uloženy dvě kostry dospělých jedincO, orientované pňvodně hlavami
k západu. Jedinec A ležel v poloze na bfiěe a větěi část koatry byla naruěena nynějěim
Yfkopem. Jedinec B uložen v poloze na zádech, lebka neúplná nese stopy po opáleni, jeho
borni i dolní končetiny narušeny. V zásypu hrob. jámy nalezeny drobné pravěké a mladohradiětni zlomky keramiky. ULOt: Keramika MM ~elákovice, kosterní materiál v antrop.
odd. HM v Praze.
J.Špaček

31. ČEMINY, okr . Plzeň-sever
KULT: Středověk. LOK: Hrad Komberk. OKOL : Terénní prOzkum. NÁLEZ: Zlomková kerami ka z 15.stol. ULOt: ZČM Plzeň, pfír.č. HA2/75.
Fr.Frýda
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32. ČEHNÍN, o , Luknvec

ll

lloi-i o , okr. Ji č in

~ULT : Středov e k, lnt én. LOK: Cn 150 m JZ od osady, na pravém břehu potoka . OKOL :
Terénní prthk111n. NÁLEZ: Při regulnc i potoka, kt erá začalll být prováděna v roce 1972,
bylo narušeno místo, klie byla situována tvrz. Na profilu břehu byly patrné pískovcové
kameny, vytvářející zídku a čern á síd lištní vrstva. Z této vrstvy a z okolního proato ru byl získán větší soubor keramiky, který při naší obhlídce předal O.Teimer (Černin
č p. ll. Keramika pochází převážně z 15 .-18.stoleti. Získán zcela ojedinělý laténskf
střep. ULO!: Dep . M Hradec Králové , př.č. 175/ 75.
J.Sigl
33.

ČERNOVICE,

o.

S;iořice,

okr . Chomutov

KULT : Pravěké a časně historické hradiště. LOK: Vrch Hradiště - téf Purberk
(594 m) , SZ od ohce . OKOL: Obhlídka lokality dne 8,VII.1975. NÁLEZ: Kamenité valy, čet
né jámy po těžbě křemence . Referenta zaujala nápadná shoda zpOsobu opevněni černovické
ho hradiaka s knovízskými hradišti v SZ Čechách. LIT: Z čj. 831/ 75. KOMENTÁA: rtdaje o
lokalitě cf. J,Bubenik, Aíl 26 - 1974, 56-60, 110. Výzkum v rooe 1976 částečně vyřešil
otbku datováni valu a funkce lokality (Z čj. 626/76).
Z.Smrž
o

34. ~ERNf VOL, o. Statenice, okr. Praha-západ

KULT: Lineární, vypíchaná, d, halštatská . LOK: Sprašová návěj, táhnoucí se od Z
k V, při SZ okraji obce. Na S straně ohraničená ňnětiokým, na J straně bezejmenným poto kem. Skrytá plocha ca 130 mna V od komínu cihelny. N.m. 274 m, mapa SM0-5, sekce Kralupy n.v. 9-7, 748, 350 : 1035, 320 . OKOL: Záchranný výzkum. NÁLEZ: Na jaře 1975 zachránila
I.Vojtěchovská v profilu cihelny v Černém Vole 5 objektO (č. 1-5). V záři 1975 zde Prat•k6 cihelny n.p. akryly ornici na ploše ca 20 x 70 m. Od 2.Ix. do 31.X.75 provedl na této ploěe Archeologický ústav ve spolupráci s Krajským muzeem Roztoky záchranný výzkum.
Odkryte a označeno bylo celkem 22 objektd (6-27), z nichž 14 bylo prozkoumáno zcela, 5
č6atečně a obrovskými objekty 21, 24 a 25 byly vedeny pouze prdkopy. Vesměs jde o objekty eidliětni - hliníky a zásobní jámy, jedna zahloubená chata s ohništěm (obj. 15) a v
obj. 27 nalezena neúplná lidská kostra. Kdlové jamky nedávají žádný pddorys. Datováni :
a j6my z d.k. lineární, 9 z mladšího stupně keramiky vypíchané, ostatní objekty z d.
balitatské (ke ětítarská a bylan•k6), Neolitické nálezy: keramika, broušená a itipani
iod1111trie, kostěné nástroje, zvifeci kosti. Halštatské nálezy : obrovské množství keraaiky, závatí, bronzová jehlička a náramek, zvířecí kosti. Výzkum v prostoru cihelny bud• pokračovat v r. 1976. ULO!: Krajské muzeum Roztoky. LIT: Hláěení Aň Praha čj. 6973/75,
76,4/75, 8371/75 .
K.Zápotocká,
35 ~

elSlt

I.Vojtěobovská

LHOTICE, m.ě. HRADI§Tf, okr. Chrudim

KULT: Lat6nak6 o OKOL: Systematický výzkum. NÁLEZ: V roce 1975 pokračoval archeologiokf výzkum keltského oppida v Hradišti dvěma sondami - č. IV. a č 0 V. - polotenými
ve vnttfnim areálu opevnené plochy. Sonda č. IV. byla položena ve východní části oppida
ca 30 • západně od vnitfniho příčného valu na pozemku ppč. 900/2 v miste, kde probíhá
J-S směrem nízká terénní vlna a kde se v minulých letech zdánlivě rýsovaly v porostu
(řepa) pddoryay objektd e Pfed zahájením archeologického výzkumu zde byl proveden na plo1• 20 x 16 m geofyzikální prdzkum elektroodporovou metodou (EOM) podnikem Ge odézie n p.
Pardubice; podle výsledkd se na této ploše předpokládala existence
0
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jektů

(podélných chat} . Následný archeologický výzkum však tyto předpoklady nepotvrdil •
v celé odkryté ploše bylo• objeveno jen ohniště s nepatrně vypálenou vrstvou mazanice a
odpadová jáma s kumulaci laténských střepů (objekt č. 1). Dle pozdějšího odborného posudku Geofondu Praha vznikly výsledné kfivky měřeni EOM vysvětlované jako známky podzemních (archeologických) objektů rozdílnou propustnosti elektr . proudu mělce pod povrchem uložených rnzných podlot.n ích materiálů (žula, dio rit). Proto byl archeologický výzkum na této ploše ukon čen a na základě výsledků ručních geologických vrtň položena další sonda č. V. v zá padní části oppida na pozemku pp č. 1045/1 v trati "u mohyly". Zde byly dosa ženy pozitivní výsledky a odkryty celkem tři objekty, z toho 2 pozdně laténské a
1 mladohradištni. V severní části sondy č. V. byl odkryt ob j ekt č. 2, interpretovaný Jako
pozdně laténská kovárna s půdorysem zhruba lichoběžníkovitého tvaru, orientovaný V-Z,
max . délky 380 cm a max. šířky 330 cm, vymezený celkem 9 kůlovými jamkami, a centr,lnim
kamenným blokem (kovadlinou), na němž byly magnetem zjištěny četné magnetické frakce.
V ploše objektu kovárny a východně od něho nalezeny č etné pozdně laténské střepy, kusy
tel. strusky, mazanice do červena vypálené, zlomky uhlíků, větší množství fragment~ drátěných žel. spon a hliněný vakovi tý kelímek (tyglík) s natavenou struskou na vnějěí
straně dna a kovovým povlakem na vni třní stěně. Ačkoliv se nepodařilo odkrýt ohniětě
event . výheň, byl objekt interpretován na základě získaných nálezů - předevěím zlomků
žel . drátěných spon, c entrálního kamenného bloku (kovadliny) s železnými okujemi a keramického tyglíku se stopami taveni kovů jako kovárna pozdně laténského období, apecializovaná pravděpodobně na výrobu ž elezných drátěných spon. S tímto objektem souviaí
zřejmě nález dalěího objektu č. 4 - studně, situované jižně od kovárny ve vzdálenoati
ca 16 m. Studn a hluboká 200 cm měla ústí o rozměrech 121 x 128 cm a od hloubky ca 120
cm měla p~vodně dřevěné pažení (stopy zuhelnatělých horizontálních trámkO). Ve výplni
byly nalézány oj edinělé pozdně laténské střepy, jednak z tenkostěnných malých nádob,
jednak ze silnostě nnýc h velkých tuhových nádob, zlomky do červena vypálené mazanice,
četné uhlíky a malé kousky zkorodovaných žel. fragmentů, které nebylo možno určit. Oba
laténské objekty byl y překryty a narušeny dalším objektem č. 3 z mladohradiětního období (ca 11,stol. ), j ehož interpretace je nejasná. Objekt měl nepravidelně elipsovitý
tvar o rozměrech 476 x 320 cm a byl překr yt souvislou vrstvou kamenného ětěrku, v niž
byl ulo žen jednos tranně vyhlazený kamenný brousek a železný hrot šípu s křidélky. Pod
ětěrkovou vrstvou byla tmavohnědá hlinitá vrstva obsahující četné nálezy železných pfedmě tO ptedevěim nožO, částí kováni, hřebO s polokulovitou hlavicí a zlomku skleněného
modrého korálu. Tato hnědá hlinitá vrstva překrývala 12 kamenných věncO o vnitfnim prOměru ca 30-35 cm, uvnitř kterých byla hnědočerná hlinitá výplň silně promísená uhlíky
a kumulacemi střepO datovaných převážně do 11 .stol. n.1 . V záp. části objektu č. 3 byla
mí sovi tá jáma obsahující a! 30 cm silnou bnčdočernou hlinitou vfplň s četnými drobnými
uhlíky a velkým množstvím mladohradiětnicb střepd. Na této vrstvě ležely 2 velké kamenné bloky ohraničující na záp. straně objekt . Jediná kdlová jamka byla nalezena na jižním okraji obj ektue Funkci odkrytého objektu se nepodařilo určit. Byla vyloučena možnoet ; že by mohl mit sidliětní charakter. Kumulace železných nožíků a kamenných brousků
by mohl a naznačovat jeho výrobní funkci, proti čemuž však svědči stratigrafie - překry
ti kamenntm pláětěm a také absence stop po ohništích (vypáleni). Nelze vyloučit eventualitu, že zde ělo o objekt kultovního char akteru (kenotaf?) . ULOt: AÚ ČSAV pracoviě 
tě Praha.
M.Princ
36. ČICHTICE, okr. Strakonice

KULT: Střední doba bronzová ad . halětatská; mohylové pohtebiětě. LOK: Lesní
trat ~ichtický les, poloha Baba (Na babici), asi 2100 m VJV od kapličky v obci, vpravo
od ailniee z Bavorova do Netolic. OKOL : Prdzkum 4.X.1975. NÁLEZ : Mohylové pohřebiště
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sestávající asi ze 30-40 mohyl, většinou porušených staršimi výkopy (v min. století J,
N,Woldřich a další), na mírném jižním svahu, U většiny mohyl je při povrchu zřetelná kamenná konstrukce, porušené mohyly mají uprostřed výkop do hloubky až na úroveň, Jedna
mohyla u malé lesní oplocenky je ve stř edu prokopaná nově (pravděpodobně lotos nebo v
minulém roce); výkop narušil kompaktní kam, konstrukci až na úroveň. Mohyly mají prOměr
asi 6-14 a v, 0,5-2 m. UL01: Býv. sb, Ohrada (nyní M eeské Bud ě jovice, staré nálezy),
LIT : J.N,Woldřich, MAGW XIII 1883, 13 ; XIV 1884, 209; J,L.Píč, Star. I,2, 149.
J.Michálek
37, čf~T~VES, okr, Hradec Králové
KULT : Slezskoplatěnj cká kult,, střední až mladší doba hradištní. LOK : Parc. č .
227, 228, 232-235 , 241, 242, OKOL: Sběr J,Urban 11,-12,1,1975, NÁLEZ: Střepy, mazanice,
ULOŽ: M Hradec Králové, př,č, 111/ 75,
v.Vokolek
38, DAVLE, okr, Praha-západ
a) KULT: Eneolit 7, latén, LOK: Areál zaniklého benediktinského kláštera ev.Jana
na Ostrově, OKOL: Přípravná etapa předstihového revizního vfzkumu areálu kláitera v souvislosti• úpravami a zpřístupněním památky. NÁLEZ: Ve vfplni základového vkopu gotického presbytáře nalezeny zlomky patrně eneolitické keramiky; na jiných místech
v druhotných polohách střepy laténské, ULOt: Aa ~SAV prao. Praha,
Křtitele

P,Břicháček

b) KULT: Mladohradištni a středověk. LOK : Areál zaniklého benediktinského kláštera sv.Jana křtitele na Ostrov ě , OKOL : Přípravná etapn předstihového revizního výzkumu areálu kláštera v souvislosti s úpravami a zpřístupněním památky. NÁLEZ: Zjišlovací
sondáž na rOzných místech klášteřiště v srpnu až říjnu 1975, Plošný výzkum v JV nároti
ambitO a v severní chórové kapli, Sledovány fáze přestaveb: hustě kladené hroby v něko 
lika .superpozicích: pod ústupkem a náběhem apsidy kaple zděná hrobka (výzkum 1976). Jihozápadně od basiliky zjištěn dosud neznámý hřbitov, V sondě rajs~ou zahradou slabě zahloubené sídlištní objekty a dří vě jšími výzkumy neodhalené zdivo. Na zahradě kláštera
superpozice mírně zahloubených sídlištních objekt~ a zděných staveb a další sídlištní
případně i výrobní objekty (pícka apod,), ULOŽ : AÚ ČSAV prac. Praha, LIT : Z čj, 6599,
7483 a 952(/ 75.
A.Merhautová - M,Richter
39. DEŠTNÁ, okr. JindfichňY Hradec
KULT: Nálezy středověké a recentní, OKOL: Sbírka ZDŠ a soukr. sbírka učitele Fr,
Moravce, Prohlídka sbírek v obci 30 , Vll.1975, NÁLEZ : Sbírka Fr.Moravce, (Svatojánská ul.
28) obsahuje čtyfinádoby : 1) Deštná, zahrada u hřbitova, při výstavbě bytovek - v. 16
cm, 12,-13,•tol., hrnec, - 2) Deštná, část středověkého keramického poháru - 3) Lodhéfov, okr. Jindf.Hradec, hrnek, v, 11 cm, 14,stol. - 4) Jindřichňv Hradec, džbánkovit ý
hrnek, v. 13,5 cm, 15,-16,stol, Školní sbírka : 1) Deštná, údajně jehlice s vývalkovitou
hlavici - jde o rukoje! recentní lžičky. - 2) Mostečný, o, PluhOv tdár, okr. Jindř,llr a
dec, pazourkové křesadlo. LIT : Hlášeni čj, 513 / 75 Pl z.
A.Beneš
D!vfN hrad viz PRAHA 5 Hlubočepy
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o. Křemže, okr. Český Krumlov

40. DLOUHÁ TAEBOVÁ, okr. Ůstí n.Orl.

KULT: Středov ě k, LOK: Poloha Na zámku, ppč. 341. OKOL: Terénní prOzkum (17.IV.).
NÁLEZ : Terénní pr~zkum situace v prostoru tvrziště, v jehož těsném aouaedstvi prováděny
zemní práce v souvislosti s budováním nové komunikace. Celkové situace lokality výrazně
změněna. Vlastni tvrziště mé rozměry 15 x 25 m. Tvrziětě je na východní straně vyvfěeno
aai 3 m nad okolní terén. Val, který obklopuje tvrziětě je nejlépe patrný na S atraně.
Vlaatni povrch tv rziětě je nerovný s patrnými recentními zásahy.
J.Sigl
41. DOBEŠICE, o. Kluky, okr. Písek

KULT: Střední d. bronzové, d. halštatská a pravěk; mohyly a •1dliAtě, valov6
7 LOK: Les Slavná Hora, ppč. 458, 465 a les Kolomazná (Kolomaznice), ppě. 462/1;
sz od Dobeěic . (VAechny míry uváděny v metrech od kapličky v Dobeěic1ch). O~OL: Prdzku•Y autora 1973- 1975. NÁLEZ: Pr~zkumy bylo zjištěno v obou leeieh několik lokalitt
A. Lea Slavná Hora : 1. 3 mohyly na nižěím vrcholu Slavné Hory, ppč. 465, 1300 a ZSZ,
jednu prokopal a.Dubský r. 1933; 2. na hřebenu valové zvýěeniny l mohyla, ppě. 465,
1200 m ZSZ; 3. skupina aai 10 mohyl, z nichž tfi jsou zachované, 7 poruěenfoh a neJi•tfoh, ppč. 458, 1250 m SZ; v jedn6 poruěen6 vfvratem zlomky stfedobronzov6 keraaiky •
vrubofezem; (. na výoh. avabu u ailnice 2 mohyly, ppč. 458, 1350 m SZ; 5. na svahu 3 aobyly, dv ě , nejisté, ppč. 458, 1550 m SZ, 450 m JV od aamoty Slavik: 6. tti mohyly v fadl,
ppě. 458, 1750 m SZ, 300 m východně od samoty Slavik. Pfi nižAím vrcholu Slavné Hory,
v blízkosti mohyl aub 1) pásy valových zvfěenin, prob1haJ1oíoh ve 1měru oa SZ-JV a Z-V:
ve východní čáati těchto nalézány zlomky attedobronzové keramiky (na obr. označeno o)•
Óěel těchto valových zvýěenin není bez výzkumu jasný. Na východním a aevernill 11Tahu
Slavné Hory několik skupin i ojedinělých nejistých mohyl. B. L„ Kolomazná (lolomaznioe): 7 . velká prokopaná mohyla (Dub•kf 1933 a A~ 1963 a 1964) • pohtby ze atarti, atfedni a mladAi d. bronzov6 ad. halitataké, pod mohylou a Týchodnl od ni aidliětě ze atf.
•• bronzov6 a z doby halětatské, pod mohylou mezolitioká vratva • J6.mami a industrii
(~i z A.BeneA, BZO 1963 a 196,), u silnice, 1100 m SZ; s. pod vrchol•• leaa lolomazná 3
aolayly v fadě, 2 poruěené, 1050 m SZ; jižně od niob v leani Akoloe aidliitni aběry - atf., ml. d. bronzová, d. halětataká, středověk; 9. 1 mohyla na plateau, zachovaná,
O&O a SZS; 10. na avahu k jihu 1 zachovaná mohyla, 700 m SSZ; 11. pfi okraji leaa 1 zaChoYUd a dvě nejisté mohyly, 750 m S o« kapličky Y Dobeiicioh (obr. 5:1•11); 12.orbou
porulené aohyly v trati Hrdbata; ppč. 370, výzkum Jedné AÓ 1964, (viz A.Ben~i, BZO 1984).
ULOf: • Píaek, AÓ esAV exp. Plzeň. LIT: l některtm lokalitám viz BZO 1963, 1964 (A.Benel); BZO 1973 a 1974 (J.Miohálek). KOMENTÁA: Přehled podává stav prdzkumu k 30.ll.1975
a upravuje věeohny pfedešlé zprávy k lokalitám.
opevněni

J.Miohálek
42 . DOB.RfIC&, o. Skriín, okr. Moat
KULT: Mladší doba hradištní. LOK: JV obce u 8ilnioe na Skršín. OKOL: Záchranné
ako• na základě h16ěeni oo-V8 Mo•t o ~álezu koster na stav~ě vodoyodu Skriin - Dobrčice
Te dnech 6 . at 7 . XII.1975. NÁLEZ: ·v rýze po bagru zjiětěn . pozdststek kostrov6ho hrobu;
zbytek daliiho odkryt ve stěně výkopu. Byla to kostra obložená kameny, natažené na zádech, nad le.,. chodidlem a mezi kameny po levé straně zbytky dřeva charakteru prkna.
V z áaypu nevýrazné zlomky keramiky . Jinak bez nálezd. V SV rohu hrobové jámy (za hlavou}
slofeny kosti z dalšího jedinoeg překryté částečně zbytky dřeva a kameny z obloženi prvé-
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ho poh ř bu. ULO! : A~ CSAV expozi tura Most. LIT : Z čj. 262/75 (Most). KOM ENTÁA: Pozděj ě i
nélez dalšího hrobu• esovitou záuěnicí amatérO s.Pávka a Soboty z Lomu u Mostu , r egis trovali J.Klápětě a J.Muška: hlášení čj. 680/ 75 (Most),
J,Bubeník
43 . DOBRONICE u

Bechyně ,

okr . Tébor

KULT : Středověk. LOK: Zříceniny bradu Dobronice, OKOL : N ávš t ěva referenta 21.111 .
souvislosti• památkovými úpravatni, na n ěž byl referen t upo zorněn beohyňa kfmi obč any. N1LEZ : Zříceniny hradu jsou v současné době upravovány, spárovány a koruny zdiv
srovnávány a začiělovány . V době návštěvy byly takto upraveny části předhradí, vel ká
věž, čelní a boční palác a část obvodových hradeb. Vzhledem k tomu, že při těchto 6pravách zanikají nebo jsou komoleny d~ležité detaily byla provedena totodokumentaoe a po ř í 
zen terénní náčrt. LIT: Z čj. 3118/ 75 ,
1975

y

T. Durdík
'4. DOBAlCHOV, okr. Kolin

KULT: 1, knovízská 7: 2, halětat - latén, LOK: 1. ca 100 m JJZ (tj, vlevo) od
•ilnice Cerhenice - Dobřichov (ppč. 413/ 17, tral "Pod vysokou mezi"). 2, SSV (tj, vpr avo) od •ilnice Cerhenice - Dobřichov (pole ppč. 397/5), OKOL: Terénní prOzkum na tra••
plynovodní ptipojky pro sklárny Bohemiana n,p. NÁLEZ : Adl) Po obou stranách rýhy pr o
potrubí zjiětěna v hloubce 30 až 60 cm od povrchu ornice 30 cm mocná a asi 50 m dlouhá
kulturní nebo splachová vratva, Pfi prdzkumu získáno celkem 11 silně omletfch attepd z
těl ~znýob nádob (patrně knovízské k.) a 4 úlomky zvítecieh kosti, Vrstva obsahovala
t6i rozmáčené uhlíky a drobné hrudky mazanice. Ad 2) Zjiět6ny celkem 3 objekty : ob j ekt
6._! (ve V at6n6 rfhy) - aidlištni jáma, Z vfplně získány zlomky zvitecich kosti a stře
py, Objekt 6. 2 (v Z stěně rfhy) - zbytek polozemnice ?. Ve výplni pozorovány drobn6
hrudky mazanice, álomky sttepd a zvitecich kosti. Objekt č, 3 (ve V stěně rýhy) - polo ze11111ioe. Vfplň obsahovala střepy. zviteci kosti, mazanici a polovinu hliněného ptealenu .
ULOf : K Kolin - l. pfir.č, 3/75a; 2. pfir.č. 3/75b a 3/750. LIT: Zb.Sedláček. NZ v arobiYu Afl Praha čj, '207/75. Fr.Dvořák. Pravěk Kolinaka, Kolin 1936, atr. 63, 129 (vi z
koaentáf). lOMENTÁA: V ptipadě lokality č. l není vyloučeno, te ae jedná o knoviz•ké
aidlilU, zJUtěné Již pfed 2.světovou válkou MUDr Fr.Dvořákem na poli (?) "směrem
k Cerhýnkám" ,
lb. S edláček

45. DOLANY, o. Poláky, okr. Chomutov
KULT: Kladohradiitni, stfedov!k, LOK : Jižně od likvidované obce u sochy av.Flo l'iAna. OlOL : Na zákl_a d6 bUieni nálezu lidakýeb koster po pokleau vody Nechranické pře 
hrady byla provedena kontrola ter6nu. NÁLEZ : Neúplné lidské kostry y druhotném uloženi
a zjiitěni •iln6 kulturní vretvy mladohradiitniho osídleni - odebrány vzorky 24 kuad ke ramiky . ULOf : K Cboautov, pfir.6. 21/75 . LIT : Z čj , 14/75. KOMENTÁA : Jde o totéž oaidle ni zjiltěn6 pfi prdzkumu D.louteek6ho v r o 1967 viz BZO 1968, str ~ 28 a V.Pel cem a J ,Oktáboem, BZO 1967, 11.
E.ferná
DOLANY ZSO viz STUDEM1, okr, Plzeň-sever
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,6. DOLHf DVORY, o. Cheb, okr. Cheb
KULT : Lutická. LOK: Okraj pole S od silnice Cheb - Mar. L4zn6 proti Akolnfmu
statku. OKOL: Povrchový sběr pti melioracicb 27.IV.1975. NÁLEZ: Sttepovf mat eriál, Aedé hlína a okrovým povrchet11. ULOf : M Cheb, i.ě. A 2163. LIT: Plesl,E. (1961): Lutické
kultura v severozépadnieh ~echách, KOMENTÁA : Ojedinělý nález na poli, tébnoucimu se at
k HradUti, odkud Jsou nálezy J.Steidla (vh. : Plesl 1961, str. 157 , lok. č. 15) .
r.~ebeata

,1.

DOLNf ~JEZD, okr. Svitavy

KU1.T: Sttedov~k. LOl : al okolí domu l\p. 218 (majitel p. Havran), b) pl'ed do•e11
na levém bfehu Desné. OKOL : S~ěry p. Havrana ve 2.pol. 60.let at do r. 1975.
NilEZ : a) v okoli dotnu ěp. 218 nalezl p. 1-tavran aeněi soubor atfedov~k6 kerandky ze 13.
at 15. století. b) aai v roce 1964 byl pfi vfkopu pro vodovod pfed d0111em čp. 63 nalezen
atfep Aed6 barvy, tvrdě vypálený, zdobený širokou, jednoduchou vlnici, ktert mňtema datovat do 13. atoleti. Dalěi nálezy v době prací zničeny . ULOf: Dep. M Hradec lr&lové,

ěp. 63,

a) pf.č. 83/ 76, 84/76, 174/75; b) pt.ě. 82/76.

J.Sigl
48. DOMANICE, o. Rad')fflyAl, okr. Strakovice

KULT: St ř edověk. LOK: SV okraj osady. O&OL: Sběr v odkopu na J okraji velk6bo
atatku ,phdal J.Machart, geolog). HilBZ: Zlomky athdověk4! keramiky (15.-16.etol.) naleteny v odkopu• profilem: 0,00 - O~~O • ledoěernA kultur. Yratva (v ni etfopy), 0,50
- 0,55 • 111alta, 0,55 - 1,00 m hnědf hlinitf p{aek, tat,, vraha tvořila podloU. ULO!:
M Piaek,

pfir.ě .

96/'ffl.

J.Mich61ek

,o.

DOUBRAVA hrad PUSTOHRAD, okr.

Jičin

ltn.t : Stfedo•ěk. LOK 1 Zbytky hradu (na prav6m břehu fičky BJ9tfice), mtstni•
obJVateletv•· zvané Pustohrad, Pwttlhrad ěi Buětěhrad. Na adainistrativni mapě okr. Jičin 129 od V a a1s - od J eekěnf ěáry. 01.0L: Návitěva lokality dne 27.111.19'1'5 na
&Akladě t6do9ti DV Doubrava. groaě jedné.ni o záchraně zbytkd hradu povrchovt pnlzkua
a &hhran.116 akce. HÁLEZ : O hradu ae aezachovaly hiatorick6 zprAvy. A.Sedláček (Hrady •••
V, 130-132) ho &tototňMal s hrad• Bfezovioi, pfipominanja v 14. etoleti. Ma počAtlu
atoi.tt byla &diu JelU poa6mě dobh patrná, tehdy zde taU kopali efetni amat6fi.
Dne• jeou kemtrukce bradu zaoho•6.ny • podobě valovitfoh 6tvar1', zdivo pak prakttok:,
poue v reoentnich narulenich. 1„elU jádro hradu Je ~brub• ovUné; zděná byla patrně
jen obvodcrr6 hradba, k nit zevnitf přiléhaly zřejmě z pc•etatn6 ěuti rouben6 objekty.
81111h·• k planině clo pfi.kopu vyatupo•ah velká, zhruba Hvarcav6 snad vHoviU stavba.
laininf pftkop obUU oelou diepo:tict, ve stráni jeitě opevněnou valea. SedUčk6• p\do,..,. ne,odpo•U6 ter6nn1 situaci, byl poff zen norj terénní a&lrt. fa dvou velktob, v dobi
n&.Ativy 6entvfob, naruAenioh v jádře hradu byla patrna aobutnt pot6ro•6 vrat••• Z ni
a s deetrukoe nad ni byl vybrAn menl{ soubor nále:tft, kroai keramiky obaahuJiot tAI &lo aek teleui6bo kliěe a akleněnt kroutek. MAlezy je motno kliet do 14. atolett pfed nistup redukěnA pálené ke ramiky. ptnah do století 13. nelz.e vylouěit. Hrad ptialuli typu
a obvodovou hradbou a patti k Jeho nejmeněim zjiAtěnj,n ukiztlml . ULOt : A~ eSAv prac . Praha. LIT: Z lj. 5783/TS, Rl ěj. 5052/76.
t . Durdtk
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50. DOUBRAVCICE , okr. Kolín
KULT: SloYanak6 (atarěi bradiětni); knovízak6. LOK: Staré (Pusté) Zámky. OKOL :
Systematický výzkum a vyhláěení ochranného pásma. NÁLEZ : Výzkum v ústřední části slovanského hradiět~ Staré (Pusté) Zámky navazoval v r:1975 na výzkumy pfedohozioh sezón.
V JZ čáati hradiAtě jame zkoumali v odkryvu č. XLI oválnou jámu o oaáoh 405 cm x 150 om,
hl. 65 om, Y jejif Z části je dobte zachovalá kamenná pec . Je aoučásti obydli datovaného zlomky keramiky do starěi d. hradiětní, tj. do údobí aouěasného ae starší !ázi kluč ovak ého hradiltě. V témfe pr oatoru hradiětě jsme prozkoumali zbytek dalěi chaty v odkryvu č. XUll. Zachovala ae po ni oválná jáma d. 312 cm, ě. kolem 150-160 om a hl. 50
cm. (Ja\ma byla zfejmě aoučáati obydli, které dosahovalo větší ěifky). Západní čáat júay
zaujímalo ohniětě (prOměr 70 cm) ae zlomky atarohradiětnich nádob. Odkryvem č. Ll l jame
telili otázku, zda okraek s ídli§tnich objektů ze sondy č. IV, XLIII a XLI pokr ačuj e dále k Jaz. Ve zmíněném odk ryvu kromě vrstvy se zlomky keramiky k. ~novizaké byl a zjiě 
těna mírně zahloubená chata s kamennou píckou a mísovitá jáma. Př í b ytek sice vyznačova
la popelovitá vrstva, avěak přesněji proměřit jeho strany nebylo vzhledem k terénní ai tuaci proveditelné. Kromě starohradištní keramiky pochází z objektu jeětě kamennt brous ek, ohlazený· kámen Ye tvaru koule s podélnou rýhou, zlomky mazanice patrně z pekáče - pražnice a zyffecí kosti. Odbor školství a kultury ONV v Kolíně sdělil Archeologickému ástavu ~SAV dopisem č j. Kult ./75-Pal . 21 ze dne 6.11.1975 , te usnesením rady Okresního národního vfboru v Kolíně (ze dne 17.XII.1974) bylo vyhláěeno ochranné páamo "Star é (Pusté) Zámky" v k.území Doubrav čice a Kozojedy . V podrobné zprávě o uanesení se
uvádí zejména: Ochranné pásmo ae vztahuje na oatrotnu vyčnívající nad okolní krajinu,
obraniěenou na severní a západní atraně Divokou Šemberou, na jihu údolím Kozojedského
potoka a na východě strží. Očelem ochranného páama je chránit tam situované vtznamn6
aroheologioké kulturní památky, které tvotí komplex pravěkého a atfedověkého oaídlení,
poairně neporutent pozdějiilli zéaahy Y terénu. Nemovitými archeologickými památkami jaou
v oblaati oo.hranného pána: 1. aidliitě lidu k. knovizak6; a. hal!tatako-laténaké hratilti; 3. elovanaU hradUU z s.atol.; ,. atfedoYěkf hrádek temberk ze 2.poloviny u.
•tol., kterf J• uváděn v liatináo.h z doby Karla I V.; 5. pravěká nebo atfedověká pole,
oltraniěená dodnff patrn:fmi zbytky mezi. Zde byl objeven nejatarěí kamonnf mezník• r•lietn1.m znak••• V oblaati ochranného páama není dovoleno provádět: ópravy a změny ter6nu~ vtatavbu, zvl. rekrea6nioh objektO; zfizovat lomy; těžit zeminy, budovat a r oslifovat •••ty, vykopávat pafezy apod. Ochranné pásmo Je zakresleno na plánech, které Jaou
aoulúti rozhodnuti a Jsou uloženy u OV v Doubravčicich a Kozojedech, u ONV v l0lině,
Stfedi•b atátni paa6tkoY6 p66e a ochrany pfirody Stfedo6eak6ho kraje, Státního áatavu
paaátkov6 p6ěe a ochrany pfirody v Praze, Školního leaniho závodu Vysoké ěkoly zemiděl
ak6 v loateloi n.e.L . a A11 fSAV v Praze . Hranio·e oohranného pásma budou vyznačeny v
ázeania pláau a ve vleoh dilěioh operáteoh, Jimiž se fídí výstavba na územích obci &

VLOfs Ad

euv prac. Praha.
J.Kudrnáč

51. DRUNfB, okr. JindfiohOv Hradec
lULTs Stuli doba hradiltni, mohylové pohfebiětě. LOK : Lea V koutech (Vaňuro
lea) . OlOL: Záchrannt vfzkua expozitury AÓ esAV v Plzni ve dnech 14. - 30.VII.1975 . NÁLEZ: Kobyla 6. 6 měla pod obdélným kamenn:tm jádrem dtevěnou konstrukci, vychýl&nou na
aeverozápad. leramick6 zlo1111ty 0 • ouvisejíoí patrně s pohfbem 0 byly zachyceny ne úpatí objektu. ULOf: Aň l!sAV e:ap o Plzeň 0 pfir.č. P a4/75. LIT: Zároveň provedené nebo předané
aběry atfedověké keraaiky z r\'lznýoh poloh v katastru obce Jaou registrovány sub P 20 -23/75.
A.Beneš

DUBJANY tvrz viz CHAfC, okr. Plzeň-sever
DŽBÁN hrad viz LHOTA POD DŽBÁNEM, o. Mutějovice, okr. RakoTilík
52. HABllINA, okr. HrRdec Králové
KULT : Stř edověk - 1) hrádek, 2) tvrz. LOK: 1) Na Vražbě, 2) ve vai. OKOL: Ter6nn1 prOzkum. NÁLEZ: PrOzkum středověkého hrádku v poloze Na Vrafbě. Velmi dobře zachované fortifikace. Prostor hrádku zarostlý lesem a odtud bylo zíakéno několik úlomkd attedověké keramiky a zlomků mazanioe. Keramika náleží do 13. atol. Uproatted vsi je patrné
dobře zachovalé sttedověká tvrz. Obě lokality jsou od •ebe vzdáleny několik set metrd.
J.Sigl
53. HANOV, o.

Zběšičky,

okr. Písek

KULT: Pravěk, mohylové pohřebiště. LOK: Lesní trat Cábelky (Čábelaký lea), aai
1300 m Z.Sl od kapličky v Hanově, ppč. 307/1-2 (k.ú Zálěi), 11/1, 11/• (k.d. Hanov).
OKOL: Prňzkum 25.IV.1975. NÁLEZ: Skupina asi 12 mohyl (9 zachovaných, 3 poruěené); v literatuře tato skupina zatím . neregistrována.
J .Michálek

HAUSBERK hrad viz KRÁSNÁ LÍPA, o. Křimov, okr. Chomutov
54. HAVLOVICE , okr. Trutnov

KULT: Středověk. LOK : Hrad Vizmburk. OKOL : Systematický výzkum. NÁLEZ: V roce
1975 pokračoval výzkum hradu Vizmburka v prostoru paláce odkrytím atfedni mistnoati 2.
podlaží a postupným snižováním terénu v eeverovýchodnim aektcru vnitřního hradu. Byl
zde zachycen půdorys SV objektu, který bezprostředně navazoval na severní stěnu paláce.
Mezi nově objeveným objektem a válcovou věži v SZ nároží hradu byl zachycen, dosud jen
ve svrchní partii, polygonální objekt se zkosenými stěnami, spočivajici na ploché čtyř
boké bazi. V prOběhu výzkumu objektO vnitřního hradu byly nalezeny úlomky keramiky od
doby pozdně hradišni (lahve, hrnce, misky) až do pol. 15. století, bronzová kováni a železné předměty, zvl. militaria, součásti výstroje a domovního vybaveni. Na vnějším obvodu vnitřního hradu byla prováděna skrývka od V, podél SV nároží a odtud dále podél S
strany do prOm. hloubky 5-6 m. Při tom byla odkrývána vnějěi stěna obvodové zdi hradu
af na úroveň pOvodniho terénu. Ve vzdálenosti 8 m od obvodové zdi hradu bylo na zkoumaném úseku zachyceno zdivo parkánu, vymezující ěifku ochozu. Na aeverní straně vnější
stěny hradu byl zachycen kamenný objekt, se zdivem hradu svázaný, který byl považován
za součást architektury brány, jejíž místo bylo hypoteticky situováno mezi válcovou věž
a SV objekt. Dosud byla odhalena jen východní a severní zed tohoto objektu, přisazeného
k vnějšímu plášti hradu. Výzkum dosud pokračuje. LIT: A.Hejna, Výsledky výzkumu zanikl ~ho hradu Vizmburku, o. Trutnov (1972-75), AR 28 1976, 613-624.
A.Hejna
55. HEAMANE~. okr. Jindřichov Hradec
a) KULT: Pozdní d. hradištní a středověk. sběr. LOK: Nad křižovatkou silnic R~dlioe - Lipnice - Heřmaneč; na mapě 23- 342 (Strmilov, 1:25000) 120 mm od V a 96 mm QŮ J
sekční čáry. OKOL : PrOzkum na základě upozorněni M.Kroupy, učitele z C.Rudolce, na ud ajné hroby se skrčenými kostrovými pohřby (v 1. 1905-1907 v prostoru staveniště školy. f .
1911 při stavbě silnice na Radlice). NÁLEZ: Sběrem dne 18.VI.1975 zjiětěny pouze kern-

mické zlomky (výběr na obr. 2:20-25). Hrob1 •• skrčenými kostrami uvádí z Hefmaně• J.
Tiray, Vlastivěda Moravek6 II, Dačický okres, 1926, 16 (8 hrobO, u hlavy pohfbu č. 7
úlomek pazourku a u nohou bráněný sekeromlat, nálezy ve abirce c•et6fe J.Liiky). Podle
aoupiau Lilkovy ebirky, ulofené v M Dačice, by vlak z hrobO měly pocházet pouz• telezné bteby a jejich fragmenty. ULOi: Aň ~SAV expoz. Plzeň, pfir.č. P 14/75. LIT : Z ěj.
399/75 Plzeň.
A.Benel
b) KULT:

Středověk

-

eběr.

LOK: Nad kfitovatkou ailnic Radlice - Lipnice -

Heř 

maneč. OKOL: Sděleni p.Tdmy, Hefmaneě čp. 9. NÁLEZ: Stfedověkf džbán (14. atol.), ktert
p.TOma nalezl v r. 1966 pfi melioraci louky. N6lez pfedán M v Dačicích. ULOf : M Dačice.

LIT:

Z čj.

511/75 Plzeň.
P.Braun

56. HNtVCEVES, okr. Hradec Králové
KULT: Volutov6, vypichan6 ker8111ika, alezakoplatěniok6 k., doba lat6n1k6, hradiltDi a atfedov6k. LOI.: Parc.č. 348/35-38, 3'8/ 34,44,45,46, 341, 342. O~OL: Sběr J.Urban
16.III.1975. NllEZ: Stfepy, kamenné n6etroje, itipan6 industrie. ULOf: M Hradec lr61ov6. pt.č. 78/75.
v.Vokolek
57. HOLEŠICE, otr. Moat
a) KULT: Mladohradiitni. LOKi Skrfvky pti jifnim okraji dolu J.~verma, na levém
bt•hu Otviok6ho potoka, aai na poloviční vzd61enoati mezi okrajem obce Holelioe a atarou •••tou z Pohled do N.Sedla. OKOL: Na základě hl6A•nf P.Pi•tsohe byla provedena kontrola t•r6nu po akryti ornice. M1LBZ: Na povrchu•• rtaovaly 4 kruhov6 plochy• tmavli
hlinitou vfplnf. lroaě n6padnfch · a~!_uk0 kamenO byly na povrchu nalezeny četn6 zlomky
aladohradiltni keramiky a zvifeoi koati. Mnoiatvi keramick6ho materi6lu bylo zjiitěno 1
pti kontrol• na hald6oh altryt6 ornice. Zlomky keramiky jaou vyrobeny z Aedočern6ho matar16lu ae ailnou pfiměai alidy. Okraje Jaou liitoviti zeailen6 a protilovan6, na vfdutieh bfv6 ěaato vfzdoba iroubovici a klikatkou. Kromě keramiky a zvifeoich koati byly
nalueny četn6 kuay mazanioe. Podle věeho zde . byly naruAeny mladohradiětnf aidelni objekty - chaty. N,lez byl ohl,ien na expozituru !Ódo Moatu, kter6 zde provedla z6cbrannt vfzkm. ULO!: M Chomutov, pfir.ě. 2/75 - 1-5 • . LIT: Z ěj. 2/75.
E.eerná
b) lULT: Mladohradiltni. LOl: Skrfvky dolu Jan šverma. OKOL: Povrchový prftzkum
• z,chrannf vfzkua na z6kladě hl61en1 P.Pietaobe pfedaného B.Leheěkovou-~ernou 21.-2,.
IV.1975. HlllZ: Ra akrfvoe dolu Jan švenna byla zaobyoena bradiětni osada. Proveden povrehoy-f prAzkua, vfzkum takto zjiit6nfch objektO a poté akrfvka buldozerem a vfzkum
dalliob objakt4. Celkem •e podafilo zachytit ěeat objektň, mezi nimi polozemniei s ka••nnou paoi, pioku, v6lcovitou J6mu s poměrně početným keramickým souborem. Na Jeho z6kladl lze pfijaout pfedběhou dataci do starliho úseku mladohradiětniho období. ULOf:
AD fSAV •~pozitura Moat. Llti Z čj. 500/75.
J . Klápětě

58. HOLOHLAVY, okr. Hradec lr6lové
lULT: Sidliltě volutov6 keramiky. LOK: Stavba vodArny, SV od obce, paro.č. 259/1,
288/1, 484. OlOL: Z6ohrannt vfzkum 17.XI.1975. N1LEZ: Ve výkopech pro vodárnu zjiětěny
3 objekty, kter6 byly zakrealeny a vybrAn datovací materiál. Obj. 1 představoval žlab
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chaty . Ve výkopech
pf. č . 20 - 21 / 75.

zji š t ěna

"kulturní vrstva" •5-55 cm silná. ULOt: M Hradec Králové,
V.Vokolek

59. HOLUBICE, okr. Praha- západ
a) KULT: Knovízské sídliště. LOK: Dvdr čp. 2. OKOL: Výkop jímky na jafe 1975 u
stodoly, přestavované na byt. Jednotku. NÁLEZ: Keramika z několika jam (zachována ve
výběru Mir.Millerem). ULOŽ: AÚ CSAV Praha. LIT: NZ čj. 8367/75 v archivu AÓ.
b) KULT : Laténský hrob: LOK: Zatím neurčena. OKOL: Záchranná akce ing. Poláčka
před několika lety pt i zemních pracích. NÁLEZ : Kostra v natažené poloze se dvěma nánožníky (ty údajně rozlámány nálezci a nedochovány) a s nádobou. ULOf: Nádoba u ing. Poláč
ka, Kozinec čp. 27. LIT: NZ čj. 8367 / 75 v archivu AÚ.
o) KULT : Neurčený (únětický?) hrob. LOK: Zděný sloup u brány čp. 2. OKOL : Pfi
atavbě ohradní zdi asi r.1970, M.Miller. NÁLEZ: Kostra ve skrčené poloze bez milodarft.
ULOf: Zakopána na místě nálezu. LIT: NZ čj. 8367/75 v AÓ. KOMENTÁA: Nález mdle souviset
s únětickými hroby, objevenými r.1912 pfi stavbě stodoly u čp. 2:
d) KULT : Pravěké sídliětě. LOK : Polnosti aeverně obce Holubic (bjT. pole u ěp.
2). OKOL: Nálezy M. Millera pfi polních pracích pfed léty. NÁLEZ : Keramika - prf atejná
Jako z objektft naruěenýeh při výkopu jímky (cf.a), tedy knovízská-, přesleny aj. ULO!:
Zčáati nezaohovAno, zčásti prý pfed léty odevzdáno do M Kralupy n.Vlt. (a tam ztraceno).
LIT : Cj. 8367/75 v archivu AÓ.
Sl.Vencl
60. HOLfšov, okr. Domažlic•
KULT : Pravěk (blíže neurčeno). LOK: Vrch Trní - SSZ vrchol (a kÓtou 502 a). OKOL:
Terénhí prdzkum; A.BeneA, J.Justová a J.Spal, 8.IV.1975. NÁLEZ: SSZ ěáat dvojvrlí, obráněná valem s vnějlim pfíko ~em. Zachovaná výěka valu (ode dna příkopu) obnáěí 3-• m. Nečetné keramické nálezy, ·získané z hradiska místními vlastivědnfmi pracovníky, jsou pravěké. Cást z nich mdže náležet časovému rozmezí starěí doba bronzová - pozdní doba balltataká. ULOt: Prehistorické odděleni zCM Plzeň. LIT: Hláěeni ěj. 2861/75, uložené v archivu Afi ~SAV - praeoviětě Praha.
A.Beneě

- J.Juatová

61. HORUSICE, okr. Tábor
LOK: Piakovna Vlkov II: parcela č. 1772/36. OKOL: Při bagrováni, předáno 10.XI.1975. NÁLEZ: Kamennt žernov s vybrAnim pro papřici, pr. 60 cm. ULOi:
AO ~SAV expozitura Plzeň,-př.č. P 106/75. LIT: K dřivějěim nálezftm viz BZO 1972, 197(.
lULT :

Středověk.

A.Beneě

62. HOftETICE, o. fiielice, okr. Louny
KULT : Pozdní bronz, neolit a nevfrazný pravěk. LOK: J a Z od obce na trase pfipopíl ku . OKOL : Na základě hlášeni P.Pietsohe byla provedena v říjnu 1975 kontrola t rasy přivaděče popílku a na 4 místech byla zjištěna větší koncentrace keramiky, nebylo viak zjištěno poruěeni objekt~. NÁLEZ: 1. 30 m JZ od kravina, na skrytém povrchu
'podé l pfivaděěe - knovízská k. 2. 50 m Jod kravina, v místech vfkopu pro betonový pilif - neolit a pozdní d . bronz. 3. Na Jod obce, v místech kde přivaděč pfetiná cestu
z Ho ř etic do fiielio - neolit a nevýrazný pravěk. ,. Jod obce, poblit železniční tratě, na profilu jámy pro betonovt pilit zjištěna 20 cm kulturní vrstva s keramikou a
vad ě ěe
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uhlíky - pozdní d. bronz. ULOŽ: M Chomutov, přir.č . 16/75 - la - 22 d. LIT: Z č j. 9/ 75.
KO~IENtÁn: Nálezy byly ohlášeny do M Žatec, nebo! katastr obce spadá již do •běrn6 oblasti žateckého muzea.
E.eerná
63 . HOAOVICE, okr . Beroun
KULT: Renesanční až recentní kult. vrstva. LOK : Starý zámek - feditel•tvi Vojenských lesd. OKOL : Předal E.Tichý, Podluhy čp. 8, dne 30.IV.1975. NÁLEZ: Zlomky keramiky
a akla byly nalezeny př i výkopu pro vodovodní trubku v d. 15 m (do . hl. 120 cm) na bfv.
pfedhradi před příkopem. ULOt: AO esAV expozitura Plzeň, pfír.ě. P ,;15.
A.BeneA
6,. HOSPOZÍN, okr. Kladno
KULT : Středo v ěk, halětatská, římská. LOK : Pole na Z okraji obce. Mirnf avah na J
Vranského potoka proti areálu n.p. Potrubí. ZM, sekce 1a-a122311111 od V a aoo mm
od J aekěni čáry. Pole ppě. 161/1 a 50/1. OKOL: Sběr autora ~;r,vy v ěervnu 1975, NÁLEZ :
Zlomky pravěkých stfepd . ULOt: M Velvary, NZ 4/75. KOMENTÁA: Na protějěim břehu potoka
v areálu býv. cukrovaru, dnes n.p. Potrubí je zn6mé naleziětě únětické kult,
břehu

v.Fencl
65. HOSTOMICE, okr. Teplice
a) KULT: Laténské aídliako. LOK: SZ

ěaat

mieatnej tehelne,

ě.k.

85. OKOL : Pokra-

ěovanie výakumu sídliska teplickým múzeom v dĎoch 2.V.-25.VI.197,. N1LEZ: (Pl6n nálezničenej jamy 63/74 (prír.č. B 2,-111,), objekt (zrub) 6,/74 (sektor C4/D4, prir.ě. B 24-2/74), objekt 65/74 (aektor u,, prir.č.
8 24-5/74), kultúrne jamy 66/74 (sektor G4, prír.č, B 24-6/74) a 67/74 (sektor H4, prir.
č. B 24-7/74), priehlbiny 8/7, (sektor C4, prír,ě. B 24-3/74) a 9/74 (sektor C4, prir.
ě. B 24- 4/74) a sondy č.l až 4/7, cez priekopu III (sektor H4/CH4, prir.č. B 24-8 at 11
/74). ULOf : Archeologický odbor M Teplice so sidlom v Bíline. LIT: Cf. BZO 1972, 52-53:
P.Budinskt, AR 26 1974, 3'8-385, 425-432.
b) KULT: Laténské aídliako. LOK: SZ a Z čaat miestnej tehelne, č.k. 85. OlOL:
Pokračovanie vfskumu aidliska teplickým múzeom v dĎoch 6,-ll.VIII.1975. NÁLEZ: (Pl6n
n6leziaka cf. BZO 6, 1968, tab. XIV) : 1) SZ čas! tehelne: objekt 68/75 (sektor G5, prír.
ě. B 120/75). - 2) Z čaa{ tehelne : objekt 69/75 (sektor CH3/13, prir.č. B 121/75). ULO! :
Arcbeologickf odbor M Teplice so aídlom v Bíline.

ziaka cf. BZO 6, 1968, tab. XIV): zber zo

P.Budinaký
66 . HRADEC KRÁLOV!, okr. Hradec Králové
lULT : Novověk. LOK: Svah středověkého jádra města nad Zitkovými eady. OKOL : S1edov6ní zemních prací v březnu 1975. N!LEZ: Při sledov6ní zemních prací, které byly prov6diny na S •vahu stfedověkého jádra, · v prostoru nad tižkovými sady byly zjiětěny zbytky oihlového zdiva pevnoati z 18.stol. V terénu byly patrny dále pouze recentní zA•ahy
a zjiltěn zcela recentní materiAl.
J.Sigl
67. HRADEC U STODA, okr. Plzeň-Jih
KULT:

Mladěí

doba bronzová,

sídliětě

?. LOK: Pískovna v poloze "Za mostem",

ppč.

28
504/ 1-2. Ot-OL: Teré1111f pnh kun1 9.IV.1974. NÁLEZ: Zlomky keramiky. ULOŽ: ZC)l Plzeň, tnv.
č. 18 68 7-94. LIT : t- J o kalitě: •t.DoubovA OZO 1971, 53.
o.Soukupová
68. HRÁDEK, o. Jeh11~di, okr. Ústi nad Orlicí
KULT : Středověk. LOK : Poloha t-ntršteJn jižně od Hrádku, na levém břehu potoka
Ilusí krk. OKOL : Amatérský výkop J.Štorka, ter énní pr,hkwn. NÁLEZ: V prostoru polohy Katrštejn , kde byl A. Sed láčkem situován středověký hrádek prováděl J.~torek amatérské výkopy, kter á mu byly při naší návštčvě zakázány. Při naši obhlídce nebyly zjištěny žádné
stopy po fortifikaci . Nalezená keramika pochází převážně ze 14. století - světlá, špinav ě bíl á, č erveně malovaná. ULO!: Dep. Al Hr adec ._rálové, pt.č. 1/76, 79/76.
J .Sigl

69. HHÁDEK, o. Man ě tín, okr. Plzeň-sever
KULT : Pozdní halštat. O~OL: Systematický výzkum. NÁLEZ: V r.1975 bylo na pohře
bišti v Hrádku-Manětíně pokračováno ve vypracováváni plochy Z směrem od předchozích sezon. Situace se oproti předchozím letňm začíná mňnit v tom smyslu, že se postupně dostáváme stále vice na vyvýšené návrší a tudíž jsou hroby orbou stále vice poškozovány;
vrstva ornice nad intaktnim ter énem se postupně snižuje. Z 15 malých žárových hrobO,
které byly v tomto roce vypracovány byla podstatná část orbou silně porušena. Ve všech
případech šlo o hroby vybavené pozdně halštatskou keramikou. Zpravidla byly v hrobech
dvě nádoby vedle sebe postavené, z nichž vidy jedna byla kryta miskou. Podle nádob v terénu (keramické zpracování nebylo ještě dokončeno) se zdá, že se jedná o hroby spíše
ze starší fáze pozdně halštatského období. Kromě hrobO a žlábkO byly v r.1975 nalezeny
objekty vyplněné silně přepálenou hlínou a uhlíky, sahajícími místy až do hl. 30 cm.
Jejich účel se zdá býti v letošní sezóně jasnější. Ze dvou z nich byly totiž proplaveny drobné zbytky spálených k~stek a jedná se s největší pravděpodobnosti o žároviště.
E.Soudská
70. HRADI~T~, o. Kaplice, okr. Ces. ~rumlov
KULT : Hradiště blíže kulturně neurčené. LOY. : Zalesněné návrší Hradiště severně
od vesnice Hradiště. OKOL: Povrchový prOzkum autora zprávy ll.VIII.1975. NÁLEZ: Ve va lu natavená a spečená drÍ křemene a živce s hlínou (určeni J.Macharta, geologa píseckého muzea). LIT : K lokalitě: A~ čj. 2345/52 ( J.Maličký).
J .Frohlich
71. HRADI~Tf, o. Písek, okr. Písek
a) KULT: Knovízská keramika. LOK: Ppč. 395 (stav v r. 1948), vpravo od silnice
z Písku do Putimi, asi 55 m od silnice na mírné vyvýšenině. OKOL: Povrchový sběr 19.X.
1975. NÁLEZ : Zlomky knovízské keramiky na ploše ca 10 x 10 m. ULOŽ : U autora zprávy.
KOMENTÁA : Dle sděleni bývalého majitele pozemku Jos. Maňhala z Hradišt~, čp. 11, zde
nalezl jeho oteo v leteoh 1895 - 1905 při rovnání louky "popelnice" v nevelké hloubce.
Vomístni název místa byl "U kamene".
b) KULT : Žárový hrob (knovízský 7 - halštatský 7). LOK: Přírodní pahorek na ppč.
140/1. Hrob asi 17 m S od silnice z Pisku do Zátaví a 70 mV od odbočky silnice do Hradiště. OKOL : Zjištěni a záchranný výzkum J.Frohlicha 15.VII. a 20.VII.1975 na ploše
shrnuté buldozerem. NÁLEZ : Zbytek hrobové jámy prťuně ru 53 x 60 cm, max. hloubky 8 cm
(horní část zničena buldozerem), zahloubené do zv ě tralého skalního podloži. V sytě čer-

n6 • fplni nikolik zloak6 n6doby bnidoled,ho poYrohu. kuli6ka bronzu pr6mlru 5.5 a ,.5
- · ap6len, lidak6 koati6ky a ubliky. Aai 11 a Z od hrobu ••&i kaaeny zl oa ky kereaitJ .
aoad z dalHob rozruleofoh hrob6. ULOf: U autor a zpr6Yy. lOK&Nt1A: Poz••k • hrob„ J•
nyni alou6en •• aeYernlJi letioi velkou parcelou a J• zealdllaky obdll6vb.
J.FrSbliob
o) lULT: D. broozov,. lat6nak6 a atfedoYlk - aidliltl. LOl: Pp6. 15a a 15,. YleYo
od okreani ailni•• Piaek - Z6tav1. V od Z6tavak,ho aoatu, ui 800 •Jod oaady. OlOLs
Prdzk• autora zpr6vy 1111. 111.as la pp6. 11, siekby eblrta zlomky z doby bronzov6 at
1at6nak6 a 1 atfedovlkf etfep (obr. 8:A: 1•8). la pp6. 158: 3, zloakd n6dob z doby bron•
sov, (obr. 8s8 : 1-e>. T sloakd lat•kfoh tubovfob n6dob a 3 zlollkJ etfedoYlk' keraaiky
(obr. 8:8: 1). UJ.Of: Zatia u J.Kiob61ka, Piaek. LIT: IZ A0 6J. 1,93/15.
d) lULT: Kl. d. lat6nek6 at atfedoYik - n6bodnf n61es. LOia Pp6. 155, oa 1850 •
J JY od kapit6kJ v Rradilti. pfi oeatl do Putiai, Jod okreeni ailnioe Piaek - Z6tavi.
C&OL : Sblr autora zpr6Yy ,.1v.1tTI "hroaadl t ...nt •••biran,bo s ll'f'eden4 paroely (pol o) . Ill.BZ: Spodni 66at k...nn,bo ternovu. tsY. let6k. • rovnou podatavou, kulel ovitoa
borni 16at1, v nit jo uproatfed allkt otvor. ObYod tornovu J• nopravtdelDI opraoovb a
otlu6en. Jo vyroben z uaairnln,bo portyriok4ho atibolioko-biotitiok6bo •J•nita t ypu
C.rtova bf••n• (ur6eni J.Kacbarta z K Pieok), eYlt14 taoie. Prdair 401, au. aila (vtlka) 195, prda. otvoru~ a 80, hl. otvoru 40 - (obr. T:,>. Ul.O!: K Piaok, pf. 6. 93/15.
Llft IZ AO 6J. 1'11/15 (J.lliob'1ek). lOIIIIIT1A: V MZ oh:,bnl uvedeno 6. parcely.
J.IU.oh'1ek
e) lULT: e..a1 latfnaU llObJlJ. LOl: Pp6. 380. vlno od bjTaU oeatJ z Bradiltl
do Putúd, ui 140 •Jod ailni„ s Ptaka do Z6tavi. OlOL: ZJiltini a povrohoYt pr6ůua
aa t ora apr617 v pr6bllm r.1915. l.b.lza Upfoanlao úato dvou 6aai lat6nakfeh aohyl pro~opaafeh v r.1858 (J.B.IU.ltner, PA Y, 1881, u-«>. Povrohovf ablr na plol• bfvalfeh
aohJl pfilleal sloůJ pravlk4 kuaiky . -brouo••ho knofliku • 66ate6nl odl oaenfa
edk•• Uert IIH• patfit k obeaba llOhJl• ua.of, K P1Hk, pf.6~ Hl/18 (keraaiu) a 141/
T8 (br. pfedalt).
J.PrSblioh

si.-

TI. HBADilmo, o. Chl•eo, okr. Jindfiohb Hradec
KULT: Sbil' - atfedovlli koraatu. I.Olt Aai 300-500 • J d oaady. na terue Z od
ailnioe Rradiltko - Ynorovi... Mapa H-413 (Da6ioe, 1:25.000): 115 - od V a U l - od
J • • k6ni 66ry. OlOLs Pr6skaa v r6aoi revize neolitickfoh lokalit Y kraji Jiho6eak6a
1a.n.it11. lllLsz: lla terue airnl H akliniJioi t JZ nad Cidolni nivu D:,Je byly ablr•
sbkúy poue atfedovlU koram.oU zlollky (vfblr na obr. a,a&-31). ULO! : Ad esn u posit ara Plzeň, pfir.6. P 15/TI. LIT: H161eni 6J. 398/15 Plzeň.
·
A.Benel - I.Pavl6
TI. BBIJl0'1CI, okr. Piaok
KULT: Balltat posdDi - laHn. ~ , Mapa aa- au loateleo n.vu. 1:H. OOO, atfod
lokalit y 118 • od Z a 104 • od J 1.6. OlOL: SbAr na aidlilti porulen• orbou. NlLIZ:
Stf•PJ • 111.0f: A4 euv ezp. Plzeň, pf.6. 10,ne.
P.Bf1ob4hk
14. BROBC1C&, okr. Teplice
Pr6s t •

KULT: hovizak4 vfiiDA' aidliltl. LOl: Vrch BofeĎ (593 m), Jod Biliny. Ol OL:
Z.Slu'te, P. Brauna a J . MulkJ, dno a,.V.1975. NhBZ: Cilo• prdzk1au bylo oYlfen1
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a lokalizace nal e zišt ě prozkoumaného částečně jif G.Laubem (ct. Sudeta III 1927, 27-58:
VIII 1932, 24- 40). Srovnáním dneěni terénní situace s plénky G.Laubeho (dle jeho deníku) ukázal y , fe se nalezišt ě rozkládá na slabě zalesněném jazykovitém výběfku JZ úpatí
vrchu Bofeň, na S, V a J ohraničeném prudce kleeajicimi svahy, na Z prudce stoupajícím
svahem a cestou na vrchol, Výěkově je poloha vymezena vrstevnicemi 330-350 m. Ve vývratu stromu v S č ásti uvedené plochy nalezeno ně kolik stfepd. ULOt: Aťt ČSAV expozitura
Most . LIT : Z č j. 561/ 75 . KOMENTÁA : Lokalizace naleziště dle: Bouzek-Koutecký-Neustupný,
The Knov í z Settlement of North- West Bohemia, str. 60, Fig. 25 není patrně správná,
Z,Smrf.
75. CHÁBOHY, o . Dobruška, okr. Rychnov nad

Kněfnou

KULT : Středověk. LOK : Parc,č, 2686/2-3, V od Chébor. OKOL: Terénní prdzkum 10,Il.
1975. NÁLEZ: Hrádek ze 13.stol. je situován na široké ostrofně, na pravém břehu potděka,
který se Jod Chábor vlévá do Zlatého potoka . Vlastní těleso hrádku mělo prňm. 31 m a
je odd ě leno od ostatní ostrožny asi 15 m širokým a 4 m hlubokým příkopem. Zépadni část
hrádku je zni č ena, dnes jif nepra cujícím lomem. Starší nélezy uloženy v dep. M Hradec
Králové. LIT : A.Sedláček, Hrady, zámky a tvrze ••• II, Hradecko, str. 74. KOMENTÁA: Lokalita není v písemných pramenech uváděna.
J,Sigl
76. CHEB, okr, Cheb
a) KULT : Hradištní, středověk. LOK: Chebský hrad, ul. Trčky z Lipy ěp. 97. OKOL:
Výzkum pod podlažím tzv. Gordonova domu Z od románského paláce. NÁLEZ: Severní val slovanského hr a diště, spadajíc! pod patu středověké hradební zdi. V základové spéře hradby
byla nalezena keramika ze 13.-14. stol. Na valu byla vrstva ae spálenými dřevy. Jifní
(vnitřní) okraj valu byl porušen stavbou kamenné věže, zbořené při budováni románského
paláce. V zésypu základu středověká a hradištní keramika v druhotném uložení. ULOi: M
Cheb, př,č. 121/ 75 . LIT: Schurer, Oskar (1934) : Die Kaiserpfalz Eger.
b) KULT: Středověk. LOK: Budova okresního archivu, U trantiškénd 14, Cheb. OKOL :
Sondážní výzkum v červnu 1975. NÁLEZ: Sonda 5 x 2 mu SZ stěny "Rajského dvora" na jílové podlo ž i . Základ zdi a podpěrného pilíře byl v hl, 70 cm, pod nim vrstva 40 cm silná• fragmenty ker611liky. ULOŽ : M Cheb, př.č, 122/75. LIT: Prokl, Vinzenz (1845): Eger
und das Egerland, str. 121 n. KOMENTÁA : Keramika 13,-14.stol. nalezené pod základy SZ
stěny křížové chodby ze strany ~ajakého dvora je datované stavbou kláštera (zal. 1260,
přestavěn po požáru 1270). Dalěi stavební změny nejsou zaznamenány, ale mohly nastat po
roce 1463, kdy minoritský klášter obsadili františkáni.
c) KULT: Středověk (15.stol). LOK : Křižovatka ulic K.U.Borovského a K nábřeží,
levý břeh Ohře, na úpatí Špitálského vrchu. OKOL: Výkop základd pro panelovou výstavbu
bytových jednotek 10.X.1975. NÁLEZ: Středověké keramika (15,stol.) v hloubce 4 m v úpatí Špitálského vrchu. Nad vrstvou keramických střep\\ byla 150 cm silná vrstva piskov ého
náplavu, směrem k řece byly odkryty 4 dřevěné kdly zapuštěné do jílovitého podloži.
ULO! : M Che b, př . č. 123/ 75. KOMENTÁA: Další nález z předměstí Mostní brána (Brucktorvoretadt). Viz BZO 1972.
P.Šebesta
77 .

cm.UM ,

okr. Hradec Králové

KULt : Neol it, lužické,

slezskoplatěnická

k. ,

středověk.

LOK : a)

parc,č.

280, 283,

284, 287 / 1, 290/1- 2, b) parc,ě, 291, V od býv. pískovny, c) parc.č, 278 / 1-2, 273, 281 / 1.
OKOL : Sběr J.Urban. NÁLEZ: a) Sběr 4.1.1975, střepy a mazanice slezskoplnt~nické kultury,

31
dále středověk, b) Sběr 12.1.1975, střepy patrně lužické. c) Sběr 1-2-11-1975 , střepy,
kamenné nástroje a mazanice vypíchané keramiky a lužické kultury. ULOŽ: M Hradec Králové, př. č , 119-122/75.
v.Vokolek
78. CHLU}lEC • okr. Os ti nad Labem
KULT: Pozdně hradištní. LOK : Horka. OKOL: Povrchový sběr, NÍ.LEZ : Vě tší počet keramických zlomkd. ULOŽ: M Óstí n.L. - KP 319/75.
lil .Cvrková
79. CHRABERCE, o .

Nečichy,

okr. Louny

KULT: Knovízské a halštatské výšinné(?} sídliště, LOK: Chraberecký vrch - též
Týnecký chlum(?), SV od osady. OKOL: Obhlídka lokality dne 15,XII.1975. NÁLEZ: Celý
vrch je odtěžen takovým zpOsobem, že zdstala zachována jen jeho úbočí, zhruba od vrstevnice 430 m. Při prohlídce profild nebyly zjištěny stopy příp. osídlení, Na terasovitých
políčkách na Z úpatí kopce lze nalézt střepy, které jsou dokladem již dříve zjiětěnébo
osídleni (cr. NZ čj. 65/ 62 - O.Koutecký ) . LIT: Z čj, 1221/75. KOMENTÁA: Vyjma Z úpatí
je lokalita zcela zničena.
Z.Smrt
80. CHRtfN, okr, Kladno
KULT: Cnětická, halštat ?, eneolit?, středověk - druhotně. LOK: Pele vlevo při
silnici do Sazené na S okraji obce. Zlil, sekce 12-21, 76 mm od V a 183 mm od J okraje
sekční čáry. Pole ppč. 253/1. OKOL: Sběr autora na podzim 1974 a na jaře 1975. NÁLEZ :
Větší množství pravěkých sttepd koncentrovaných na ploše asi 200-250 m2 • Většina sttepd
silně otřelých a bez výzdoby. ULOt: M Velvary, NZ 1/75.
V.Fenol
81. CHM~ tvrz DUBJANY, okr. Plzeň-sever
KULT: Středověk. LOK: Tvrziště na úzké ostrožně nad levým břehem Berounky. Příko
pem tvrze prochází cesta, spojující několik domkd v poloze "Pod Dubjany" se silnicí
Chtíč - Zvíkovec. OKOL: Povrchový prdzkum 17.VII.1975. NÁLEZ : Zhruba oválné tvrziště, od
ostatní plochy ostrožny oddělené příkopem, má délku zhruba 25 m a přední i zadní část
mírně převýšenu.Vzhledem k značnému výskytu vypálené mazanice možno usuzovat na dřevěné
konstrukce stavby zaniklé požárem. Sběrem byly získány fragmenty keramiky 13. - poč. 14.
atol, V Dubjanech byly pdvodně dvě tvrze. Mladší stávala při dvorci JV od Chříče a její
eventuAlní zbytky zcela zanikly v souvislosti s radikální přestavbou dvorce v r.1975 .
Prvá uínka o Dubjanech (či Dubňanech) pochází až z r.1360. Je však otázkou, ke které
tvrzi ae vztahuje. ULOt: AÓ ČSAV prac. Praha, LIT: Z čj. 5788/75.
T.Durdík
~~.

cHfSf,

okr. Pardubice

KULT: Stfedověké sídliště. LOK: Parc.č, 312, 313. OKOL: Terénní prdzkum . NÁLEZ:
Dne 12.XI.1975 při prováděni terénního pr~zkumu byly od p. Stanislava Sýkory (Stará Voda č. 20) zisk6.ny keramické úlomky, jež pocházely z chýš!ského katastru. Nálezy pocházej! z mirné vyvýěeniny, jež leží V od silnice, vedoucí z Chudeřic do Chýštň, Jod po toka, který vytéká z Běloveských rybníkd. Při naší obhlídce byl za velmi nepřízn ivýc h

32
podmínek získán další attep. Keramický soubor. který obsahuje 30 sttepO pochází pfeváize 13. atoletí. Keramika je zdobena hlubšími rýhami. pouze v jednom pfipadi v koabinac~ a vodorovnou řadou vtiskO. Okraje jsou š ikmo vzhOru vytaiené. ULOt: Dep. K Hradec
Králové. 66 / 76.
ně

J.Sigl
83. JAMNf. okr. Písek
KULT: Pravěk. mohyla. LOK: Le• Kolomazná . OKOL: PrOzkum autord 15.XI.1975. Nil&Z:
Pti prOzkumu lesa Kolomazná (Kolomaznioe) jsme zjistili 850 m S od kapličky v Dobetieíoh, u atarého lomu na ppč. 532/24-25, 1 porušenou mohylu (• vybraným attedem) o prOm.
aai 8 m. Asi 150-200 m odtud V směrem nejistá mohyla. (Obr. 5:13, 14).
J.Frohlioh - J.Miohálek
84. JAROM!A, okr. Náchod

a) KULT : Lineární. •lezskoplatěnická. sídliště. LOK: Stavba nákupního stfediaka
Jednota v trati "Na špici"• parc.č. 1856, proti čp. 480. OlOL: Záchranný výzkum 11 ••
12., 14.111.1975. N.1LEZ: Prozkoumaná část objektu oválné jámy č. 8,(starěi nálezy patfi
volutové keramice). Ve výplni byly střepy. rozmočená mazanice a kameny. Na rozhraní or•
nice a výplně objektu ležela rozdrcená nádoba - květináč. ULOt: K Hradec Králové. pf.č.
96/75. lOMENTÁA : Jde o zcela novou lokalitu.
v.Vokolek
b) KULT: Stfedověk - kostrový hrob. LOl : Býv. Prataké pfedměsti, Národní ulice
54. OlOL: Pfekop vozovky Národní ulice (ailnice č. 11/285) pro parovod vedoucí z
n.p. ZA.Z Jaroměř do budovy závodního klubu MÍR (č.paro. 1169). Dne 26.X.1975. N.1LEZ:
la chodníku v prOkopu pro parovo•, který ami~oval kolmo na budovu ZK MÍR, ve vzdálenosti ,a m od dolního rohu budovy závodního klubu, byly pod elektrickými
telefonniai kabely. aahaj1o1mi do hloubky 80 cm od povrchu chodníku, zjištěny čá&ti lidské koatry,
které dělnici vyzvedli. Referent Joaef Wolf z Jasenné, který se na misto nálezu dostavil po vyzvednuti kostry uvádi, te v pOvodní zemině nebyla hrobová jáma zfeteln6. Šif•
prOkopu parovodu byla 140 cm a největší hloubka 180 cm. ULOt: Antropologické odd. Národního muzea. Praha. BZO 1973, atr. 56. ~OMENTÁA: Nález kostry je motno klást do aouvieloati ae hřbitovem T sousedství bfv. augustiniánského kláštera na Praiském pfedměati
(ulice Ka kameni).
čp.

a

u.Vávra - J.Wolf
o

85. JlNDA!CHUY HRADEC, okr. JindfichOT Hradec
KULT : Středověk. LOK: Státní zámek JindfichOv Hradec, prostor mezi rondelem a
Yelkf'mi arkádami a kfidlo ae Španělským sálem. OKOL: Záchranný a zjiělovaci Tjzkua 17.-a,.ll.1975. N1LEZ: Sonda I v proatoru zahrady mezi rondelem a velkými arkád&.11i zachytila substr ukoe renesančních kaěen • přívodními kanálky, pňvodni rozsah konce oatroiny
a stratigrafii 13.atoleti. Zbytky věte stržené koncem 16.stoleti, o nit se D.Menclov6
domnívá . t e byla obytná a pozdně románská. nebyly zachyceny. Sonda II v prostoru bývalého parkánu v clnelnim kfidle ee Španělakým aélem zachytila složitou stratigrafii o 37
Trstvách. Zástavbě parkánu (patrně 15.atol.) přisluěi zbytky srubu založeného na kamenné podezdiToe s jílovou podlahou, který zanikl požárem. Tento objekt převrstvilo částeč
ně vyrabované zdivo atavěné na jíl, které se v odkryté části pOdorysu zaobluje. Objekt
lze•• značnou dávkou opatrnosti interpretovat jako nějakou lehči, na rychlo budovanou.
anad baětovitou stavbu. ULOf: A~ esAv. prac. Praha. LIT: z čj. 9036/ 75. KOMENTÁA: Výzkum
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pokra6oTal T r.1976.
T.Dllrdik
86. l.ADAI, okr. CboautoT
a) lULT: Halltat•k6, Tflinn6 aidliltt (?). LOl: Jeleni Trch (V od ladaně). OKOL :
pJ'6zkua referenta dne 7.V.1975. MilEZ: a kamenit6 "Taly", t6bnouc1 •• po •p6dnic1ch na
J •tranl kopeei T aal• pi•koTni na JV úpatí nalezeno několik •tfepd. ULOt: AÓ ~SA.V expozitura Mo•t. LIT: Z ěJ. 530/75. KOMEMTÁft: V pftpadě "Tald· Jde patrni o pozd•tatky
plutin (Tinic), pfip. o•idlent Trchu mohlo mit aouTi•lo•t • halltat•kfa o•idlenia okolních a •ou•edtctch poloh DrahtOT •l:tn (BZO 1968, atr. 93) a Jezerka .
Z.Smrt
b) lULT:

StfedoTěk.

LOl: Hrad - n6dTof1. OKOL: V •ouTialo•ti • renoTaoi objektu

započala 2.etapa •fzkumu hradu. Vfzkua duben - kTěten 1975. NÁLEZ: V letoini aezÓně by-

la pozornoat zulfena nejdfiTe na V úaek plochy, akryt6 Jif T pfedcbozi• rooe,.kd• ae
podařilo zachytit zdi•o, orientoTan6 S-J, kde •lak byla aituaoe ztifena •ladli•i •t••• bniai z6aaby (18.-19.atol.). Po dokončeni •tzkUllu tohoto zdi•• ae pfiatoupilo k ploln6mu
odkryTu dalli ě'8ti n6dToft T rozloze oa 140 a 2 , tj. al do miat Tatupni br6ny. Mezi plochou zko1111anou T předchozí• roce byl ponech6n kontrolní blok o I. 0,80 • a dalii kontrolní blok•• aměru V-Z byl poneoh6n uTnitf noTě odkrtyan6 plochy. NeJprTe byla aledoT6na hradební zea af do aiat hlaTDÍ br6ny. Bohužel T 80UTi•lo•ti •e zpeYĎOTMÍa br6ny
T 60- tfch letech pro•edena na z6kladech betonoT6 patka, takte T době •fzkumu jif nebylo motno oTěfit atyk zdi•• br6ny a hradeb. Pfi •nifoT6ni ter6nu, kter6 bylo proT6děno
po TratT6ob, ae u J okraje plochy narazilo T hl. 0,80 • na aohutn6, oa 245-250 cm moon6
zdiTo, prob1haj1o1 nejprTe •e aaěru V-Z a lomiot •e u V okraje aondy do směru S- Janaaedalo na S na zdiTo ••tupnt br6ny. V Jifnim zdiTu (V-Z) byl Te Tzd6leno•ti 9,60 • od V
n6rof1 zjiAtěn Tatupni otTor o A. 1,50 •, l od zachycen6ho Tatupu bylo zdiTo •ilněji
porulen6 mladěiJDi pfiěkami, T Jejich! zdi•u byly zjiltěny druhotně poufit6 gotiok6 ataTebni ěl6nky a ••halo af ke zdiTn s-J, odkryt6mu T pfedchozi •ezÓně, • nimi bylo pro•6z"1o. Odkryt6 zdiTo lze interpretoTat Jako z6klady doaud nezn6a6bo aeTerniho kfidla gotiek6ho pal6ce, kter6 pfil6halo k S hradební zdi a byl JÍ.li za•t••ěn celt pro•tor aezi
SZ Těfi a ••tupni br6nou. Vfzkumem bylo ziek6no Tedle ji! zminěnfob fragmentd gotiokfch
ě16nkd Telk6 anotatTi ker„iky od konce 13.-18.etol. OJedinělfa n6lezem Jsou fragmenty
drobnfoh zyffeciob ~la•tik a kroufkoT6 brnění, kter6 je pdeobenia ohně ailněJi poškozeno. ULOf : K ChoautoT, pfi.ě. 24/75. LIT: Z ěJ . 16/75

87. UK!N, o. Opolany, okr. Nymburk
lULT : Mladlt doba bradiltni. LOK: Zahrada u domu čp. 12, ppě. t0/1 a t0/2. OKOL :
Nalezl ••Jitel doau ěp. 12 T Kaníně Vladimir Mucha pfi hloubeni kaloT6 jiaky T z6fi
1975. K1LBZ: OkraJoYf zloaek Telk6 brncoYit6 n6doby (z6aobnioe) z ledoěern6ho hrub6ho
p1•ěit6ho materi6lu • Telkou pf1aia1 Telkfob zrnek a11•1 a kaaink6, • bnědoflutfa povrch•. Ha TDIJl1a i mitfnia poTrcbu •topy obt66en1. N64oba aěla Tylěi prohnut6 hrdlo a
Tyaokf T61coTiti ••fiznutt, UTD.itf Telmi •traznA proflabenf okraj a je aofno ji datoTat
do li.atol . (Obr.: 8:3). N61ez poch6z1ze zaTezen6bo •tar6bo koryta Jednoho z ramen feky
Cidliny (zauJia6 parcelu 40/1) . Je praTděpodobn6, te •e •e• do•tal ze Z bfebu nAkdeJl1
feky (pro•tor paroely ,012). Z6padni břeh Cidliny byl T tichto mi•tech T aladli době
bradiltni zfeJal oaidlen. ULOf : Polabek6 muzeum T Poděbradech. LIT: Z ěJ. 7431/75 (AÓ).
J . JuatoT6
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88 . KÁRANf, o. Nový Vestec, okr. Praha- východ
a) KULT: Neolit. LOK: V pol oze zvané "V Dobrém pivě - lom6f1 vrch• SMO 1:5000 - Brandt• n.L. 7- 7, aei 212 111111 od S a 207 mm od V okra je mapy. OKOL; Zjilfovaci vfůua
Mil v Celékoviciob. NÁLEZ : V z6fi 1975 byla polotena sonda na zaniklé stfedověk6 lokalitě OpoěeĎ-Opoěno, kde ve vr•tvě s materiélem ze 16. - poě. 17.•toleti byly nalezeny dvě
plooh6 kopytovité kamenné sekery. ULOt: MM v Cel6kovioioh. LIT: Id.Hazlbauer, Vfzkum zaniklého Opoěna u st.Boleslavi (v ti•ku). Uuzeum-vla•tivěda-kronika 1976 (metodiokf aateri61 OM Praba-vfchod). KOMENTÁA: Na uvedené lokalitě stával letohr6dek Rudolfa II.,
ktert •e zabfval ebir6nill •taroiitnoeti , proto lze pfedpokl6dat, te obě sekery pocházejí z jeho eoukromé ebirky.
b) KULT : Stfedovik lC.-17 . atoletí. LOK: V poloze zvané •v Dobrém pivě - Kom6f1
vroh" SMO 1:5000 - Brandt• n.L. 7-7, aei 212 mm od S a 207 - od V okraje mapy. OKOL:
Zjil(ovaoi vfzkum Měetakého auzea ·, Celékovicích. NÁLEZ: V z6f1 1975 byla polotena eonda 6 1 o rozaěrecb 3 x 2,5 • v proetoru zaniklé lokality zv. Opočno. Ze sondy zisk6no
velké anotatvi leraaiokfoh zlomkft n6dob a kachlO, ě6sti dlatdio, cihel, stfeAni kryti•
ny, kovové pfedměty (aotyka, note, vi•aoi z6mek, ě6at klíče, hřeby, b6ěek na ryby, ě6et
podkovy, hrot lípu, dvefní kov6ni ?, ocílka, bronzové lpendliky), ě6ati akleněnfcb okenniob terěikd, kamenné pfeeleny a tfi drobné attibrn6 mince ze 16.atoleti. ULOf: IO( v Ce16kovioíoh. LIT: Id.Hazlbauer, Vfzkum zaniklého Opočna u St.Boleelavi (v tisku). Muze1111•Vlaetiv6da-kronika 1976 {metodiokt materi6I OU Praha-vfohod). KOMENTÁA: Ve zjiilovaoia
vfzkuau bude pokraěov6no v r.1976.
0

J.Špaěek

89. KARLOVA VES hrad
KULT :

Stfedověk.

rfftov, okr. Rakovník
LOK: Zfíoeniny bradu Tffova; vflina

při

tzv.

Šibeničním

p16oku

S od hradu . OKOL: Doměfení situace hradu. NÁLEZ: V r.1975 byl měfiěskfm kolektive• AÓ
pod vedenim ing . M.Šiaany dom6fen sklep v bornia hradě a zaměřena aituace předsunuté
balty. LIT : BZO 1973. KOMENTÁft : Vfzkum hradu zapoěal T r.1973.
T.Durdík
90. KBELNICE, okr. Strakonioe

lULT: 1. pozdni d. balltatek6 - mohyly, 2. pozdni doba laténská-sídliště. LOls
Lokality ae naob6zejf v trati lobylineo {V blučináoh), ca 75Ó m JJZ od kapličky v obci,
na •irném S svahu n6vrií, pod nia T údolí protéká potOěek, vl6vajici se do Velkého rybnika u Pfeě!ovio. OKOL: Prdzkta a eb6r autora zpr6Ty 5.XII.1975. NÁLEZ: Pfi prdzkumu lokalit, uáafoh Jit R.Dubskému, kterf zde prozkoumal 3 "polní" mohyly a pobfby z doby
balitatsk6 a několik sidliltnfoh objekt6 z pozdní d. laténské, byla tato místa rekogno•kov6na T terénu. J•ou zde patrny 3 zvfleniny, značně porušené orbou a vystupuji z niob
pftrodni skalky. V ornici na eTahu afrného n6vrlf patrny vyorané uhliky a do ěe"ena
ep61en6 zeaě, nalezen zde zlomek v6tl1 mísy•• zatalenfa, oble ukoněenfa okrajem, zloMk kl'•ennfho kryatalu a aplitu. ULOf: 1,2 M Piaek, inT.6. sine; aběr - pfir.ě. 156/75.
LIT; B.Dubstt, PraTěk Jif.nioh ~eob, 1949, 263, 365-366 (zde dalAi literatura).
J.Micb6lek

91. 11.JUfC!f POD ~ER::HOVEK, okr. Domatlioe
lULT: Bovověk. LOK: Pole V od obce ZM 21-1, Domatlice, 2,9 111111 od v, 211 - od s
•ek6n1 66ryo OlOL s Terénní prfazkua. NÁLEZ : Frapent bronzového hřebene zdobeného rytia
(18.stol.). ULOf: zeM pffr.6. HA 4/75 :
Fr.Frfda
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92 . lLUCov, okr. Kolin
lULT: Hradiltnf. LOl : Pfedbradi. OlOL : Záohrannt vtzkua na pfedbradi a vybl,ieni
ochranného p6e•a "Hradiltě llu6ov". NÁLEZ : Na Jafe byla proYadena v rozporu a uatanoveniai o paa,tkov6 ochraně klu6ovak6bo hradiltě hluboká orba na paro.6. 51/ 1. Porulila
arobeologioké objekty v Jilnia proatoru pfedbradi mezi odkrp-e• 6. 66 a 6. 76 (an. J.
ludrn66, llu6ov ataroalovanaké hradiltl ve atfednioh Ceoh6ob, Praha 1970, pfil. A). Z6obrannta vfzkume• prozkouaanou plochu J••e oma6ili Jako odkrr 6. 106. Odkryli Jame 2
Jbly, aeyerni a Jilni. Severní jbla, vyplněni ěernoiedou zeai, •ěla ov6lnf tvar o oaáob
370 z 140 ca a rovné dno zahloubené 25-50 cm do píaku. U Z okraje byla liroká 155 cm a
u V 115 cm. Jitni j6aa měla p4vodně čtveroovitf tvar o stranách kolem 280 om. Tia, le
byla vykopána do aypkébo piaku, porušil ae jeji p4dorya. Lze ji• největli pravděpodob
noati interpretovati Jako zbytek chaty zablouben6 40 o• do podlalf. Ve vzdálenosti 50 ca
na SV od leJibo okraje začínala 11íuYiU jáma o osách 110 x 53 ca a hluboká t6měf 30 ca.
Vyplňovala ji černoěed6 zem• uhlíky a kameny. Byla patrnA ohniětěa. Z Jam, kroml
atfepň nádob ze atarli !6ze kluěovakého hradiltě, pocb6zi zloaek deatičkovitého brouaku,
bliněnf pfeelen, pazourkovf últěp e zvifeci kosti. Vyličenf záchranný vfzkWD Jako i poladavek tumibo JZD zabájit tětbu piaku na pfedhradí klučovského hradiětě vp-olal nové
jednání a zpfeaněni památkové ochrany vyhlálen6 KNV dne 5.11.1952. fta podkladl Jednání
CSAY, Stát. úatavea PPOP, SSPPOP Stfedoěeského kraje, ONV odborem vfatavby a odborea · VUlz, KNY a JZD llučov, acbv6lila rada ONV v Kolíně dne 21.1.1975 vyhlášení ochranného p,aaa "Hradiltě ~lučov•. (ONV v lolíně, odbor kultury adilil vybl61ení vfle zaině
ntch inatituoi dopiaem čj. lult./75-Pal. 253 ze dne 27.ll.1975). V podrobné vybl61oe se
uv6di: I., C.parc. jet zahrnuje oblast oobrann6ho péama na hradiiti a pfedhradi1 li. Archeologické kulturní pam,tky obráněné vymezeným ocbrannfm pásmem (významné objekty od
aladli d. kaaenn6 al do plné doby hiatorioké - aidliltě a pohtebiitě z ml. a pozd. d.
kameDD6, bradiětě lidu k. ánětioké, alovan. bradiltě z 8.-9.atol., vojenakf buaitaký
t6bor); III. Omezeni a poclaínky 'oobrann6bo phma, zákaz úprav a změn terénu, výstavby,
I
zfizováni lomd, tětby zeminy, budováni nebo rozěifováni ceet, likvidováni at6vajíoíob
eeat, vykop6ván1 pafezd a Jiné podobné z6aahy bez pfedcboziho projednání• AÓ ~SAV: na
paro.ě. 51/1-2, j66/l, ,o,;1 - k.ú. llučov orbu provádit jen do hloubky 20-2~ o•: vyhláika uvádí ě. parcel. na niob! ae rozkl6daJ1 ovocn6 aady a travnaté plochy, Jet je povoleno obhoapodafovat atejnta zpdaobea Jako doaud a připadnou vfaadbu jen do at6vajiciob
Jaa: uvádi seč. parcel pozellkň na pfedhradi, na nicbl „1 bft provozov6na intenzívni
z•idělatá vtroba; J• zakázána z.měna kultur, tJ. pfeaěny zeměděleké pddy v leani a naopak nebo oaizani ovocnýai atromy. Dojde-li k poškozeni arcbeol. památky v ddaledku nedodrteni podaiuk paaátkov6 ochrany. bude Arobeologiokta ústavem Cs,v vyčíslena lkoda
v 16&, kter6 bulle Odbore• kultury ONV v lolině dána Tinikovi k úhradě. Tato čáatka pak
bu«• zahrnuta do fondu raze" ONV v 1olin6 a poulita na arobeologiok6 YfzkUIIJ této paa6tky. Pr6vo ayaliToati a pr6va vlutnioká nejaou zfizenim oobrann6bo p6sma dotčena.
IV. Oohrann6 pásmo je zakrealuo na plánech, které Jaou nedílnou součáati tohoto rozhodnuti a které jaou ulofeny u OV v ~lučovi, ONV v lolínl, SSPPOP Stfedo6ea. kraje v Prase. AC WV v Praze a JZD lluěov. Hranice oobrannébo páama budou zakresleny v mapovfob
elabor6tMb podle kat. 4zeai. Yyb16ika vatoupila v platnost dn„ 21.fíjna 1975. ULOf :
AC eSAv prao. Praha.

• ,a

J,ludrnáě

01. lOCBBftK. okr. Trutnov

IULT: Stfedovlk. LOl: Plocha aai 50 • na V od aoutoku potokd v Nov6 loobeti, JJV
ed •taaie• VB. OlOLr K6lez v J1lovit6a n6plavu - zfejal splachu z broaady hlíny pfi •elioraci. 161ezoe: Ludik Jirúek, Trutnov, dne 8.11.1975. KhEZ: Okraj nádoby ailnl otfe-
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lf. barTa atfepu tmaTě led6 a! ěedoěern6: ostřivo píačité a kfeminky. Mdte bft ze 13.
atol. ULOf: M Hradec Kr61oT6. lOMENTÁA : Nutnf povroboTf prdzkum. nelze Tyloučit koloni zační oaadu pfi potoku. Jejit Jedna i,et je dod'nea zaohoTAna - loobefe.
Vl.Wol!
94. lOHOUTOV 0 okr. Trutnov
KULT: NovoTěk. LOK: Místni čáat RabiA. prostor oa 15 mV od chaty B.MakoTak6bo
z Trutnova. OKOL: Pfi vfkopu pfikopu pro elektrick6 vedeni - lífka pfikopu 20-25 cm,
hloubka 40- 50 cm. Materi61 - flutohnědf jíl . Sběr M.Makovak6bo v fijnu 1975. NÁLEZ: leramika - zlomky n6dob • vnitfni i oboustrannou polevou. zlomky kaoblQ (17.-19.stol.).
Zea pfi okraji are6lu T ě{foe 08 60 om, Spojované jílemt zfej~ě ohradní zea pdTodni zemědělské usedlosti. ULOf: M Hradec lr6lové. KOMENTÁA: Osada Rabiě vznikla zfejmě na počátku 18.stoleti resp. koncem 17.atol. při rybníku stejného jména, ve voj. mapováni z
r.1764 název Buschhausor. Vznik spojen• kolonizační činnosti hraběte ~porka.
Vl.Wolf
95. KOLfN, okr. Kolin
a) KULT : Bylanská. LOK : Pozemek n.p. Karborundum, závod Rekord. pfi J okraji Orebitské ul., tj. ZM 13-32; oa 66 DD od S a 165 mm od V sekční čáry (patrně ppč. 1915 - dle regulačního plánu města z r.1893). OKOL : Záchranný výzkum M Kolin dne 18.VI.1975:
atavba parovodu. NÁLEZ: Porušený bylanský žárový hrob : tel. n~t, celkem 9 (rekonstruovaných) nádob (1 zásobnice, 1 "mísovitá amfora". l hrnec s plastickou páskou a 6 mis a misek). střepy z dalších tři nádob, zvířecí kosti. ULOt: ml Kolin, přir.č. 5/ 75. KOMENTÁA:
V r.1973 zachycen v blízkosti výěe uvedeného nálezu zbytek bylanského hrobu v ňipské
ul. - viz NZ v AÚ ~SAV Praha, čj. 3835/75.
b) KULT: Ýl. d. hradištní. LOK : Kouřimská ul. čp. 14; ZU 13-32: oa 46 mm od S a
178 111111 od V sekční čáry. OKOL: Nalezeno dne 23.III.1945 při stavbě krytu pod domem čp.
14 majitelem domu Karlem Netikem; do r.1975 byl nález mezi neevidovanými ptedměty v M
lolin. NÁLEZ : 8 mladohradiětnich stfepd (10 .-11.stol.). ULOt : M Kolin. přir.č. 8/75.
KOMENTÁA: Nález je dOležitý pro těsné sousedství s prostorem kostela sv.Bartoloměje, tj.
plochou, kam je kladeno předpokládané slovanské hradisko.
c) KULT: ~asný středověk. LOK : Husova ul. čp. 15, JV cip ppč. 186/2, Kolin (tj.
ZM 13-32 ; 43 mm od S a 179 111111 od V sekční čáry). OKOL: Porušeni objektu při hloubeni základ~ pro obchodní d~m a bytové jednotky; nález obláěen dělníky ze stavby; záchranný
výzkum proveden U Kolin dne 14.111.1975. NÁLEZ : V hloubce oa 3,5 m od dnešního povrchu
podchycen zbytek studny, zahloubeně 80 cm do skalního podloti. Její stěny tvořilo na
vnitfni straně lioované, nasucho stavěné zdivo z lomového kamene. Velikost komenO nepfeaáhla 50 cm. Pddorys •tudny byl patrně čtvercový (135 x 135 cm) . Dochovaná výška zdiva max. 160 cm. Z výplně získány 3 celé nádoby (jedna byla poškozená). 19 tragmentO n
peoky oToce (tfeieň. slivoň?). leramika mA dvoji cbaralter. Setkáváme se se zbožím,
které naTazuje na domáoi brnčifskou tradici, avšak převahu mA keramika blízká tzv. kolonizačnímu zbo!f. Malováni nebylo zjištěno. Keramiku lze datovat do 2.pol. 13. až poč.
14.atol . ULOf: M Kolin. pfir.č. 2/75. LIT : Zb.SedlAček 0 NZ v AÚ Praha, čj. 6960a/75;
týt. Pfispěvek k poč6tkdm města lolina, AR 28 0 1976 0 str. 548-552. KOMENTÁn : Zbytky ob sahu stfedověké studny jaou jedním z prvních závažnějších archeologických nálezů z počátku města •Nového• ~olina.
Zb.SedlAčok
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96. KOPISTY, okr. Most
KULT:

Středověk .

LOK: Are61 obce. OkOL: Pfedatibovt zAcbranný vfzkum , s tudium

•tfedověk6bo oaidlení Kopist (25.III.-2.VII.1975). N1LEZ: Hlavním emyelem vfzkumu v ro-

ce 1975 bylo ověřováni představy o topografické situaci na lokalitě. Tato pře dstava j e
zalotenn na tontrontaci výkladu píaemnfob pramenO • ter6nní •ituací a ~doryeem zachJ cenfm v 18. a 19.stol. - Dosavadní výzkum ee konal na tfech etanoviětícb. Dvě z nich
Jsou v nejvýrazněJAi části ter6nnibo reli6~u překryté zAstavbou, třetí je v areAlu tvrze. - Stanoviětě 1: Sonda 10 (8,2 x 2,5 m) obja•nila etratigratickou situaci na atanovišti. Zachytila hradiětní jému (340 x 160 cm), hrodiětni a prav ě ké vrstvy. Obdobné situace bez výraznějiich objekt~ byla v aondách 11 a 12 (3,5 x 3,5, 3,8 x 1,6 m). - StanoviAtě 2 : Sonda 20 (11 x 3 ml zachytila linii hrany nad mírným svahem k potoku (tak
lze upřesnit rozsah plochy pro budoucí vfzkum). Nad hranou zbytek vrstvy a dva Mělké
objekty a ker11J11ikou z konce 13.stol. - Stanoviště 3 : Sonda 30 (24 x 2 ml pro!ala větěi 
nu areAlu tvrze z-v B111ěrem. Odkryla věnec zaniklých hospodáfakýoh staveb pfíaluěejici cb
k tvrzi a zachytila dva bloky intaktnich s ·nzk~ vrstev s ptisluěnými nevýraznými objekty. Oba bloky v celém rozsahu obsahovaly hrndiětni keramiku. V sondách 31 a 32 (7 x 2 a
7 x 5 ml byla základní situace obdobná; v sondě 31 hradiětní jáma s bohatým keramickým
souborem, v sondě 32 bohatá hradištní vrstva. Sonda 33 (17 x 2 m) zachytila čáat neznéa6ho prOběhu pfikopu tvrze a zbyt ek terénu 13.etol. Stanoveni pravděpodobného prOběhu
přítopu je velmi dňletité pro další plánovéni výzkumu. - V roce 1975 byl y vytvořeny
předpoklady pro rozvinuti výzkumu lokality, určené k zániku. ULOt: AO CSAV expozitura
Koet. LIT: Cj. ,95, 588/75 Most.
J.Klápětě

97. KOSICE, okr. Hradec Králové
KULT : Středověk - tvrz. LOK : Poloha Kvočna, JZZ od obce na pnrc,č, 528. OKOL : Terénní pr~zkum. NÁLEZ : Terénní obhlídka tvrziště, které má prOměr 20 maje obklopeno
příkopem• plochým dnem. Příkop je na Z straně ěiroký at 10 m a hluboký 2 m. Na dalších
atranách je méně výrazný. Tvrziště má neroTný povrch a je zarostlé hustým porostem. kterf atěfoval prňzkwn . Tvrziětě je značně porušeno atavbou. patřící mysliveckému sdruteni
a hrázkou, která běží směrem k blízké řece Bystřici. LIT: A.SedlAček, Hrady, zámky a
tvrze••• V, atr. 301. KOMENTÁA: Lokalita není vzhledem ke svému stavu vhodná pro archeologický výzkum.
J.Sigl
98. KosoA. okr. Praha-západ
KULT: Eneolit 7, atfedni doba bronzová 7. LOK : Obecní pískovna nad SV svahem udo11 Berounky, Jod obce Kosoř, ppč. 262/1. OKOL: Záchranný výzkum 21.-22,Vl. a 8.-9.XI .
1975. NÁLEZ: V okraji pískovny byl zjiětěn a zkoumán sídlištní objekt č. 3, letící ve
vzdálenoati 13,5 m jihovýchodně od JV rohu sondy z r.1972. Cást sídlištního obj. 3 byla
zničena těžbou pieku. ~lo pravděpodobně o čtyřúhelníkovou slabě zahloubenou chatu sudusanou rovnou podlahou se stopami vypáleni. Při okrajích objektu byla výplň silně promíAena uhlíky i většími zbytky spálených dřev, které s největěí pravd ~podobností ukazují
na roubeni stěn. V nevelkém množství byla získána nevýrazná keramika, nedovolující zatím
blitlí určeni. ULOt: Expedice AO ~SAV Závist.
P.Drda - N.Venclová

99. KOSTELEC NAD CERNflU LESY, okr. Kolin
KULT: Eneolit?; sttedoY6k - novověk. LOK: ZSO Culunantl (nebo také Lhota u Jevan) ca 2.s-3 km JJZ od Kostelce n. C.L.: · ppč. 517/1 (lučina), JZ oip ppč. 500/1 (lea),
JV okraj ppč. 518/1 (pole). Z část ppč. 508/1 (pole) a dalěí, tj. ZM 13-31; okolí proaečiku 195 aa od v a 167 aa od S sekční čáry. OKOL: Terénní prAzkum dne 10.VIl.1975.
NÁLEZ: Sběrem a nápichoYjai sondami zjiětěny a předběžně datovány objekty ZSO z 15. - poč. 17 . století na ppč. 508/1 (pole) a na ppč. 517/1 (lučina): větěi množství keraaickfch zlomkň - světlé retně zboží neglazované, někdy a bílou nebo červenou malbou.
zakuřované zboží a střepy a vnitřní glazurou (větěinou zelent odstín, lx malováni): na
pozemku ppč. 518/1 (pole) - střepy z 2. pol. 13. až poč. 14. atoleti: patrně eneolitické střepy na ppč. 508/1 (pole). ULOt : K Kolin, pfir.č. 6/75 a 7/75. LIT: Napf. A.Sedláček, Uistopianf alovnik, 512. Fr.~imáček, Kronika Kostelce n.C.L. a jeho okolí, I, Kostelec n.C.L. 1935, str. 109-111. Doplněk k literatuře: A.Pospiěilová, lb.Sedláček: Zprá•• o prňzkUlllu, A~ Praha čj. 5598/75. KOMENTÁA: ZSO Cukmantl - poslední zpráva o její
exietenci z r. 1637 ; její zánik je kladen do r. 1645; v r. 1677 je uváděna jako puatA.
lb.Sedláček

100. KOSTELEC NAD VLTAVOU, okr. Písek
lULT: Ml. d. bronzová (k.knovízská), ml. d. hradiětni. LOK: Mapa 1:25000 22-232
Kostelec n.Vlt. 175 111111 od Z a 145 on od S s.č. je situován střed lokality. OKOL: Sběr
na aidliěti poruěeném orbou a melioraci. NÁLEZ: Střepy a mazanice. ULOf: AÓ ~SAV exp.
Plzeň, pf.č. 38/75.
P.Břicháček

101. KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU, okr. Teplice
KULT: KnoTizská, ětítarská, latén. LOK : Ct. NZ 51/75 (M Teplice) . OKOL: Sidliě
NÁLEZ: Keramika. ULO! : M Teplice, č.pt. 51/75. LIT: Starěi nálezy : Zprávy-studie
OVIIT 9 1973, 27-28, obr.,. KOMENT1ft: Upřesněni rozsahu sidliětě z r. 1973.
tě.

J.Waldhauser
102. KOŠUllBERl, o. Luže, okr. Ckrudim
KULT: Středověk. LOK: Hrad Koěumberk. OKOL: Dohled nad vyklizovánim prostoro v
renesančním paláci a kapli; zjiě!ovaoí vfzkum. NÁLEZ: V prdběhu roku bylo prováděno vyklizováni materiálu z prostoru renesančního paláce, aby byl zmeněen tlak na klenbu opravovanfch sklepních prostoro, Při tom bylo získáno větěi množství keramického materiálu,
převážně z nádob, které mňžeme datovat na konec 15. a hlavně do prdběhu 16. století. Obdobné práce byly prováděny i v sousední kapli, kde byla po odstraněni podlahy v prostoru nad valenou klenbou výplň, která obsahovala úlomky cihel, maltovinu a zahliněný písek. V této vfplni nalezeny střepy datované do 15. - ~~· stol. Zjiě!ovaci sonda byla situována v prostoru starého hradu, v těsném sousedství šachtice 8, vykopané v r.1973.
Sonda měla rozměry 2 x l a a bylo v ni zjiětěno celkem 14 vrstev, z nichž vrstva 14 byla černošedá• bojn:fmi úlomky čediče a neobsahovala ji! žádné archeologické nálezy. Nejstarěi keramika datována do poloviny 13. století. ULOf : Dep. M Hradec Králové, př.č.
171/75, 173/75, 170/75.
J.Sigl
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103. lOVlRY . o. Z6kolany, okr . lladno
a) lULT1 lnoYiz•t,, hradiltn1 etfedni at aladli. LOl1 Dude6 - m i t fn1 •al, rotunda . OlOLs Syat„atiekf Yfzk•. R1LKZ : V aleioi kYltnu at 6enenoi byl zab6Jen •r•t•utiott Yfzkua u rotun•1 • •.Petra a PaTla na Bud61 • oilt• dato•ati at6Ya j1o1 rotundu,
Jtj1 zalolen1 a Tztab k vnitfn1au Talu. Ytzkua valu proktzal dvl •lo•anek6 hradby nad
aebou a atar11 a1dliltn1 Tratn lmoTizekou. Oe1dlen1 lmoT1z•t6 pfedobtzelo zalofeni alo yanakébo hradtaka. Meje tarli •loTanakt vretva •• 46 datovat podle roztroulentoh zlolllr.d
do doby po6,tkd naliob hradil(, do pfeloau s.-9. atol. Jde o hradbu koaoroT6 hradebni
tonetruket o 11foe, aetrG. Mezi hradbou a lodi ko•tela zjilt6na akupine hrobd z poě.
10. atolttí, kter, nepfiao pom6h6 datovat i rotundu aaau. Starli aloTanakt tortitikaoe
J• pftvratvena aladl1 hradbou, zna6nl _~~~u!djlí, ronil! toeoroT6 konatrukoe. Tyto aloyanak6 vratvy jaou naruAeny aladlf.11 hfbito•••, uiivanfa al do atol. 18. Ziakant atratigratiokt prolil T rovinl aladli hfbitonii zdi •ytv6f1 ztkladnu dftleiitou pro ohronolo111 i dalli pokraěovhi eouatani6bo vfzkuau. Ddletitf je i obaab etratigratioky eevfené
akupiny hrobd . ULOf : !O ~&V prao. Praha.
M.Šoll•
b) lULT z Hradil tni. LOl: Bude6, TDitfni are61 hradiit6, ead pfed hfbitovea.
OlOL: Sy•t-attokf Tfzkua od 15,VI. - 29.11.1975. Nil.BZ: Dokon6ení •tztuau • proetoru
aa16bo eadu S od Spytibn6YoYJ rotundy, zaěat6bo T r:1013. Byla zJilt6na fada •1dliltníob
vretev, poěínaje lmovizakou a pak alovanakou o• pfeloau 8./o. atoleti al do 13. atoleti,
• doklady pozd6jlíoh tar6nnioh 4prav. Y t6to eezÓn6 byl objeven zatím nejatarii •ldvan•kt horizont na hradiiti • k41ovjai objekty a Jaaaai. Zachoval•• v Z 6áeti •ond6te,
kde byl pfekryt eplaohy a de•truJr.oi z blizk6ho valu a dokl6d' jej pfedeTiia k•r•ika na
pfechollu aezi •tarobradiětnia a atfedohradiitnia atylea, atarobylt typ oatruhy ad. Stfedohradiltni t,zi reprezentuji dvl . polozemnioe • proatfa obnilt6a. Zv16itě intenzi•nl ••
projeTilo mladobradiltní oeidleni, aiaty doloten6 at ve 6tyfeob horizontech. Příbytky
z t,to doby J•ou dvojího typu: k61ov6 • duaanfai JiloTflli podlahami, ěaato obnoYoTanf•1: aruboY6 na kamenntoh podezdiTkich a• kaaennfai krby. Rad niai byly jil jen novově
ké aav6lky a 4pravy beze atep oaidlen1 . ULOfi A~ e&v prao. Praha.
z.v6ňa

104. lOŽLANY hrad ANGERBACH, okr,

Plzeň-aever

KU LT: Středo v ěk . LOl: Zbytky bradu Angerbachu na oatro!n6 nad soutokem Hr6deck6bo a ldzovak6bo potoka a Votehov:fa rybník••• OlOL: Z6ohrannt ayetemati cký výzk1111 čer
venec - • rpen 1975 . NÁLEZ: DT0Jdiln6 di•pozioe, opeYn6n6 pfíkopy a valem , opyě pod hrade• Je pfe!at dalěimi dv ěma pfíkopy. Na lokalitě, amatérakfai vfkopy ailně porušené
bylo polo!eno 7 aond . V are6lu Jfedniho bradu byly zjiětěny ter6nn1 6pravy,
iifujici jeho plochu, zAkladovt tlab lehk6ho opevnění a odkryta nejvýatavnějlí budova
oe16 di•pozice - do ak61y zaaekan6 zemnice, obezd6n, kaaennou plentou bez pouliti malty.
Drub6 oddlltni bradu bylo Y ětle a z bokd opevn6no aypanfa vale•, kterf zfejm6 měl pOvodni t„ennou čelní plentu. Zadní č,at zaujímala velk6 obd61n' br6zděn6 budova a kroaě
toho byl zachycen uad r ob dalii aa16 zemnice. Na z6klad6 ntlezd lze vznik bradu pfedb6ln6 k16et1 do poloviny 13. atol . a ztnik do prdblbu •toleti náaledujicfho. STfa arebaiokfa typem ae brad f adi aezi pfeohodn6 diepozioe, byl zfeja6 patfi k jejich mladlia
uk6zk6a. Bietoricky Je aolno lokalitu interpretovat jako loveckt hr6dek, pfieluěnf k
bradu Tffovu (An1erbaehu) T odlebl 6 části jeho panatvi. ULOf: AO tsAV prao~ Praha. LIT:
Z ěj. 8698/75.
T,Durdik

,o
105. KO!LANY, okr. Plzeň -sever
lULT : stfado•ěk. LOK : 30 krokň Jod ohradní zdi kostela T prostoru septiku Tepfina JZD . OKOL : Nález pfi hloubeni septiku, z ' tmavé vfplně objektu z hloubky ca 1 •·
NÍLEZ : zachovány čtyfi kerM1ické fragmenty a část telezného note. Vlechny zlomkJ přialu
ti brnc~m. Jeden je zdoben rytou intervalovou šroubovici, dalAí • jednodule upraTentm
okrajem a lomenfm profilem, ne lomu vpichy, na těle zřejmě rytou intervalovou lrouboTioi. Zbylé dva zlomky pfisluií otraJ6m. Celt aoubor lze datovat na poč6tek 13. nebo Jelti do 12. atol. ULof: M lotlany. LIT: NZ ěj. 5345/76, lOMENTÁfl: NAlezy dokumentuji nej•
atarši !Azi osídleni lotlan, v pisemnfcb pramenech poprvé pfipomínanfch k r.1238.
T.Durdik
106. lRÁLOVlCE, o. Ofino•, okr. Kladno
KULT: lnovizské sidliitě. LOl: Stfed obce, ZM 12-21 Kralupy o.Vltavou, 98 - od
z a 106 mm od J sekční čáry. OlOL: Pfi vfkopu kanalizace, vedené podél silnice od kapličky směrem Z do Neprobylic, bylo pro!ato 12 jam z období kult. knovízské . N1LEZ : leraaika , zviřecí kosti, poměrně velké lllllofství kamenných drtidel. Objekty byly zahloubeny do apraAového podloti. ULOf : A~ tsAV prao. Praha. LIT: Z čj. 3959/ 75.
V.Moucha
107. lRALUPJ N. VLT. IV - Minice, okr.

Mělnit

a) KULT: Mladohalltatské hradiAtě. LOK: VJV od bfvalé obce Yinico. OKOL: Pokra6ováni aystematickébo vfztumu NM v r,1975. NÁLEZ: Dokončeni pr6kopu příkopem - iífka
pfikopu 6 m, hloubka 2,80 m, vyhlouben do pevné bfidlioe, ploché, oa 1,50 • ěirok6 dno.
Z nejhlubších vratev výplně příkopu pocházejí zlomky téměf celé nádoby s černou malbou
na červené engobě a zuhelnatělé zrna. Sondét podél severního okraje ostrotny ukAzala,
te pfikop v téměř nezmenlené lťfi sah6 at k okraji a znovu pout6zala na mofnoat větších
terénních úpr av na západní vyvfěené ěásti oatrotny. Odkryv ve atfedu ostrotny zachytil
několik Jam a znaěnt poče-t tftloTf;h jBJ11ek. ULOf: NM Praha. KOMENTÁA: Vfzkum pokračoval
v r.1976.
b) KULT: NegatiTDÍ zjiltěni. LOK: Levá strana Pratsk6 ul. od telezničniho pfejezdu trati Kralupy - Kladno směrem ke kostelu. OKOL: Pr6kop pro vodovod (ca 0,70 m Airott , 1,00 - 1,50 m hlubokf, 600 • dlouhf). NÁLEZ: Bez nálezň. KOMENTÁA: PrOkop byl sledován pro dřiTějěí bohaté nAlezy ze Tei.
u.slabina
108. KRÁSNÁ LfPA, o. Křimov, okr. Chomutov
KULis StředoTěk. LOK: Zbytky hradu Hausberku. OKOL : Povrchovf pr~zkum v r6mci
prOzkuau brad6 Y okresech Kost a Chomutov a na základě nAlezO keramiky, referentovi pfedanfob, NÁLEZ: Hrad, o němt neni v psanfch pramenech zmínek, má zajímavou dispozici.
Zhruba kruhové JAdro, na němt je patrno několik prohlubni (některé mohou bft pozOetatkelll Preidelovfch sond), Je obtočeno valem a příkopem. Val na vstupní a protilehlé straně přechází zhruba v podkovovitá odděleni hradu, která maji takfka ehodnf pOdorys. Celt
komplex obíbA dalěi pfikop a val. Ózkou ěiji, po niž je veden pfistup, přetinA pak dalAí přitop. Nad zemi nejsou patrny pozOatatky zdi. Byl pořízen terénní náč r t . Prozatilll
je.dinou pomftckou k datovAni této nezTyklé dispozice je nalezeni keramika ze 14. století.
ULOf : AÓ ČSAV prac . Praha . LIT: Z čj. 5777/75 .
T.Durdik

,1
lRAŠOV brad viz BOHY, o. lo1ojedy, otr. Plzeň-aever
109. KftEMYf, o. Obniě, otr. Teplioe
lDLT: Ódajn6 kooYiz•t6 Yflinn6 •idliltě, LOK : Vrch Sandberg, SZ od osady (aezi
PĎoviěty. OKOL: Prdztua referenta, dne 19.111,1975.
IÍLEZ: Vroh Sandberg (na dnelnioh aap6oh bezejmenn6 tóta 266 a) je libfa Yfohozea ěe 
diěov6 •k61y, Jeho V etrana Je z velt6 ěáeti miěena iětbou k•ene. Pod V a J 4pati• •e
rozt16dala tzv. LedeburoYa piatovna, Y nit pfed Y6ltou prokopal o.Tachakert anotatvi
tnovizetfch objettft. Vz6jean6 aouvialoat obou poloh Je zteja6 a oběaan6 nllezy z Yrobu
Sandberg lze tat lehoe vyevětlit. Tím oYie• odpad6 teorie o vflinn61l eidlilti. LIT I Hláleni ěJ. 1236/75. lOIIEJITÁA: Jako kooY1zat6 vflinn6 eidliltě poloha uYedena v pr6oi Tbe
lnoYiz Settl•ent ot North- We•t Boheaia, etr. 6, •

m, okraj• lfeayte a J okraj• oboe

•

z.s.rt

110, lftIMlCB, otr. PlzeĎ-eever
lULT: Sidliltě t. • lineární ter•it~u, vypíchané a JordanoYak6. LOK: Pfi ailnioi I 12, v proatoru piamen -iaice nápieu Ktiaice na ZM 11-,, Nftany. OlOL: Ter6nni p~ztua a z6ohrannt vfztua na etrtyt6oh pro ataYbu benzinovfch ěerpadel a v profilu YodoYodni rfhy 2.x. - 17.ll.1975, prov6dlnt epoleěnl Z6padoěeettm muzeea, expozitarou
Y ,1zni a expedici Ad Y Bylanech. NÁLEZ: 102 objettft (17 jamek, 6, Ju, 19 eouj6111
~ vfvratft). ULOf: Do~a•nl expedice Ad v Bylanech. LIT: Hláleni ěj. 8832/ 75 AÓ.

,a

a

A.Danel - P.Braun - M.Doubov6 - F.Prfda - I.Pavlft - D.Soukupov6
111. tftIVOKL1T brad, otr. Ratomik
lDLT: StfedoYlt. LOl: St6tn1 hrad lfivokl6t. OlOL: 3.eezóna zécbrann6ho •J•teaatiok6bo vfztuau bradu, tYlten - ěerven, f1Jen - lietopad 1975. NÁLEZ: lromě rozlifent
ploln6ho odkryvu ve epodnia nádvofi byly polofeny 2 aondy v hornia bradě, 3 pti vnějlt
atlnl vetupntho kfidla a 2 pfi nádvornia prděeli purtrabatvi (obr. 9). lroal toho bylo
aledovúo tlfent zúypd v proetoru Zlat6 balty. Plolnfa odkryve• bylo zjiitěno potra6oYú1 zaniklého ranl 1otick6ho pf1ěn6ho tfidla, • nim eouěaen6 zeanioe a mnofetvi drobnfob objektd, Jato! i dallt etratigralie 13. století. V bornia hradě ptineela z6Tain6
n6lezy obzT161t6 eonda II (etratigratie 13. atoleti, zbytek bronzo•,ho aquamanile ěi
miaky na noft6cb, ě6et pozdnl aotict6ho parapetu přechodu mezi kr6lovekfm a kr6lovninfa
tftdlea, enad pr6oe Hanuie Špiee apod.). Sondy pfi čele horniho bradu pfinesly vzhlede•
t radikllnta ter6nnta áprav6a na pfelomu 14. a 15, atoleti pouze mladli n4lezy. Sondllf
pfi purtrabetvt byl ovlfen pr6blh zaniklé raně gotick6 podsklepené stavby, konatatoYan6
Ji! Y r.1973 Y ěacbtici 3& geologick6ho prdzkuau. Vfzkumem, ktert bude jeAtl někol i k let
pokračovat, byl• r.1975 doplněn obraz raně gotictf diepozice, jejich počáttft a vtyoje.
DLOf: AÓ fSAV prac. Praha, LIT : Z ěj. 5172/75, 9228/75, BZO 1973, 1974.
T.Durdik
112. lU~BA, okr. Pteet
a) lULTr Kobyly ze etfedni doby bronzov6 a bltfe kulturně neurěen6 . LOl : Lea
Br6ntt. OlOL : Revizní prdztua ,.VIII,1975. NÁLEZ : a) Skupina 8 mohyl v lesní trati U jedl•, noYIJi t6f U aohyl~ 1100 • JZ od h6Jovny · u tfitku, na obou stran4ch leani ale j e, na
ppě. 1913/1.2 aenit aohyly J•ou zachovaně, a mohyly prokopané prokopem Z- V, 1 •~ltl aohyla •' prokopanf etfed, 1 aohyla zničena z jedn6 tfetiny leani aleji a 2 aohyl 7 Jeou
ěieteěnl poruleně. V profilu prokopanfoh mohyl patrnt hlinitopisčitf materi61 • jednot-

livfmi kameny. b) Skupina 17 mohyl pfi kfižovatoe lesnioh cest (kóta 443 , 2 • - na starfcb mapách 449 m), 1200 m JJZ od hájovny U kfifku, na ppě. 1924/i, 1913/1, 1914. Mohyly jsou většinou zachovalé, 3 poruěeny starAimi vfkopy. o) Skupina asi 9 mohyl v okolí
tÓty 449,6, 1050 m JJZ od h6jovny U kfifku na ppě. 1924/1. Mohyly Jsou aenAi, kÓta Je
umístěna na jedné mohyle. d) Skupina, mohyl znaěoě poruAenfob af zničenfoh oa 500 • JZ
od skupiny a) (U jedle), na ppě. 1913/ 1. e) Nejietá malé mohyla na ppě. 1924/1 na rozhraní kataatrň luěefe a lvětova, 250 m JJV od hájovny U tfittu. f) Mohyla ca 2 u JZ od
h6Jovny U kfifku pfi leani oeatě. g) 3 nejiaté mohyly aai 2300 • JZ od hájovny U tfi!ka.
LIT : J.lytta, Zájmy milevského kraje, l.X.1940, ě.10, atr. 1: ZPP V, 1941, 78 (Dabakt):
B.Dubakf, Pravěk jifnich ~eoh, 1949, 99; J.Michálek, Městské muzeum v Milevsku, Z~SSA,
Supplément 7, 1969, 19. KOUBNTÁA : Vfztum B.Dubakého patrně ve skupině a) nebo b):

•
pozdně halAtataká.

J.Frobliob

b) lOLT: k. knovízská af
LOK: Stfed lokality 900 m JZ od kaple Y obci a 860 • JV od kÓty 418,9. OKOL : Sběr na sídlišti porušeném orbou. !ÁLEZ: StfePY• ULOl : Aň ~&lV exp. Plzeň, pf.ě. 103/ 76 .
P.Bficháěek

113. lRLBNY,

m.č.

Hradec Králové, okr. Hradec Králové

KULT: Slezskoplatěnioké a aladohradištni sidliště. LOK: Zelené ulice, parc . a.
1858 a pole paro.a. 571. OKOL: Záohrannt vfzkum 17.111.1975. NÁLEZ: V délce 120 m znatelné kulturní vrstYa, datovan6 atfepy do alezskoplatěnick, kultury. Naproti ěp. 118 byly znatelné a J6my a keramikou III. stupně slezekoplat. kultury. Sběrem na poli parc.6.
571, aai 250 m Jod těchto objektd byly získány dalAt elezakoplatěnické střepy a mladoat pozdně hradištní nálezy. ULOf: U Hradec · tr., př.ě. 99-101/75. lOMENTÁA: Jde o sídliště, zjištěné L.Domeěkou na paro.ě. 431 a 597.
v.Vokolek
114. lvfTOV, okr. Písek
lULT: D. bronzová(?), pozdně halštatská, ml. laténská. LOKz Osada Hamr, návrAi
na soutoku potokd, mapa 22-23, 1:25000 Oslov, střed lokality 115 mm od V a 46 mn od S
•.ě. OKOL: Sběr na roza4hlejě1m sidliAti, dnes prakticky zničeném orbou. N!LEZ: Střepy
a mazanice . otol: AO es,v exp. Plzeň, pf.a. 12/73 a 37/75.
P.Bficháěek

115. LEDCE, okr. Mladá BoleslaY
KULT: Kladobradiětni sidliitě. LOK: Vfchodni část zahrady domu čp . 103. -OKOL :
Pfi hloubeni JIIJII pro ovocné stromy nalezl ing. F.Bernat na začátku 60.let. NÁLEZ: 4 stře
py (stfep okraje hrnce se vaeky na ásti, zlomek podbrdli, stfep zdobent Aroubovici,
střep dna se znaěkou aest6vaJ.1oi ze svastik?). ULO! : AÓ esAV prac. Praha. LIT : NZ ěJ.
5985/75 . KOMENTÁAz V regionální litnatufe Je prý uváděno v blízkosti hradiště nebo
tvrz; mofnosti poYrehovébo sběru nejsou velké .
Sl.Vencl
116. LEDENICE, okr. ~esk6 Budějovice
KULT : Stfedni doba hradištní, férové mohyly. LOK : Vápenickt kopec, kÓta 555 m.
ZK 32-22 <eesk6 Budějovice), 60 m od V a 145 mm od J sekěni ěáry . OKOL : Ptedstihovf
záohrannf vfzkum na trase plánované pfeldfky silnice Borovany-Ledenice, která letí

v úseku Mtov-Ledenice na ložisku ktemeliny, jejít t ě fbu zde plánuje investor ptelotky
Colatrig Borovany. Ne akci upozornil vedoucí investičního oddělení závodu Colalrig V.
ladlec. Výzkum zah6jen 14.V. a ukončen 2.7.IX.1975. NÁLEZ : V Jitní okrajov6 čéati lea a
v poloze Vápenický kopec skupina •ohyl, letici ne mírném svahu . Plé.novan6 ptelotka silnice prochézí attedem mobylníku . Stétni lesy, které provéděly tětbu atromň v době záchranného výzkumu, těiily kulatinu zč6sti mohutným strojem Volvo, ale zč6ati ae poratené atromy odstraňovaly z mohyl i svépomoci. Předevěim tam, kde bylo nebezpeěí, te mohu tn6 kola atroje Volvo by poni či la mohyly. Největěi ze zkoumanfch mohyl vykazovaly prOm ěr
8-10 m, v ojedinělém případě podélné mohyly, 14 m. Vfěka profilu dosahovala max. 120 cm.
V zásypu mohyl byly nalézány střepy nádob zdobené vlnovkou, popelovité místa na úrovni
zpravidla nevykazovala výraznou koncentraci ani tér. Dr{ uhlikň byla vice či aéně zaetoupena u větěiny zkoumaných mohyl v celém zásypu pléětě mohyly. V kyselém pňdnim proatfedi se dochovaly přepálené kňstky - podle dosavadního zjiětěni - Jen u mohyl č. 5 a
27. V mohyle č. l - kromě střepň nádob z doby hradiětní a míst koncentrace uhlikň - byla nalezena skleněné perla-korál . Dochované celé nádoby byly nalezeny jen v nizkfch mohyléch v Jitnim úseku mohylníku, v mohyle č. 26 a 32. Nádobka z mohyly č. 26 mé velmi
archaický vzhled. Z nélezň teleznfch předmětň je zde doložen srp značně prostoupený rzí.
Byl proto uložen do ochranného sádrového obalu. Výzkum skupiny mohyl pokračoval v r.
1976. OLOf: Jihočeaké muzeum Ceské Budějovi c e. LIT: Nálezové zpráva čj. D-2207/ 75. 10MENTÁA: V literatuře nebylo dosud toto pohtebiětě uváděno. V r.1975 bylo prozkouméno 28
aohyl. Podle dosavadního zjiitění se zdá, že mohyly v jitni okrajové části mohylníku
jsou nálezově relativně bohatěí. lonečné závěry bude možné předložit af po dokončeni
•tzkumu na celém úseku pl,nované ptelotky ailnice.
J.Poláček

117. LHOTA, o. Dolni Bteiany, okr. Praha-západ
lULT: Hradiitě z ěaané doby laténské, keltské oppidum; kostrové hroby slovanské .
LOl: Záviat-akropole, brána A, předhradí. OlOL : Výzkum od 22.IV. - 14.X.1975. NÁLEZ : Výzkum Y JZ ě6s ti akropole. Doklady stavební aktivity pozdně laténského období byly zachyceny ve třech po aobě néaledujicích horizontech. 1) V nejmladěim horizontu byly doplně 
ny pňdoryay velkfch povrchových staveb a dalěi stopy po dřevěných konstrukcích (část
základového flabu, kOlové jámy v sekt . A 27/6, A 26/ 12 - A 11/ 5,6). V sekt. A 27/6 byla
v lifce 2-2,5 • zjiětěna nevýrazné kamenito-ětěrkové Oprava cesty, navazující na ásek
odkrytf v r.1973 v sekt . 2. lromě keramiky bylo nalezeno dno nádobky z modrého skla. T6auf horizontu náležela malá kruhová j6ma 4 se železnou sekerou. V sekt. 3-5 sondy A 21,
na koruně valu, pokračoval odkryv aoudobého palisádového žlabu, probíhajícího paraleln6
a JV okrajem akropole. 2) Ve starěim horizontu, v podloži nejmladěi chaty , byl doplnln
pňdorya malé pozdně laténeké polozemnice. 3) V čáatečné superpozici s touto polozellllici
byla č6at jelti atarliho pozdně laténského eidelniho objektu, z jehot výplně pochézejí
bohaté n61•zy, aj. zloaek iaportovaného bronzového cedníku. Součaané jeou patrně i dvě
Jámy• keraaickými n61•zy na koruně valu, v sekt. A 27/4. JZ část akropole v období
pozclni halltatakélll - časn6 laténském: ve 4 m ěirokém fezu v sektorech A 26/15 a A 11/ 6
•• potvrdil pfedpoklad o eůatenci aohutného, do skály vyl6.man6ho příkopu, sa6fujicibo
pňvodnl napfič akropoli, Y aouaedatvi tzv. la11enného stolu. Ve zkoumaných aistech aěl
pfikop lífku kole• 10 • a aax. hloubku 4,05 m. Jeho prOběh byl •ledován v d6lce 16 ••
Ra Y od Tiůtfniho okraje, v odatupu 3 •, byly v aondéch A 11 a A 13 zkoua6ny pozňatatky
aoučaané hradby, palie6dovt lio a neJepodnějlí ě6at kamenit, rampy, zalotené na alabé
Tratvi z pozclni doby bronzové . Vfzkum brány A. Vfzkum v prostoru V křídla bré.ny A ae
aoutfedil na feleni ati!ejnioh otázek pozdni laténakého opevněni a oaidleni a rozaahu
•loTanatého pohfebilti. 1) Byl dokončen odkryv pravoúhlého pňdoryau obj. 13, domu ae z6kladoytm !labea. V aekt. Ll - L2 byl zachycen prňběh S ramene flabu až po SV n6rotí. Ve

''
vrchních vratvách nad úrovni obj. 13 vytvářely pod podzolem ploěnou úpravu drobné kame2
ny. Ve dvou etapách se dále zkoumala plocha sekt. C4 - J4, C5 - J5 (32 m ). Výoh. partii (aekt. 14 - J4, G5 - J5) pod humusem pokrývala obdobná vrstva drobných kamend. Stře
py mezi nimi patřily převáině pozd. d. laténské, ojediněle byly vtrouěeny střepy hradiAtni. Pod kamenittm pásem .v sekt. 14 - 15, J4 - J5 ae ukázala tmavěi vrstva (obj. 32),
ohraničená pouze při Z straně a četnou pozd. laténskou keraaikou a zviřecimi kostmi,
aiaty překrytá spálenou mazanici. Orientace obj. 32 byla shodná jako sousedního domu
č. 13. Pro akoi sledujioi charakter opevněni brány A se využil zářez novodobé cesty,
v misteoh pOvodniho ohybu východního křidla brány. V bočních profilech cesty se ukázala po začiětěni horní část zasypaného příkopu, vyhloubeného před valem. V těchto mi•teoh by la proto poloiena aonda F 33 o rozměrech 9 x 3 m. Podél výohodniho profilu byly
zachyceny stopy po mladěi úpravě obranného systému: palisádový tlab v krátkém úseku a
dvě dalěi kOlové jamky, zahloubené do výplně etarěiho příkopu. Při Z profilu a ve stře
du aondy se zjistily okraje atarěiho příkopu, širokého 6 m a vylámaného do skály. V jeho výplni, poď hlinitfmi vrstvami, se ukázala šikmá destruovaná vrstva velkých kamend,
pravděpodo bně z licni zdi zřícené hradby . Při Z profilu byl příkop vyčiětěn at na akalnaté dno. Podle nečetných, ale výrazných keramických nálezd byl vyhlouben v mladé době
laténské. Mladěi fázi opevněni lze koordinovat a horizontem stříbrné mince s reliefem
koníčka , která se nalezla v úrovni kOlových jamek při krátkém úseku palisádového žlabu.
2) Rozsah skupinky slovanských hrobO byl sledován SZ směrem, kde v Z partii plochy aektord C4 - C5 - J4 - J5 se objevily pňdoryay tři hrobových jam, VIII-X. Byly shodně orientovány SZ-JV a podle malých rozměrň patřily dětským pohtbdm. Výzkum předhradí. 1) V
prostoru sond L 17 - L 21 byl v pňdoryau zachycen V a Z okraj rozsáhlého tmavého zásypu (obj. 27). V sondě A, vedené ptee tento zásyp, byla zjištěna část nepravidelného objektu, patrně stavební jámy. Z od ni ae nachází kamenná úprava z drobných i velkých kaaend, do které je zapuštěn kruhový objekt (47). V sondě E, rovnoběžné s předchozi, o
•6lce 45 m, byla v Z části v šiřce ca 6 m v podloži odkryta úprava, tvořená hustou síti úzkých ilábkň. Patrně ji lze pokládat za doklad ha!ováni. Na ně navazovala V směrem
vodorovná plocha v d. asi 15 m a hl. 100 cm od povrchu, se souvislou kamennou vrstvou,
poruěenou dvěma kruhovými objekty (38, 43). Ve V části sondy E podloži zapadá a bylo
ěltněno několika nepravidelnfmi jámami (39, 40, 45). Dále zde byly zjištěny i časně laténské objekty 36, 37, 46. Ze zvrstvení t6to partie výzkumu byla chronologicky nejlépe
určena vrstva,, ěedočerná, která překrývala všechny objekty jak v kamenné úpravě, tak
i V od ni. Byla datována zlomky mincovních destiček a malovanou keramikou jako součas
ná s obj. 3/1973. Vlastni prostor ha!ováni a kamenné úpravy patrně souvisí s probibajioi komunikaci. Celková stratigrafie vypadá takto: nejstarší z pozdně laténské situace
byly nepravidelné jámy ve V části a s nimi současná kamenná úprava, event. i halováni.
Mladě{ jsou jámy zapuětěné do kamenné úpravy. Tuto situaci překrývá vrstva 4 a celý
proator vyrovnává do úrovně okolního terénu ještě mladší vrstva 3. 2) Prostor sond
L 26 - L 28 (25 x 25 m): ve skalnatém podloži se objevily pozOstatky poměrně husté záatavby, převážně z kOlových jam a žlábkd. Maji vzájemně rovnoběiný a kolmý směr a udávají tedy pravděpodobně orientaci dvorce. Dlouhý žlab rozděloval přibližně zástavbu
v odkryté ploěe na Z a V část a souvisel pravděpodobně s obražením nebo s dalším vnittDÚI ěleněnim dvorce. Celt pňdorya nemohl být sledován, nebol zabíhal do nezkoumané plochy. Zástavbu v J a S části odděloval prázdný prostor, a v obou částech se nacházelo
po Jedné velké cisterně vytesané do skály o prOm. ca 2 m (obj. 112, 115). Byly hluboké
200 cm a z obj. 115 ae podařilo proplavit stříbrnou minci s koníčkem. V J části měly
ate jnf charakter jako předchozí cisterny dvě meně i jámy . Kňlové jámy prozatím neposkytuji aotnost rekonstruovat podobu nadzemní zástavby. Chronologicky se tato zástavba zdá
!,ft poměrně Jednotná, ahodná a obj. 3/1973. V prostoru odkryté plochy bylo získáno i
několik sttepd k. knovízské. ULOt: Expedice AÓ ~SAV, Závist. KOMENTÁA: Závěrečné zprávy
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9039/75, 8822/ 75, 8823 / 75 ,
K.Motyková, A.Rybová, P.Drda,

M,Čitmét

118. LHOTA POD D1BÁNEM, o. Mutějovice, okr. Rakovník
KULT: Středověk. LOK: Zfíceniny hradu Dtbánu. OKOL: Dokončení výkopu zjiě!ovaoí
eondy, započatého v r.1974. NÁLEZ : V sondě byla pod drnem nad podlotim zachycena pouze
Jediná vratva s keramikou 13. století, jejít část zřejmě ptieluěi jeětě prvé polovině
tohoto atoletí, Na základě tohoto materiálu je umožněna datace historickými prameny nedoloten6ho královského hradu dOletité diapozice (kombinace hradu s obvodovo~ záatavbou
• kostelem). ULOf : AÓ ČSAV prac. Praha. LIT : Z čj, 5785 / 75, BZO 1974.
T.Durdik
119. LHOTA POD RAOCEM, okr. Rokycany
~ULT: Stfedověk . LOK : Vrch Hrad na kÓtě 679,7 v masivu
OKOL: Terénní prOzkum, NÁLEZ: Na ploěině bulitnikově skály a v
victttelné zbytky attedověk6ho bradu Mitterwald. Sběrem ziakána
ULOf: zO. Plzeň, tond IU, pt,č. 134/ 75. LIT: A.Sedláček, Hrady

Radče na jeho V okraji.

jejím jitnim eou•edatvi
keramika ze 14. atoleti.
a zámky, V, 261 -2.
Fr.Frýda

120. LHOTA SAMOTY, o. Planá nad Lutnioi, okr, Tábor
a> KULT: Mezolit. LOK: Areál zaniklého etfedověk6ho pfedměatí Sezimova Oati, zv.
JoY6 Měato. OKOL: Pokračováni ayatematického výzkumu v červenci 1975. NÁLEZ: Na povrchu
p1akov6ho podloii v arech 183 a 200 nalezeny úětěpy, odětěpky a zlomek dolní čáati menliho hrotu a obitým bokem. ULOf: AÓ ČSAV, prac. Praha.
P,Bticháček

b) KULT: Středověk. LOK: Areál zaniklého etfedověkého pfedměsti Sezimova Osti,
zv. Jov6 Měato. OKOL: Pokračováni ayatematickěho výzkumu v červenci 1975. NÁLEZ: Roziifeni zkoumaně plochy pfed prOčelim atfedověkých ataveb poděl fečiitě někdejiiho potoka
(ary 183 a 200). Sidliitni a odpadové jámy ze 13.-15. etol., kOlové jamky, zpevněni terénu kaaennou vratvou. ULOf : AÓ ~SAV, prac. Praha. LIT: Z čj. 5009, 5010 a 6600/75.
M.Richter
121 • . LIOCEVES, okr. Louny
KULT: lnoviz•ká, ojediněle hradiětni. LOK: Z okraj obce. OKOL: Sběr. NÁLEZ: Obj.
1/75, keraaika, ko•ti. ULOf: M Teplice, č,pf. 6-7/75, LIT: MZ 6-7/75 (Teplice).
J.Waldhauser
122. LIBEe, okr. Trutnov
KULT: Stfedověk. LOK: Hrad Rechenburk, ca 400 m SV od kÓty 635 m. ZAmeckf vrch,
pro•tor hradního pahorku . OKOL: Záchranný výzkum (dr. M,Riohter, dr. Vl.Wolt). NllEZ :
leraaika 2. pol. 13. atol., těi červeně malovaná. Sondou zjiitěn prdběh kamenně destrukce, zfeJm6 podezdívky z kamenň na •ucho kladentch 0 pfi obvodu hradního pahorku. ULOf : M
Hradec lr61oY,. LIT: Aň esAV, MZ čj. 106/74; BZO 1973, 87-88; ZMK ČSAV 1974 0 37-40. KOUMT1ft: Javazuje na vtzkum z r.1973.
Vl.Wolt
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123. L1Bfc11ov. okr.

I
I

Mčlník

KULT: Sídliětě a iárový hrob kult. s vypíchanou keramikou, attedověk. LOK: V poloze "U ěkoly". OKOL: Zjišlovací výzkum, navazující na záchrannou akci z r.197•. NÁLEZ:
Mělce ulotený férový hrob kultury a keramikou vypíchanou, který se nacházel v bezprosttedni blízkosti blife nedatovatelné lidské kostry (záchranná akce z r.197•), obsaho val dva brouěené kamenné nástroje, nejméně tti nádoby nebo jejich části, zlomek pazourkového néstroje. V okolí térového hrobu (sondy I-III) byla všude pod ornicí zjištěna
ěedočerná kulturní vrstva. jet obsahovala vypíchanou, obecně pravěkou a středověkou keramiku, vzácně štípanou industrii, dále zvitecí kosti, mazanici a zlomek drtidla. ULO!:
Nl,f Praha. LIT : Lička, M.: Nález lidské kostry v Liběchově. Liběchovský zpravodaj 1975,
červen-červenec. s. 5-6.
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li.Lička

I

124. LIBICE NAD CIDLINOU, okr. Nymburk

I

a) KULT : Knovízská, střední-mladší doba hradiětní. LOK : Jižní okrajové část
předhradí slovanského hradiska. son~a 2, ppč. 25/ 6 (parcela vznikla oddělením odparcely č. 25/1. OKOL: Předstihový zéchranný výzkum, 26.V. - l.XI.1975. NÁLEZ : Na základě
geofyzikálního pr~zkumu (dr . V.Bárta. 5.-6.IV.1975) rozěířena sonda 2a-2d o sondy 2e-2h. V sondách 2e-2h byl déle sledován p~dorya velké dřevěné budovy z 10. stol., jet
atála na kamenné podezdívce, a byl zjištěn zbytek severní podezdívky objektu. Délka
čáati budovy, odkryté výzkumem 1974-1975. obnéěí 18,25 m, vnější ěitka stavby ,,75 - 4,80
m, ěiřka vnitřního prostoru ca 4 m. Zbytky příček naznačuji členění interiéru atavby
na prostory 4 x • m. Pod podlahou budovy probíhal vyzděný kanálek. ústící do prohlubně
při jiiním obvodu stavení, vysypané opukovou drtí. Budova stála vedle vnitřního příko
pu opevnění. Sondou 2ch bylo zkoumáno hradební těleso {výzkum hradby nebyl v r .1975 dokončen). Byl obnažen povrch hradebního tělesa o ěítoe ca 6 m a vnitřní hr adební zea,
Jet byla k hradbě přistavěna na sklonku 10. věku. V sondě 2k byla prozkoumána část po lozahloubené chaty a čáat zásobní jámy, rovněi z 10. století. 11. věku náleží kuJturní
vratva. dvě polozahloubené chaty {v eondách 2j a 2k) a asi 13 zásobních jam. Místo bylo
osídleno již v období knovízské kultury (kulturní vrstva, rozlehlý hluboký hliník).
ULO!: Prozatím AÓ ~SAV - prac. Praha. LIT: Z čj. 8718/75 (AŮ); J.Juetová, Arcbeologickt
vfzkua v Libici n.c. v r.1975. Vlastivědný zpravodaj Polabí 1976, eeš. 1-2, 26-28.
b) KULT: Doba hradištní. LOK: Střed předhradí slovanského hradiska. ppč . 59 (budoucí staveniště libického kulturního domu); sonda 3. OKOL: Předstihový záchrannf vfzkum, S.IX. - l.XI.1975. NÁLEZ: V sondě 3a zjištěno nálezově bohaté kulturní souvrství
doby hradiětni a 6áat větě! jámy s četným inventářem. ULOt: Prozatím AŮ ~SAV - prac.
Praha. LIT : Z čj. 8718/75.
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J.Justová

I

125 . LICIBOJUCE, o. Liboměřice, okr. Chrudim
lULT : Středověk. LOK: Poloha "V dole", JZ od obce, parc.č. 190 . OKOL : Zjiš!ovaoi vfzkum 25.-26.111.1975. NÁLEZ : Naleziště se rozkládá na nízké terásce, jei je vyvýšena asi 50-70 cm nad inundačním územím pot~čku, který teče směrem k Licibořic ím. Terasa je 100 m dloubá a 6 m široká: rozkládá se na levém břehu potoka . Při našem výzkumu
v měsíci březnu byly položeny celkem 3 sondy a pouze v sond ě I, která je situována na
SV konci terasy byla zjištěna vrstva Aedočerné barvy a v ni četné keramické zlomky.
V tomto st,diu vfzkumu nelze bezpečně určit, zda se jedná o mělký sídliětní objekt či
vratvu. leraaika byla hrubá, velmi špatně vypálená, s písčitým ostř ivem a če tnými kře
llÚnky v materiálu střepu ; je zdobena širokými rýhami či zcela o jediněle obdobně prove-
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denou vlnovkou a patři po č. 14 . stol. ULOi : Dep . U Hradec Králov é , pt. ~. 102 / 75. KOMENTÁA : Pravděpodobně se jedná o kr átkodobé a jednoúče lově zaměřené sidliětě (rýfo vAni nebo z pracováni dřeva).
J.Sig l
126 . LIDMAn, okr. Pelhřimov
a) KULT: Středověké tvrzi ětě. LOK: V těsn ém J s ous edství samot y a hájovny Lhotka; 1,5 km SZZ od kostela v Lidmani , mezi Návoznim a Splaveckým rybníkem ; kat. č . 993/ 19.
Na mapě 1 : 25000, list 23- 143 Nová Cerekev 59 mm od Z a 95 mm od J okra j e lis tu . oioL:
PrOzkum 31.VII.1975. NilEZ : Složitý dvojdílný útvare vodními př íkopy a va l y, jet uza vírají destrukce staveb. Dnes členěný strouhou, spojující oba rybníky. Východní čá•t
objektu se jeví jako starší, na Z roz ěiřená o ho spodá řský trakt (7) . Drobný sběr keramiky. ULOt: AO ~SAV expozitura Plzeň, ptír.č. P 26/ 75. LI T: A. Sedlá č ek , Hrady, zámky a
tvrze IV, 1885, 203 (Lhotka). - Hláěení č j. 533/75 P l zeň .
b) KULT: Domnělé hradiětě . LOK : Les Lís ek ; 5 km SV od ko ste l a v ~ernovicícb a
1,3 km S od silnice ~ernovice - Lidmaň (Pelhřimov), 2 ,4 km od kostela v Lidmani a 500 •
Jod kÓty 706 (stted). Na mapě 1:25000, list 23-143 Nová Cerekev, je stted lokality •ituovAn 25 DIII od Z a 103 mm od J okraje listu. OKOL : Prňzkum na hláš ení J.Dvotáka, le•nika v ~ernovicich, dne 31 . VII . 1975. NÁLEZ : Ve spodní č ásti zal esn ě n ého svahu je mělkflll
pfikopem s náspem na vnitřní straně vymezen přibl ižně oválný prostor o výměře ca 9- 10
ba. Příkop (výšk. rozdíl jeho dna a temene náspu vykazuje sotva 50- 70 cm) sleduje v J
prdběhu leani ce•tu. Na JZ straně obloukovitě vybíhá po s vahu nahoru a je odbočkou ce•t1 protínán. Sev. prdběb příkopu j e místy neznatelný (na SV straně zdvojený 7), na V••
pak obraoi k J na hranici lesní l ouky. Uvnitř takto omezeného prostoru jsou četné nepravidelné zvýšeniny, některé s odvalovými jamami. Jedna taková zvý ěenina s č erstvým
vfkopem neobsahovala fádně kulturní pozdstatky . Mimo prostor ohrazený příkopem věak podobné pahrbky nejsou. Exponovaný pr ostor zabírá část parcely ě. 1038. Louka v JJZ •ou•edatvi lokality neae název U hradiště (parcela č . 1042/ 1). Podle povrchového ohledáni
nemá popean6 poloha charakter hradiště, jak s e domnívají místní zájemci. Je nestrategicky aituována na avahu Y nadm . vfěce 670 - 690 m a hfeben vrchu ji na S straně převyšu
je o 15 - 20 •• Svahové partie ptikopd mohou být ale starší nef sil soudobých lesních
cest, které je zvl. na JZ straně nerespektuji, přitom věak prostor vymezený příkopem
11e1116 Y leanim ho•podéfatvi opodstatněni. Je nápadné, fe pfikop vymezuje prostor zatím
neurčitelného druha těfby. V cestě Jod lokality jsme získali zlomky ěedé redukční atfedoY~k6 keramiky, které patrně pocházejí z navážky. ULOt : AO ~SAV expozitura Plzeň, pfir.
ě . P 27/75. LIT: Hlášeni ěj. 529/ 75 Plz. KOMENTÁft : V souv i slosti s pří p. t ě žbou třeba
upozornit na rftoviště zlata na soutoku dvou bezejmennfch potdě kd Z od Lidmaňky - 3,5
u V od lokalit1 a na poklad z l atfch keltskfch minci u Leskovic (E.NohejlovA-Prátová,
Nálezy minci v ~echách , na Morav ě a ve Slezsku I, 1955, 52 , č. 59 ) .
A.Beneš
127 . LfPA, okr. Hradec Králové
KULT: Mladý neolit?. LOK : Paro.ě. 151/ 3- 4. OKOL : Sběr J.Urban l.IV . 1975 . NÁLEZ :
industrie . ULoi : M Hradec Králové, př.ě. 123/ 75.

Stře py, ětipan6

v. Vokolek
128. LIŠICE, o. Dolní Lukavi ce , okr. Plzeň-jih
KULT: Středověké tvrziště . LOK : Návrěi pfi V okraji osa dy ; na ZM 22-11 (Přeět1c e) , 49 mm od Z a 190 mm od S okraje listu . OKOL: Te r énní pr~zkum 2.X. 1975 . NilEZ : Tvr-

ziAtě na parcele ě. 1338/1, čáatečně odlámané atarěim zaniklým kamenolomem, Je nepfiatupné. Podle Šléglova Polit. okresu Přeštického, 1926, 40-41 vymezuji tvrziAtě o vfmě
fe 5 arň pfikopy v podkovovité !ormě. Pfi prOzkumu nalezen na sousední polní parcele č.
1365/2 avětle okrovt protilovant zlomek okraje (obr. 2 : 15). ULOi: AO esAV expozitura
Plzeň, pfir.ě. P 108/75. LIT : Hláěani čj. 782/75 Plz.

A.BeneA
129. LišNÁ brad AEeAfK, okr. Rokycany
a) KULT: Středověk. LOK: Zaoiklt etfedověkt komplex v okolí kostela sv. Petra
a Pavla pod hradem Aebtikam. OlOL : Povrchovf prňzkum 17.IV.1975 . NÁLEZ: Hrad Aebfik byl
zkoumán v roce 1972. Pod nim•• nachází kostel ev. Petra a Pavla, jako relikt pfe!ivaJici do dneěni aituace. V jeho okolí stávala zaniklá ves ftebfik, Jejíž plu!ina Je zachytitelná jeětě na mapě atabilniho katastru. Pfimo pod hradem jsou v terénu dobfe patrny zbytky dvorce• lome• a haltftem a zaniklé komuo.i kace. Byl pořízen terénní náčrt
celé situace unikátního zaniklého stfedověkého komplexu. LIT: BZO 1972; T.Durdik: Zaniklf atfedověkf aidliětní komplex Aebfik, Sborník Stfedověká archeologie a studium počát
kG aěet, Praha, 1977, 231.
T.Durdík
b) KULT :

Stfedověk.

LOK: Hrad Aebfik, 1,5 km od obce

Liěná,

na buližníkové ská-

le, nad b6jovnou O avatého Petra. OKOL: Terénní prňzkum. NÁLEZ: Zlomková keramika z 15.
atoleti ze severního svahu bulifnikového vrchu. ULOi: ZČM Plzeň, ptfr.č. HA 3/75.

Fr.Frfda
130. LfšNICB, o. Sepekov, okr. Písek
lULT: Pravěké mohyly. LOl: Lesní poloha Klín, 900 m JZ od středu Zálěi a 800 m
V od vrcholu Vlčího vrchu na ppč. 1507/4-5, 1513/1 (k.ú. Liěnice) a ppč. 372 (k.ú. Zál61) . OKOL: Zjištěni a povrchovf prOzkum 5.lll.1975. NÁLEZ: Skupina asi 25 mohyl. Někte
ré, zejména větěí, jsou porušené starěimi vtkopy. Dvě ' největěí mohyly výěky kolem 2 •
• prokopanými středy Jsou na JZ okraji skupiny. Dvě mohyly Jsou na k.ú. obce Zálěi.
lOMERTÁA: Z lokality pochází patrni bronzová jehlice ze stfední doby bronzov6, uložená
v M Bechyně , i . č. 2523. Dle pňvodního záznamu J.K.Hrašeho pochází z mohyl u Zálěi (A.
Beoei , Muzeum keramiky v Bechyni, Zprávy ~SSA, Supplément 1, 1966, 8, č. 17, tab. 1:3).
J.Frohlioh
131. LITIC!, okr. Plzeň-jih
KULT: Eneolit, pozdní balětat, mladobradiětní. středověk, hradiětě. LOl: Ppč.
1563/1. Ostroina nad Radbuzou, předhradí gotického bradu. OKOL: Zjiě{ovací vfzkum. NÁZjiě!ovaci vfzkum byl proYeden sondou 25 x 2 m předhradím ve směru z-v. Sondou byly zaohyoeny pozdně halětatské objekty sidliětního charakteru a souvislá kulturní vrstva tého! období. Eneolitické nálezy byly druhotně rozptýleny v pozdně balětatské vrstvi. Mladobradiětní a středověké nálezy (12.-15. stol.) byly obsaženy v hlinité vrstvě
pod ornicí. Plocha pfedbradí je na V straně oddělena zachovaným valem ve směru s-Jod
druhého pfedbradí, na jeho! V straně jsou místy viditelné zbytky druhého valu. Značná
část oatrofny Jeat poěkozena •tavbou gotického hradu a příkopem tesaným do skály. ULOt :
z61 Plzeň, pfir.ě. P 13/75, HA 133/75.

;~f

Fr.Frfda, o.Soukupová
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132. LOCHENICE , okr. Hradec Krélovó

I

-

KULT : Sid lišt6 volutové, vypíchané, jordanovsk~, elezekoplatěnické, laténské a
fímské kŮltury. LOK : Břeh fel. trati Hradec Kr.-JArom~ř, parc,č. 649/ 1. OKOL : Záchrannf
vfzktm v březnu a dubnu 1975. N1LEl: Zjiětino celkem l~ objektO. Ploěně prozkoumány pouze objekty 1, 8, o, 10. Objekt 1 - zásobní jéma e atypiokfll ~ateriálem, obj. 8, 9 lalokovité jámy patficí vypíchané keramice (obj. 9 nnruAoval 2 mělké jámy volutové), obj.
10 patřil jorrlanov•kó kultuře, Sběrem na parc.é. 649/ 1 získány hojné nálezy neolitické,
slez•koplatěnické III.stupně, laténské a římské. ULOf: M Hradec Králové, pf,č, 85-95 / 75.
KOMENTÁA : Západn ě od této polohy (X) je známé naleziště Lochenice I-III (neolit, zvoncovité poháry, latén~ké pohřebiětň, po hřebiAtě z doby stěhováni národO a pohřeb . slovan-

r

aké).

V. Vokolek
133. LOUKA, o, Vrc ovice, okr. Pí sek
a) KULT : Doba hronzovA - hnl~tntské. LOK: l.esni tral Bubárna, asi 600 m JV od
kapličky v osadě, pp č. 287 / 1 . OKOL: llev izni pr~zkum lokality 25,X.1975. N1LEZ : Při prOzkumu lokality s J.Frohlichem nalezl autor zprávy ve vfvratu na V obvodu mohyly č . 18
zlomek vfdut~ nádoby (číslováno podle p)Anu pohřebiětě, zaměřeného r.1 96 4 ; skupina 21
mohyl, z toho 18 zachovnnfch a 3 poruAené). Ul.O! : U Pisek, ptir. č . 139/ 75. LIT: BZO ( - 1966, 61, č. 28 b.

J ,Michálek
b) KULT: PravAk, mohylo. LOK : LeR Planina . OKOL : Prů zkum autorů 25 .X,1 975 . NÁLEZ : Pti podrobném průzkumu lesa Planina jsem registrovali 1100 m JV od kapli č ky v Louc e a 300 m S od skupiny 10 mohyl (viz DZO (, 1966, 6 1, lok. č . 28 a) l pravěkou mohylu
na ppč. 337/1 .
c) KULT: Sti'edověk. LOK : ZSO Spole - u samoty SpoU, V od obce Louka. OKOL: Prdzkum autorů 25.X,1975, N1LEZ : Při prOzkumu polesí u Louky jsme T terénu průzkumem, sbň
ry a nálezy fixovali místo ZSO Spoli. Nachází ee asi 450 m JJV od dnešní samoty Spolí,
SV od malého, tzv. Komínova rybní č ku, na lesní parcele ppč. 335/ 7. Ve vývratech stromů
jsme získali shěrem zlomky keramiky ze 13. (7) ai 16. století, zlomek železného předm~ 
tu (?) a 4 zlomky mazanice. Osada je uváděna v pramenech poprvé k roku 1228 a zanikla
patrně po r,1629. V terénu, kromě dlouhé tady z kamenO (destrukci 7) neni patrna žádná
stopa objektů . ULOŽ: M Pisek, přir.č, 136/75. LIT: Roubík 1959; Frohlich- Michálek, Vý běr z praci členů Hist. klubu při J~M v ~.Budějovicích 1976.
J.Frohlich - J . Michálek
134. LOUNY, okr. Louny
KULT: Sttedověk, LOK: Zatecké předměstí. OKOL: Dlouhodobé sledováni terénních
praoi na staveništi, do jehož prostoru je lokalizováno ptedlokačni eidliětě a feudáln í
sidlo. NÁLEZ: 20.XI. proveden prOzkum na terénní hraně Z od původně zřejmě rom ánského
kostela sv.Petra, kam bývá lokalizováno raně středověké eidlo. V uvedené době byl již
zbourán bfTalf Záduěni dvdr a plocha prolata několika rozsáhlými Týkopy pro inženýrské
sí t ě. - Ve věeob průkopech vystupovalo skalnaté podloži mělce pod povrch a ptekrýTaly
ho jen noTodobé navážky. Toto pozorováni potvrzuje a rozěituje závěr archeologického vfzkumu z r,1973 : Případné archeologické středověké relikty by byly zničeny při novodobých
terénnioh 6pravách. Pro jinak pravděpodobnou lokalizaci eidla do prostoru někde jš ího Záduěniho dTora postrádáme archeologické opory . LIT: z čj, 1165 / 75 Most.
J.KlApětě
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135 . LUBNÁ, okr . Rakovník
KULT : Středověk . LOK : Ve břehu za stavením čp. 3 (U Svitkd). OKOL: Zéohrann6
akce ve dnech 2. a s.II.1975 . NÁLEZ : Existence narušeného atfedověk6bo objektu byla zn6•
•• Jit od poě6tku tohoto století. K její dalěi devastaci doělo Y r.1973, kd7 byla •vrch•
ní ěéat do t6 dob7 patrného aohylovitého út varu v aouvialoati ae zřizov6nim chmelnice
atrtena buldozerem. V době záchranné akce byla na pr ofilu, vzniklém odkop6nim bfehu
v blite neurěiteln6 době, patrna velké jáma, zahloubené oa o 180 cm pod dneěni 6roveň,
které je výsledkem zmíněného planýrovéni . Objekt byl vyplněn zlomky keramiky, vyp6lenfai hroudami hlíny a okolní apraěi . Z objektivních technických dOvodd (skládka tyěí chmelnice, velký rozsah objektu, postoj miatnich občanO) nebylo možno vybrat celt zbytek vfplně objektu, rozebréno bylo pouze ca 2,5 m3 • Mezi fragmenty nádob ae vyskytuje keramika bíle malované, reap. a bil:fm přetahem. V některých případech ae jedné prokazatelně o
uietky. Těžce poškozený objekt je patrně možno klást do souvislosti s výrobou keramiky
a interpretovat jej jako odpadni jámu . ULOt : AÚ ČSAV prac. Praha. LIT: Z čj. 578,/75.
lOMENTÁA : Jde o• prvou zjišt ěnou lokalitu , kterou je možno klást do aouvialosti • výrobou biie malované keramiky.
T.Durdfk
136 . llA~KOV , okr. Strakonice
KULT: Mladěí doba hradištní a středov ě k. LOK : Pole pod zalesněným névrěím V od
ob~•• OlOL: Povrchový sb ěr p. Hořejšího z Bezd ě dovic . V r.1975 před6no autorovi zprávy.
Rh!Z: Zlomky nádob . ULOt : U Písek, př . č. 108 / 75.
J.Frohlich
137. MAKOTAASY , okr . Kladno
~ULT : Ohrazené sídliště a pohřebiště kul tury nálevkovitých pohérO; laténskf
1
0
koatrovf larob. LOK: Ppč . 348/1, 382, 395/1, 590/1. 50° , 08,6
1, , 14,1 • Tra( "na
o•trově" n•bo "za starým zámkem". OKOL: Systematický archeologický výzkum, geofyzikální prospekce , paleoastronomické měřeni . NllEZ : Kul t ura nálevkovitých pohérO: Mladší pří
kop (II) : a) Východní strana čtverce, obehnaného př íkopem II , byla ve své středové čéa
ti poruěena r6znými druhy splachO a proto geofyzikálně nejméně dobře sledovatelné. Vý•l•dek buaté aítě pedologických vrtO (vedených kolmo na příkop v lm intervalech v profilech, maximálně vzdálených 10 m) potvrdil, te příkop na východní straně čtverce exi•toval i v místech , kde nebyl geofyzikálně z jišt ěn (zde se zachovaly pouze relikty méně magnetických •podnich výplni). Podle výsledkd vrtO byl zrekonstruov6n ideální relief
terénu z doby čtvercového ohrazeni : ve atfedu východní strany byl pdvodně útlab (kryjioí •• •• Airokou magnetickou anomélni zónou) se s plachy, staršími než KHP; po jeho
atran6oh byl pdvodni terén, po skončeni · exi steno e ohrazeni oderodovaný, vyěěf. Rekonatnakce relietu terénu byla rovněž potřebná pro paleoastronomické závěry. Pro interferni účinky splaohň nebylo možné geofyzikélně postihnout středovou bránu. b) Br6na ve výabodni straně čtverce byla zě6sti odkryta sondami 6 a 7 (5 x 5 m, 2 x 3 m). Příkop II
byl zde výrazni zúžen a značně mělči, net jak se jevil u JV a SV rohu čtverce (vfzkumy
1961, 1974) . Navio byl pak doprovázen palisádovými tlaby, kte r é jednak lemovaly vnitř
ní atranu příkopu, Jednak byly vedeny kolmo na př íkop . ~hlov6 zalomeni jednoho ze tl6bk6, v Jehož atfedu je k61ov6 Jamka , s~ kry j e s mís t em, kde byl před výzkumem vyznačen
Jeden z astronomických azimutd . Nad paliaádovým ž l abem č. l byla pak nejspíše eneolitická skrčené lidaké kostra (objekt č . 124 : pravý bok , JJV-SSZ, bez milodarň). o) Dokončeno bylo měřeni, potřebné pro zhodnoceni čtvercové struktury z hlediska Jejího motnébo paleoaatronomickébo a kalendáfniho významu . Latén : Pfi ověfov6ni pOvodu vyěšioh
1

-
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aagnetictfch anomalií v okolí V atrany čtverce byl nalezen kostrov1 hrob bojovníka (1•ténakf hrob č. 22 / 75), vybavenf četnfai ailodary ze feleza a bronzu (LA Bl). ULOt: 10
fs,v prac. Praha, pt.č. 61 /75. LIT: Viz Yfzkumy v ~ech!cb 197,, atr. 112: Z.Horatf - F.
Marek-E.PlealoY6-Štikov6 : Uakottaay (Centre! Bohemia) : A Square Palaeoaetronoaical
Struoture on the Funnel Beaker Culture Locality (3500 B.C.), Preliminary report, Journal for the Hiatory o! .utronomy, v tiaku.
R.Plealov6 - F.Marek - Z.Horakf
138.

JUJ.t

tERNOSUI, okr. Lito•ětice

lULT : Lat6n, attedověk. LOl: J avah opárenakébo údolí (Opárno) a UauderOv kuenoloa. OKOL : Z6chrannf vtzkum. NÁLEZ : Exploatační jámy na auroviny pro rotační altnaké
k•eny v počtu aai .00 (l-2/75 dokumentov!ny). Polotovary rotačních mltn•ktch k„enO.
ULOŽ: U Teplice, č.pt. 119/75. LIT : HZ 119/75 U Teplice, archiv geolog. odděl. auzea
Teplice. KOUENTÁft: Exploatační centrum v poloze Opárna nebylo doaud známo. Lokalita taalouti paaátkov6 ochrany. Polotovary z lokality byly i.mportové.ny i na oppida (Stradoni ce, Z6viat).
J.Waldhauser
139. MilfN - NOVi DVORY, okr. Kutn6 Hora
lULT: Onětick6, aladěi a pozdní d. hradiětni. LOK : Ptelofka at. silnice Praha-Brno. OlOL : Vfkop pro vodovodní potrubí souběfnt ae Z okrajem nové silnice, 25 m od ni
vzd6lený. NilEZ: Splachov! vratva, 3 poruěené jbly - pece (obj. ě. 12-1,) a část mazanicoT6 deatrukce; keramika, zlomky hliněných kadlubO. ULOt: U lutn! Hora . LIT : Srv. BZO
197'.

I.Pavlo - J.Valentov6 - M.ZApotockf
1.0. MALNICE, o. Skupice, okr. Louny
lULT: Mohylová k. doby bronzové - mohylové pohtebiltě. LOK: Polní tra! U cihelny, aai 625 • SV od kaple v Ualnicicb při V atraně ailnice Celnice - Malnice; kat.č.
360, 361/ 1, 361/2 a 362. O~OL : Revizní prOzkum 7.II.1975. NÁLEZ : Podle prOzkumu A.Benele (NZ čj . 396/60 AO) byly zde ještě r.1960 patrné mohyly, zkoumané A!V za 2. avětov6
v6lky (srv. J.Hrala, Oatecké kapitoly vlastivědné 1955, 8-11 a obr. : A.Beneš, Sborník
NK llII-A, 1959, ,1, obr. 9:7-8; E.Pleal, PA XLV, 195,, 232 d., obr. 3-7). Při aoučaa
n• pr6zkiau jame zjiatili, te mohyly jaou dne• zcela zahlazeny orbou a jejich někdejAi
existenci dokládají pouze vyorané kameny z hrobových konstrukci. Patrná je pouze mělká
terénní vlna, na nit bylo pohtebiětě zaloteno. LIT : Hláěeni čj. 57/75 Plz.
A.Beneě

141. lllRKVARTICE, okr.

- o.Koutecký

Jičin

KULT: Lat6n. LOl: Keltská čtytúhelniková svatyně (tzv. Viereckschanze). OKOL:
Pr6zkwa. HilEZ: Buldozery rozvezeny 6áati valO i ptes památkovou ochranu. V pohřbeném
p4dnia horizontu pod Talem nalezena laténak6 keramika (2.-1. atol.). ULO!: Tě. u autora. LIT: J.Waldbauaer, SbCSSA 4 1970-1, 61-88 ; týt, Alba Regia XIV 1975 (The Celta in
Central !urope), 235-244. 10MENT1A: V motnostecb autora nebylo uobré.nit významnou paa6tku pfed podatatnou devutaci pfi acelov6ni pozemkd JZD looperačnibo sdrufeni Sobotec ka. Pf1aluln6 6fady byly intormovAny.
J.Waldhauser
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142. MARŠOVICE hrad STAJICE, okr .

Beneěov

KULT : středověk. LOK: Zbytky hradu na vrcholu hdrky Stejo na rozhraní k.ú. Marěovice a k.ú , Zderadice. OKOL: Povrchový prdzkum lokality v rámci povrchového prdzkumu
bradd v dolním Posázaví a na Podblanicku. NÁLEZ: Zbytky hradu připomínaného ve 14, století 8 zaniknuvšího v prdběhu století následujícího . Hrad byl zbudován na protáhlém vrcholu hdrky. Dispozice, na nejsnáze přístupné straně přes strmost svahO jeětě ohražen6
příkopem a valy, je dvou ěi trojdílná, Hrad byl zbudován z kamene na maltu, nad zemi
věak dnea nejsou patrné zbytky zdiva. ~ást konstrukci byla roubená, o čemt svědči nálezy vypálené mazanice. V přední části hradu nejsou patrny zbytky objektO, v jádře něko
lik prohlubni patrně si~nalizuje jednotlivé stavby stísněné dispozice, z nich! neJvtznačnějšf byla zřejmě centrální obytná věž (některé jámy mohou btt pozOstatky amatérských výkopd). V poslední spadající skalnaté ěásti vrcholu (tedy ve třetím odděleni dispozice, pokud k ni tato část vdbec patřila) je patrna do skály zahloubená jáma, kterou
A.Sedláček považoval za zbytky studny. Sběrem a ze ěesti zjiělovacíoh vrypO byl získán
meněi soubor běžné keramiky 14.-15. století. Převládá oxydačni vypáleni, z tvarO jsou
zastoupeny hrnce, džbán, poklice, rendlík a tuhová zásobnice. ULOt: A~ tsAV prao. Praha. LIT: Z 5781 / 75, NZ čj. 5051 / 76.
T.Durdik
143. MÁSLOJEDY, okr. Hradec Králové
a) KULT : Eneolit. LOK: Poloha "U hájovny", parc.č, 248, OKOL: Sběr J,Urbana
9.11,1975 , NÁLEZ : Na povrchu naorané jámy sebrány střepy. ULOŽ: M Hradec Králové, př.č,
63/75.
b) KULT : Mladěí d . kamenná, slezskopl. kult. (IV, st,), doba laténská, římská,
střední až mladší doba hradištní . LOK: Parc.č, 369, 370, 372. OKOL: Sběr J.Urbana 9.II.
1975. NÁLEZ: Střepy, kamenné nástroje, kostěná šídla. ULOŽ: M Hradec Králové, př,č,
77 /75.
V.Vokolek
144.

M.Ašfov, okr , Chomutov

KULT: Středověk. LOK : Kost.al sv. Barbory. OKOL: Zjiě!ovaci výzkum na podkladě
žádosti MNV (14,-19.VII,1975) , NÁLEZ: Zádosti MNV jsme využili k ověřeni představ části
historické literatury, předpokládající na místě dnešního kostela starší sakrální stavbu, Uvnitř kostela byly provedeny tři S-J sondy. Prvá byla vyměřena zhruba v polovině
lodi, druhá pod vítězným obloukem a třetí v polovině presbyteria. (Přibližná šíře 0,6 - 1,8 - 1,3 m, délka 8,2 - 5 - 5,5 m.) V S polovinách všech sond bylo dosaženo podloži,
ve třetí sondě bylo podloži dosaženo v celém rozsahu, Na základě výsledkd provedených
sond lze vyloučit možnost, že přímo na místě dnešní kostelní stavby stál starší chrám.
- Datováni kostela sv, Barbory se mdže opírat jen o stavebně historický rozbor. LIT:
Z čj. 838/75 Most .
J ,Klápště

1,5, MIKULOVICE , okr, Chomutov
a) KULT : Knovízská, LOK : Vrch Špičák, na okraji lomu, OKOL: V říjnu 1975 předal
do muzea P,Pietech nálezy získané při kontrole pro!ilu kamenného lomu, který zde poruěuJ• knovízské a ětitarské výěinné sídliště. NÁLEZ: Sběrem získáno 21 zlomkd z hrubších
užitkových nádob zdobených prstovánim. rytými liniemi nebo plastickými lištami. ULOZ:
M Chomutov, pfir,č. 7/75 - l - 21 , LIT : Hl ášeni čj. 7/ 75. KmtENTÁA: V r.1971 a 1972 pro-
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bihal na lokalitě z,ohr. výzkum expozitury Moat - viz BZO 1971, 89 a 1972, 107.
E.eemA
b) lULT: lnov ízaké a ětitarské vfěinné eidli ětě. LOK: Vrch Špi čák ('°3,7 m).
OKOL : ObhlidkJ po•~~~~ ~ětbJ v lomu na S úboči kopce, ve dnech 1.v. a 20.1.1975. NÁLEZ :
Y protilech lomu patrnA •placboT6 Tratva obsabujici střepy, ve Tf'vratu stromu na Trobolové ploiini nalezeno neobvyklé amoiatvi zlomkd keramiky (patrně naruiený objekt). UL01 :
AO esAV, expozitura Woat. LIT: Hláěeni čj. 528 a 1079/ 75. lOIIENTÁft : Poloha aouataTně
a1•doT6na od roku 1971 (v roce 1972 proTeden vfzkum). V roce 1977 pteatane lokalita
prakticky exiatovat .
Z.Smrt
146. MILEVSKO, okr. Piaek
a) KULT : Mladěi doba bronzová, ojediněle. LOK: Vilová čtvr{ Hdrka na V okraji
města, novostavby. NÁLEZ : Bronzová jehlice• oble dvojkonickou hlavici a zesilenfm krč
kem, zdobená, zeleně patinovaná. D. 213 mm, prdměr hlavice 13 DID (obr. 2:1). ULO! : Soukromá sbírka.
A.Benei -

P.Bficháček

b) KULT: Raný středověk. LOK: SV okraj města - premonstrátský kláěter. OKOL :
Sondátni práce v rajaké zahradě 1975 (M Milevsko). NÁLEZ : V r.1975 provedlo muzeum v Wilevaku pod vedením ředitele J.Freye sondátni práce v · rajské zahradě kláštera za účelem
zjiětěni prdběhu kfifové chodby. Byly vedeny celkem 4 sondy (A - v JV rohu, B - uproatřed J stěny konventu, C - napříč zahradou Z- V a D - v SZ rohu). V sondách zjiitěny
při zdieh odtokové kanálky z přestavby (barokní), 4,5 mode zdi se zaohovanfmi nosníky
kfítové klenby zbytky zdiva - patrně podlahy ambitd. Nálezy: keramika 16.-17. stol. a
recentní. Celý areál patrn~ óplně zničen při ptestavbě tohoto křídla r.1690 na pivovar.
Kláěter zalofen v letech 1184 - 1187 Jitím z Milevska, 1191 vyhořel, r.1575 přeměnin
Hodějovskými v panaké aidlo , 1623 vrécen premonstrétdm, opravován 1668, 1680, 1681 %.Dovu ztizeno proboěstvi, 1690 z konventních budov pivovar, 1785 kláěter zrušen a zřfzene
zde děkanství . Bazilika opravována naposledy 1882 a 1897. ULOZ: M Milevsko. LIT: A.Podlftha-E.Šittler, Soupis pamétek v okr . Milevsko, 1898, 91-107; A.Merhautová, Raně stt•doTěkA architektura v ~ech4ch, Praha 1971, 166-168 ; NZ AÓ čj. 1119/76 (J . Michálek).
J .Frey - J.Michál•k
147 . MISKOVICE, okr. Kutná Hora
KULT: Mladěí/pozdnf neolit. LOK : SV okraj pole ppč. ,16 v poloze "Velký Patera".
OlOL: Sběry 13., 21.V.1975 a geotyzikálni prdzkum . NÁLEZ : Zlomky nezdoben6 kerM1iky a 9
zlomtd kamennfch Trtanfch sekeromlatd. ULOZ: Expedice Bylany.
I.PavlO - K.Zápotocký
148. WLllOJEDY, o, Neratovice, okr. Mělník
lULT: Sidliětě z doby řimsk6, eneolitické objekty, kostrový hrob. LOK: Pole č .
kat. 568. OlOL : RoziiřovAni těiby písku v pískovně Severokamen, provozovna Wl6kojedy.
NÁLEZ: Při strfvkách ornice pro rozěiřeni těiby piaku v r oce 1975 bylo zachyceno celkem
79 sídliitnich objektd a 1 kostrový hrob. Z toho bylo 1 3 zahloubenfch chat obdélníkovit6ho pddoryau aeněich rozměrd, a rdzný,n počtem praTidelně i méně pravidelně uspotádanfch
kdlo"lfch Jam a il6bkd. Orientace delěi osy na sz-z. Dále bylo nalezeno 23 jam menlich
rozaěrd, kruhovitého nebo oválného pddorysu • orientaoi delěi oay k z. Z toho 8 objektd

n•patfi aTfm nálezovým materiálem do doby fimeké, jde pravděpodobně o eneolit. Mimo tyto objekty bylo vybráno 13 peci, z toho 1 felez6fak6, 8 pravděpodobně keruaiokfch,
• větli konoentraoi mazanioe a nálezy attepovébo materiálu i nevyp6len6bo (1 objekt
kruhového pddoryau a malfm mnofetvim mazanice a zlomkd k•ramiky opět nepatři době fiaak6) a dál • , pece větěfoh rouněrd, • velkfm mnofatvim aazanicovfch blokd, oblofenfob
podél atěn a dna v•lkfmi deakovitýw.i kameny. D6le bylo zachyceno 30 kdlovfch Jem, z toho 8 na ploAe akrfvky mezi objekty a 22 v aondách, kterfch bylo prokopAno 10. Mimo eidliětnf objekty byl nalezen kostrovf hrob bez milodard, ulol•nf na prav61D boku ve ekrč•né
poloze, bltte zatím neurčitelný. Objekty a černohnědou, ai hnědoěedou auohou vfplni obaahovaly pfevAfně velké mnof•tví atfepového materiálu, zloakd zviřecich koati, aazani•
ce, uhlikd a atruaky: v chatáob bylo dosti kamend. Z ptedmětd byly nalezeny: lelezn6
tulejka a lipka, zlomek kovAni, ntt a drobné zlomky; bronzovf lučik apony, Jehlice, tyčinka, drobot zlomek a alitek; , kostěné Jehlice, zlomek koatěné ozdoby a vfzdobou rytia, toatěnf hrot: 6 hliněných pfealend a malý korál; pazourkový notik a álomky pazourtd: 8 kamennfch brouekd, drtidlo a zlomek jiného, poěkozený hlazený náatroj a zlomek
akleněného náramku. ULOŽ: AO ~SAV prac. Praha . LIT : Z čj.: 3325/ 75, 7068/75, 8772/75.
KOMENTÁft : Výzkum v roce 1975 navázal na výzkumy v letech 1972-1974 (viz BZO 1972-1974).
K.Motykové
149. UO~IDLEC, o. Novosedly, okr. Karlovy Vary
KULT: Pravěké hradiětě. LOK: Vrch Vladat, kÓta 693. OlOL: Terénní prdzkum. N1LEZ : leramiek6 zlomky nádob. ULO~: Z~ Plzeň, pfir.~. 15/75.
o.Soukupová
150. MODLE~OVICE, okr. Strakonice
a) KULT: Knovfzsk6,

pozdně hradištní-středověk.

LOK:

Rýioviětě

zlata v poloze

•v lukách• nebo téf •v močidlech" . OKOL: Předstihový zAchrannf výzkum. NÁLEZ: Předati
bovf záchranný výzkum pokračoval v ověřováni dtiv ějěioh zjiětěni a·v ziskAvAni novýoh
poznatkd; prozkoumali jsme 9 sejpd. V rýžovniekém pahrbku č.2 jsme prozkoumali zbylf
kontrolní blok, ve kterém tmavě ěedá hnědavá hlina se zlomky nádob k. knovízské byla
zapuětěna do ětěrkopisku, který vystupoval nad dneě. povrch ca 30- 35 cm. U sejpu 6.6
Jsme očistili a odkopali poruěenou stěnu. Z tmavě hnědé vrstvy, Jejif evaiujioí ae prdběh jsme sledovali do hl. 80 cm pod temeno sejpu, jsme získali dalěi zlomky nádob, zařadite lné do 12.-13. stol. Z dolni části sejpu č.15 pochází tuhový stfep hlásící se
avtm rázem ke kult. pozdně hradiětní. V tělese rýžovnickébo pahrbku č.16 jsme nalezli 5
zlomkd nádob k. knovízské. Sejp č.17 je zbytkem na ětěrk rozvezeného pahrbku. kterf vyěn1vA nad okolní povrch Jen kolem 70 cm. Poěkozenou atranu jsme odkopali a vyčistili za
objaaněnim akladby vrstev v délce 8,52 m. Tuto se podařilo poznat, avěak iádný předmět,
který by umožňoval sejp datovat. nebyl nalezen. Pod sejpy ě.18 a 19, kter6 rovněi neobsahovaly datovatelné předměty, jme zjistili atarěi rýiovnick6 JAmy. U pahrbkd č.20 a
22 byla prozkoumána jejieh ětěrkopisčit6 a hlinitá výplň. Obklopuji je tt'mě, zbylé po
rýiovnických j6mách. Za zvýienim památkové ochrany rýžoviště o rozloze 12.35 ba byla
Jeho hranice po dohodě s ONV ve Strakonicích vyznačena 33 ilutě natfenfai feleznými koliky zapuětěnfai do betonu a vyčnivajicími 80 cm nad povrch. Ra památkovou ochranu upozorňuji Jeltě tabulky a pfislulnfmi texty. rozmístěné na 6 lelezných tyčich. ULOf: Zatia AÓ esAV prac . Praha.
J.ludrná6
ěináoh,

b) lULT : D. bronzová at atfedověk. LOK: Rfioviiti zlata S od obce, v trati V lupp6o ,,3 ad. OKOL: Prdzkum autora zprávy 5.III.1975 a S.III.• dr. J.Kudrn6čem

z AO. NÁLEZ : Na z6klad6 teletonick6ho vyzv6ni dr. J.Kudrn,ěe provedl autor na lokalitě
pn'zkua; byla zde vedena aelioraěnf rtha po S obvodu rtfovilt6 -ěrem od fejetio na
akou. Negativní ov6fen1 hl61en6ho nilezu tubov6 z,aobnice. D6le nalezeno : v rfze proti
telezniěniau domku l atfep z doby bronzov6 (?); Z od rozrulen6ho aejpu na J okraji rtbJ, SV od felezniě. doaku - zloaky pozdně atfedověk6 nidoby: SZ od doeku, v hl. ca 40
om, na S okraji rfhy, atfedov6kf atfep: ui 40 • odtud Z, v bfval6a korytl feky Otavy,
v hl. ca 45-50 ca telezn6 podkova (atfedověk) a SV od tohoto nilezu nalezl p.Pfib z Mod lelovio ěp. 58 recentní motyku• ě6at1 dfev6n6 n6aady. Nilezy byly pfed6ny AO (dr. ludrn6ě). Po cel6 d6lce zatia veden6 rtby nejaou patrny t!dn6 atopy po objektech, pouze prolily jam mezi aejpy. ULOi: AÚ tsAV prac. Praha. LIT : 1 lokalitě: B.Dubakt, Pravěk jitnich ~ech, 1949. 367-372; nov6 literatura - J.Kudrn6č (BIO 1973-1975).
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J.Micb6lek
151. wooAANY, o~r. Praha-z!pad
KULT : S1dli6tě kult.• keraaikou vypíchanou. LOK: St.ppě. 1160 v Andělově ul.
OKOL : Pti hloubeni základň pro rodinný domek nalezl ing. Wich v květnu 1975. NÁLEZ: Polotovar motyky z valounu amfibol. břidlice, vel. 168 x 66 x 49 mm, vrtáni 21 a 23 mm;
v fezu ov6lnt: atěny a týl tvoří povrch valounu, břit obit, povrch podstavy při oatfi
pfibroušen. Podle telefonátu nllezce byly později nalezeny i attepy ( ?). ULO! : Ing. Wich,
Piěovická 1505, Modtany . LIT: NZ čj. 3711/75.
Sl.Vencl
152 . MOKROVOUSY, okr. Hradec Krilové
KULT : Pravěk bez bliž š ího určeni. LOK: Prňkop plynovodu, J úpatí oblé vyvýšeniny, ppč . 318 / 1 a 318/3, JV od obce. OKOL: Z6chrannf vfzkum 17.XIl.1975. NÁLEZ : V prňko 
pu bylo znatelných 7 objektň, p~da věak byla natolik promrzlá, že se podařilo zamě řit
profil pouze u tti objekt~. Z obj. 4 získán atypický prav ě kf střep. ULOt: M Hradec ir6 l ové, pf.č. 23/ 76
v.Vokolek
153. MOST. okr. Most
KULT : Pozdní doba bronzová. d. halětatskA. atarěí, atfední a pozdní doba hradi š t ní, ettedověk. LOK: Vrch Hněvín, terénní atupeň na JZ straně. OKOL : Pokračov6ní
z j i šlovacího výzkuau z roku 1974 ve dnech 16.IV. až 17.VIl.1975. NÁLEZ: Drobné sídlištní objekty pozdní doby bronzové a pozdní doby halštatské; poz~atatek opevněni z doby
halštatské pfi severním okraji stupně; v horních čáatech valového tělesa a kamennou konstrukci a trémy nach6zeny keramick6 zloMky atarěí a atfedni doby hradištní ; vnitřní čá st
znaěně poruiena z6aypovou vratvou • pozdně bradiětní keramikou, obdobnou nejstarším nálezmi ze attedověk6bo měata Moatu. Pfi vnitfnim ukončení valu nalezeny k0lov6 jamky, vytváfejici tadu. pfekryté vratvou • n6lezy atfedohradiětni keramiky, obdobnou horním
vratv'9 pfedni ěAati Talov6bo těleaa pod z6aypea • pozdně bradiitní keramikou. Vše pře
krývaly mocn6 planfrovan6 vratvy ae atopaai po!ArO a na dneini hraně terénu obdobný n6••P, na Jebof b6zi •• nalezla ěerveně malovan6 stfedověk6 ker8111ika. Na svahu jižně od
těchto aiat zjiitěno atfedoTlk6 koatrov6 pohfebilti (13.-14. stol.?). ULOt: AÚ tSAV expozitura Koat. LIT: Z ěj. 535/75: 595/75 ; 686/75; 760/75.
J.dubeník
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154.

wAtr..

o. Křemže. okr. Český Krumlov

KULT : Starěi až raná attedni doba bronzová - hradiětě. LO~: ofvčf KÁMEN - zt1oenina •tředověkého hradu na skalnatém ostrohu nad levobfežnim •outokem Vltavy a Křemt
akfm potokem, pdv. pravěké hradiětě. OKOL: Systematický výzkum J~ v Čes . Budějovicích
v letech 1962-1975. Zprávy za sezóny 1971-1975. NÁLEZ: Sezóna 1971 (6.VII.-1,.v111.;
30.VIII.-17.IX.1971). Vzhledem k mimořádně komplikované terénní situaci - výstavba attedověkého hradu, navážky, vylámané skalnaté podloži, později zříceniny mocné vrstvy kamenité •uti, režim StAtni přírodní rezervace (chráněné území) - byla zde metoda plošného odkryvu vyloučena. Na základě analýzy terénních situaci na Dívčím Kameni, byla stanovena miata hloubeni jednotlivých sond. V předchozích sezónách byly rozěitovány sondy
č. 5A, 11, 12, 16, 20, 22, 23, 27 a J - pro sledováni eidliětnich objektd a stratigrafických poměrO. S kontrolním zamě řením byly hloubeny sondy č. 24, 25 a 26. Sonda č. 26
2
- hloubená na SV úseku ostrohu až do 110 cm, plošný rozsah je dosud 32 m • Postupná modelace skladu oblázků, na sklonu prací v r.1971 dosud v počtu 2400 oblázkO-valound. Valouny-oblázky nejsou součástí terasy, leží zde již původně záměrně soustřed ěn é. Spolu
nálezy pravčké keramiky, zlomky tkalcovských závaží, mlýny-tříky. Chatrný osteologický
materiál, v kyselém pOdním prostředí málo dochovaný a studijně nepoužitelný. Sonda č.
27 - hloubená na JV úseku ostrohu, Od 15 do 40 cm pod povrchem byla sledovatelná pravě
ká kulturní vrstva, z níž místy vystupovaly zuhelnatělé kdly, zřejmě zbytky konstrukce
pravěkých sídlištních objektů. Nálezy ker8Jlliky z doby bronzové : zlomky obrovské mísy,
zlomky tkalcovských závaží (347 / 71), jantarová perla (348 / 71), pazourkový hrot šipu (3,9/
(3,9 /71), bronzová jehlice (351 / 71), bronzová dlátovitá sekerka (350 / 71) a zlomek bronzového náramečku (352 / 71). Sezóna 1972 (12.Vl.-21.VII.1972). Sonda č. 22 - modelace balvanovité destrukce pravěké hradby. V pravěké kulturní vrstvě nálezy střepd z doby bronzové a chatrný osteologický materiál. Rozšiřováni sondy ve směru k J. Sonda č. 23 - rozěiřování sondy ve směru k J, leží v těsném V sousedství sondy č. 22, je hloubena pro
•ledováni stratigraf1~ké situace, vzhledem k sídlištnímu objektu. U jifni středověké
zdi je ponechaný blo~ zeminy o mocnosti asi 150 cm. Pod severním blokem je sledována
pravěká kult. vrstva v mocnosti asi 15 cm. Od východního úseku sondy se v kult. vrstvě
nad rulovým podložím nalézá sklad oblázkO-valound, dosud v délce asi 170 cm. Sklad ob16zk0 pokračuje d~le do tělesa východního úseku ponechaného profilu, který zůstává
z dokumentárních důvodů neprokopaný. Nálezy pravěkých střepO, chatrný osteologickýmateriál a zlomky kamenných pekáčů. Zjištěná terénní situace: sondy č. 22 a 23 leží na
plošin~. upravené již v pravěku ve směru vrstevnice po jižním svahu, resp. nad zlomem
jižního •vahu. Ve směru Z-V zde byla osídlena plošina, která měla ěířku asi 9-10 m. Na
plošině byla vybudována v době bronzové chata. Nad ni dosahovala středověká kamenitá
aut mocno•ti až 4 m. Nad sondou č. 23, o malém plošném rozsahu, dosahovala středověká
•ul mocno•ti jen 150 cm. Sonda č. 28 - byla hloubena na JV úseku ostrohu, v západním
•ouaedatvi •ondy č. 27. Vzhledem ke zjiětěné situaci na sondě č. 22, bylo třeba nalézt
vhodnou plochu k dalšímu srovnávacímu studiu osídlení z doby bronzové na D.Kameni. Pravěké nálezy na sondě byly soustřeaovány v místech s výrazně popelovitou vrstvou, až pře
pálenou, dokládající sidliětni objekty. Ty se zde nedochovaly v původním rozsahu, protože ~de pokračovala zničující středověká výstavba natolik, fe sídliětni objekty sledujeme v torzu. Nálezy pravěkých střepů, zlomky tkalcovských zAvaži a bronzové šidélko
(1034/72), pazourková pilečka (1036/72), pokračující nálezy chatrného osteologického
aateriálu, mlýny-tfiky v pravěké kult. vrstvě, převrstvené středověkou kamenitou sutí.
Sezóna 1973 (2.VII.-3.VIII.; 20.Vlll.-12.IX.1973). Sonda č. 12 - pokračování sondy, kde
byla zjiětěna chata z doby bronzové. Modelace kamenné podezdívky chaty. Pod chatou, leficí ve V úseku sondy, byla nalezena volně v terénu ležící bronzová dýka (2352/73), a
dalii, druhá dýka, lefela opodál (2351/73). Spolu ve stejné úrovni ležela bronzová jehlice (2353/73). Poněkud nífe od uvedených bronzů ležela jantarová perla (2354/73) a

pazourková ěipka (2355/73). dalěí nález pfedatavuje aai zlomek bronzové ruko jeti dfky
(?) (2356/73). Spolu a nálezy pravěké keramiky a bronzy ae nacházely unikátní miniatury
kamennfch aekeromlatň. Pokračovaly nálezy mlýnň- tříkO. zlomky kamennfch pekiěň, i celých pekáčO a porOz.nu oblázky. Osteologický materiál opět velmi zpuchfelf. Sonda č. 16
- rozěifování sondy na v. Na ploěe sondy letí sklad oblázkO. v počtu a•i 500. Stejně
jako v sousední sondě č. 26. i zde kult. vrstva chybí. Sonda č. 28 - rozAifování sondy
k z a J, v pravěké kult. vrstvě atfepy z doby bronzové , mlfny-tfiky, oblázky a zlomky
pekáěň, maximální zahloubeni 3 m (mocnost středověké kamenité suti, letící na pravěké
kulturní vrstvě). Sezóna 197( (17.Vl. - 23.Vlll.197(). Sonda č. 5A - rozšiřováni sondy
k J, kde je sledována balvanovitá destrukce prav ěké hradby. Sonda č. 12 - rozšiřováni
směrem k Jaz. Kamenná podezdívka chaty, v kult. vrstvě keramika, miniatury kamenných
aekeromlatň a zde jif třetí bronzová dýka (1304/7() a částečně dochovanou rukojeti zorganické látky. Sonda č. 22 - odkryv destrukce kamenné hradby a rozšiřováni sondy k z.
Sonda č. 23 - provedeni kolmých řezO na Z a V profilu. Sonda č. 27 - rozebráni kontrolního bloku. Sonda č. 28 - u ponechaného kontrolního bloku je zjištěno torzo sidlištniho
objektu, a části dochované podlahy, udusané, v nit byly zality zlomky tkalcovských závat1 a střepy. Na svahu u podlahy kňl o prům. aai ,o cm. Miniatura kamenného sekeromlatu, rozlomený (1300/7(), jantarová perla (1302/ 74) a pazourková šipka (1301 / 74). Aai 6 m
na Z je zjištěn druhý sidlištni objekt, kult. vrstva zde vykazovala mocnost asi 30 - 35
ca. Spolu se · stfepy unikátní nádobka. Sezóna 1975 (2.VII.-25.VII.1975). Sonda č. 5A - rozAifováni Z směrem, zde torzo aidlištniho objektu, dolotené spálenou kulatinou. Sonda č. 12 - rozšiřováni a zahlubováni ve směru proti J stráni. Nálezy miniatur kamenných
aekeromlatd. mlýny-třiky, kamenné pekáče celé i zlomky, tkalcovská závaží a oblázky apolu se atfepy. Sonda č. 22 - odstraňováni středověké suti v Z úseku sondy - odkryv destruované balvanovité hradby. Srovnáváním se situaci na sondě č. 5A je i zde zřejmé, že
hradba byla budována narychlo a zňstala nedokončená. Sonda č. 23 - očisloYán1 skladu
oblázkd, leticich pod středověkou suti v pravěké kult. vrstvě. Sonda č. 28 - pokračová
ni na Z úseku sondy, kde zasáhla středověká výstavba hradu: ukončeni sondáže na JV úseku ostrohu. ULO!: M eeské Budějovice. LIT: J . Poláček, Dívčí Kámen - hradiště z doby
bronzov6.e.Budějovice 1966; týt, Archeologický výzkum na Dívčím Kameni. Zprávy MJčK
1963, 30- 36; týt. Další výsledky výzkumu na Divčim Kameni, Zprávy MJčK 1966, 28-32; tfž.
Dívčí Kámen ve atarě1 době bronzové, příloha HZ prosinec 1974; týž. Poznámky k archeologick6mu vfzkumu na Dívčím Kameni. Výběr 1976. 11- 13. KOMENTÁA: Zcela ojedinělé množství
nálezň jantarových perel-korálO, i množství bronzň v chatách. V krajině relativně vyaoko položené - 500-550 m n.m. - s chudou pňdou. mnotstvi nálezd mlýnň v chatách a v jejich blízkosti, kde se často vyskytovaly zlomky pekáčň. Další unikátní nálezy předsta
vuji mal6, at miniaturní kamenné sekeromlaty. tvarově pestré. V pr6běhu osídleni byly
pofizovány k aktivní obraně proti příp. útočnikňm sklady oblázkO "munice". na severovýobodnia úseku ostrohu. relativně nejpfístupnějě1m, ve dvou liniích a z~e v určitých
vzdálenoatech k obraně chat. Až dosud je na O.Kameni zjiětěno asi 14.000 oblázkň. Tým
pf1rodovědc0 spolupracuje na komplexně prováděném výzkumu o.Kamene .
J.Poláček

155. MtENO, okr. Mělník
lULT: Sidliětě a keramikou vypíchanou. halětatsko-laténské žárové hroby. LOK:
V poloze wNa mostku" . OlOL : Pokračováni systematického výzkumu. NÁLEZ : V sondě z r.1975
byl zjiětěn takřka úplný, mírně trapezovitý pňdorys domu s obloukovitými stěnami (orientace s - J), dále velký hliník s mladší vypíchanou keramikou a několik neintencionálních
objekt6. Z východní části aondy pocházejí zbytky dvou balětatsko-laténských fárových
hrobd. ULOf: Nll Praha.
U.Lička

I
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156. MUKOV, okr. Teplice

I

KULT: Knovízské hradiětě. LOK: Hrodiětě llradiě!any (751, 6 m) . OKOL: Prftzkumy a
obhlídky lokality ve dnech 22.VI. a 19.XIl.1975. NÁLEZ : Přeruě ení kameni tého valu mohlo
btt v některých případech zpdsobeno výsadbou stromO, na rozdí l od V.Kru t y (ct. BZO 1970.
str. 89, č. 146) bych však hledal vchod (bránu) v JZ části hrad iě t ě , v místě, kde••
př im yká vnějěi val k vnitřnímu. Jámy po kůlech na temeni kamenitého valu (zejm . v Z ěás 
t i j eho prdběhu) jsou rozmístěny velmi pravidelně, ve vzdálenostech 6-8 m. Západně pod
vrcholem kopce, v hustě zalesněných místech, objeveny zajímavé kamenité 6 t vary (kupy,
tady ) , jejichž účel zdstává prozatím nejasný. LIT: Z čj. 650 a 1235/75 . KOMENTift : Podrobné údaje o lokalitě~!. AH 4 - 1952, 483-485, 498. Zpdsobem o pevněni i celkovou dispozici je hradiště blízké obdobně datovaným lokalitám Hrad iště u ~er novic a Lukov- Štěpá
novská hora.

I

I

I

I
I

Z. Smrž

I

157. MYf, o. tdirec, okr. Plzeň-jih
KULT: Mohylové pohtebiště (slovanské?). LOK: Les Na vinici - Na planinách - Obora, 1,2 km Jod žel. zastávky !direc, na ZM 22-11 Přeštice v pros toru písmene M
nápisu My!, 120 mm od V a 31 mm od J sekční čáry. OKOL: Prdzkum 25.I X. 1975. NÁLEZ : Na
mírném SZ svahu asi 10 nízkých zvýšenin o prťuněru 4-5 m a výšce okolo 30 om, Jež lze
považovat za mohyly. LIT: Hlášeni čj. 820/ 75 Plzeň. KOMENTÁA : R.Tur ek , Sl awi s ohe Hugelgraber in Sudbohmen, 1958, 46 řadí skupinu mezi nejisté lokal ity .

I

I

I

A.Beneš - M. Doubová
158. NECTINY hrad PREITENSTEIN. okr.

I

Plzeň-sever

KULT: Sttedověk. LOl: Zříceniny hradu Preitensteinu. OKOL: Povrchovt průzkum a
záchranná akce 4. a 10.VIIl.1975. NÁLEZ : Hrad důležité a dosud opomíjené dispozice byl
založen patrně Janem Lucemburským a zanikl v průběhu 16. století, Dispozic e hradu je
dosti atypická, obzvláště zaráží jeho velká rozloha (zhruba čt v er hr anné nádvo ří o straně okolo 80 m). Nejsilněji byla opevněna přís t upová strana , kde byly z budovány před
blaTní hradbou dvě zdi parkánové. Nad přikrfmi srázy strany jižní a zá padní bylo opevněn i alaběi a nezachovalo se. Do hradu se vcházelo třemi branami. Hlavni hradba, citliv ě eledujíoí terén se mnohokrát ve velmi tupých úhlech lomí. Zevnit ř k ni přiléhá dň
a ledně obvodová zástavba. Hrad postrádá jakékoliv s evřené jádro , nechceme-li náznak tébot spa třovat v dispozičně nevýrazné skupině budov při severní straně dispozi ce. Zhruba ve středu dvora jsou patrny zbytky kruhovi t é stavby, snad věže či vě trného mlýna.
Sb ěrem a rozebráním části pro!ilu recentního naru ěeni byl získán s oubor keramiky 14.- 16. století, z něhož si obzvláětni pozornosti zaslouží kachle a jemná stolní keramika
a několik pravěkých střepň. Typ dispozice hradu Preitenateinu j e pr o 14. stole tí novem.
Hrad zřejmě zcela postrádal tunkoi rezidenční a byl zřejmě čis t ě úče lo í OU s tavbou vojenakou, sloužící jako opěrný bod a ahromaždiětě větěího vojenského po tenc i álu. Takový
typ hradu byl dosud považován za produkt husitských válek. ULOŽ: AÓ ~SAV prac . Praha .
LI T: Z čj. 6700/75.
T.Dur dík

slezskoplatěnická
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159. NEDlLIŠT~, okr. Hradec Králové
KULT: Lutická k.,

I

k., doba

římská,

starší d. hradištní,

s tře 

dověk. LOK : Parc.č. 144/ 1-6, 146. OKOL: Sběr J . Urban, 5.1., 12.1., 14.-16.11 .1975 . NÁ-

LEZ : Střepy. ULOŽ: M Hradec Králové, pt.č. 79-81 / 75.
v.Vokolek
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160. NEPOLISY , okr. Hradec lr6loY,
lULT: Sid liitě z doby fiaat,. LOl : J okraj oboe, u dnelniho bfbitoYa, pa ro.ě.
504, 508, 521/1 ,2. OKOL : Pl"Ozkua ia.XI.1975. N1LRZ : V jitnia okraji polní oeaty zjtltě
ny mělké objekty, zahlouben, do piakoYooY,ho podloii. Stfepy z •ladit doby f.íaek6. mazanice, zyif. koati. ULOf : K Hradeo lr6loY6, pt.č. 3,/76. LIT : J.loudelka, V době pfedhiatorioké na Byd!oYeku, 20 let pr6ce •u•e• • muaejniho •polku Y NoY . BydtoYI, 1908, 35.
V. Vokol ek
161. NEUMfAlCE, okr. lladno
KULT: Eneolit (kult. neurčeno), knoY1zak6 • ltitarakf at . , hradiltni. LOl: Pole
mezi NeW11ěficemi • laaennfa aoatea na leY6a bfehu lnoYizak,ho potoka . lK aekoe 12-21,
153 mm od V a 53 - od J aekčn1 č6ry. Pole ppč. ,91. 503, 493/1, 159/2. OIOL: Sběr autora na jaře 1975. NilEZ : Veik' anotatY1 pravěkfch, pfeY6tnl knovizakfch atfepO . d6le
nalezeny attepy • typickou aloYanakou vfzdobou, zafaditeln6 do atarli doby hradiitni a
dalAi. ULOf: K Velvary, lfZ 2/75. LIT: Vfzkumy v eeohéch 1973, kde uvedena i atarA1 lit.
vztahujioi ae k nalezilti. IOIIBNTÁA: Y literatufe J• naleziltl m6ao jako afdl . knov1zak6, tento novt ablr pfineal doklady dalliho praYěk6bo oa1dlen1.
V.Fenol
162. NOVÁ VES U PROTIVfNA, e.
lULT:

fa6r,

ekr. Pfaek

atarlt d. bronzov6 (7), d. halitatak6 at lat6nak6 - mohylov6 potypu •Viereokaobanzen• a rýtomiok6 aejpy, LOI: Poleaf Tělinov (le•ni úYod Protivín) , S od TllinoYa • JV od NoY6 Vai u Protivína. OlOL: PrOzkumy autorO
zpr6Yy 30.X. a 7.nI.1975. B1LEZ : (Dalli lokali ty v tomto roza6bl6m poleai viz pod tlšfNov. lokali ta ě. 255). lat. území NoY6 Ve• u Protivína : I. tra! Šindelna (Buky) ,
ppč. 777/1, 2000 m JV od kapličky v Nov, Vai. akupina aai 25 mohyl Ye dYou akupink6ob.
R.1970 Jed.Da porulena nezn6ao kfa (d. halltatak6 - aběr M Pi••k: BZO 1970, 96-97: v t6afa BZO tab. II - lokalita ě. 9; BZO 1974. 131). II. tra( U aentku, ppč. 608, 1600 • JJV
od kapliěky v N.Vai , 300 • SZ od ••niku, 3 kuenn6 mohyly. III. tra! U.aeniku, ppč. 608,
1850 • JJV od kapličky v N.Vei, 50-100 m S od ••niku, 3 lamenn6 aohyly. IV. tra! Ov č6r
na, ppě. 608, 1650 • JV od kapličky v H,Vai, 250 • ZJZ od Yrcbolu Ově6rny, akupina ku.
mohyl. v. tral Ovč6rna, ppč. 608, 1600 • JV od kapličky v H.Vai, 200 m Z od Yrcholu Ověárny, akupina ••i 5 kam. aobyl na avabu. VI. tral Ově6rna, ppě . 608, 1900 • JV od kapličky v N.Vei. 150 • JJV od vrcholu 0Yč6rny, 3 kaaenn6 aohyly. VII. tra! Šindelna, ppě.
777/1, 1500 m JV od kapliěkJ v J.Vai, 300 •Sod vrebolu Ovčárny, kaa. opevnění typu
•v1erecuohanz•n• (v BZO 1970, tab. II a popi•: poaunuto nepfeani JZ ••ěrem od apr6Yn6ho mtata). V okolí (Z, J a SV) akupinky k•enntob poruientob mohyl. Z a SZ odtud pod61
pot6čku tekoucího jifnia -•r•, pod Dloubou loukou, eouvialt p6a zaohovanfoh rttovnickfob ••Jp6. VIII. tra! Na kobyle, ppč. 777/2, 2100 • SV od kapličky v K.Vat , 450 m SZ
oC vrcholu Na kobyle, 1 poruien6 aobyla (Frohlich, BZO 1974, 131, tato lokalita není na
mapce• obr. 10). (Lokality Jaou na mapce - obr. 10 - oěialoviny I - VII). ULOt : Sběr
z lokality č. I v K Ptaek, pf.č. 103/75. LIT : Benei- Mich6lek. BZO 1970, 151-152. tab.
II (jako Tělinov ) J Frohliob, BZO 1970, 96-97: Frohlich, BZO 1974, 131.
Pravěk,

hfebiětl, opevněni

J.Froblicb - J.Micbélek
163. xovt SEDLO N.lD BfLINOU, okr. Choautov
IULT: S1dliltě kultur volutov,, knovtzak6, lt1tarak6, pozd.DI halltatak6, latěn
ak6; kno~1zak6 t6rov6 pohfebiitě, LOl : Skrfvka dolu J.švenaa, S od Otvického potoka,••-

I

I

I
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zi bývalou oboi Nov6 Sedlo a Pohlody. OKOL: Z6cbrannt vfzkma ve 4Deoh 15.VII. - 28.VII.
(D.Iouteokf), 11.VIII. - 13.VIII., 28.VIII. - 16.ll.1975 (Z.Sll.rt). NllBZ: Na ploAe oa
8 ba prozkowa6no 118 objektd. 4 aidliAtni jhy kultury• volutovou keramikou. S1dliltn1
a aiC.lni knovizak6 a jtitaraké objekty aouatted,ny na plole oa 4,5 ba v Z části nalezilt6. Z 1111otatví kdlovfch jamek (oa 250) bylo motno vyělenit n6kolik pQdoryed menlioh
kdlovfob ataveb. Na S okraji skryté plochy (a aídliitě) prozkouainy 3 silně naruiené
tárov6 popelnicové hroby. Pozdn6 halitateké a laténské a1dliltn1 a aidelni objekty (odkryté ve V ě6ati akryt6 plochy) tvotily samostatné skupiny, nepodatilo ae vlak zabr6- .
nit zniče.ni daliicb laténakýoh objektO n~ ploie oa 2 ha. ULOf: AO ~SAV ezpozitura Moat.
LITi Z čj. 842, 876, 948, 1080, 1130/75. KOMENTÁA: V knoviz•k• •ateriálu (keramice) patrn, vlivy lutické kultury: díky značné rozloze zkoumané ploohy anad bude motno po zpraoov6n1 materiálu vyčlenit n6kolik fázi knovízského osídleni.

I

I

I

I
I

I
I

Z,Slllrt

I

164. Novf DR.\HOV, o. TtebeĎ, okr . Cheb

I

I

lULT : Lutická. LOK: Pole 500 •Vod K.Drahova po levé atran6 ailnioe k rezervaoi Sooa, na ZM 11-14 Cheb 115 aa od Z a 145 mi od S a,č; OIOL: Povrchový aběr pfi ••lioraoich 4.VI.1975. NÁLEZ: Tlaavě hnědý sidliAtni atfep, ailnf 10 1111. ULot: M Cheb, i.
ě, 2180. LIT : Pleal,E. · (1961) : Lužická kultura v severozápadních ~echách, atr. 161, lok:
ě.

I
I

48.

I

P.Šebeata

I

Novf HR.lD u lunratio viz PRAHA 4

I

165, OLEŠNICE, okr. Hradec Kr6lové

I

IULT: Novověk. LOI: Pted domem čp. 16. OIOL: Upozorněni O.Hampla (Vinohradská
83, Praha 2). NÁLEZ: Pted domem čp. 16 v Oleěnici u Chlumce nad _Cidlinou byl zjiětěn
v aeland6rnf.a u1oten1 zlomek mramorového náhrobního kamene. Povrch náhrobního kamene je
ralié~a, zdoben. Oattedni motiv výzdoby je kalich a hoatii uprostfed kruhu. Tento atfedovf aotiv Je doplněn výzdobou na rostlinné motivy. Nápis je psán latinsky kapitálou
(18. atoleti). ULOf: Dep. M Hradec králové.

I

I

I
I

J,Sigl

I

166. OLOVJOCE, okr. lladno
a) KULT: Inovizaká - ětitarský stupeň. LOI: Pole na terase nad pravým bfehem
lnovizak6bo potoka a na avahu za zApadnia okrajea obce. ZM 12-21, 117 mm od V a 45 m
od J aekčn1 6Ary. Pole ppě. 298/1 a severní část pole ppč. 377. OIOL: Nalezeno autore•
spr,v7 pfi povroboY6a prdzkumu okoli oboe, prov6děném za 6ěelem lokalisaoe starěich nalezill. NllBZ: StfepJ a typickou vfzdobou ětitarakého atupně knovízské kultury. OLOt:
M VelVarJ~ NZ 5/'75-A. kOMENTÁA: Z dfivějěka J• z kat. oboe zn6mo několik knovízských
n61ez4 bez lokaliaaoe (MM inv.ě. '8823-5).
b) ~ULT: Halltatská ?. LOk: Pole na SZ okraji obce. ZM 12-21. 120 anod V a 75
- od J aekěn1 čáry. Pole ppč. 377 -(jeho jitni část). OKOL: Sběr autora na podzim 1975.
M1LEZ: Menli akupina pravěkých stfepd větěinou bez výzdoby. Není vyloučeno, te se jedná
o aplaob• pfe•iat6né atfepy z výěe poloteného naleziětě (viz Olovnice a)). ULOf: M Velvary, IZ 5/'75-B. KOIIENTÁA: Pfesné rozmístěni naleziě! na této části katastru obce Je
zakrealeno na výseku z kat. plinu, který je pfiloten k nál. zprávě.
V.Pancl
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167. OPARNO, okr.

Litoměfioe

KULT: Knovízské vfěinn6 sídliště (?). LOK : Vrch Levoi (570,3 m) . OKOL : PrOzkum
referenta dne 16.XII.1975, za účelem ověfení údajného výšinného sídl iš tě. NÁLEZ: Temeno
kopce prakticky celé zastavěno, ovětení příp. nAlezO a situace jit není motn6. LIT: Z
čj.1219/75. KOMENTÁft : Ke startm nálezOm z této lokality ct. PA LX, 1969, 346, pozn . 1,,.
z.Smrt
168. OSEK, okr. Strakonice
KULT: Středověk. LOK : Stará cihelna u silnice z Oseka do Kbelnice, Jod obce.
OlOL: Sběr geologa J.Maoharta r.1971. NÁLEZ: Zlomky středověké keramiky 15.- 16. století .
ULOf: K Písek, pfír.č. 97/75.
J.Michálek
169. OSEK, okr. Teplice
KULT: Středověk?. LOK: Opevněná poloha u dolního nádratí. OKOL: Prvá fáze zjil(ovaciho výzkumu a povrchový prOzkwa (8., 9., 21.-25.VII.). NÁLEZ: S lokalitou je spojena otázka , nejedná-li ee o tržní osadu oseckého kláštera. Nádražím Osek je rozdělena na
dvě ěáati, JV čáat Je navíc podél železniční trati zmenšena bagrováním ětěrkopíaku pfed
r.191,. fteěené úkoly: a) Očistěny pf1stupn6 úseky pfíčného profilu v JV části lokality,
vzniklého pfi bagrováni. Na profilu nezachycen tádný objekt či vrstva, v povrohov6 čás
ti lesni.pOdy několik keramických zlomkO. Větiině z nich odpovídá datováni do 13. stol.,
zbytek je neposuzovatelný či eubreoentni. - b) Aez valem a pfikopem v JV čáati lokality.
Ve zkoumaném úseku byl val bez jakékoli vnjtfní konstrukce nasypán ze štěrkopiaku a na
vnějši straně zajištěn hrubou plentou z lomového kamene. Dno pfíkopu bylo ploché. Jedi nt nález z fezu pochází z výplně pfikopu - keramický zlomek tzv . hradištní tradioe . - o)
Sondát a vrypy v obou čáeteoh ohrazené plochy. Toto úsilí nepřineslo tádouci výaledek,
zachyceny jen subrecentni objekty. - Ve zjiě!ovaoi sondáti budeme pfiletitoatnl pokra6ovat. ULOf: AÓ ~SAV expozitura Kost. LIT : Z čj. 839/ 75 Most .

170. 9TRO~fM, o. Těchlovice, okr. Tachov
KULT : Pravěké bradiětě. LOK: Ostroina nad údolím Otroěínakého potoka; Zll 11- ,3,
56 Dlll od V, 124 mm od J s.ě. OKOL: Terénní prOzkum. NÁLEZ : Hradiitě obehnané kamenným
valem. Sběrem získána atypická pravěká zlomková keramika. ULOf : Z~ Plzeň, pfír.č. 16/75.
O.Soukupová
171. PASEKY, o. Tálín, okr. Písek
KULT: Pozdně laténské sidliětě. LOK: V lese na ppč. 1098/1, ca 200 m SZ od aa•oty U Beránka, v odtokové rýze asi 10 m od větší mohyly na V okraji skupiny 15-18 mohyl.
OKOL ~ Povrchový sběr J.Frohlicha 15.VI.1975. NÁLEZ: 2 souvisle hfebenovan6 zlomky téte
nádoby (obr. 11 : 2,3) a a nezdobené zlomky dalěich n,dob. ULO!: M Písek, pf.č. 126/75.
J.Frohlich
172. PECERADY, okre Benešov
KULT ~ Neolit (oj edinělý n6lez), mladií hradištní (aidliiti). LOl: Fotbalové htiAtl v obci, ppě. 995/8. OKOL : Pti urovnáváni terénu pro fotbalové hfiitě narazil 14.V.1975
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buldozer na vrstvu tmavé země. NÁLEZ: Po odhrnuti zeminy byla v ptldoryau patrná obdélníková jáma asi 2-4 m velká, vypiněná tmavou zemi, obaahujioi uhlíky, zvifeci kosti a
keramiku. Pfi návětěvě (19.V.) byla jáma jit znovu zahrnuta zeminou. Z obsahu jámy ptedal buldozerista do muzea v Týnci n. Sázavou 32 zlomkň mladě hradiětni keramiky, zdobené horizontálními rýhami a vlnovkou. Nedaleko jámy se nalezla neolitická kamenná motyč 
ka ze ěedozelené bfidlice, 115 mm dloubá a 35 a 50 llllll ěiroká. Správce muzea V.Stejakal
uvedl, te na okolních pozemcích se pti rňzných pracích pticbázi na podobnou bradiětni
keramiku . ULOt: M Týnec nad Sázavou. LIT : Z čj. 9378 / 75.

I

I

I

I

v.Šaldová

I

173. PETROVICE, o. Osek, okr. Strakonice
KULT: Sttedověk. LOK: Poloha "Na věžích", ppč. 2'45, 150 m SZ od býv. mlfna Vět
rovský. OKOL: - Povrchový prňzkum autora zprávy 2.XI.1975. NÁLEZ: Tvrziětě pfibli!ně kruhového padoryau. Vnitřn í těleso chráněno hlubokým pfikopem. Uvnitř nepatrně zbytky kamenného zdiva. Pod tvrzištěm soutok Rojického potoka s potokem tekoucím od Oseka.

I

I

J .Frohlich

I

174. PETROVICE, okr. Klatovy
KULT: Středověký hrádek. LOK: JV výběžek vrchu Hrnčíř (kóta 622) nad levfm bře
hem Volěovky. ZM 22-31 Sušice, 176 mm od Z a 53 mm od J aekčni čáry, par.č. 34/1 k.6.
Petrovice (u Sušice). OKOL: Průzkum expozitury AŮ ČSAV v Plzni 2.XI.1975. NÁLEZ: Lokalita leži ca 900 m JJV od kostela v Petrovicích, · 500 m S od mlýna v Jiřičné . a 400 m JV
od kÓty 622, těsně nad silnici z Petrovic do Hartmanic. Poloha je na JJV omezena srázem
nad potokem. Opevněný areál tvoří oválný prostor (40 x 25 krokň = V-Z x s-J), omezenf
příkopem o i. 8-10 m a vnějším valem o š. tělesa až 8 m. Vnittni plocha objektu se mírně aklini k V, kde val vybíhá do srázu. Na SV straně je val nižěi, na S je porušen ceatou a příkop je v tomto místě zasypán. Na Z straně je val aledovin vnějším příkopem,
hlubokým až 3 m. Při V konci vnitřní plochy hradiště je patrné čtvercové zahloubeni o
hraně 2-3 m. Pole těsně S od hradiště na svahu k silnici (parcela č. 236) nese název
Podhradiě!. Na hrádku samém se nepodařilo získat datovací materiál sběrem. Středověká
nádoba se značkou na dně v Muzeu Šumavy v Sušici z Petrovic pochází ze stodoly p. Koury Y obci (i.č. '797). ULOt: M SuUce. LIT : Z čj. 7'9/75 Pl~e~ . KOMENTÁI\: Na potoku Vollovce v blizkoati hradiště jsou rýžovnické stařiny. např. v le•iku cal km SV mezi tokem a silnici do Suěice. Rfžovnické pole zde pokračuje i S od silnice (čerstvě zplanfrováno).
A.Beneě

I
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175 . PÍSEK, okr. Písek
a) KULT : Pravěké (d. bronzová?) aidliětě. LOK: Na Srnkovně, 30 m Z od samoty
171, pod železniční trati Písek- Tábor. OKOL : Zjiětěni a záchranný vfzkum 27.-28.IV.
1975 na ploěe shrnuté buldozerem. NÁLEZ: Nepravidelnt zbytek tmavé kulturní vrstvy zachované pouze několik cm, ve které zlomky nádob (jeden zdobený páskou s dOlky) a uhlikJo Devět metro východněji dvojitá kOlová jamka. V okolí několik zlomkň nádob a l kua
mazanice. ULOf 1 U autora zprávy.
b) KULT : Pravěké mohyly(?). LOK : V lese 400 m SZ od kapličky v osadě Tálínské
Kukle , ppě . 2279 . OKOL : Zjištěni autora zprávy 19.I.1975. NÁLEZ: 2 mobylovité vyvýšeniny vzdálené od sebe asi 20 m.
ěp.

J.Frohlich
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176. PLANÁ, okr. Tachov
KULT : Stfedohradiětní. LO~: Severní okraj měst a , pod zahradami domkd S od horního náměstí. ZM 11-41 (Mariánské Lázně), od J : l mm, od Z : 13,25 cm. OKOL: Nalezl
K.Prach, učitel ZDŠ z Plané čp. 6/11 pfi hloubeni z ákladd pro novostavbu státní budovy.
NÁLEZ : Zlomky dvou zásobnicovitých hrncd (částečně slepeno ) středobradiětnibo oharakte•
ru. Na podhrdli pás hřebenových vpichO. Terénním prdzkumem místa nálezu nebyly zji Atěny žádné dalěí nálezy. Lokalita leží na mírném svahu obráceném k jihozápadu nad po tokem
(nyní téměř zaniklým). ULOŽ : Z~M Plzeň, př.č. HA 138/74 . KOMENTÁA: V místě nále zu j e
plánován Z~M zjiě!ovaci výzkum.
Fr.Frýda
177 . PLZE~, okr. Plzeň město
KULT : Středověk - novověk. LOK: Frantiěkánsk ý kláěter, západní dvdr (Frantiě
kánská ul. 131. OKOL: Zjiělovací sonda 2 x lm. NÁLEZ : Pod novodobou navážkovou vrstvou
a humusem zachycena 20 cm silná kulturní vrstva, obsahující keramiku 16. století. Pfi
jižním profilu sondy byly zachycena zlomky skleněného džbánu z manganov6ho skla• natavovanýln dekorem. Pod touto vrstvou byla 10 cm silná vrstva okrové barvy, obsahující malé množství zlomkové keramiky 15. století. Pod touto vrstvou ae nacházelo písčité podloži. Starěí osídleni nebylo nalezeno. ULO! : Z~M Plzeň, pfir.č. 127 / 75, 128 / 75.
Fr.Frýda
178. PLZER l - Roudná, okr. Plzeň město
KULT: Pozdní doba bronzová, sběr. LOK: Zahrada ing. F.~ečila, parcela č . 12103/2,
oa 350 m JVV od Kunčina hrádku a 350 m SV od kostela U věeoh svatých. OIOL: Prdzkum
areálu výstavby fakultní nemocnice v Plzni 7. a 12.V.1975. NÁLEZ: Lokalita sidliětního
charakteru letí na mírném JV svahu, V od bývalého lomu a rybníčkem, Pfi kopáni jámy pr o
stromek nalezena keramika: rozevřené podhrdlí s řádkou kruhových dňlkd, okrový povrch
(obr. 8:1) ; zlomek hlazené mísy, zdobený uvnitf žlábky v sestavě pásu a girlandy, tubovaný (obr. 8 : 2); zlomek mírně klenuté výdutě, hnědý a pfiblazenf. ULOt: AÓ ~SAV expozitura Plzeň, pfir.č. P 8/75. LIT : HláAeni čj. 294/ 75 Plzeň.
A.Beneě

179. PLZEI 4 - Doubravka, okr. Plzeň město
a) KULT: D. laténská. LOK: Pole kat.č, 2432 na pravém bfebu Berounky, asi 350 m
V od kostelíka sv. Jifi a 900 m JZ od vrcholu vrchu Chlum (kóta 416 m), mezi teleznič ni
trati a tetou. Na ZK 12-33 Plzeň, 139 11111 od Z a 141 mm od J okraje listu . OKOL : Sběr
9 . ll.197,. NÁLEZ: Zlomek zataženého okraje misky, d. 18 11111 (obr. 2 :3); zlomek jemného
klenutého podhrdli, d. 30 mm (obr. 2:2) - jemně plavený nardtovělý materiál, povrch
stfepu ěedý. ULOt : AÓ ~SAV expozitura Plzeň, pfir.č. P '8/74. LIT: Z čj. 810/ 7, Plzeň.
A.Beneě

-

P.Břicháček

b) KULT: Mezolit al eneolit, pravěk - kulturně neurčeno, knovízská, raný atfepozdní středověk, LOK : Pole ě.kat. 2429 (jitni část) na pravém břehu Berowiky ,
OKOL : Sběr Pc St . Lufta, Kol.má 6, Plzeň - Doubravka, předáno 17.IV.1975. NÁLEZ : Bazální
zlomek čepele ze skvrnitě šedého baltického pazourku, pravolaterálně a tenninálně míatně j emně retušovaný, d. 21 mm (obr. 2:4); úětěp z jádra nažloutle ěedé konkrece silexu
(pazourku?) se silnou okrově hnědou kdrou, d. 32 mm; nevyužité jednopodstavové úětěpo 
v é j ádro, z druhé strany pokus o změnu orientace (?), skvrnitě červenohnědý křemene c,
d:ověk,

ti, 4g m111;

i ilnM,o kh1mona, ,!, 2R mni - po,tle dr. S l.Voncla m" zo lit až eneolit, okrajť, ze IRV ň tlo hn{•rl é hlíny, <1. 24 mm a 20 mm (obr, 2 : 6,
iq jkmo Rt1i· lz11ul ý je dno •l ur.hf ok r aj z tm a v o hn,~d/1 hlíny, d, 36 nvn (obr, 2:7);

ťtlo111ok

- s ... upinn rovn ych r o1.nv i·o n ýc h
13); Rovř1>n ý

z l omek plo !111ř i>l'!řf1. 1111tM1 0 okraj11 mi fl k y , l'nl'nohui•d ý a uvnitř hla1.ený, d. 22 mm (obr. 2:9)
- pra vi· k, kulturn í· no11r t on o , - Zl ornt1k vylo f o nóho okrn.lo 1.As obnice s promněkAvanou hranou ukon t enf, d , 4fl mm (oh r , 2: 11) ; z Jornok vodorovn l! t. lfibkov1rné

výrlutě,

patrně

ze spod-

ní čfai;ti otf1tovitó núdoh y , $ lopy t11hov á 11f, ,1, 24 mm (ohr, 2:10) - k. knovizskf.l, - Zlomek

joll noduchého rozovf'o11~ho okr nj" e profilovaným uk<'n •: eníni,

ěedohílý,

12): zlomek 1.a tn f.en/1 misky okrovť- hnrvy, ,1. 30 mna (obr, 2:5) - raný

d, 40 1111n (obr. 2:
II pozdní (?) stře

rl ov ř k , ULOl : AÚ ČSAV ox po7.it11 rn 1'17.~,i, pHr.1', P ~/ 75,
A,íleneě

180, p(lr,F.DhlCE, okr, Louny

podle

nt

lULT : Ulndohrndi ~tnf, LO~: rfsk11v11a 211 <•hcí po lnvó stran~ si lnice na Orasice,
(Louny) ~o mm .J ,IZ 011 k Ót y 20!'1 7.n,1111 vrch, OKOL : Záchranný výzkum provedenf

2 3,Vl ,1975 pra c o vník y Oll Louny 11 11 1.f1kln1ll• hlá~t,llÍ 11!\lf):z.u, u či nllného pti těžbě písku .
NÁLEZ : Kostrový hr oh be1. výb nvy, tltl o 11 11 t1rí.ené nn zhrloch, orientace Z-V, v původní poloze pouze levfl č ň11t hrurlnik u, UL01 : O~I Louny, KOMENTÁA : Kulturní určeni provedeno ns
etorlHch n fl l ez,'1 kn s tr, hroh1'1 s ml111.Johrndi !; tni kornmikou, hrob je patrně součáa
ti vHll{h o pohřebjštč.

záklattě

J,Štauberová
181, PODBO nf, o , Opařnny, o kr , Tábor

KULT : Prav~k - mohylové

pohřebi~t~.

LOK : Los "V

Tomešině",

V od llnnova. OKOL :

Pr1hkum autora zpr6vy 25.IV,1975 n 24.1.1976. NÁLEZ: Pnizkumem zj ištěna skupina asi 7
mohyl, poruěených starš ími výkopy (J.K.llrute) na svahu, sklánějícímu se k Z, k osadě Hanov, okr. Písek. Mohyly loži nsj 400 mV od
Smutné, n11

ppč.

knpličky

v

Hanově,

616 / 1, v lese zv. "V Tomošinl\" (llrejchorina).

nad levým
Průměr

břehem říčky

mohyl 8-10, v. 0,4

- 0,8 m. LIT: J.K,Hraěe, PA XI, 1871-1873, 650 (Pol111ns k4 hroby nad llánovem blíže
na Tf.lboreku): uvádí skupin•J 25 mohyl.

Opařan

J ,llichf.llek

182, PODLUHY, okr, Beroun
KULT : Středověká kulturní vrstva. LOK: ~p. 3 na návsi, kat,č. 71 / 1 a 775/ 9.
OKOL : Pfedal E.Tichý, Podluhy čp, 8, dne 26,V, a l,Vlll,1975, NÁLEZ: Při bagrováni po-

zemku nalezeny keramické zlomky, mazanice a teleznA sekera. ULOŽ :

Afi

~SAV expozitura

Plzeň, přir.č, P 13/75,

A.Deneš
183. PODMOKLY, okr, Rokycany
KULY: Nezjiětěna. LOl : Vrch Cuaadlo, hlfie Podmokelského mlýna, V od obce Pod-

z,

16111111 od J sek ční čáry.
OKOL : Terénní prftzkum. NÁLEZ : Domnělé opevnňni nebylo zjiět ěno, LIT : J,Mnličký, PA
XLIII, 1947-8, 35.

mokly, údolí Zbirožského potoka, ZM 12-32 Zdice, 132 mm od

Fr . Frýda - O.Soukupová
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16 4. PODltAtNI CE, o. lloršovský Týn, okr. Domnilice

LOK : Nová obor a II, mohylové pohřebiště v poloze U l ouky ,
l e s pp č. 2 177; 13 moh yl; vzdhlono asi 500 m od polohy Nová obora 1. OKOL : Sys temati c ký
výz kum. NÁLEZ: Mohyln 5 v severní č flsti pohi·e b iště , mHila v prům. 5 m a v. 0 ,60 m. Byla v ystnvl-na pouze z hlín y , mnlá skupinka knm e nť1 nn V obvodu představoval a patrně jen
symbolický vl\nec. Přibližně uprostřed mohyly bylo na úrovni, zahloubené o vice než
o , 3 0 m, nasypáno vPtšf mno žs tví s pfllených kosti, u ni chž ležela ve zlomc ích dvojkonická
nádoba. z da l š ích dv ou nádob zosta ly zachov ány pouze zl omky. Mohyla 13 v j ižni části
pohřebiAt č , mč ř ila 6 m v promčru a pfevyšoval u p~v odn i terén o 0,40 m. Celá st ře d ní č ást
v pásu asi 1,20 m širok óm ve směru V-Z byla vyplněna rozpadlými nádobami, mezi nimiž bylo rozházeno ve lké mno t stvi spálených kosti n na Z straně ohraničovalo hrobový pr ostor
n ě kolik zuhelnatělých dřev a větší kámen mezi nádouami. Na prostoru 4 x 1,20 m bylo uloženo nejméně 13 nádob, z nichž pouze jednu se podařilo vybrat vcelku. Vzhledem ke způso 
bu uloženi nádob n podle 11 ř kolika typických zl o mkť1 se jedná o přechodné mohylovo- milavečské období. ,1ohyla 8 se nacházela asi upro s třed pohfehišt ě , její průmě t měřil 4, 5 m
a v. 0,25 m, původní úroveň dosahovala však hl oubky 0,40 m pod dnešní povrch. Kromě ně
kolika zlomk,~ keromiky zde bylo nlll ezeno jen v č tší olmiště na úrovni. ULOŽ : AÚ CSAV
prac. Praha. LIT : Z č j. 6794 / 75.
b) KULT: Pozdní doba bronzová. LOK: Hradišt ě Zámek (Schlossberg) na skalním
ostrohu nad obci . les ppč , 2209. O._OL : Systematick ý výzkum. NÁLEZ : Sonda I byla vedena
valem od vnějšího příkopu ptes volovou st ě nu do vn i ttního prostoru hradišt ě; měřila
24 m a š. 1 m. Průkopem byl zachycen mělký příkop, čelní valová stěna, koruna valu a
část za vnitřní stranou valové stěny, za niž terén neklesal, jen se povlovn ě svaf.oval .
Sonda prokopána v c elé délce až na ska lní podlo ž í , kterého bylo v koruně valu dosate no
v hloubce 1,30 m. Vlastni če lo hradby nebylo v t ě chto místech zachováno, zůstaly pouze
kameny, čá~tečně zachycené na svahu. Jňdro opevnění představuje souvrství ilutky a s i ln ě
propálené červené hlíny s uhlíky; vlastni konstrukce nebyla v této úzké sond ě zjišt ě na.
Zadní stěnu zde ptedstavuje k~l a příčný žlábek. Za žlábkem nasedala na skalní podl oží
tmavě šedá až černá vrstva, pokračující až k hranici sondy, 0,50 m mocná s velk ým množstvím keramických zlomk~. Protote se u profilu objevila kůlová jáma, byla v této č ásti
~onda přičně rozšířena o prostor 7 x 2 m. Při dn ě tmavé vrstvy se v celém rozšíření
(sonda II) objevilo 8 menších i větších a hlu bších kůlových jam, některé uvn i tř zpevně 
né kameny, množství keramických zlomků a zvířecí kosti. V rozšířené sondě se uká7.alo, že
tmavá vrstva vykliňuje ve vzdálenosti 7 ,50 m od zadní stěny hradby. Rozmíst ě ni k~ l ~ dokládá v prozkownané části za hradbou existenci sídlištního objektu, který p okrač uje n a
V i Z straně sondy, mimo prozkoumanou část a jehož okraj zachytilo rozšíření sond y v J
části. Keramiku je mof.no podle výzdoby a okrajů datovat zatím jednoznačně do pozdn ě
bronzového období (HB) . ULOŽ : A~ ČSAV prac. Praha. LIT : Závěr. zpr. čj. 67 9 4 / 75 . KOMENTÁA : Hradiště nebylo dosud zkoumáno, jeho dosavadní datování do halětatsko - l a t é ns k é ho
období se opíralo o vnější vzhled a sběr atypické keramiky (Maličkf, PA 1946- 48 ) .
n) KULT :

Milave č ská.

E.Cujanová
185 . POHLODY, o. Vrskmaň, okr. Chomutov

KULT: Knovízská. LOK: Okraj povrchového dolu J.~verma, severně nad vsí Pohlody ,
na le vém břehu Otvického potoka. OKOL : Při kontrole skrývek bylo P.Pietschem z j i š t ě no
narušení pravěkého objektu. Z výplně odebral vzorek keramiky (6 kusů), z toho 4 z lomky
byly z velké tlustostěnné nádoby se silnou ptiměsí tuhy a s leštěným povrchem, 1 z l omek
z hruběi užitkové nádoby a l zlomek okraje válcovitého hrdla. ULOŽ : M Chomut ov, přír. č.
22/75. LIT: Z čj. 15/75. KOMENTÁA: Narušeni objektu bylo ohlášeno expozitu ř e do Mo stu.

I
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Pfi kontrole místa skrývek pracovníky
né terénní zmAny.

AO

I

jil nebylo mofno objekt identifikovat pro •il•

I

E.eerná

I

186. POLÁKY, okr. Chomutov

I

a) KULT: Hrob kultury•• ěĎdrovou keramikou. LOK: Stavba kravina Jod obce, me zi ailnioemi Kadaň - latec a její odboěkou z Pol6kft na Pětipay. OKOL: Záchrannt vfzkum
dne 27 . II., prňzkumy 7.V. a 20.X.1975. NÁLEZ : Naruient kostrový hrob; poloha kostry nella zjistit, zachovaly 88 jen zlomky koati a kfeaenoov6 ěepelka. ULOf : AO esAV expozitura Moat. LIT : Z čj. 224, 529, 1079/75 . KOMENT{A: Na naleziAti (skrývce pro stavbu
kravina) prozkoumal autor výzkumu v roce 1974 17 hrobd kultury ae Aňňrovou keramikou a
54 hrobd bylanské kultury. Proto je lokalita i její okoli pečlivě sledováno.

I
I

I
I

z.smrt
b) lULT: Neurčena. LOK: Parc.č. 196. OKOL: Dne 8.VI.1975 bylo do muzea ohl6ěeno
hrobu pfi výkopu základO obytné chaty. Pfi kontrole jaem zjistila, fa vfkopovou jamou byla porušena část kostrového hrobu v místech dolních končetin. NÁLEZ : PloA nfm odkryTem byla zjištěna úzká hrobová jáma• kamennfm oblofenim, v nit ae nalézala
ko•tra v natafené poloze, orientovan6 SJ, • obličejem obráceným k východu. Ve výplni
hrobu, ani kolem kostry nebyly fádně nálezy. ULOf : M Chomutov, přír.ě. 5/75. LIT:
I čj , 5/ 75 .

I

poruěeni

I
I
I

I

187. PRAHA 1 - Hrad
a) KULT : Stfedověk. LOK: Sev.parkán za domy čp,36 -38. OKOL : Záchranná akce vyf6d6na KPR v souvislosti• úpravami parkánu. NÁLEZ: V r.1975 byly odtěženy násypy a část
vratev tělesa parkánu. Výkop dosáhl oa 3/4 m pod základovou spáru plent románské hradby a obnafil prdběh jejího zdiva prakticky po celé délce skrývaného úseku. Pfedzáklad
hradby tvofilo lomové opukové zdivo a částečně opus apioatum, Nadzemní část byla vyzdě
na z pravidelných pečlivě vrstvených kvádřikd. Z mladěich úprav byl zachycen opěrák,
pravděpodobně gotický, poěkozený pokle•em v dOaledku zalofeni do neúnosných vratev. Za
Mladotovým domem byl zachycen základ pilíře, pfialuAejicibo patrně mladěi budově lehči
konstrukce, parkán v této části vyplĎujíci. DalAi zdiva byla zjiětěna při věfi Mihulce.
Nátezov-f fond_ je značně bohatt, zmínit Je nutno aleapoň kachle• husit•kfmi bojovníky
a zlomky torem z renesanční hradní alév6rny. ULOf: Afi ~SAV prac. Praha. LIT: BZO 197,.
b) KULT: Středověk. LOK: Sklepni proator1 Lobkovického paláce. OKOL: Záchranná·
akce vyfádan6 KPR v souvislosti ae atavebnimi 4pravami pal6ce. NÁLEZ: Prdběfně prováděn
dozor nad stavebními úpravami pal6oe. Y miatnoatech, pfiatupnfch z prdjezdu při eerné
viti. dokončeno těfeni záaypd, z nich! zíak6ny fragmenty raně barokního portálu arenesanční ter akotoY6 vfzdoby. V z6kladech mladiiho pilífe druhotně poufity části rovných
kamenntch oatěni pravot1hlého prňfezu ae stopami pol7obromie. V ostatních prostorách pa16ce nalezeno větií mnofatvi zlomkO aai 30 typO terakotovfoh architektonických čl6nkd.
ULOf : Af fSAV p~eo. Praha, LIT : BZO 1973-1,,
T.Durdík 188 . PR.UU 1 - Staré

P.Chotěbor

Město

a) KULT: Stfedověk . LOl : Liliov6 ulice pfed domy čp. a~l a čpo 316 . OKOL: Běh••
kladen! nového vodo~odu narazili dllníci na zbytky zdiva a keremiky 0 kterou IOlP pfedal
St.Pekafo NÁLEZ: f prdblhu ledna al bfezna byla v Liliov6 ulioi vyhloubena pfíkopov6

I

I
I

I
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rýha pro nový vodovod. Po dobu prací nebyla v úseku Karlova ul. at čp. 251 na konci Liliové ul. zjištěna st ředověká zástavba. K prvnímu nálezu patři až zbytky rozrušeného
zdiva z opuky, které referent nalezl dne 21.III . ve stěně výkopu. Místo je vzdáleno 5
až 8 m Z od č p. 2~1. Průb ~h zdiva byl pozorován ve stěně v délce 10,9 rn. Další zbytky
středověkého osídlení byly nalezeny 8,9 m JZ a 8,5 m JV od nároti Lili ové ul. (čp. 251
a čp. 216). Jde o zachovaný profil ohniště, čočkovitého tvaru, d. 50 cm. Výplň ohni ště
tvořila červenohnědá mazanice, uhlíky a kerami cké zlomky. ULOŽ : Archeol. odd. MMP. KOMENTÁA: Zbytek rozrušeného zdiva ve stěně výkopu (d. 10,9 rn) je pravděpodobně domovní
fronta z původní středov ěké zástavby. Ohniště a keramika dokládají osídlení z 15. století.

b) KULT: Středověk - novověk. LOK : Náprstkova ul. čp. 6/274 (parcela č. 235) a
16. OKOL: Výkop pro vodovodní potrubí - pokr ač ování akce v Liliově ul. Nález ohlásil
MMP St.Pekař. NÁLEZ : Na základě ohlášení z července 1975 navštívil referent místo, kde
St.Pekař nalezl fragment železného udidla a n ě kolik kusů strusky. Výkop byl silně zapažen a tak nebylo možno zjistit původní strati grafii. Naleziště je situováno v Z stěně
profilu před domem č. 16. Na haldách byly nalezeny středověké zlomky keramiky. Druhým
nalezištěm je prostor před čp. 6/274, parcela č. 235. St.Pek~ř zde zjistil opracované
kameny na dně výkopu. V době návšt ěvy bylo dno zasypáno a tím znemožněno další šetřeni.
Ve vybrané zemině byly zjištěny zlomky keramických trojnožek, dna záaobnic a 2 okraje
akleněných nádob. ULOŽ : Archeol. odd. MllP. KOMENTÁA: Nálezy keramiky pocházejí ze zavážek, které zvyšovaly původní terén komunikace a tím ji zajistily proti záplavám Vltavy.
Místo, kde byla nalezena kovářská struska nemohlo být ověřeno.
č.

V.Huml
189. PRAHA 1 - Nové

Město

~ULT: 11.-19. století. LOK: Kostel sv . Klimenta v Klimentské ul. (parcela č. 775).
OKOL: Na začátku ledna 1975 nalezli pracovnici VUS VHMP lidské kosti pod podlahou kostela. Nález byl ohlášen M)ll>, které zajistilo záchranný archeologický výzkum pod vedením
referenta. NÁLEZ: Během generální rekonstrukce kost ela sv.Klimenta provedlo archeologické odděleni Muzea hlav. města Prahy archeologický výzkum chóru, lodi a sakristie. V sedaiměaičnim období bylo pracovníky muzea odkryto Z průčelí a S obvodová ze& starěí sakrální stavby. Zdi byly postaveny z menších opukových kvádřikd na maltu. Západně od star!iho
kostela bylo v lodi dnešní stavby zjištěno základové zdivo věže a SZ odtud zbytek pro!Anniho objektu z nízkých kvádřikd. Výzkum v chóru přinesl objev pravoúhlého presbytáře
• gotickou a starší (románskou) oltářní meneou. Pod jejími základy byla ve štěrkopísko
Yéll podlofi vypreparována pdlkruhová příkopová rýha, vyplněná kvarcitovým materiálem
bez použiti malty. Jsou to základy nejetarěi sakrální stavby, které lze datovat podle
keramiky z vrstvy, porušené těmito základy. Plošný odkryv na řadě míst lodi, většiny
aakriatie a chóru dokázal, fe se v kostele pohřbívalo nejméně od gotiky af po barokní
období, representované 3 zděnými kryptami. Nález keramických zlomků, části ostění a stavebních člinltd spolu s odkryvem sedile, pdlkruhového výklenku a eanktuária dokládají bohatou uměleckou výzdobu kostela z období 14.-první poloviny 15. století. Ve výzkumu pdvodnich maleb a nápisd pokračuje PSSPPOP, archeologický výzkum vně kostela bude zahájen
ihned po •končeni rekonstrukčních prací. ULOŽ : Archeol. odd. MMP. LIT: V.Huml, 1976,
O nových objevech v kostele sv.Klimenta na Novém Městě, v tisku; Outrata J.J., 1976,
Objff gotických člinkd v kostele sv.Klimenta na Novém Městě, Památky a příroda 5, 262-a63. KOMENTÁft: Objev pdlkruhové příkopové rýhy patři k základdm apsidy kostela, který
je datován do počátku 11. stol. Jde o nejstarší sakrální stavbu na pravém břehu Vltavy,
dolotenou archeol. výzkumem.
V.Huml
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190. PRAHA 2 - Vyšehrad
KULT : Slovanská a středověk. LOK : Vyšehrad. OKOL : Systematický výzkum AO. NÁLEZ :
Terénní práce na Vyšehradě se ve výzkumné sezÓně 1975 soustředily do tři tematických
celkd. Prvá skupina řešila ' problematiku nálezu ataršiho zdiva v ploěe na Z před Slavínem, o němt nám nechal částečnou zprávu Karel Vlačiha, z doby výstavby Slavína a rozěi
fování vyšehradského hřbitova. Výzkum zde provedený v odkryvu S-161 a S-161 A zjistil
slotitějěi situaci, která byla bohutel porušena Z stěnou Slavína a hrobkami na J straně
před Slavínem. V odkryvu bylo vypracováno zdivo lomového charakteru, které mělo prOměr
nou šířku 50-60 cm, bylo bez předzákladu a ve střední části se pravoúhle.stáčelo Z smě
rem a pokračovalo do blízkosti S-160, která byla zkoumána v minulém roce~ Na S straně
byly zjištěny atopy kdlových jam, u nichž není jisté, zda patřily ke zjištěnému zdivu.
Zdivo jako celek je stavěno na hlínu, nemá zcela pevně vázanou líc a jeho datováni nelze do zpracováni keramického materiálu blíže zařadit, i kdyt podle celkové struktury,
charakteru a zpracování nepřekročí jeho chronologické zařazeni 11. a 12. stol. V pokračování v ose odkryvu směrem S byla sonda S-161 A, jejimt úkolem bylo zachytit a interpretovat terénní zlom, který postupuje hřbitovem od V k Z a o kterém se část literatury
domnívá, te je pozOstatkem severního valu hradiště. Odkryvem S-161 A zjištěno v profilech ai na rostlý terén prdkazně, ie nelze v žádném případě mluvit o valu a te terénní
zlom byl vytvořen, alespoň v této části, barokními a pozdějšími úpravami hřbitova. Zdivo, zjištěné K.Vlačihou, do odkryvu naěi sondy pravděpodobně nezasahuje, pokud je moino
považovat jeho zprávu o nálezu románského zdiva za zcela prOkaznou, je velmi pravděpo
dobné, že bylo aituováno asi východnějěim směrem. Druhá tematická skupina výzkumu řeši
la problematiku pokračováni J obvodové zdi předkarlovské baziliky, která byla prOkazně
zjištěna především v roce 197,. Osa zdiva byla nalezena v sondě S-149, S-145 a potom
pfedevším v sondě S-155, kde se podařilo zachytit v plném prOběhu zdivo jižní apsidy. V navázáni k této skutečnosti byl proveden odkryv S-162, který byl situován v ose s-J
podél V zdi kaple Panny Marie ~ancovni, která je součásti jižní lodi dnešního kostela.
Velmi záhy pod úrovni dnešního terénu (20-25 cm) bylo nalezeno souvislé zdivo s výrazně zavázanou licí a úzkým předzákladem na J straně. Zdivo bylo zachováno ve své výěca
od základu do 60-70 cm a z vlastni zdi byla zjištěna jedna řada kamenO, převážně podélného . tvaru, o vfěc, 12-15 cm. Pddorys zdiva je tvořen na obvodě ěiršimi robustními kameny, vlastni střed zdiva potom drobnějěimi kameny, které jsou kladeny do žlutavě bílé
malty, bohaté na vápno. Ze strany J je ke zdi přizděna v ěifce 50-60 cm na vtraznou
spáru mladě! zeJ, rovněž z opuky, zalévaná do cementu. ZeJ sleduje svou přizdívkou obvodoTé zdivo kaple Panny Marie Šancovni na V straně, staticky zabezpečuje zdivo kaple
a pooházi z novodobých úprav J.Mockera. Zdivo orientované v ose Z-V navazuje na zdiva 0
zjištěná v sondě s-1,9, S-145 a S-155, má s nimi etejnou atrukturu tvarovou i morfologickou a z hlediaka jeho funkce Je nutno je interpretovat jako jižní obvodové zdivo
pfedkarlovsk6 baziliky, kter6 máme tímto zJiětěno v d6loe 39 m: celková délka zjištěné
ho zdiva Je 61,30 ••Vycházíme-lize skutečnosti, že v clneiním kostele jsou čtyfi pole
Jeltě ze 1,. etolo a J•jich celková délka je oa 19 m, potom by celková délka této stavby byla oa 80 m včetně Z prOěeli dvou věži a krypty, o nichž je zpráva v pisemnfch pramenech z doby, než byla zahájena karlovská přestavba kostela. Tfeti tematickf celek arcbeologiokého vtzkumu roku 1975 se aoustfedil na zjiitěni aidliětni situace ve stfedni
čáati bfbitova v pokračováni druhé hlavni ceaty na aever od kostela sv.Petra a Pavla
V odkryYu S- 163 bylo zJiitěno zdivo, procházejici napfiě sondou v oae SZ a SV o ěifct
50 al 60 ca, které bylo tvofeno z lomovfch opukových kamend podélného tvaru. V pevně
vázané atruktufe zdiva ae ojediněle vyakytly tak6 gotické cihly - "buchty" rOmých tora6td. ZdiYo J• kladeno na hlínu a neni uloženo na roatl6a terénu ani v sidliětni vrstvě .
ale Je svými &,t1ady 0 rdzně zahloubenými, položeno na deatrukci opukového zdiva, Jehot
chronologie neni zatím známa. Zaohovan6 zdivo svým celkovým vzhledem je moino zařadit
0
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ptedběžně

do 14. stol . a doby mladěi. Výzkum v celkových souvislostech a ptedevěim roz ěiteni odkryvu na straně S a V bude nutno provésti v pfiěti výzkumné sezóně. Pfi celkovém hodnoceni výzkumu v roce 1975 je nutno pfi složité terénní situaci hodnotit kladně
zjiětěni a revizi zpráv Karla Vlačihy s nálezy starěiho zdiva v blízkosti Slavína.
Okruh problematiky pfedkarlov•ké baziliky byl touto výzkUD111ou sezónou uzavřen a jeho
dalěi feěeni je možné pouze při výzkumu uvnitř kostelního interiéru, se ktertm se počí 
tá až pti generální opravě koatela, jejit termin není bliž• znAa. PfedkarlovskA bazi lika je ve avém celku již rekonstruovatelná i pOdoryanA. Nálezy zdiva v odkryvu S-163
opět naznačuji, že terén vy6ehradakého hřbitova není zdaleka po strAnoe archeologické
vyčerpán. ULOt: AÓ ~SAV prac. Praha.
B.Neobv!tal
191. PRAHA

4 -

NOVf HRAD u Kunratic

KULT : Středověk. LOl: Zficeniny Nového hradu u Kunratic. OlOL1 Pokračovini povrchového prňzkumu lokality dne 30.111.1975. NÁLEZ: Pokračováno ve sběrech keraaiky, dle
4o•avadnich názorň datovatelné hluboko do 1,. století. Vzhledem k tomu, te Kovf brad
asistoval pouze v letech 1410 - 1420, je nutno uvažovat o změně n6zor0 na chronolo1ii
keramiky 1,. atoletí. jak naznačuji i nAlezy z jinfcb lokalit (brad eejchanov). Byl pofizen terénní náčrt zbytkň hradu. ULOf: AC ~SAV prac. Praha. LIT: Z čj. 5782/75; BZO
1974.
T.Durdik
192. PRAH.l 4 -

Komořany

a) lULT: Halitat, sttedověk. LOl: Ploaha skryt, pro vfatavbu a rozěífeni Modfanakt•h strojíren; V od komplen budov závodu a S od ulice Do koutO. OKOL: Povrobovf prOzk• - aběr. NllEZ: leraaickt •tfepovt materiál a kaaenaé drtidlo. ULOf: !roh. odd. MMP,
Hau•paulka. Llt : Pratakf sborník hiatorickf, v tisku.
J.Havel
b) lULTi Středověk. LOl: Místo stavby nové samoobsluhy v Praze 4-Koaofaneob, mezi ulietld Okružní a U vlečky. OlOL: Sběry v červnu 1975. N1LEZ: Keramika ze 13. atoleti nalezená. jak bylo zjiětěno, ve vyrovnávací vrstvě, pooházejioi ze stavby blízkého
aidliitt. Stfedov6k6 osídleni Je tedy nutno hledat zde, tj. aai 500 m JV od aiata nAlezu keramiky. na poaěrně prudk• evahu. ULOf: IOlP Hanapaulka.
P.Sommer
193. PRAHA 4 -

Točn6

lULT: Loovizaká. LOK: "Šance•, poloha Q, R keltského oppida ZAviat. OlOL: V rámoi ayateaatick6ho vfzkuau ZAviati. MllEZ: Vykopino 6 meniich aond, v nichf zjiitěna pouz e knovizeká keraaika. ULOf: !spedice Záviat. KOMENTÁA : Jde o první nepochybné nálezy
z této polohy.

194. PRAHA 5 -

Hlubočepy

lULT: Stfedověk. LOK:
chového prOzkumu lokality 1a.
Ji! jen jako zfioenina. Jde o
(obr. 12) . Vnějií brad ze tfi

Zbytky hradu Děvína nad Hlubočepy. OlOL : Prv, etapa povra 20.IV.1975. NÁLEZ: Hrad je v piaemnýoh pramenech uv,děn
zhruba čtvercovou dispozici ae sevřenfm blokovým j!drem
stran obklopuji srázy, pfiatupová ce•ta do něj vedla od v.
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Př ed č e lní hradliou z de zřejmě nebyl příkop. Všechny objekty hradu se zachovaly v podobě
vn l ovitýc h útv a ró a prohlubni. V SZ nárot.1 vněj š ího hradu stála patrně kulatá věž, v SV
baAta n k ob~ma j iinim přiléhaly budovy. V prostoru nádvoří vnějšího hradu je patrna
velk á pr o hlubeň a t ř i zhruba č tvercová místa porostlá válečkou prapotitou indikuji další obj ekty . Vlnstni jádro, op ě t zhruba čtvercové a jednou k J vysunutou stavbou, mělo
nevelké vn i třní n á dv o ří obestav ě no n ě kolika budovami. Konstrukce hradu byly zbudovány
z mi ~tního l omováho vá pence, upl a tnily se též cihly. Architektonické články byly patrně
vyrobeny z arkozy, střechy kryly prejzy. Sběrem se podařilo získat menši množství drobných střep~, předběžně na základě fabrikoce a okraj ú (okruží) datovatelných do 14. sto letí. S t ej ně l ze do tov a t i charakteristickou blokovou dispozici, srovnatelnou např. se
Zlenicemi. Záni k lokality je pak možno na z á kladě rozboru písemných pramenO klást snad
j i ! p ře d husit s k č války . ULO! : AÚ ~SAV prac. Praha. LIT: Z č j. 5780/ 75.
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T.Durdik

I
195 . PRAHA 5 - Jinoni ce

I

KULT : Knovízské, eneolit 7. LOK : Stodúlecká ul., ppč. 1236. OKOL : Sběr na staven i šti účelového zařízeni pro trasu 81 metra. NÁLEZ: Sběrem zjištěna keramika knovízské kult., fragment kamenné sekerky a úštěp pruhovaného pazourku - eneolit?. ULOf: MMP,
archeol. odd.

I
I
I
I

lil.Fridrichová
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196. Plt\HA 5 - Lipence (Lipany)

a) KULT : Zvoncovité poháry, hrob. LOK : Na zahradě rodinného domku v Jiřičkově
ulici, čp . 12(, byl majitelem pozemku p. Cmíralem, při kopáni vodovodní přípojky poruten kostrov ý hrob. OKOL: Po ohlášeni nálezu arch. odděleni MM byl na místě v únoru roku
1975 proTeden zAchranný výzkum. N1LEZ : Z porušeného hrobu kult. zvoncovitých pohárd byla vyzvednuta část dětské lebky, miska, koflík, červený džbánek a několik střepd zdobeného zvoncovitého poháru. ULOi : Archeol. odd. llllP, Hanspaulka. LIT : Pražský sborník
historický, v tisku.
b) KULT : Onětická, sídlištní objekt. LOK: Zahrada rodinného domku v Jiřičkově
ulici čp . 124 (majitel p. Qníral). OKOL : Záchranný výzkum pokračoval v červnu roku 1975,
kdy byla na zahradě položena sonda 15 x 1 m. Sondou nebyly zachyceny dalěi předpokláda
né hroby kultury zvoncovitých pohárO, nýbri objekt únětický. NÁLEZ: V sidliětni jámě o
prOměru 1,43 m, hluboké 0,82 m nalezeno větěi mnotstvi keramických zlomkň výše uvedené
kultury, na dně pak mezi kumulaci kamend byly dva mohutné kamenné sekeromlaty. ULOt:
Archeol. odd. MMP, Hanspaulka. LIT: Pražský sborník historický, v tisku.
c) KULT: Vypíchaná, knovízská, bylanská aj. LOK: Pfi povrchovém prOzkwau JZ od
obce, na říční terase po pravé straně od silnice vedoucí z Lipencd do Kazina v poloze
nazfvané "Na boku". OKOL: Archeologické zhoclnoceni 6zemi obce Lipence (v rámci předpro
jektoTé pfipravy výstavby sidliětě). NÁLEZ: Podle četných nálezO kostěného a keramického materiálu lze v těchto miateeh předpokládat osídleni datovatelné od neolitu po dobu
haUtatakou .
d) KULT : Knovízská, pravěk. LOK : JZ za obci, směrem na Kazin v pískovně, kde se
v současné době těží písek. OKOL : Archeologické zhodnoceni obce Lipence (v ~ámci ptedprojektové přípravy výstavby aidliětě). NÁLEZ: Sběrem na hromadách zeminy, skryté před
těžbou pistu, zjištěno množství nálezO (keramika, zvířecí a lidské kosti), dokumentující osídleni v těchto místech prakticky v prdběhu celého pravěku. Při prdzkumu přímo v
pf•kovně byly v jejím severozápadnim rohu zjištěny na profilu dva knovízské objekty • •idliětni jámy. ULOŽ: Archeol. odd. IOtP, Hanspaulka. LIT: Praiský sborník historický,
., "isku.
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e) KULT : Nourče11á. LOK: Výrazná dominnnt.n obce Lipence "Dílk a'' , v ústní tradici
nazývaná "Kyjov". OKOL: Archeologické zhodnoceni území obce Lipence (v rámci pfedprojektové ptípravy výstnvby aídlišt. č ). NÁLEZ : Tato výšina má ideální polohu nad bývalýl1! feč iAtěm Berounky, nad které vystupuje v několi ka níže polot.ených ostrožnách. Směrem jižním pak spadá do širokého údolí. K ideální poloze se přidružuje fakt, že na místě bylo
zjištěno povrchovým průzkumem několik náznakň fortifik aci , které by mohly být součásti
opevnění. Blízkost dal§i pravěké lokality "Hork a" dává ptedpokládat v této poloze pravěké nebo raně historické osídleni. Lokalita nebyla dosud zkoumána, povrchový sběr nebyl možný, vzhledem k tomu, že na míst ě se rozkládají v současné době louky a nízký
jehličnato-liatnatý porost.
J.Havel
f) KULT: Volutová, vypíchaná, knovízská. LOK: Poloha "Na dlouhých", ZM 12-42
Zbraslav, 39 mm od Z a 187 ll1lll od J sekční čáry. OKOL: Lokalizace nálezň z doby laténské
a fimaké ze starších výzkumň v okolí oppida nnd Závisti. NÁLEZ : a) povrchovým sběrem na
ploše pískovny nalezena keramika kultury volutov é , vypíchaně a knovízské, b) záchrannou
akci prokopány tti knovízské objekty a z dalšího byl odebrán vzorek. Získána keramika a
zviteci kosti. ULOt : Expedice AŮ ČSAV Závist, č .pf. 9-8-1 až 9-8-8 . LIT : NZ čj. 5671/76.
KOMENTÁA : Nové sídliště k. volutové a vypíchané, pokračováni již známého sidliAtě k.
knovízské.
Vl.Čtverák

197. PRAHA 5 - Smíchov
KULT : Stfedověk . LOK: Sklep domu čp. 16 v ulici Pavla ~vandy ze Semčic. OKOL :
Záchranný výzkum MMP. NÁLEZ : Sklep zmíněného domu nerespektuje dnešní stavbu činžovního
domu. Spodní partie sklepa jsou vybudovány z lomového kamene. Po zticeni pňvodni stavby
bylo využito jejich trosek jako základň pro cihlovou stavbu. Vyplývá to z nepravidelně
probihajici horizontální spáry ve zdivu. Po náhodném odstraněni čás ti zdiva v SZ rohu
sklepa vyjmul p. Hoffmann (bydlící v témže domě) z hlinitého zásypu menši množství zvířecích kosti a keramických zlomkň . Po doplněni některých dalších fragmentň lze získaný
soubor datovat do doby od 13. do 16. stol. Ačkoliv byla nalezená keramika zjevně v sekundárním uloženi, lze se domnívat, že souvisí s osídl ením kolem kostelíka sv.Filipa a
Jakuba, který stával blízko místa výzkumu. ULOi : MMP.
P. Sommer
198. PRAHA 6 -

Bubeneč

KULT: Středověk a novověk. LOK: Zahrada čp. 5 (proti sv.Gothardu), čp. 4 a u matete. školky. OKOL: Stavba sovětské sttedni školy. Zjišlovaci sondáž v rámci předstiho
Tého vtzkumu. NÁLEZ: a) čp. 5 - Raně středověký objekt s ohništěm, silně porušený super poziceMi z pozdního středověku a novověku a zásahem geologické sondy, která předcházela
archeol. akci. Nejstarší keramika (kalichovité okraje) objekt datuje pravděpodobně do
pol. 12. atol. Dále pouze vrstvy s keramikou 13.-15. stol,, keramikou a zlomky skla 16.
a 17. atol. a nálezy z výstavby z poč. 19. stol. (objektu , který ustoupil současné stavbě). b) parcela mat. školky - Na základě výsledků geofyzikál ního průzkumu voleny sondy.
Vo 4 sondách zachyceny vrstvy s keramikou od 15. stol. až po novověk, je ž obsahuji etarěi příměsi. c) čp. 4 - negatiYni, bez nálezů. ULOŽ: MMP. KOMENTÁA: Výzkum musel být zahájen koncem listopadu 1974 a skončil koncem února 1975.
J.llichterovA
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199. PRAHA 6 - Dejvice

I
I

KULT : Nálevkovité poháry (výšinné sidliětě), knovízská (pohfebiětě) . LOK: Ostrotna Baba, v místech ca 50 m od křižovatky ul. Jarní a ul. Na ostrohu, JV od čp. 1953,
č.kat. 2532 a 4184 , OKOL: II. a III. etapa roza6hlého záchranného vfzkumu MM. PokračoTA•
no SZ směrem od obj. č. 1 a 3, zkoumaných v roce 1974. NÁLEZ: V květnu a červnu (II.
etapa), byl pomoci systému sond (základní sonda 55 m x lm a 4 sondy pfičné) •ledován
dalěi prňběh obj. č. 1. Výzkumem byla objaaněna jeho funkce, a to jako pfikopu, kterf
pfetinal ostrotnu SZ směrem, v místech n~jméně pfirodně chráněných. Pfikop lirokf 5 af
6 m, hluboký okolo 1 m byl vyplněn aytě černou humuaovitě hlinitou zeminou. VfplĎ pfikopu poskytla výraznou kolekci keramického materiálu, náležícího většinou k salzmu.ndaké
fázi, zčásti též k baalberské fázi nálevkovitých pohárd. Mezi další nálezy patfi aoubor
kostěné industrie, kamenné závěsky, závaii, přesleny a misty zbytky lidskfoh kosti a
čáat lebky. Také další obj. č. 3 měl zřejmě funkci v rámci pravěkého osídleni této lokality : sondou o celkoTé délce 13 m byl zachycen menši pfikopovitf 6tTar (prdm. lifka
2,80 • a hl. 4~60 cm), amětujici paralelně• obj. č. l napříč ostrotnou. Střede• tohoto objektu Tedla kamenná brázda, sestavená z větších kamend, pravděpodobně zbytkd po
upevněni palisády. V záfi roku 1975 provedena na většin~ plochy vfěinného sídliitě na
Babě skrývka ornice pro výstavbu sídliště Baba II-východ. V říjnu 1975 byla zahájena
Ill. etapa záchr. výzkumu. Bylo prokopáno 6 ekrfvkou ornice poruAenfch aidliitnich ob•
Jektd. Napf. nepravidelná sídlištní jáma o prOa. 2 •, hl. 49 cm. Mimo keramickfoh zlo•~. několika ptealend a kamenných sekyrek, bylo na dně tohoto objektu kamenné drtidlo
• píakovcovf brousek. Záchrannf výzkum zachytil, podobně jako v roce pfedeAlém, téf
•idleni kulturou knovízskou, kdyt na několika miateoh byly zachyceny porušené !Arové
bnby. ULO! : Aroheol. odd. KYP, Hanapaulka. LIT: Prafakf abornik historickf, v tiaku.
101-UTÁA: Záchranný vfzkum bude pokračovat na této lokalitě i v núledujicioh letech.
VfalMke• by měla být konkrétní představa o jednom z nejvfznačnějšich vfAinnfch eneol.
aídlill na území Prahy.
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J.Havel

aoo.

PRAHA 8 - Petfiny

I

~OLT : AivnAčakA. LOK: Ulice Na Okraji, pozemek ppč. 3220. OlOL: Náhodnf nález
pfi atavbl bytovek stavebního družstva zaměatnancd ve stav•bniotvi. NÍLEZ: Silně oltipanA ayaetrtokA sekerka a pečlivě vyhlazenfa povrchem, vyrobená z naz~lenalé bfidlioe.
ULOf : AÓ es&Y prac. Praha.

I
I

I
I

T,Durdik

I
I
I

201. PRAHA 8 - Suchdol

z,_

a) KULT: StarAi paleolit. LOl: Na Z okraji k.úz., vfch. lezích hfbetň. OlOL:
obrannf vfzkua pfi atavbě plynovodu. Materiál pochází z vytěfené zeminy pfi kladeni potrubí . NÁ.LEZ: Nevelk6 kolekce kamenné ltípané industrie vtrazného staropaleolitického
charakteru z valoun6 i blokd bulitniku. Vfrazné jsou zejména sekáče. Materiál získ6n
z 6enenohnidfch pdclnich aedimentd, pravděpodobně ataropleiatocénniho státi . ULOf: AÓ
eSAV prac. Praha . LIT: HláAeni čj. 3066/75.
J,Fridrich

b) KULT : Hradiltní ?, kostroyt hrob. LOK: KamfokA ul., ppč. 1947. OKOL: Pfi kop6ni rfby pro kanalizaci u rodinného domku (maj. p. DoubraTa) poruěen kostro.-f hrob,
Záchrannt vfzkum červen 1975 . NÁLEZ: Lebka, kosti rukou a trupu byly vybrány pfed pfiobodem pracovnikd muzea. Hrobová jáma, orientovaná V-Z byla poruěená natolik, fe ukon-
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na Z strani nebylo možné znc hy tit. Zac hovonn dé lk o jámy 170 cm, šířka 60-70 cm ,
dno v hloubce 107 cm pod úrovni dn eěn ího povrc hu. V p~v. poloze zůstaly jen bederní ob ratle, pánev a kosti nohou, svčdčf c f o tom, že p ohřeb byl uložen v poloze na zádech,
hlavou k z. Zbytky dřeva na koste c h i podél kostry svědff o tom , že po h ře b byl uložen
v rakvi. Vedle kostí dosp ólóho j edi nec byly objeveny i malé .fragmenty dětsk~ lebky. Na
některých fragmentech lebe č ních kosti dospělého jedince bylo pntrné ze lené zbarveni,
ptipadné bronzo•é (měděné) ozdob y se no podařilo naH7.t. UL01.: MMP, archeol. odd. Hans paulka. KOME.NTÁti: Není vyloučeno, že se jedná o koi::trový hrob z doby hradiětni, pH
čemt není vyloučena nni souvislost s hrohy zji š těn ými v Suc hdole v předvále č ném období
(AÓ, čj, 237 / 39, 238 / 39).
čeni

li. Fridrichová
202. PltAIIA 6 - Veleslav in
KULT : Knovízská, sídlištní jámo. LOK : Areá l garáží Federálního ministerstva
vnitra. OKOL : P ři stavební c h pracích v uroálu garáži FMV byla výkopem porušena eidliět 
ní jáma knovízské kultury. Hl á Áeni pracovníků minist erstva , záchrarrná akce 31.VII.1 975.
NÁLEZ : Na profilu výkopu se rýsoval zbytek jámy ku želovité ho profilu s plochým dn em v
hloubce 105 cm pod úrovni dvor a garáži. Dalěi r ozměry ne bylo možné zjistit , protože objekt byl poruěen již výkopem pro s tavbu p řile hl A budovy. Na dně jámy ležela ve skrčené
poloze kostra hlavou k S , Poh ře b překrývala vrstva žluté spraše o síle 10-30 cm, Zbytek
Jé.my vyplňovala hnědá hlína se sporadickými nálezy drobných zlomků keramiky a hrudek
mazanice. Z technických důvodO nebylo možno jámu prozkouma t v úplnosti - hrozilo zticení výkopu a po š kozeni zařízeni stavby . ULOt : Ml\P, archeologick é od d. llanspaulka.
}.I.Fridrichové
203. PRAHA 8 - Cimice
a) KULT : ~ňOrová, hrob. LOK: Parcela p. P .Přecha, Větrná ulice, č .parc . 228.
OKOL : Při stavbě rodinného domku ohlásil maj itel nález l i dské kostry. V místě provedena záchranná akce mi. NÁLEZ : V obdélné hrobové jámě, zahloubené ve spraši, byla zjišt ě
na skrčená kostra, ležící na levém boku , hl avou k V, nohama k Z a obl ičeje m oto č eným na
J. Za týlem lebky, 25 cm S směrem, byly dv ě malé dÓzičky, mezi nimi ležel pazourkový
nftt. Před čelní kosti byl větší zlomek lastury , další l astura byla nad levou stehenní
kosti. Pod levou lýtkovou a holeni kosti byla n alezena v ě těi dvojuchá amfora . Na hrudi
(vyzvednuté in situ) a vedle kostry byla zjištěna velká kumulace provrtaných lasturových
koleček o prl'hrlěru od 0,6 do 2,0 cm a provrtaných zvířecích zubů. UL01 : MAIP, a rc heol,
odd. Hanspaulka.
b) KULT : ~nětická ?, sidliětní objekty. LOK: Na ploše mezi ulicemi Na Zámkách a
Drahanskou, č. katastru 330. OKOL : Při výkopech základň pro výs t avbu stavebního bytového drutstva lékařň a vědeckých pracovnikň zj iě těny při prňzkumu dva porušené prav ě ké
objekty . Záchranná akce IOl. NÁLEZ : Objekt č. l - sídlištní jáma , oválného tvaru o z jištěn6m pr&něru 1,86 m, hl. 0,56 m, zahloubená v štěrkopískovém podloži . V č erné hlinité
výplni byla nalezena řada hrubých, nezdoben ýc h keramic kých zlomkO , Objekt č . 2 - ohniě
tě, menšího kruhového pddorysu o prl'hrl. 1,24 m, hl . 0,42 m s mísovitým dnem; č ern á hli niU výplň silně promiěena uhlíky a zlomky mazanice. ULOt : Archeol. odd, MMP, Hanspaul ka.
c) ~nětická, pohřebiště a sídliště . LOK: Mírné návrší nad čimický,n rybníkem, J
od ul . ialoveké (za novou samoobsluhou) , č. katastru 37 1 , OKOL ; 3 .prosinc~ 197~ oyl archeologickým kroužkem MM - táků ZDŠ v Dolních Chabrec h proveden no č erstv ě skryte ploše
povrchový prOzkum, kterým bylo zjištěno naruěeni několika pravěk ýc h objekto , NÁl EZ: V
prvé fázi výzkumu (záchranný výzkum MM) - do konce roku 1975 bylo prozkoumánc lú unětic-

kýoh hrobň, které ae rozkládají v základní řadě (6 hrobft) od Z k v. Větiina hrobových
jam byla obloiena kameny. Pohřbeni byli do hrobovtch jam uloieni jednotn6, ve ekrěené
poloze, na pravém boku, hlavou aměřujioi k J, obličejem k v. N,lezy milodarft Jsou zaa toupeny předevěim keramikou, tj. kotlíky, mi•kÝ, menii hrncovité n,doby a dÓziěky. U
dvou hrobň byly nalezeny kruhovité, jednoduché z,uinice, vyrobené pravděpodobně z mědi.
U některých zkoumaných hrobft byly zjiitěny druhotné z6sahy do hrobové jAmy, V těené
blizkoati pohfebiětě byly odkryty také nikteré aidliětní objekty, Jako napf . z,eobnicovit6 aidliitni j6ma kónického tvaru o prOm. 90 cm, obaahuJici keramické zlomky a zvíře
cí kosti. ULoi: Aroheol. odd. MMP, Hanapaulka. LIT: Pratský sborník hiatorickf, v tlaku . KOMENTÁA: Záchranný výzkum potrval i v následujicich měaicich roku 1976,
J,Havel
d) KULT: Mladohradiětni, ř1msk6, LO~: ~imická ulice - parcela ě, 820 u rybníka,
O~OL: Záchranný archeologický výzkum v traae budoucí kanalizaěni atoky pro nově vznikaJioi Severní měato - stavba o. NÁLEZ: Archeologické odděleni IOIP zajiatilo z6chrannt
archeologický výzkum v traae kanalizaěni stoky, jeJii projekt byl podle harmonograau
prací realizov6n v r,1976. Cílem výzkumné sezóny bylo zJiatit, zda ae na paroele ě. 820
objeví atředověké osídleni, zachycené v letech 1971-1972, pfi vtkopech M1'P u potoka,
Běh„ výkop6, trvajících od arpna do listopadu byl prozkoua6n z,padni díl parcely, Syat6mem zjiilovacich sond o i, 1 • byly zjiitěny atopy oaidleni, jeho rozaab a charakter.
Oaový kfii, orientovanf podle avětových atran byl rozěifen do plochy. Zde se objevily
k61ov6 Jaaky, ohniětě a jáma s výmazem červené aazanice a keramickou výplni. Sondáii
byl vyaledov6n prftběh dvou ilabovitfch pfikopft s kOlovými jamkami na vnější hraně; v Z
konci ae pfikopy protínají a pokračuji v pňvodnim aměru. V blízkoati atfedověkfoh objekt6 (pfikop, !laby a Jámy) byly vypracov6ny 3 Júy a keramikou z fimského období, Vfzkua
na parcele ě. 820 bude pokračovat v r,1976, ULOf: Archeol. odd. IOlP, Hanspaulka. KOKBlft!A: Objekty, zJiětěné výzkumem v r,1975 lze na základě keraaiokých nále~O datovat do
12,- 13, stol . Jámy• ke r amikou z fimak6ho období naznačuji zatím neJatarií oaidleni
tlohto aíat.
V.Huml
204, PRAHA 9 - diohovic•
a) lULT : finltieU. LOl: Na SSZ od zrekultivonné piakovny KNY, pole avatuJioí
•• k Rokyt~e, ppě ~ 382/2. OlOL: Pr6zkum ••lioraěníeh rfh, NÁLEZ: V fezu nebyly znateln6
objekt y, nálezy zloak6 atfep6 a mazanioe zfeJmě z kultUJ'Di vratvy . ULOf: Afi WY prao .
Pr aha. LIT : BZO 1970, 9: 212-246, tab, XLI - LVI . lOMBNT!A: V tomto pfípadA Jde zfeJ•I
o aidliitě , které aá vztah k únětick6au pohfebiěti, zkouitanni na lokalitě pískovna DV.
b) lULT: Eneolit, únitiok,, •ohylová, knovízaká, LOl: Poloha •p1n.fAsek•, S od
Běchovic, u soutoku Rokytky a Aičanakého potoka. OKOL: PovrohoTý pr6zkum. NÁLEZ : Broulen6 kaaenn6 nAstroJ•, avinutý bronzovt praten, pfealeny, telezná pfezka, keramika.
DLOf : Afi C&V prac. Praha . LIT : H,Olaerová : AR 7, 1955, 22-23; Sl.Vencl: AR 22, 1970,
139-147 , 251, 252. KOIIENTÁA: Podle neJbohatiiho 'Yjakytu n,1ez6 na okraji pole, u telezniěni trati Praba-lolin, lze usuzovat, te ěáat lokality byla telez, trati zničena . Pfedtill zde pr ot6kala po~ trati Rokytka, ale Její koryto bylo avedeDo západním -ěr• a
apoleěni • Aičanakýll potokem nyní protéká pod tel, trati u nádrati v Běohovioich .
J,Zadák
205.. PRAHA 9 - Horní
ně

Počernice

l ULT: Halitataká, praiakf typ, aladohradiitni, LOl: Poloha •Na Chraloe • , vfohod~
od výkopu zkouaan6ho a dokumentovaného dr. J,Juatovou z Aff CSAV v Pr aze , OKOL : Sbiry

75
prnr. ovnfkl°, lilii' v 111{stech budoucí stoky o odkalovací stanice bliz.k ého eidli!'ít ě , z. óchran ný nrcheologi ckj" výz.kum ~lllP v čo rv enci-z. fl ři . NÁLEZ: ).or nmik a z.iskan ll sb ě ry pa ti'illl ml ndohrndištnín,u ohd1•bi. Výz kume m v trnae odpadni stoky z.jUt č no , že vrstva se z.míněnými
mladohradi t'í tnimi st.i-11py témi• ř bez.e zhytku zmizelo - byla znHena pH strhóváni orn ic e.
Pod mlndohrndi!:tnf vrstvou hyly dnlši dv1~, patří c í svým materiálem do pravěku. Všechny
tř i vrs tvy vznikly splnchy. Do pravěkých vrstev byly zahlubovány objekty datované keramikou hnlštntskou, prnžského typu a mladohrndištn í , Nopl nvované vrstvy , jak ae z.dá, vyplňoval y jakousi rokli, prohihnj i cí po l ohou "Na Chvl\l c e " od S k J, ULO! . MMP, LIT: J,
JustovA , NZ (AÚ) čj, 4037 / C.8, 6632/ 70 ; AH 24 , 1972, 570-~, OZO 1968, 35, č . 56; DZO
1969, 35, č. 50.
P.Sommer
206. PHAIIA 10 -

Dube č

al KULT : rravěk ( eneolit 7, únftir.ká 7), římské sídliště. LOK: Polohy k Nové
Dubči, Litožnice, Zo hr áz.{, ppč. G77, 876 / 3, 87 6/ 5 , 896/ 3, 896/ 1. OKOL : Od 20 .VI JI . do
30.Xl,1975 sledovali outoř i zpróvy meli orace , NÁLEZ: V severní části ppč, 876/ 3 narušeno pravěké sídli š t ě n objek t (hro b 7) s množstvím pískovcových balvanO; nalez.eny RttePY• (V jižni části pp č , 876/ 3 sebrnl J,Zadák již po orbě v r,1 97( bronzový nára111ek a
etfep). Ve všech uvedených polohách z.jišt ěny římské objek ty, z nichž v ě těinou odebrány
jen datovací vzorky, ULOŽ : AO CSAV prnc, Praha, LIT : Vencl-Venclová-Zadák, AR 28, 1976,
2'7-278, 359,
Sl.Venc l - J , Zndák
b) KULT : Středověk, LOK : ZSO Litož ni ce n o lev ém bř e hu Aičanského po toka mezi
86chovicemi a Dub či (Praha 10), ppč, 8 96 / 1, OKOL : Sběr y a záchranný orcheologickt Yfzkum MUP na základě hlášeni tákO ZDŠ v Praze 10-Dub či Jaroslava Toěila, Dubeček 419 s
Milana Kopeckého, Dubeček 73. Lokalita naruAena síti melioračních stok . NÁLEZ: Záchrannt vfzkum pfiap61 k doplněni a upřesněni toho, co bylo o ZSO Litotnici doeud známo a
•hrnuto v článku Z,Smetánky a Sl,Vencla. Při výzkumu byly nalezeny základy at&veb z loaoYého kamene, sporadicky ae vyskytuji i cihl y. V severní čás ti areálu prot ly meliorač
ní etoky hfbitov, v jehož prostoru byla nalezena pevná kamenná zeJ, snad signal izujici
blízkost zaniklého kostela, Na profilech stok bylo možno pozorovat zahloubené objekty,
z nichf byla ziekána keramika 1, pol , 13, -1 4, století, ULOt: MMP, LIT: Z, Sme tánk&, Sl,
Vencl. ZSO Litožnice, AR 21, 1969 , 396-7 (zde shrnuti starAi literatury),
P.Sommer
c) KULT :

StfedOYěk,

LOK: ZSO Litožnice,

ppč.

996/ 1; 898/ 1, OKOL: Pr,izkum 111e-

lioraěnich rýh, NÁLEZ: Melioraci narušen zhruba celý prostor ZSO Litožnice. Jeět ě • r,

1968 bylo doati znateln6 roz.mist6ni vyvýšených destrukcí et&veni a kostela. N y n ě jétm1
z6•ahy ee aituac e rychle mění a ěaaem nebude ZSO již vObec patrnA, a výjimkou s nacl ne J zaohoYalejaU destrukce tvrzky poblit a l\ičanského potoka „ Haruěeui středověk ýc h obJekt í,
aelioraci hláAeno Y erpnu do AO ~SAV Praha. LIT : Z. Smetánka, Sl. Vencl : AR 21, 196 9 ,
396-398.
J . Zadák

PREITENSTEIN hrad viz NECTINY, okr , Plze ň-sever
207. PRODLUZ, okr. Hradec Králové
KULT: PraYěk, laténské (?) sid l, LOK : PrOkop plynovodu , up~ , 1 ~ 7 ' J 173. O~OL;
Zácbrannf Yýzkum 15.nl .1975, NÁLEZ : Pravčk é objekty byl y v pr ókop,; . i · . , ,,, fo znc ti;·u1 ny na tfech místech, a) Těsně u · siinice Střezeti c e - Probluz, na l st , " " ' , ,1.-. ppč.

I
I

I
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I

167/ 1 byla zachycena 1 jAma, podle struLtury snad neolitická. b) Na S konci malé vyvfěeniny, na ppč. 167/ 1 byly prolaty 3 objekty, které nemohly bft zaměřeny, poněvadt byly
zaplaveny vodou. Nedatováno. c) Na dalAí terénní vlně, SZ od potoka, na ppč. 173, těaně
na rozhraní katastru Probluze o Střezetic prOkop prolal 5 objektO. Z obj. 6 bylo zíakáno několik attepO, které mohou být laténské. Podloii věech objektO tvofi těfkt nazeleoalt slin . ULO!: M Hrade c Kr.•, pf.č. 27- 28/76.

I

I

I

v.Vokolek

I

208. PROBULOV, o. Králova Lhota, okr. Písek

I

KULT : Laténsko-tim•ké •ídliětě. LOK : Pole 300-500 m Z ai SZ od SZ okraje ProbuloTa v polnioh tratích "Na skale", "RybákO pahorek" a "fidO pahorek". OKOL: Povrcho•t
aběr Oty Jecha z Probulova čp. 11 v r.1973; dalěi sběr J.Frohlioh 12.VII.1975. NÁLEZ :
Zlomky keramiky a patrně kamenné brousky převážně z vyorávaných kulturních vratev . ULOf:
M Písek, pf.č. ;76/ 73, 137/ 75. Nálezy z r.1975 u autora zprávy. LIT: ffepublikovAno. 10KENTÁA: Lokalita je vzdálena 6 km od známého aídliětě z laténsko- fímského obdobi u Za-

I
I
I

lutan.

I

J.Frohlicb

I

209. PRU8fAov, okr. Chomutov
KULT: Neolit . LOK: Pod silnici E 13, na levém bfehu Prunéřovského potoka. ZM
ChomutoT 50 mm od Z a 49 mm od S s.č. OKOL: Sběr po orbě - P.Pietsch. NÁLEZ : 7 drobných
kf•enooYý'ch úětěpO a fragment čepelky• okrajovou retuěí. ULOi: K Chomutov, pf.č. 20/75.
LIT: Z čj . 13/75.

I

I
I

I

210. PAEPYCHY, okr. RychnoY nad lněfnou

I

lULT: Recentní (?). LOl: Parc.ě. 813, lea Dfizna. OKOL: Terěnni prOzkum 10.11.
1975. NÁLEZ: Zjiětěoa černá popelovitá vrst•a, obsahující množství uhlikd a pfepálen6
kaaeny „Zjiětěny celkem 3 kruhovité útvary, vyvtAené oa 50 cm nad okolni terén. Prňměr
Jednoho z těchto ótTarO Je 10 m. Datovací materiál nezískáp. lOKENTÁA: PraTdlpodobně ••
jedná o zbytky milifd.

I

I

J.Sigl

I

211 . PAESfoVICE, okr. Strakonice

I

~ULT: 1. timaká - aidliětě a pohfebiětě: 2. d~ halětataká - mohyla. LOK: 1. tral
la D111oh; 2. tra! na vrchu, JZ a Jod obce nad Otavou (1. ppě. 251, 252, 261-271 ad;
2. ppč. 1165). OlOL: Prdzkum autora zpr6Ty 5.nI.197~. NÁLEZ: Pfi prdzkumu katastru
Pfell•Yic bylo fixováno misto fimakého aidliitě, kde prováděl vfzkum B.Dubskt a J.Bohm
v 1. 1932- 1934, dále miato pohfebiětě (poloha je dnes zalesněna) a asi 75 m SV od pohfebiAt6 byla registrována mohyla, kterou zkoumal Dubakf r.1924 a 1936 a nalezl v ·n1
pod povroba láro'f'f pohfeb • br . kroutkem a halitatsk:f'mi atfepy. Mohyla Je poruěena ve
atfedu, d prdm. asi 12-14 m a v. l,a m. Rovně! zde byly Dubsktm nalezeny stfepy ff.maté. ULO! : l . · M Pieek, Strakonice, RK Praha ; 2. U Písek, K Strakonice a NK Praha: n61e&J E mohyly dn• nezvěstné. LIT : K lokalitě : B.Dubakt, Pravit ji!níob eech, 1949, 400
~ 490; k mohyle: B.Dubakf, PA XXXVI, 1928 - 1930, 280 a Pravěk, 426 - 427.
M

J . Micbálek

I
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212. PIIBZLETlCE, okr. Praha-východ
KULT : Starší paleolit. LOK : Sevorní okr aj katastru ohce. OKOL : Dlouhodobý systematický výzkum staropaleolitické stani ce . NÁLEZ: St aropaleolitická industrie v lakuatrinních slínech ze staropleistocénniho interglac iAlu. Kamenná štípaná industrie z místního buližníku , hojnfj ší primitivní pěstní klíny . ~yhlouben& s onda af na podloží lakustrinních sediment~, vznikl tak standartní 6 m prof il pro jednotné odebíráni vzorků
ke zkoumáni pomoci nejr~zn ě jších přírodověde c k ýc h disc i pl i n. ULOŽ: AÚ ČSAV prac. Praha .
LIT : Z čj. 5621/ 75.
J.Fridrich
PUSTOHHAO hrad viz DOUDRAVA, okr.

Ji č ín

213. RACICE, o. Krbice, okr. Chomutov
KULT : Mladohradi š tni. LOK: Asi 350 m JZ od obce, v prostoru mezi ceetou do Kralup a potokem Hutná. OKOL: Při kontrole skrývek dolu Nástup n.p. dne 16.1. a 14,II.
zjištěno narušeni sídelních objektů. NÁLEZ : V jednom úseku skrytých ploch bylo mofno
identifikovat půdorysy 4 kruhových objektů. Nepříznivé podminky a rychlý postup prací
na skrývkách dovolil prov6st pouze zaměřeni a odebrání vzorků z jednotlivých objektO.
(zamětenf provedl s.Záruba z expozitury AÚ v Mostě (obr. 13). ULO!: M Chomutov, pt.č .
1/75 a-d. LIT: Z čj. 1/ 75.
E.Cerná
214. RADCICE, okr. Strakonice

a) KULT: Mezolitické (?) a pravěké (?)sídliště . LOK: Ppč, 105/1. OKOL: Záchrannf Yjzkum AÚ 15,-20,IX.1975, NÁLEZ: Soubor štípané industrie z částečně zachované kulturní vrstvy; ojedinělé pravěké střepy. ULOŽ : AÚ CSAV prac. Praha. LIT: Z čj. 7125 / 75.
KOMENTÁA: Industrie bude přesněji datována af po zpracováni.
Sl.Vencl
b) KULT: Pozdně paleolitick6 sidliětě, knovízské pohtebiětě. LOK: Pole ppě.
S od rybníka Okrouhlice. OKOL : Povrchový sběr pozdně paleolitické indu•trťe během r.1975 a záchranný výzkum orbou poruiíených knovízských hrob~ 8,III.1975 proYedl J.Frohlich. NÁLEZ: Povrchový sběr pozd ně paleolitické industrie byl pokračováním
pr6zkumu z r.1974 (·srov. BZO 1974. 183-184; zde označeno jako mezolit) a přinesl zjiitěni rozsahu sídliště, Knovízské pohřebiště leží 200 m JV od budovy v cihelně, na mirn6m svahu JZ- JJZ od teleznébo stožáru elektrického vedení. Celkem prozkoumány 3 žárové
hroby porušené orbou. Spálené lidské pozůstatky byly ulofeny v amtorovitých zásobnicích ,
ze kterých T pdvodnim uloženi zachovány pouze spodní části. V hrobech dále nalezeny
zlomky tenkostěnných nádobek. Podle zlomkd keramiky v ornici se usuzuje na daléí poruiené hroby na této lokalitě. ULOf : Kamenná i ndustrie a lidské kosti v AÓ tSAV Praha,
1.ě. ž - 1943- 1945; keramika u autora zprávy . LIT : J.Froblieh, Radčice. Archeologickt
pr6zkum katastru obce, Výběr z prací ělenň Historického klubu pti Jihočeském muzeu v
~.Budějovicích llII, 1976. 12,.
103 na

návrěí

J.Frohlich
215. RAD~TICE, okr. Tábor
KULT : Pravěk. ojediněle. LOK: U Viktorova mlýna, asi 1,5 km SV od obce . OKO L:
Bez bližiicb údajd, získalo M Bechyně 8 . IX.1971. NÁLEZ : Hliněné kuželovité závafi ~ pl o-
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chou základnou a pti čným otvorem, drsný hnědorOtový povrch, v. 132 mm. Obr. 1 : 4 . ULOf:
M Bechyně, inv.č . 5130 .
A.Beneě

216. RADOVESICE, okr. Teplice
a) KULT : Neolit (LnK) , zvoncovité poháry, latén. LOK: S od vsi polohy I a II.
OKOL: Výzkum. NÁLEZ : Obj. (64/ 75 - 507/75 (poloha I), obj. 1/75 - 14/75 (poloha 11) 1
tárový hrob (latén); keramika, rotační mlýnské kameny, kovové pře~měty (spony), atd .
ULOi : M Teplice, exp. AO Most. XOMENTÁA : Zcela prozkoumáno sídliětě kultury zvono . pohárO (ve spolupráci s J.Muěkou, exp. AO Most), dokončen výzkum laténského eídliětě
(1972- 1975 ), zčásti prozkoumán dvorec z LT-A (poloha II). Významný je nález laténského
tárového hrobu.
b) KULT : Neolit, st. fim (laténeko- fímský horizont). LOK : Poloha lllb (u kostela) . NÁLEZ: Obj. 1- 11 / 75 ; keramika, kosti, mazanice, železné a bronzové předměty. ULOi:
M Teplice, č.pt. 110-117 / 75. LIT : M Teplice, NZ 110-117/75.
J.Waldhauser
a17. RATAJE, okr. Tábor
a) KULT: Mohylová kultura střední doby bronzové - mohyly. LOK: Trat Na homoli,
na levém břehu říčky Smutné, ca 1200 m JJV od středu obce (od kostela). OKOL : PrOzkum
19.IV. 1975 . NÁLEZ : Skupina asi 12 velmi poruěenýoh mohyl (atarěimi výkopy J.K.Hraěeho
aj.), na plateau nad tokem Smutné. Celý ókolní terén je velmi poruěen. Obr. 14 : 2 . ULOf:
Starěi nálezy - M Bechyně, inv.č. 2430-2432. LIT : J.K.Hraěe, PA V 1862- 63, 230- 231,
a obr. ; týt, PA VI 186(- 65, 220; týt. PA IX 1871-73, 135 (uvádi 35 mohyl).
b) D. halětatská (?) , slovanská at středověk; mohyly a tvrziětě, LOK : Les Boreč
nt, aai 1700 m JV od kostela v obci, ppč, 1125, 1129 (tra! Jezerský). OKOL : PrOzkum
19,IV.1975. NÁLEZ : Skupina asi 6 meněích mohyl, částečně poruěených starěími výkopy a
JV od nich meněi kruhové tvrziětě prOměru ca 40 m, na SZ okraji lesa (J.K.Hraěe v pt'ivodni zprávě uvádí '2 mohyl). Obr. 14:3. ULOf : ~áetečně N Bechyně, i.č. 2530- 2533, 4671 ,
4678 a aine. LIT : J.K.Hraěe, PA IX 1871- 1873, 136-139; PA I 1874-1877, 613. AÓ čJ . 4096 /52
(J.Rataj).
oJ KULT : Pravěké mohylové pohfebiětě. LOK: Les Soudný, tral Podmyěči (Pod myěi ) ,
oa 1300 • JJZ od kostela v obci u silnice do Radětio, ppč. 580/52, 580/56, 580/57 ad.
KOL : Prozkua 19. IV.1975. NÁLEZ : Skupina aai 80 mohyl (v les. odd. 306), některé poruleDJ atarěimi výkopy v minulém století (J.l.Hraěe), Jitně od hlavni skupiny pfi silnici
dYI yětěi mohyly . Obr. 14:1 . ULOŽ: Uloteni atarěicb nálezO neznámo. LIT : J.K.Hraěe, PA
111871- 1873, 139; Pič 1900, 157 (Radětice).
J.Michálek

d) KULT: Pravěké mohyly. LOK : Lesni poloha Jablonka . ppě . 553, 600 mV od stfedu ZběAio . OIOL: Povrchovt prňzkum J . Frohlicba 10.X,1975. NÁLEZ : Skupina vioe net 20
aohyl, některé porulené atarěimi výkopy. LIT : Mohyly zatím nelze ztot ožni t s č etntmi
publikovanflli aohylami • okolie lOMENTÁA : JV od mohyl poloha "Na krchově", kde pfi tět
bě pisku kolem r,1955 naléz6ny lidské kostry . Dle miatniob obyvatel se zde pohfbiva l o
&a aoru v ·19. století.

Jo Frohlich
218. ROSICB NAD U.SEM, okr o Pardubice
lULT: Negatimi . LOl: "Na lrétě " . OKOL : Terénní prňzkum . NÁLEZ : Pr Ozkum výkopO
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pro kanal i zaci ve V č ásti města, kde se řík á Na Kr étě. Ve výkopec h nebyly zjištěny žád né archeologické artefakty i když v této č á s t i bylo zjiš t ě n o dříve slov anské sidliště
ve Forstero v ě ulici a pohřebiště popelnicov ýc h poli v pr ost oru n ád raž í.
J.Sigl
219. ROSNICE, o. Všestary, okr. llradec Králov é
a) KULT : S ídliště zvoncovitých poh á rů. LOK: Pr ů k o p plynovodu, JV od obce, ppč.
99/ 1. OKOL : Záchranný výzkum 9.Xll.1975. NÁLEZ: Zj iš t ěn y 3 objekty - zásobní jámy,
z nichž obj. 3 byl prozkoumán. Z výplně objektu z í skány st ř epy, zlomek kam. sekerky a
pazourková ěipka. ULOŽ: Ll llradec Králové, př. č . 33/ 76 .
b) KULT : Sídliště z doby římské. LOK : S svah kopce "Žižkdv stdl", JZ od obce,
ppč, 421. OKOL : Záchranný výzkum 10.Xll,1975. NÁLEZ: V průkopu zachyceny 4 objekty,
z nichž prozkoumány obj. 11 a IV. Ce lkem atypický materiál a mazanice. ULOi : M Hradec
Králové, pt.č. 30-32 / 76. KOMENTÁn : Objekty j s ou s o učástí velkého sídliště JZ od obce.
c) KULT : Neurčena. LOK : Průkop plynovodu, na Z svahu kopce "Na homoli", ppč,
390 / 2, na rozhraní kat. Rosnic a Probluze. OKOL : Fr~z kum 10.Xll.1975. NÁLEZ: V prdkopu
plynovodu zachyceny 3 objekty, které však byly zahrnuty, takže nebylo možno získat datovací materiál,
V,V'Jkolek
220. ROVNÁ, okr. Strakonice
KULT : Halštatsko-laténsk é pohřebiště. LOK : S čá st lesa Sedlina. OKOL: Revizní
prd,zkum dne l l . V,1975, upřesňující starší údaje Dubského a Ludikara. NÁLEZ : PHrodni
"val" ve kterém nalezl Dubský žárové pohřby je tzv. křemenný val (křemenná žila), orien·
tovaný VJV- ZSZ, který po přerušeni pokračuje na ob ě strany. Zbytek Dubskfm prozkouman6
mohyly je 7,5 m Z od konce valu. Ca 200 m Z od valu je těsně nad svahem zbytek kamenn6
mohyly. Snad je totožná s mohylou, ve které nalezeny v r.1860 br. turbany. Podle zprávy A,C,Ludikara (PA X, 1874-1877, 13-14) nalezeny turbany při kopáni základd pro hajnioi. Hajnice zde věak není. LIT: B,Dubský, La Tene jižních Cech, 1932, 43-44.
J,Frohlich
AEattlK hrad viz LÍŠNÁ, okr. Rokycany
221. SADSKÁ, okr. Nymburk
KULT: Neolit, pozdní středověk až novověk. LOK : Pískovna za psychiatrickou léčebnou. OKOL: Sběrové nálezy, předané AÚ CSAV v Praze střediskem SPPOP Středočeského
kraje. NÁLEZ : Zlomek vrtaného nástroje (zřejmě motyky) ze zelenavé amfibolické břidli
ce, typologicky patticiho do mladšího neolitu (mladší fáze vypíchané keramiky podle
určeni dr. s.Vencla), keramické zlomky ze širšího časového úseku od sklonku 14. minimálně do 17. stol. Ke kuriozitám patři keramická hlavička dýmky s plastickým rostlinným
ornamentem, jež se v naěem prostředí mohla objevit nejdříve v 2. pol. 16 . stol. ULOŽ :
Zatím AÚ CSAV Praha (J.Zeman). LIT : NZ čj, 8061 / 75 (AÚ Praha).
J . Zeman
222. SÁZAVA, okr, Kutná Hora
a) KULT : Středověk. LOK : Bývalý slovanský kl áš ter, severní zahrada. OKOL : Pr~ zkum na západní a severní straně románské centrály. NÁLEZ: Výzkum v roce 1975 se soustředil do okolí nalezené románské centrální s tavb y ( 1974). Podé l zá pad ni s truny c entr ,\-

I

I
80

I
ly vedla dláždčn á cesta v š iři 2 m od S k J. Costa byla vydlážděna lomovým kamenem, kusy cihel a dlaždic, p a trně z destrukce staršího objektu. Mince, nalezená 10 cm nad povrchem cesty, byla z roku 1692. V S části zahrady byla polotena sonda V-Z, která sledovala l omové zdivo, vytvářející obdélnou stavbu, dělenou příčkami a středním zaobleným
rizalitem, U z ákladu zdiva, vyzd ě n é h o z lomových kamen~, byla na!ezena mince - husitský
padělek (!!útek) z 15. století. Severně od románské centrály byly otevřeny čtverhranné
sektory, které sledovaly r ozsah kostrového pohřebiště. U dvou koster byly nalezeny bronzové kroutky opasku, jinak byly hroby bez nálezO, orientované hlavou k z. Výzkum pohře
biště nebyl v tomto roce dokončen.

I

I

I

I

K.Reichertová

I

b) KULT: Středověk, LOK: U jezu na levém břehu Sázavy. ZM Aičany 13-31, 134 mm
od V a 4 mm od J sekční čáry. OKOL: Náhodný nález při pracích na stavbě nového jezu,
předán p.Bubeníkové, která jej odevzdala. Nálezové okolnosti nezjištěny. NÁLEZ: felezná
č epel pracovního nástroje neurčeného druhu; že l. kováni rýče (zlomky) , zlomky keramiky
(15,-16. stol). UL01 : AÚ ČSAV proc. Praha.

I

I

I .Krutina

I
223. SEMICE, okr. Písek

I

KULT : Mezolit (7). LOK : Polní tra{ Mošniště, návrší nad samotami Krahulčí (kóta 415,9 m), 120 m SSV-SV od jižní samoty. OKOL: Povrchový sběr autora zprávy 13.VI.1975.
NÁLEZ : 2 ks štípané industrie nalezené 50 m od sebe. ULOŽ: U autora zprávy.

I

J.Frohlich

I

224. SEPEKOV , okr. Písek

I

KULT: Pravěk - mohylové pohřebiště. LOK: Les Chlum, asi 600 m VJV od samoty u
Vyhnalo a 300 m ZSZ od kÓty 539, 7 m (Na Pyramidě), ppč. 1095/1. OKOL: PrOzkum autora
25.IV.1975. NÁLEZ : Skupina mohyl na ZJZ svahu od kÓty, S od dneěni paseky, v les. odd.
839, 840 a 834. Mohyly jsou porušeny staršími výkopy, vyčnívají z nich na povrchu velké křemenné a žulové kameny. LIT: K lokalitě: J.K.Hraěe, PA VI 1865, 223,
J.Michálek

I
I

I

225. SEZIMOVO ÓSTÍ, okr. Tábor
KULT : Zaniklé město, středověk. LOK: SV roh némlsti, výkop pro kanalizaci pro
ZD~ a novostavbu ěkol. jídelny. OKOL: Yfkop pro kanalizaci před V průčelím z ástavby v
d6loe zhruba 65 metro. NÁLEZ: Sídlištní souvratvi 13.-15. atol., četné zbytky objektů,
zvlAětě pak zahloubených · (sklepy?), vfznamnějěí byl asi objekt s maltovou podlahou,
vyplněnf destrukci, jež obsahovala v řezu hrubý kvádfik se zářezy v zachovalé maltě.
Objekty bylo možno pouze vzorkovat. Nalezena keramika, zviř. kosti, žel. podkova a kus
surového feleza (lupa). ULOZ: Pracoviětě Aň esAV Vlkov p. Oškobrhem . KOMENTÁ ň : Zástavba z poloviny 19. stol. nerespektuje ani v · aeverovýchodni části náměstí zbytky středo
věkých objektů.

P .Břich áče k
226. SKÁLY, okr. Písek
KULT: Pravěk ad. bronzová, mohylová pohř e bišt ě a sídliště. LOK : Les Hájek , J JZ
od obce. 01<.0L : Prozkum autorO zprávy 7.XII.1975. NÁLEZ: Při revizním pr1hkumu lesa Há jek jsme na ppč, 909/ 1 registrovali tyto skupiny mohyl: l. Na návrší, zv . t éi Hodnnský

I
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I
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hájek, 300 m Jod kapličky sv. Vita, asi 14 mohyl (2 porušeny staršími vfkopy - Woldřich) . Na V obvodu pohřebiště, v jámě zlomek keramiky z doby bronzové - sídliště (M
Písek, ptir.č. 157/75), 2. 450 m JJZ od kapličky 2 porušené mohyly, 3. 600 m JJZ od
kapličky 2 mohyly, 4. 750 m Jod kapličky, skupina 6- 7 porušených i zachovaných mohyl.
ULOi : M ~eské Budějovice (sb. Ohrada): M Písek, i.č. A 1235-1236, ptfr.ě. 157 / 75. LIT:
Woldřich, M.AGW XIV, 1884, 213; XIX, 1889, 99; Pič 1900, 157: BZO 4, 1966, 69, č. 50 d.
KOMENTÁff: Ve skupině 3) je největší mohyla v Hájku.
J . Frohlich - J.Michálek
227. SKLENÁ HUf, o. Přivětice, okr . Rokycany

LOK: Trat Bilá skála; část parcely
od V a 115 mm od S okraje listu. OKOL: Prdzkum referenta společně s dr. J.Vildovou a dr. J.Hobzkem 17.VI.1975 na základě upozorněni dr. J.
Vulterina ze SfiPPOP v Praze. NÁLEZ: Na ostrožně, vybihajici z JZ obvodu pásma Radče a
oddělené jen m~lktm sedlem, zjištěno dosud neregistrované hradiště pravěkého charakteru. Místo je vzdáleno 1,3 km V od kfižku na Z okraji Sklené Hutě, 1,5 km JZZ od kÓty
718 • (Brno) a 2,6 km od kÓty 619 m (Hradiště u Bteziny). Včetně svahd zaujímá plochu
oa 2 ha. Ostrožna oválného · tvaru o delší ose asi 170 m (S-J) a pfičné ose pfibli!nl
90 •, je na celém V, J a Z obvodu chráněna ptirodnimi překážkami. Na Z a J jsou to prudké svahy až srázy s poli kamenné autě, na V nitši avšak kolmé skalní stěny. Na S stranl, kde se nedostávalo pfirodni ochrany, je areál hradiště vymezen nad mělkým sedle•
proti m~sivu Radče téměf pfimfm úaekovittm valem. Kamenná destrukce valu probíhá v d.
asi f3 • ve saěru JVV-SZZ a hradiltě plně uzavírá. Ve valu není patrné pteruieni, je
• • i , • Airokf v základně a vysokf oa 1 m, na V straně•• zvyšuje. Vnitfni plocha hradiltě je pfičnou přírodní bariérou se skalní dominantou pfi Z obvodu členěna na S a J
plolinu. Severní ploiina je trojúhelníkového tvaru. Jižní plošina a celý J a Z obvod
hradiitě byly ohroženy kamenolomem, který zde zfidil lea. závod Zbiroh (hradiitě letí
v lea. oddělení 630). Dosud se nepodařilo ziakat datovací materiál, expozitura věak
připravuje na lokalitl zjiilovaci výzkum. Ósekovitf kamenný val svým vnějěim rázem upomíná na fortifikace hradiště ta,ru (k.á. Pavlovsko, okr. Rokycany), nebo na valy na
hradilti u Březiny,• nimž je Bílá skála ve vizuálním spojení. Zmíněná hradiitě vykazují ověem aložitějěi obranné dispozice a podobnost je do značné míry dána pfíbuzntm
geologiekým podloží.a. LIT: Z čj. 375/75 Plzeň.
KULT:

Hradiště

-

pravěk, kulturně neurčeno.

č. 153/ 1: na ZM 12-33 Plzeň, 6

111111

A.Beneš
228. SK~ICE, okr. PlzeĎ-Jih

LOI: Návrěi na V okraji obce: na ZM 21-22 Holýěov,
od J sekční čáry. OIOL: Prdzkum 2.X.1975. NilEZ: Tvrziětě je vymezeao kruhovým až oválným valem o prdměru oa 80 m. uprostfed s destrukci vlastního objektu o prGměru ca 20 m. homolovitého tvaru. Hlavní část leží na parcelách č. 182/7 a
182/1. Na SV straně se ke starěimu tvrzišti .pfimykal mladěi hospodáfský trakt v místech
dnelnibo čp.,, (Jan Langmajer). Podle jeho sdělení se na zahradě u domku naráží na
stopy cihlovfoh zdí (stavební parcela 117). Do ochranného pásma tvrziště je tfeba zahrnout dále paroely č. 182/9, 182/10, 187/3 - čáat. Hlavni část tvrziště leží na obecních pozemoioh. Drobnf aběr keramiky (obr. 2:13 se žlábkovou výzdobou, 1• červeně malovanf okraj). ULOf : AO ~SAV expozitura Plzeň, pfír.č. P 107/75. LIT : Z čj. 780/ 75 Plzeň. - Šlégl, Polit. okre• Pfeětioký, 1926, 95-96.
KULT:

Stfedověk' tvrziitě.

31 m od V a 71 -

A.Beneš
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229. St-OCIIOVICE, okr . llr adec ).rálové

I

KULT : Hradi š tní ; sídliště . LOK: Parc. č. 255/ 2, 260. OKOL: Terénní prOzkum
(12.XI.1975). NÁLEZ : Naleziště s e rozkládá na mírném návrší, které na V straně spadá
k rybníku Aíha o na J straně je oh r ani čeno zamokřenými pozemky, na SV okraji ve•nice.
Bylo nalezeno n ě kolik nezdobených hradištních střep~ a dále zlomky keramiky středověké.
Z tohoto místa pochází nález z r. 1973, který předal do muzea p.Schovánek (účetní JZD).
Jedná se o přeslen vyrobený ze střepu. ULOt: Dep. M Hradec Králové, př.č. 52/76.
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J.Sigl

I
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230. SKRAMNÍKY, okr. Kolin
KULT: Pozdně hradištní - hradiště a pohřebišt ě. OKOL: Terénní úpravy na před
hradí . NÁLEZ : Při skrýv ce terénu na předhradí pro výstavbu bytových jednotek objeveny
tH kostry v natafené poloze , lebkanli směřující k z. Zda u nich byly přídavky ee nepodařil o zjistit. Kostry j sou součásti mladohrediětniho či středověkého pohřebiště, které se rozprostírá i na části hradiště. KOMENTÁft: Z čj. 2502/75; srv. té! Z čj. 6870/65.
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J.Kudrnáč

231. SLANf, okr. Kladno
KULT : Jámy z období kult. únětické, jáma z období hradištního. LOK : V poloze
"Pod Slánskou horou", ZM 12- 21 Kralupy o.Vltavou, 160 lll1I od Z a 34 mm od J sekční čáry.
OKOL : Výkop vodovodní rýhy na V úpatí Slánské hory. NÁLEZ: 3 jámy s únětickou keramikou
(v jednom objektu hojnost zuhelnatělých obilních zrn)~ jedna jáma hradištní. Keramika,
zviř . kosti, v únětických jamách kam. drtidla. ULOt: AÓ ~SAV prac. Praha. LIT: Z čj.
5305/75, 6648 / 75.
b) KULT : Knovízská. LOK: V poloze "Pod Slánskou horou", ZM 12-21 Kralupy n.Vltavou, 161 mm od Z a 35 mm od J sekční čáry. OKOL: Staveniště Stavebního zemědělského
sdrufeni, základy správní budovy Jod garáži. NÁLEZ: Ojedinělé zlomky keramiky. ULOŽ:
AÓ ~SAV prac. Praha . LIT : Z čj. 2432/75 , 2810/ 75.
c) KULT : Středověk. LOK : Kostel sv.Gotharda. OKOL : Při př íležito sti vnějěi opravy ohrému provedena dokumentace některých stavebních detaild . NÁLEZ: Dokumentace románského relielu zazděného v podřimsi na S straně chrámové lodi . LÍT: Z čj. 7690/75,
9142/75.
V.Moucha
a)
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232. SWIAICE, okr. Hradec Králové
I.OLT: Středověk. LOK: Paro.č. 9/1, v prostoru mezi bývalou cihelnou a nádražím.
OlOL : Terénní prdzkum . NÁLEZ: Při proYáděné revizi nalezišt na katastru Smiřic se zjistilo, že v místech, kde bylo pfed lety ověřeno sídliště ze 13 . století, vznikla zahrádkáf•kA kolonie. Sídliště je nyní zcela zničeno.
J.Sigl
233 . SMRKOVICE, okr. Písek
a ) KULT : Knovízská. LOK: Návrší "Za vrchy" SZ od Smrkovic, na polním ppč. 330/ 1,
160 m VJV od koty 400,3 m. OKOL : Zjištění a záchranný výzkum J.Fro hlicha 13 . I V., 15 . IV.
a 27.tV . 1975. NÁLEZ : Pod 20 cm vrstvou ornice, ve které byly zlomky keramiky , byla zahloubena do zvětralého podloži jamka kotlovitého tvaru, prdměru při ústí 60 cm , max.
hloubky 12 cm. V její světle šedé výplni• uhlíky byly zlomky tenkostěnné nádobky,
zlomky tuhovaoé nádobky s ulomeným ouškem, zlomek větší nádoby zdobený páskou s ddlky
#
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a svisle kanelovaný a 2 úlomky nádoby
Soudnf). ULO!: U autora zprávy.

namočené

do

dřevné

smoly (rozbor provedl ing.

u.

J.Frohlich
b) KULT: Pravěk, mohyly. LOK : Les Hórky , Jod obce. OKOL: Prdzkum 27. a 29.IV.
1975. NÁLEZ: Pfi prdzkumu tohoto lesního komplexu byly zjištěny další mohyly: 1. ca
1800 m Jod kapličky v obci, 550 m VSV od myslivny llórky 1 osam ě lá ZRohovaná mohyla,
prOm. 12 a v. 1 m; ppč. 906: 2. ca 1750 m JJV od kapličky v obci, na ppč. 907 jedna
porušená velká mohyla (vybraný etted do hl , 50 cm), prdm. ca 18 a v. 1,5 m; 3. JJZ od
samoty Na Boubin6 skupina útvard podobných mohylám (7).
J.Michálek
234. SRBICE, okr. Teplice

KULT: Volutová, vypichanA,

únětická,

doba bronzová, k, latén•ká, tim•ká a hra-

diětni. LOK: Stavba nádrže na užitkovou vodu u rybnikd, asi 250 m SV od kÓty 201. OKOL :

Pti •krfvce ornice Z od rybníka. NÁLEZ : Počátkem roku 1975 ohlásil dr. Flasar z OVM
Teplice, te na skrývce u Srbio se nalézají archeologické nálezy. Prvý prdzkum na lokaliti provedl J.Waldhauser a zjistil, že na ploěe 900 x 50 m ae rýsují pravěké objekty.
Později byla skrytá jeAt~ plocha 200 x 80 m, rovněf v pravěku osídlená . Vzhlede• k tomu, te OVM nebylo schopno •amo prové•t záchranné práce, byl výzkum proveden ve spolupráci esp. Mo•t • OVM Teplice. ~ka__ ~~nice byla provedená poměrně hluboko (at 60 oa)
a tak se nAm zachovaly u mělkfcb objektd jen spodky často bez jakýchkoliv nálezd. Celkovf počat objektd • nálezy činil 188 a okolo 60 bylo bez nálezd. Typy objektd: okroubl 6 jámy, zahloubené chaty, kdlové chaty, velké mnofství tlabd neznámého účelu a ojedinělé kdl. jamky či skupinky. Zmínky si zaalouif objekt 103 - jde v podstatě o něko
lik chat vzájemně ae poruěujiofeh s če\nfmi výklenky a objekt činí dojem "dvorce•. V
nikterfoh jamách byly zbytky peci, obniětě, lidské kostry a podobně. Někter6 dlouh6
- llaby aloutily nejap1Ae jako ohrady pro dobytek . ULO!: AO ~SAV exp. Most zatím bez
pf.6. a laboratorního zpraoovAnf. LIT: Z čj. 656/ 75; 773/75; 843/75; 950/74: 961/75 a
977/75.

P.Budinaký - D.Kouteekf
235, STADICE, okr. Oatí nad Labem
a) KULT : Neolit, Atitaraká, laténská, hradiětní, středověk. LOK: Poloha I

a II

za b,jenkou. OKOL: Povrohoyt eběr. NÁLEZ: Pti kontrole lokality proveden povrcbovf
ab6r, nalezena kamann6 aekerka a velkf počet keramickfch zlomk~ rdz. kultur. ULO!: M
Óatf n,L. KP 315/75. KOMENT1A: Navazuje na nálny z r.1974.
b) lULT: Neolit, aohylov6, knovfzak6, atfedověk. LOK: Poloha III nad telezniě
n1 trati. OlOL: Povrohovf aběr. NÁLEZ : Pazourkové odětěpky, velkf poěat keramiokfcb
~lollkd z n"lz. kultv. ULOf: M ffati n.L. KP 317/75. KOMENTÁA : Navazuje na nálezy z r.
1974.

STAJICE hrad viz MARšOVICE, okr.

Beneěov

236. STARÁ VODA, okr. Hradec Králově

lULT: Sttedov6k - tvrz. LOli Prdzkum areálu vesnice. OlOL: Terénní prftzkua
ia.n.1075. IÁLBZ: Pfi prCzkumu bylo zjiětino, te v zastavěném areálu vesnice nejaou
ládn, doklady po fortifikaci ani zde nebyly nalezeny fádné archeolog ické artefakty,
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které by nám prostor tvrze nějak blíže vymezily . Od místního kronikáře p. St .Sýkory
jsme se dozvěd ě li, že ve vesnici byl o n ě kolik rybni ě kň, kterým se fikalo Parkány či Na
parkánech. Tyto rybníč k y byly na po čá tku století vysuěeny a na této ploěe v prňběhu
dalěich 70 let probíhaly int enzívni zemní práce. Tyto úpravy terénu připadnou fortifikaci zcela zničily.

I

I

J.Sigl

I

237 . STAIIB KESTAANY, okr . Písek

I

a) KULT: Mezolitická stanice. LOK: Pole ppč. 176/ 1 a 197/ 1 nad tekou Otavou ,
vlevo od silnice ze Zátaví do St. Kestřan. OKOL: Povrchový sb ěr J.Frohlicha 2.11. a
13. IV.1975. NÁLEZ: 6 kusO štípané industrie. ULOŽ: U autora zprávy. LIT: BZO 1969, 150,
č.

I

218.

I

J.Frohlich
~I. d. bronzová ad . halětatská - mohylová pohtebiětě. LOK:
Les Pod či hadly a Ohraženice. OKOL : PrOzkum 6.V.1975 (J.Michálek) a 10.1.1976 (Frohlich
- Michálek) . NÁLEZ : Při prňzkumu a registraci mohylových pohtebišE v k.ú. obce jsme
zjistili tyto skupiny mohyl : 1. skupina asi 10 mohyl (3 porušené , 7 zachovaných), v le•e Pod čihadly, 850 m SSV od samoty ~ervený ovčín, na ppč. 354. (Viz BZO 4, 1966, 72,
lok. č. 61 d - jako Zátaví). Obr. 15: l. 2. Les Ohraženice, ppč. 355, mohyly částečně
zasahují do k .ú. Malé Nepodfioe (ppč. č. 3333/ 1, 3375/2, 3376/ 1, resp. 3376/5 ). Skupiny
i roztrouěené mohyly. Obr. 15:11. a) l zachovaná mohyla v JV části skupiny, b) asi 10
mohyl po obou stranách h raničního příkopu mezi k.ú. Kestřany a Nepodfice. Na k.ú. leatfany ve vývratu u mohyl střepy, svědčící o sidliěti (M Písek, př.č. 1/ 76). Na k.ú. Nepodřice prokopány ne známým amatérem 3 mohyly, dvě menši a 1 velká; ve výko pu velké zlo•ky halětatsk6 ke ramiky (M Písek, pt.č. 2/ 76); 'obr. 38:4; c) asi 100 m Z další dvě mobyl J~ d) 100 m k Z 3 mohyly ; e) jižně od lokalit c-d: v okolí kÓty 424,1 skupina 11 ka••nnfch mohyl; t) na JZ svahu asi 3 kamenné mohyly. Yohyly leží asi 850-1200 m SSV od
eerYeného ovčína (skupina li). 3. Les Ohraženice, ppč. 356. Skupina asi 74 kamenných
mohyl, táhnoucích se od SZ cípu lesa VJV směrem v délce asi 700 m. Stfed skupiny asi
1300 m SSZ od samoty Cervený ovčín. Obr. 15:111. (Viz BZO 4, 1966, 56, č. 14a ~ Dobev).
,. L•• Ohraženice, ppč. 356. Jednotlivě roztrouěen6 akupinky mohyl na táhlém návrší,
850 • SSZ od &8111oty Cervený ovčín. Obr. 15:IV. a) na avahu, 200 m SZ od kÓty 425,5 m,
3 mohyly, b) 100 m Z od kÓty 2 mohyly, ·c) v okolí kÓty na plošině a částeěně na severnim avabu asi 6 mohyl, d) . aai 250 m VJV od kÓty 425~5 m skupina 8 mohyl (4 porušeny
atarěími vfkopy (Woldřich) , 3 zachované, 1 nejistá). 5. Lea Ohraženice, ppč. 356, skupinky mohyl; 550 m S od samoty ~ervenf ovčín. Obr. 15: V. a) na JZ svahu lesa asi 4- 5
aohyl, b) na J svahu 2 mohyly, c) na JV svahu 3 mohyly, z niohf dvě jsou porušeny starliai výkopy (Woldfieh). 6. Návrší (kóta 436,7 m) a božími mukami sv. Wolfganga , poloha
U Voltánka, ppč. 361/4, 300 m SZ od samoty Cervený ovčín. Obr. 15:VI. a) mohyla 100 m
VJV od tÓty, b) 2 mohyly 50- 100 m SZ od kÓty. ULOf: W Písek, pt.č. 1-2/76. LIT: Woldfich , J.N. , Beitrige • • • 1889, 32 ; Píě, J.L. 1900, 153. Z Afi čj. 418 / 76 (Michálek-Frohlich). lOWENTÁA: Celý areál pohfebiěE, obsahující větiinou · kamenné mohyly typu TěAínov,
obaahuje pf•• 150 jednotlivýeh mohyl .
b) KULT:

I

Pravěk,

J.Frohlich - J . Michálek
c ) KULT : Novověk. LOK : Htbitov 10 m SZ od kostel a sv. Kateřiny. OKOL: ZjiAtěni
autora zprávy 2 .11.1975 na trase nově budované silnice. NÁLEZ: 2 buldozerem rozmačkan6
lid•k6 lebky. KOWENTÁA : Kos tel av. Kat eřiny byl postaven nejspíše v 16 . století .
J . Frohlich
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238. STARf SEDLO, o. Stádlec, okr. Tábor
a) KULT: Mohylová k. stfedni d. bronzové, halštatská; mohyly. LOK: Trat na Jezovitském (Jezovita), ppč. 1009, 1174/ 1, 1176/ 1 ad ., ca 2000 m SZ od středu osady a
550 m SVV od kapličky v Srlině. OKOL : Průzkum 25 . IV. 1975 a 24,1.1976. NÁLEZ: Skupina
8-9 mohyl na ostrofně nad levým břehem řičky Smutné; někte r é porušeny starěimi výkopy
(J.K.Hraše), 4-5 porušenýoh, 4 zachované. Obr . 14 : 4. ULOŽ : Ulofeni nálezů nemAmo. LIT:
PA VI 1865, 310 (uvádi 9 mohyl).
b) KULT : •lohylová kultura střední doby bronzové ; mohylové pohřebiště . LOK: Le•ni tra{ Na bezinkách (Bezinky), asi 200-400 m S od myslivny Bezinky a asi 650 m Z od
•ttedu osady. OKOL: P,ůzkum 19.IV.1975. NÁLEZ: Mohylové pohřebiště sestávající asi z 80
menších i větších mohyl, západně od nich spadá terén příkře k levému břehu říčky Sraut06, Velké mohyly porušeny ve středu staršími výkopy (prům. 8-16, v. 0,5-1 m), menší mohyly mají prům. 6-8 m, Obr. 14:5. ULOŽ : NM Praha a M Bechyně. LIT: J.K.Hraěe, PA VI
1865-1866, 277; PA XI 1871-1873, 133-135. KOMENTÁA: J,K.Hraše v PA XI uvádí pod mohylovým pohřebištěm pravěké sídliště.
J.Michálek
239, STARf PLZENEC, okr. Plzeň-jih
KULT: Raný středověk, sídliště. LOK: Trat U sv. Blafeje, 1 km Z od kostela sv.
Jana na náměstí v obci. OKOL : Sběr 1. a 15,V .1975. NÁLEZ: Na malé ostrofně v S souaed•tvi žel. trati do Plzně nad levobtežni nivou Úslavy (kat.č. 468) stál zaniklý kostel
ev. Blaieje. Sběrem na sousedních polích ( č.parcely 471/7 a 471/1) byl získán soubor
keramiky z raného středověku. Nálezy se koncentruji zvl. při V hraně terasy. ULOŽ: AÓ
~SAV expozitura v Plzni, ptir.č. P 5/75, LIT: A.Beneš - M.Richter, Příspěvek k dějinám
osídleni Staré.ho Plzence ve 13. století, Sborník Západočeského muzea v Plzni, 1977.
A.Beneě

,

240. STRADONICE, o. Pátek, okr. Louny
KULT: HaHitatské hradiště. LOK: "Na ěancích", JV nad osadou. OKOL: Výzkum ve
dnech 15.VII. - l.VIII. NÁLEZ: Hradiětě leží na ostrožně nad skalnatými srázy Deberak6ho potoka, které ji ohraničují ze Z a J: na S a V straně je ostrožna v ~lkrubu ptehražena valem, před nimž je v jeho SZ prOběhu příkop. Plocha hradiště měří 7,4 ha. Výzkum
v roce 1975 spočíval v prOkopu valem (sondou o délce 20 m a šířce 2 m) a začistění profilu téhož valu, pro!atého přístupovou cestou do hradiště. Základnu valu tvořila 9 m
ěiroká a 40-60 om mocná vrstva hnědé hutné hlíny navezená (?) na kamenito-hlinité podloží, přecházející již v hloubce 50 cm v opukovou skálu. Hlinito-kamenité těleso valu
bylo roštově proloženo 4-5 řadami trAmů, zachycených nejasně ve střední části valu do
výěky max. 70 cm nad horní úroveň základové vrstvy (hnědé hlíny), ve vnitřní části do
výěe 130 om nad podložím. Zadní (vnitřní) stěna valu byla ve spodní části uzavřena plochými deakami zapfenými vodorovnými i svislými kOly malých průměrů. Pod čelní stěnou
Talu bylo podloží upraveno (odebráno) do tvaru schodovitého stupně, pod nimž začínal
příkop ěiroký 6 m a hluboký 2 m, jehož dno pokrývala chaotická destrukce opukových kamenO (z čelní plenty valu?). Vcelku lze konstatovat, že valové opevnění bylo mohutné
(p0vodn1 iiřka valu 9 m, zachovaná výěka 270 cm, výškový rozdíl mezi původním dnem při
kopu a cfneěnim vrcholem valu 470 cm), ale poměrně jednoduché. Ve vrstvě ornice při
vnitřní patě valu a ve výplni příkopu (mezi kameny destrukce) jsme nalezli několik nepřilil výrazných atfepO (rAmcově HC - HD), materiál je však jednotný, bez příměsi nálezO z jiných obdobío Event. dalěí výzkum bude probíhat v SZ části hradiska, u ukonče
ni valu, kde lze dOvodně předpokládat původní vchod. Ověřovací výzkum referenta prove-

I

I
86

I
dený v roce 1976 (ct. hlášení čj. 381 / 76) potvrdil tuto pracovní hypotézu, nebol odkryl
v místě nápadného výběžku valu souvislou kamennou ze~ (blíže však nezkoumáno). ULOŽ:
AŮ CSAV expozitura Most. LIT: Z čj. 724, 736, 832/ 75. KOMENTÁA: Popis lokality cf. N.Zápotocký, PA LVI, 1965, str. 212, 312, obr. 13 na str. 217 (uváděna jako pravděpodobné
slovanské hradiště).

I
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Z.Smrž

I

241. STRAKONICE, okr. Strakonice

I

KULT: Hradištní-středověk. LOK: Strakonice-hrad. OKOL : Výzkum jako součást stavební úpravy hradu ve Strakonicích. NÁLEZ : ~um ve Strakonicích byl zahájen v tzv •.
kapitulní síni bývalé johanitské komendy. Ve střední části síně byla pod úrovní podloži objevena zděná hrobka s pohřbem ženy z doby kolem 1600. V S části kapitulní sině bylo objeveno kostrové pohřebiště z mladší doby hradištní, nepřímo datované nálezem bronzové esovité záušnice většího průměru. Jeden z hrobd byl překryt žulovou náhrobní deskou. Byla zde rovněž objevena čás t obdélného objektu s kamennou konstrukci s kvádříko
vým řádkovým zdivem, orientovaného V-Z, jehož J a V strana byla zcela odbourána. Objekt
byl rozdělen příčkou v menši západní a větší výc hodní plochu. Příčka překrývala velkou
kdlovou nebo zásobní jámu, zřejmě starší ne i zjištěný objekt. V těsném V sousedství jámy bylo na skalním podloži objeveno ohniště s kamenným kruhovým obložením·, jehož pří
slušnost k objektu není jistá. Nálezy zjištěné uvnitř i vně objektu náleží bezpečně do
období kolem 1200. Pdvodni funkci objektu nebylo mož no vzhledem k jeho fragmentárnímu
stavu a k nedostatečným nálezovým okolnostem bezpečně stanovit. Jen hypoteticky je možno uvažovat, že I.objekt je dokladem sakrální stavby a že je příslušný pohřebišti, které spolu s kostelem bylo založeno na ploše již dříve osídlené, čehož dokladem je jáma
s ohništěm. 2.objekt byl obytnou stavbou s dvoudílným půdorysem, vybavenou ohništěm,
která byla založena na ploše zaniklého pohřebiště . Vzhledem k situaci jámy a ohniště a
jejich vztahu k objektu se zdá být první alternativa pravděpodobnější. Zcela objektivně
lze však říci, že objekt je bezpečně starší než stavba kapitulní sině johanitské komendy (zal. v i.třetině 13. stol.) a že představuje dosud nejstarší stavební doklad pdvodního sídla Bavord ze Strakonic. Existence velké jámy, překryté objektem dokazuje, že
plocha byla osídlena ještě před založením zmíněného objektu. Je rovněž pochybné, že stavební komplex johanitské komendy byl založen na ploše, která sloužila zčásti jako koatrové pohřebiště. Výzkum v areálu strakonického hradu nebyl v roce 1975 ještě ukončen.
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A.Hejna

I
242 . STRPÍ, o. Cíčenice, okr. Strakonice
KULT: Sběr, doba bronzová. LOK: Pole S od pískovny při okresní silnici z Radomilic do Vodňan. OKOL: Sběr dr. K.Žebery 14.XII.1966. NÁLEZ : 4 keramické zlomky, z nichž
1 nese nízkou plastickou pásku příčně členěnou, korodované . Obr. 11:1. ULOŽ: AÚ CSAV
expozitura Plzeň, ptír.č . P 2/75.
A.Beneš
243. STAEZETICE, okr. Hradec Králové
KULT: Pravěk, slezskoplatěnické sídl, LOK: Prdkop plynovodu, ppč. 315 , 228/1.
OKOL : Záchrannf výzkum 16.XII.1975. NÁLEZ: a) JV od polní cesty, vedoucí ze Střeze tic,
na JV konci oboe , na ppč. 315. Prdkop pro!al 3 objekty, které byly zaplaveny spodní vodou, takže se nepodatilo vybrat datovací materiál. b) Na opačné straně cesty, J Z od obce, na poli ppč. 228/1 byly v prdkopu zjištěny 2 objekty. Z menši pravidelné jámy I získán střepový materiál slezskoplatěnický. Obj. II byla patrně polozemnice. Póda však by-
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la natolik promrzlá, že nebylo možno očistit profil a získat datovací mat er i ál. ULot :
M flrade c Králov~, pt. č. 25-26/ 76.
V.Vokolek
244. STUDENÁ, o. Chříč, okr. Plzeň-seve r

KULT : Středověk. LOK: ZSO Dolany zříceniny kostela ev. Petra a Pavla a okolí.
OKOL : Povrchový prňzkum 5. a 12.VIII.1975. NÁLEZ : Kostel ev. Petra a Pavla je drobná
stavba a pravoúhlým presbytářem a obdélnou lodí a opěráky v nárožích. Jeětě oa před 25
lety byl kostel zc ela zařízen a udržován. Dnes postrádá střechu i e krovy, atropy a pochopitelně veěkeré zařízeni. V doaavadní literatu ře je považován za atavbu ze 14. atoleti. Povrchovým pr~zkumem bylo zjiět ě no, te presbytář je románekf, vyatavěnf z lomov6ho kamene se dvěma zachycenými okénky, vyzděnými z téhož materiálu. Této fázi výstavby
(pted polovinou 13. stol.) přialuěi i druhotně zazděná drobná silně rustikaliaovaná roaánaká hlavice. Datace lodi se zahroceným triumfálním obloukem není zcela jednoznačn,
(dvě nově zjiětěná nahoře kulatá okénka - l je monolitické - a opěráky, z nicht 1 zakončen vimperkem). S nejv ě těi pravděpodobnosti je nutno uvatovat o 14. atol., i kdyt prozatím nelze zceln vyloučit i dataci starěi. Vesnice se nacházela za preabytátem koate la a směrem k ni nevedl žádný z portálO svatyně . S běrem byly získány početn6 zlomky ker•iky ze 13.-15. století. ULO!: AÚ ~SAV prac. Praha. LIT: Z čj. 6699/ 75.
T.Durdík
245. SU~ICE, okr. Klatovy

KULT : Mladěi d. hradiětni. LOl : Areál n.p. PAP pod vrchem Svatobor, kat.č.
289/1. OKOL : Pti výkopu rýhy pro kabel 11.1 .1975. Dodatečný pr~zkum expozitury AÚ
v Plzni 22.I. NÁLEZ: V hl. 60 cm kostrový pohřeb v natažené poloze, hlavou k SV , pokrytf několika kamennými deskami. Bez milodar~. ULOt: AÚ ~SAV expozitura Plzeň, ptir.č.
P 1/75. LIT: Hláěeni čj. 34/ 75 Plzeň. KOMENTÍA : Hrob patři k pohfebiěti naposled zkoumanému J.Fridrichem, AR 20, 1968, 87.
A.Beneě

246. SVATÁ KATEnINA, o. Uhliětě, okr. Klatovy

a) KULT: Hradiět6? - kulturně neurčeno. LOK: Lesní tra! Na Račíně, asi 800 m
S od kaple v osadě; ZM 21-42 (Nýrsko) - 108 mm od Z a 174 mm od S sekční čáry. OKOL :
Pr6zkWII 16.X.1975. NllEZ: Pravděpodobná poloha, která zavdala podnět k registraci doan616bo bradiětě (č. · rejatfiku 3461 na Kraj. středisku pam. péče a ochrany přírody),
J• tYofena V okrajem nlvrěi, pod nimi k S protéká bezejmenný potok, ústící pak pod ST.
Linhartem zleva do Chodaké Úhlavy. Okraj návrěi vybíhá na JV straně do výrazného 1tupn6, pokrytého kamením, aeabiraným ze sousedního pole. Stupeň je na vnitfni straně vrouben etariim vojenakým zlkopem, který znesnadňuje čitelnost terénu. Vých. prOběh polohy
J• modelován prudkým avahem, na S tvofi okraj návrěi ěikmá plošina ("předhradí") bez
patrnfoh fortifikaci nad arlzem, Z atranu a zároveň okraj lesa ohraničuje hrázka z velkf&h kuaen4, rovně! navrěenfcb pfi polním sběru. Vlastní akr~pole je balvanitá; na ně
kolika mietech oel6ho areálu o S-J prdměru ca 120 m jsou patrn6 odvalové jámy. V zákopeoh nebyly zjiltěny t6dné nálezy ani kult . vrstva. V poli na V straně je recentní halda zeminy a kamen4, nahrnutá buldozerem. Místo nelze s bezpečnosti kvalifikovat jako
hradiltě. Objekt leti na parcele č. 1331/ 1, les. odděleni 61 b 5 polesí LiAči, lea. z l vod Nfreko. LIT : Z čj. 695/75 Plzeň. KOMENTÁA : Revidovat bude třeba dalěí polohy v okolí, zejaéna Yrcbolovou oblaat vrohu Kameňák (751 m) 1 km JJZ od Sv. Kateřiny (ppč.

88

k.ú . Fl eky ).
hl KULT : Mohyly 7 - kulturně neur č eno. LO~ : Proti lehlý svah trati Na Račíně; na
c it. mapě 118 nun od Z a 174 mm od S sekční čáry. OKOL : Pr1hkum 16.X.1975. NÁLEZ: Na mírném sva hu k Z až k JZ, seve rn~ od vyčnívající pravidelné skalky, skupina asi 10 mohylovitýc h útvaro ( p roměr 3-4 m, výška kolem 60 cm), uspořádaných částečně v Z-V řad ě . Asi
2 porušeny , v nás ype ch j sou patrné knmeny. Celek upomíná na slovanská mohylové poht e biětě ; i kdyi moh yly z do by hradi!štní nejsou z. této oblasti vůbec z.nruny, jejich výskyt
zde není mo žno bez ověřovacího výzkumu apriorně vyloučit. Lokalita leži na parcele č.
1461/1, les. odd ě leni 61 a 11 téhož p<>lesi. LIT: Hlášeni čj. 695/ 76 Plzeň.
1774

A.Deneě

ŠEBÍ KOV tvrz. viz TROJANY, okr. Plzeň-se v er
247. ŠT~PÁNOV , o . Lukov , okr. Teplice

KULT : Hradiště knoviz.ské kultury. LOK : Št ě pánovs ká hora. OKOL: Proz.kum Z.Smrte
a J . Mušky, dne 7.Vl . 1975 ; obhlídka Z.Smrte dne 16.Xll.1975. NÁLEZ : Dle údaj~ v literatuře

sledován průběh opevněni, v SV části hradiště zjištěn stálý(?) zdroj vody. V Z čás
ti hradiště (na ploše osázené mladými stromky) a na povrchu lesní cesty nalézány stře
py ; jejich nápadná kumulace v jednom místě napovídala, ž e snad ělo o narušený objekt.
ULOf : AÚ ČSAV, expozitura Most. LIT: Z č j. 613 a 1219 / 75. KOMENTÁA: Starší poznatky o
hradišti (a způsobu jeho opevněni) viz. P.Budinský, Příspěvky k pravěku SZ Čech, Teplice
1966, str. 10- 11, 44-45; BZO 1970, str. 133 (č. 209).
Z.Smrž
2~8. ŠTÍTARY, okr. Kolin
KULT : Vypíchaná keramika; eneolit 7; ětitarský stupeň knovízské kultury. LOK :
Trat "Za dvor em", ppč. 2956/ 1 (ulice) a 2315/1, tj. úsek ca od 80 m do 150 m od ailnioe
lolin- Štítary-Radovesnice I., tj. ZM 13-32; ca 62 mm od S a 217 mm od V sekční čáry.
OlOL : Ohláěeni nálezů dělníky ze stavby kanalizace dne 5. XI.1975; záchranný výzkum proveden ve dnech 6 . , 12. a 18.Xl.1975 M Kolin. NÁLEZ : Podchyceno celkem 7 aidliětnich objektd a kulturní vrstva vypíchané keramiky. Z objektů č. 1, 2, 3,, a 7 odebrány vzorky
keramiky a obj. č . 2 , 3 a 4 byly částečně prozkoumány. Nálezy: střepy, štípaná industrie, z.viteci kosti, kostěný nástroj, 2 zlomky bronzových předmětd (snad část "tordovaněho" nákrčníku). ULO!: M Kolin, ptir .č. 12/75.
lb.Sedláček

2'9. TÁBORSKO?
KULT : Starěi d . br onzová. LOK: Bližší neznámo. OKOL : Podle informace dr . Sl.Vencla a sděleni J.Klena získal A.Wojžiě z. Náchoda - Plhova od listonoěe Kobyly z Opočna
hřivnu, kterou naposled jmenovaný zdědil se sbírkou odněkud z Táborska. NÁLEZ : Hřivna
a háčkovitě zahnutými roztepanými konci, tělem průřez.u D se žlábkem na vnitfni straně,
boky místy hrubě bráněny. Hladká tmavozelená patina. Průměr 138 x 135 , sila t ě la max.
10 x 12 mm, váha 203 g. Obr. 1:5. ULOf : AÓ ČSAV expozitura v Plzni, pfir.č. P 12 / 75
(převedena z M Náchod - tam.ni i.č. A 670 - prostřednictvím Západočeského muzea v Plzni).
KOMENTÁA : Pdvodně vedena jako Náchod - Plhov, což opravil Sl.Vencl, AR 16 , 1964, 161.
A.Beneš
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250. TACHOV, okr. Tachov
KULT: Středověk. LOK: Areál Tachovského zámku. OKOL : Návět ě va referenta a in1.
J.Muka v rámci sledováni prdběhu památkových úprav. NÁLEZ : V posledních čtyřech •i•tnostech západního kfidla dneěniho zámku byl zachycen renesanční prdjezd star6ho zá•ku
• dla!bou (valounovou) a zbytky portálu. Zdivo, v něm! byla druhotně poutita gotick6
krbová konsola, bylo mělce zaloteno do masivní červené vrstvy prolotené nepravidelně
silnými spálenými dfevy. Tato, prozatím nedatovatelná terénní úprava by mohla aouviaet
a nejstarěim valovým opevněním. Pfi východní fasádě z ámku byla vyhloubena geologick6
ěachtice. v nit bylo možno konstatovat pouze masivní navátku. Podél severní taa6dy z6padního kfídla probíhal mělký výkop inženýrských síti, v němt bylo patrno zdivo objektu, který zanikl před koncem 18. stol. a nebyl starší ne t renesanční. LIT: Z čj. 1697/75,
BZO 1974, 1972.
T.Durdík
251. TÁLÍN, okr. Pía&k
KULT: Pravěk (?), mohyly (?). LOK : Selibovský hájek, lesík nad V bfehe• T611n,kébo rybníka, ca 400 mV od Selibova. OKOL : Prdzkum 26.IV.1975. NÁLEZ : V Selibovak6a
btjku ae nach6zí aai 5 mohylovitých zvýěenin, prdm. 6-12 a v. 0,40-0,90 m, z některfch
v~čnívaji volné kameny. Nacházejí ae pfi lesní cestě ze Selibova na hráz Tálinak6ho
ry~níka. Interpretace těchto zvýlenin jako mohyl je problematická.
J.Michálek
2,2. TEMEŠVÁR, o. Juný, okr. Písek
KULT: Pravěk, atfedni d. bronzové, d. halětataká; mohylová pohřebiAtě. LOK:
Lea Sloupovna - V aloupovn6oh, JJV od TemeAváru. OKOL : Prdzkum autord zprávy 15.n.
1978. HlLEZ: Pfi novém prdzk1111u leaa Sloupovna byly registrovány a doplněny údaji tyto akupiny mohyl (někter6 byly Jit známy) : 1. 1150 m SV od kapličky v Dobeěicíeh a
500 a Jod kÓty 428,6 a, na ppě. 452/1, skupina 10 poruěenýoh mohyl. Jednu zde prokopal B.Dubakf r. 1931 a nalezl halětataké střepy a br. břitvu z• atfední d. bronzové
(M Píaek, pf.č. 155/75). 2. Na témie ppč., 250 m SZ od skupiny 1) jedna pravěk! aobyla, v její blízkoati několik nejiatfeh mohyl. 3. 1350 m SSV od kapličky v Dobelicioh
a 750 •Sod eamoty U Stru!6ka, na ppč. 452/1, skupina asi 9 pravěkfch mohyl, z nich!
někter6 jeou porulené a některé oejiat6. Asi 100 m Z na svahu dalěi nejisté mohyly.
4. 1500 •Jod kapliěky v temelv6ru, na SZ okraji lesa Sloupovna, ppč. 455, skupina
7 malfeb aobyl (podle tvaru a uapof6d6n1 anad slovanských?). ULOŽ: Lokalita 1 : M Pí••k• pf.ě. 155/75: keraaika nezv6atn6 . LIT: K lok. č. 1) Dubský 1949, 94, 105; BZO 4,
1966, 59, lok. č. 20 b; AÓ čj. 154 a 312/32 - Dubakf: uvádí pouze 7 mohyl. KONENTÁA:
Skupiny ě. 2-4 zatia nepublikovéno: vedeno Jako ChfeAlovice - skupina č. 1.
J.Frohlich - J.Michélek
253. TEPLICE, okr. Teplice
a) ~OLT: Paleolit(?). LOl: Doubravská hora. OKOL: Ojedinělf nález. NÁLEZ: Artefakt (Atipan6 induatrie). ULOf: M Teplice, č.pf. 8/75. LIT: NZ 8/75 (M Teplice).
b) KULT : Kult.• vypíchanou keramikou. LOK : JV okraj obce. OKOL: Vfzkum. N1LBZ: Obj. 1-10/75 keramika. koati, mazanice. ULOŽ: M Teplice, ě.pf. 118/75. LIT: NZ
118/75 (M Teplice).
J . Waldhauaer
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25 4. TfŠÍNOY, o . hr č , okr. Písek

I
I

~ULT : PrRv~k, star ší d. bronzová, d. halštatská at laténská - mohylová pohtebiě
t ě , sidl iš t č a r ýiovnické sejpy. LOK: Polesi Tčšinov (lesní závod Protivín), SSV od osady. O~OL : Průzkumy autorů zprávy JO.X. a 7.Xll.1 975 . NÁLEZ: ( Další lokality v tomto rozsáhlém polesí viz NOVÁ VES u PIIOTIVÍNA). Kat. území TěšínoT: 1. tral Sýkovka, ppč. 172,
JOOO m sv od kostela v Kr č i, asi 22 kam. mohyl v několika skupinkách. B.Dubský zde prokopal J mohyly ( č . 1, lo 2: NM Praha a M Protivín). 2. tra! Selská, ppč. 197/1, 2500 m
sv od kostela v Krči, asi 64 kam . mohyl ve skupinkách i rozptýlených. Dubský prokopal 5
mohyl ( č . li, 3-6: NM PrRha, M Písek, M Protivín). 3. tra{ Selská, ppč. 197/1, 2700 m
SV od kostela v Krči, V vd lokality sub 2) , sběrem zjištěno sídliště z d. halštatské
(M Protivín a Písek) . J a JZ od lokalit č . 2 a J no louce pti potůčku, tekoucím Z smě
rem od Komety, stopy r ýiovnickýc h sejp~ . 4. tra{ Kopanina (V kopaninách, U dubu, Kouty),
ppč. 22 7 a 172, 2300- 2800 m VSV od kostela v Krči, menši skupinky kam. mohyl. Dubský
zde prokopal 1 mohylu ( č . 7). 5. v téfe trati zjis til Dubský laténské sídliště; prňzku
mem nebylo registrováno (NM Praha). 6. tral Kopanina, ppč. 172, 2900 m SV od kostela
v Krči, nad levým břehem potůčku, skupina asi 8 porušených kam. mohyl. 7. tra{ Smetana
(Na Smetaně, Smetana Máchovská, Ostrý vrch), pp č . 172, 2800 m VSV od kostela v Krči, na
J a JZ svahu Ostrého vrchu, skupinky kam. mohyl. 8. tra{ Smetana (Na Smetaně), ppč. 172,
3300 m SV od kostela v Krči, skupina asi 17 porušených kam. mohyl. Dubský zde prokopal
2 mohyly (č . 9 a 10; M Protivín). S a SZ odtud při pot~čku menši zachované rýžovnické
sejpy. 9. tra{ U Johanovy loučky (Johanova louka), ppč. 172, 3300 m SV od kostela T Krči, skupina asi 16-18 poruěených kam. mohyl. Dubský zde prokopal l mohylu (č. 8; M ProtiTin). 10. tral Pecivál, ppč. 172, •ooo m SV od kostela v Krči, 550 m ZSZ od vrchu Kometa (se šachtami a odvaly po středověké těžbě zlata) skupina kam. mohyl (Frohlich, BZO
1974, 214) . 11. tra{ Jámy, ppč. 260, 2000 m SV od kostela v Krči, skupina asi 5-6 kam.
mohyl; několik jich bylo zplanýrováno r.1963 při založeni nové lesní ěkolky (M Písek - aběr). S od skupiny mohyl pti potňčku větěi zachované rýtovnické sejpy. (Lokality
jaou na mapce - obr. 10 očís lovány 1-11). ULOŽ: NM Praha, K Písek a M Protivín. LIT:
8.Dubský, Pravěk jižních Čech, 19•9; L.Hájek, Jižní Čechy ve starší době bronzové, PA
1954: L.Jansová, Konec jihočeských mohyl dob y laténské, PA 1962; Beneš-Michálek, BZO
1970, 151-152, tab. IX, Frohlich, BZO 1974, v tisku. KOMENTÁA: Pod lokalitou Nová Ves
u Protivína a Těěinov shrnujeme všechny zde dosud známé lokality, k některým již dfive
T literatuře zmíněným dodáváme upřesňující údaje podle prdzkumu.
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J,Frohlich - J.Michálek
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255. TETÍN, okr. Beroun

I
I
I

KULT : Volutové, eneolitické, mohylové, knovízské a novověké sídliště. LOK: Vstupní část jeskyně Martina v reservaci Koda (poloha Na dílech ppč. 1356/ 1, lesní odd. 7 d2).
OKOL: Záchranný vfzkum ve vchodu T souvislosti a objevem nové jeskyně (25.VIII.-l.IX.1975 ).
NÁLEZ : Ptes 2 m mocné souvrství s bohatými kulturními pozňstatky, uhlíky , mikro!aunou a
malakotaunou; skalního dna dosud nedosaženo. ULOŽ: AÚ ČSAV prac. Praha . LIT: Z čj. 6710 / 75.
KOMENTÁA: Vfzkum bude pokračovat T dalších letech.
Sl.Vencl
256, TISOVÁ, okr. Ústí nad Orlici
a) KULT : Mezolit?, slezskoplatěnické sídliště. LOK : Štěrkopísková terasa potoka Labič ko, parc.č. 530. OKOL : Sběr 7.X.1975. NÁLEZ: Sběrem získán "rohovcový" artefakt,
1ttepy a mazanice. ULOŽ: M Hradec Králové,
v.Vokolek
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b) KULT : S t ře dov ě k. LOK: Polol.a Na st arém mýtě , Z od obce, na pravém břehu Louč
né, ppč. 617 . OKOL: Zjiělovaci výzkum. NÁLEZ : V roce 1975 byla lokalita protata V-Z
smě rem sondou IV/ 75 o rozměrech 100 x 5 m. Dále byly severně od této eondy prozkoumány
2 ary. Během této a lo~ské sezóny bylo zjiětěno 23 eidliětnich objektň a množetvi kňlo
vfoh jamek. Za nejzajimavějěi objekt počítáme nadzemní stavbu obdélnikovitého pňdoryeu
a zemnici (obj. 22). Dále byl tjištěn žlab, který vymezoval na V Rtran ě rozsah nějaké
sídlištní jednotky . Další zemnice (obj. 18) sledována pouze úzkým prňkopem. Při kons trukci této zemnice poufito kamene. V objektech nalezen bohatý inventář předevěim keramika, železné předměty, několik bronzovýc h předmětň, etrueky atd. (2. pol. 13. - poč.
14 . atol . ). Ul.Of : Dep. M Hradec Králové.
J.Sigl
257. TOCNfK, o. Zebrák, okr. Beroun
KULT :, Středověk. LOK : Zř íceniny hrad u Zebráku . OKOL: Prňběžné sledováni památkových úprav hradu. NÁLEZ: V roce 1975 se práce e o ust ředi ly na dozděni pláě!ové zdi
okolo velké věže a na její statické zajištěni. V této souvislosti byl odstraněn drn
z části skály mezi pl áětěm a čelní baětou jádra, který zde naeedal přímo na skalní podloti. Takto byly odkryty zbytky doposud neznámého schodiětě, spojujícího po Václavské
pfeatavbě dolního hradu tento prostor a jádrem. Ve vlastním prostoru schodiětě se zachoval zbytek dlažby z čtverhranných dlaždic a pozňstatek stupň~, budovaných z cihel a
dlaž dic. Zidky schodiště zOstaly zachovány pouze v nevelkých fragmentech. ZeJ mezi
pláětěm a č elní baštou jádra zcela sklouzla po ěikmé skále. Na opačné straně hřebene
bJla očistěna část sporých pozňstatkň hradby mezi pláětěm a čelní baštou jádra. Z tohoto prostoru byl získán meněi keramický soubor. ULOZ: AÓ CSAV prac. Praha. LIT : Z čj.
5779/75, 8598/75, BZO 1974.
T.Durdik
258. TOPfLEC, okr. Písek
a) KULT: Mohyla (7) ze starěi doby bronzové. LOK : Les Na hřebíčku, ppč. 294/1.
Ca 45 m Z od okraje největěi již prokopané mohyly ( č. 27 na plánu pohřebišt ě z r.1971),
těsně Jod les. prňeeku. OKOL : Prňzkwn v jámě po VyTráceném stromu. NÁLEZ: Na pfirodntm hřbetu stopy kamenné mohyly (není na plánu). V jižní části ve vývratu mezi kameny
n f\ olik zlomkň koflíku a hlazeným svě tle hnědým až šedým povrchem. Páskové ouěko je nasaz•no nad lomem břicha (obr. 7 :1). Na jiném zlomku téže nádobky je část patrně výčněl
ku z pr otilehlé strany (obr. 7:2). Déle nalezen zlomek z jiné nádoby. ULOŽ: M Písek,
pf.č. 6/76.
b) KULT: Prav6kf (?) at středověkf objekt. LOK: Lee Na hřebí čku, ppč. 294/ 1.
11 m vfch. od okraje velké prokopané mohyly č. 27. OKOL: Zjištěni a prňzkum 6.IV.1975.
N1Llt: Vyvfěené mfato (asi 0,5 m) obdélníkového pňdoryau (17 ~ 9 m). Sonda 70 x 50 cm:
v hl . 10 cm okraj středověké nádoby (obr. 7 : 3), v hl. 15 cm začínají kameny. ULOi: M
Pfaek, př.č. 7/76.
J.Frohlich
c) KULT: Knovízské _- ploché térové hroby. LOK: Tra{ Arenda, návrěí JV od obce,
ZK 22-41 Písek, 50 na od S a 218 m od Z sekční č áry. OKOL: Větěi záchranný výzkum na
orbou soustavně niňeném pohřebilti, následující po nálezech J.Frohli cha z r.1972 a záohrUU16 akci exp. Aň ~SAV Plzeň z téhot roku. N1LEZ: Sonda o ploše 630 m2 (v místech
pfiblitně lokalizovaného hrobu l z r.1927 a hrobu 2 a 3 z r.1972) zachytila s pfevAtně
orbou naruěenfoh popelnioovfch a 1 jámový hrob, značně naruěen é žároviětě a ohniětě
• přilehlým. ayat6mem kOlovfcb jamek. Dalěi ojedinělé kňlov6 jamky na ploěe sondy mohou

I
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mít so uvi s lost s nednlekými raně s třeclov i'kýnii objekty. Hrob 4 - keramika, spálené kůst
ky a čás t bronzov ó jehli ce . V těsn6 blízkosti hrobu kůlová jamka zpevn čná kameny. Hrob
5 - ke ramika, spálené k,hitky a část bronzové jehlice; ve dně popelnice otvor. Hrob 6
{jámový) - keramik a , s pá lené kůstk y a natavené bronzy. llrob 7 - ke ramika, spálené kůst
ky a bronzová patino. llrob 8 - keramiko, spá lené kůstky a bronz; popelnice pi"ekryta kameny, llrob 9 - keramika, spá len é kůstky a bronz; popelnice pi"ekryta kameny. Asi 46 mV
od okra j e sondy byl vyzvednut n aruš ený pope lnicový hrob 0/1 {keramika, spálené kůstky,
bronz). ULuŽ: AÚ ~SAV exp. PlzAň , č.pf. 39-103/ 75. LIT : u.Dubský, Plochý žárový hrob z
bronzové doby u Topělce na Písecku, PA XXXV / 2, 566-567 ; NZ AÚ č j. 3060/73; BZO 1972,
176 (č. 258 ) ; BZO 1973, 165 ( 196); hl ášeni ř.j. 713/ 75 Plzeň. KOMENTÁA: Pohi"ebiště nejméně se 2 skupinami hrobů.
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P.Braun - J,Frohlich

I
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259. TllOJANY tvrz ŠEOiKOV, okr. Plzeň- s ever
KULT : Sttsdověk. LOK: Zbytky tvrze Šebíkova, OKOL: Povrchový průzkum lokality.
NÁLEZ : V terénu dobře patrné okrouhlé tvrziště se zbytkem obd~lné podsklepené budovy
při okraji. Příkop zvenčí obíhal va l . V předpolí tvrze jsou zachovány pozůstatky velk6
obdélné stavby a několika ~olších objektů, příslušících patrně dvorci či vsi (ob6 je
doloženo v písemných pramenech). Okolí tvrze je bohužel zarostlé odrostlejším, tělko
prostupným mlázím, takte nelze vylou č it, že některé objekty unikly pozornosti. Byl pořízen terénní náčrt situace (obr, 17) a v prostoru budovy tvrze nalezeno několik stře
pů, datovatelných do 15 . stol. Tvrz je připomínána ve 14. století, v 16, je uváděna ji!
jako pustá, ULOŽ : AÚ ČSAV prac, Praha. LIT: Z čj. 5787 / 75.

I

I
I
I

I

T,Durdik

I

260. TRUTNOV, okr. Trutnov

I

a) KULT : Pozdně paleolitická lokalita, LOK: Nad soutokem Ličně a Voletinského
potoka (rozhraní k,ú. Poříčí a Voletiny). OKOL: Sběr dr. Vl,Wolfa a spolupracovníků na
podzim 1975, NÁLEZ : Soubor štípané industrie. ULOt: Afi ~SAV prao. Praha. LIT: Z čj,
7465/75. KOMENTÁA: Lokalitu prozkoumal AÚ v r,1976 ,

I

I

Sl.Vencl
b) KULT: Středověk. LOK: Drači ulička. OKOL: Výkop pro parovod do hloubky ca
220-250 cm ve střední části Drači uličky. Výkop prováděn ve směru V-Z od Vodní ulice.
Šifka výkopu 150, u paty 110 cm. Sběry pracovníků Sboru nápravn6 výchovy a dr, Vl,Wolla. NÁLEZ: V hloubce kolem 240-250 cm Y Dračí uličce, Z od průkopu skalnatým podložím,
při jeho vyústěni zjištěna pod vrstvami navážek necelý 1 m vysoká vrstva č ervené permsté hlíny s množstvím drobných kamenů a úlomků střepů. Naspodu vrstva ca 10 cm tmavě
hnědého jílu se zbytky zuhelnatělého dřeva. V rozšířeni výkopu pro ohyb potrubí o celkov6 hloubce 220 cm zjiětěna ve výěi 80 cm od spodní úrovně spálená dřeva o délce ca
70 cm a síle ca 15 cm. Pod nimi navážka. Množství keramických zlomků, zejména z hrnců,
misek a kachlů lze datovat do 15,-18. století. Nálezy zlomků kachlů ze 16. stol. koncentrovány u rozěiřeni výkopu pro ohyb potrubí. ULOt: M Hradec Králové. KOMENTÁA : Dra či u lička prochází v blízkosti městské hradby ve V části m ě ata a ústí do dnešní Slezské
ulic e. Asi 15 m výěe stávala tzv, Slezská brána.
o) KULT: Středověk. LOK: Hrad neznámého jména na S výběžku vrchu Schlossberg.
OKOL : Zjiělovaci výzkum 26, IV.1975, v JV části lokality položena sonda 8 x 1, 5 m, NÁLEZ: Sonda byla vedena od hřebene valu k jeho úpatí. Její hloubka byla kolem 15 cm a
cílem bylo zjistit složeni valu a stav poškozeni povrchu lokality . Na nálezy byla sonctn
zcela negativní. Potvrdilo se, fe kulturní vrstva je z lokality zcela odstrančnn, Zdá
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se, že terén prostoru bradu byl um ě le snfien, protože val je představován skalním t ěle
sem. Val je zcela zasypán, v terénu špatně patrný a představuje patrně jedinou zkoumatelnou plochu. Na úpatí val u byl zjištěn mírný splach. LIT: Heimatkunde d.polit. Bezirkes Trautenau, Trutnov 1901, s. 459. KOMENTÁA : Švábenická fortif i kace ze 2.pol. 13.atoletí ztratila svou funkci na poč. 14.století, zniče na při stavbě železnice r.1868, kdyt
ji železnice úplně prolala . St rážní funkce p ři ces tě do Slezska.
VI.Wolf
261. tAEBfVLICE, okr. Litoměfic e
KULT: Laténská a středo vě k. LOK : 1. laténské sídliště v zahrádkářské kolonii
pod nádražím; 2. výstavba družstevního domu, č p. 396 / 1 - laténská a středověk. OKOL :
I. při stavbách chat v I. 1973-4; 2. ve výkopu základO družstevního domu v 1. 1975- 6.
NÍLEZ : 1 . Laténské sídliště se rozkládá v zahr á dk ářsk é kolonii a při etavbáob jednotlivfch chat se nacházejí nálezy ke raDJiky jako n a př. při stavbě chaty p.Froňka a p.Finfrleho. 2. Ve výkopu základO družstevního domu o roz. 18 x 18 m se ve stěně západní, ••verní a východní zachovala mocná kult . vrstva a zbytky 4 objektO k. laténské. Objekt 1
byl patrně chatou, ostatní nel ze určit. Ze sběru ve výkopu (objekty nezjištěny) pochází časně středověká nebo pozdně hradištní keramika. La ténská keramika pat ři do mladšího období. ULOŽ: AÚ ČSAV exp. Most, č. př. 309/ 73; 287 / 74; 2-5 / 76. LIT : NZ čj. 68 3/76
Most. KOMENTÁA : Obě naleziště jsou od sebe vzdálena asi 1000 m a nálezO je málo .
o.Koutecký
262. TAEsoVICE, okr. Hradec Králové
KULT: Neolitické sídliště. LOK: Trasa plynovodu, S od obce, ppč . 145/ 1 . OKOL :
Záchranný výzkum 16.XII.1975. NÁLEZ : PrOkop prolal celkem 5 objektO, jejichž profily
bJlJ zakresleny . POda však byla velmi zmrzlá, takže datovací materiál byl získán pouze
z obj. 3 . Sidliětě patři patrně vypíchané keramice. ULOŽ : M Hradec Králové, př.č. 24/ 76.
v.Vokolek
263. tMsov, o . Holubov, okr. Český Krumlov
KULT:

Pozdně

laténská, oppidum. OKOL : Systematický výzkum Národního musea v Praobě ěance, pravá a levá na V straně oppida . Výzkum západní brány (tj. severního křídla - severní strana) prokázal, že v
bezproetfedni blízkosti křídla kleětovité brány stál sidliětní objekt (kOlové jamky,
kter6 bezpečně nesouvisely a konstrukci valu) zřejmě výrobního charakteru - značné množ ství telezáfsk6 strusky. Na vnitřní straně brány byl vybudován patrně ochoz (podle vcho du Y Z profilu). V současné době není bezpečně zjištěna pOvodni fWlkce silné kamenné
destrukce, která pokrfvá horní úroveň spodní černé vrstvy - tj. event. dlažba ochozu(?)
nebo au( vzniklá při opravě čelní kamenné zdi brány(?). Šancemi nazýváme oba pravoúhl6 vfbětky na V straně oppida , zesílené ze tři stran valem - čtvrtá strana (západní)
přechází plynule do aidliětní plochy oppida a svírající mezi sebou v hlubší soutěsce
vfchodni bránu. Práce v r. 1975 navazovaly na sondy z r.1974. Podobně jako v ostatních
ěáate~h aídliětě byly i zde zachyceny pod ornici a naplavenou vrstvou 2 sídlištní vrstvy : hnědá a černá. Na spodní hnědé vrstvě byly zjištěny kry vypálené země - zřejmě čás
ti vypálené podlahy a ohniětě. V obou §ancícb byly vybudovány bezprostředně za obranným pá•mem •idliětni objekty . Nálezy: (výběr) zlomky malované, jemné a tuhové kerami ky,
bronzová střenka nota, lžička toaletní soupravy, nádoba ve tvaru k a licha na vyšší nožce (slepené ze střepO a doplněná). ULOt: NIi odd. prehistorie a protohiatorie.

ze. NÁLEZ : V roce 1975 byla zkoumána západní brána a

J.Břeň
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264. TUCHOMYŠL, okr. Ústí nad Labem
a) KULT: S1dliš tě: neolit, pozdní halětat, laténské a římské. LOK: Těžba dolu
"5. květen" ,. poloze "U vodárny". OKOL : Pokračováni výzkumu z roku 1974. NlLEZ: Na ploěe zkoumané v roco 1974 označené poli I až V zOstaly poloviny objektň nedokopány, 2/3
z nich byly b ě hem zimy zničeny těžbou nadložních vrstev a asi 1/3 zOstala na poli II-IV. Objekty zachoTalé jsem na jafe 1975 vykopal; jde vesměs o poloviny chat a jam nebo složitějěich objektO. Podafilo se dokopat celkem 39 objektO (113, 117, 120, 123-7,
130-1, 135, 137-8, 146-7, 151, 154-7, 160-1, 163, 167-70, 173-4, 175-7, 179, 182, 188,
194, 201, 205, 209). Dodatečně byly nalezeny a prozkoumány jámy č. 252-257. Nadále zň
staly neprozkoumány obje :tty pod nahrnutou ornici, ty byly prozkoumány až v roce 1976 a
tím byl výzkum v poloze "U vodárny" uzavře n. ULO~: AÚ ČSAV exp . Most zatím bez č.př. a
laboratorního zpracováni. LIT: Z čj. 258/ 75; 559/75 a 1217/ 75 Most.
o.Koutecký
KULT: Doba římská. LOK : Pole pod výsypkou. OKOL: Pfi kontrole lokality byl
v odbagrované stěně patrný obdélnikovitý profil objektu s větším počtem uhlikň při dně
a větěím množstvím mnzonice v zásypu. NÁLEZ : Téměř polovina objektu byla odbagrována.
Ze zachované části lze soudit, že se jednalo o kruhový objekt s rovným dnem, jehož prOměr byl 152 cm a hluboký 55 cm, se svislými stěnami. Na dně uprostřed objektu bylo ohniětě, na východ od něho byly střepy z velkých hrubých nádob. Na jižní straně vedle ohni štf byla nalezena čás t lidské kostry. Hlavou směřovala k východu, lebka byla rozbita
a obličejová část zcela c hyběla, na lebce ležel větší plochý kámen, za hlavou byla uložena spodní část menši nádo bky. Kosti dolních končetin byly uloženy odděleně od trupu
na západní straně ohniště. Většina kosti je opálena, některé byly zcela spáleny a rozpadaly se. ULO! : M Ústí n.L. KP 314/75.
h)

M.Cvrková
265. TUCIIOAICE, okr. Louny
KULT: Hradiště, doba bronzová až halštatská(?). LOK: Výrovský kopec (509,7 m).
OKOL : Prňzkum referenta, dne 15.XII.1975. NÁLEZ: Hradiětě má zhruba lichoběžníkovitý
tvar, rozlohu ca 6 ha. Z a JZ část vrcholové plošiny je do hloubky ca 20 m odtěžena lomem. Povrch hradiska je témět plochý, mírně svažitý ve směru SV-JZ. Hrana vrcholové plošiny na S okraji je nápadně ostrá, v její V třetině je patrný kamenito-hlinitý val, vy•oký ca 1,5 m. Pod obvodem vrcholové ploěiny probíhá po úbočí kopce terasa, dobře patrná na S (přístupové) straně, kde je patrný příkop a pfed nim mohutný val. Tato situace
však směrem k SV a zejména k V ztrácí na výraznosti, pozvolna se vytrácí (resp. mění
v nevýraznou terasu), která přisedá k hraně plošiny pod JZ rohem hradiska. Hradiště je
zatím datoYáno jen ojedinělými náhodnými nálezy. LIT: Z čj. 1222/ 75. KOMENTÁň : Celkovou
dispozicí či zp~sobem opevněni (zejm. prOběhem valu atpod hranou vrcholové plošiny)
připomíná lokalita nedaleké hradiště Na rovinách (o. Domoušice, okr. Louny), či Hrádek
u Libochovan (okr. Litoměřice).
z.smrž
266. TfNEC NAD LABEM, okr. Kolín
a)

KULT: Bylanská (?) a pozdní latén. LOK: Trat "Kolo" (viz mapa Kolin 0-8);

ppč. 1796 , 1803 a 1804 (čísla parcel dle regulačního plánu z r.1896 ). OKOL: Výzkum AÚ

~SAV prac. Praha (dr. J.Hrala) a M Kolin (lb.Sedláček) ve dnech S.IX. - 3.X.1975. NÁLEZ: Výěinná osada z mladé d. halštatské a z d. pozdně laténské. Roku 1975 prozkoumána
2
plocha 144 m pomoci 3 sond: Sonda 1/ 75 - zjiš!ovaci, 39 m dlouhá - prokázala osídleni

v jifní části návrěí (ppč. 1796) - 22 kůlových jamek - atřapy, mazanioa, uhlíky - pozdní latén. Sonda 2/75 - navázala na odkrr, v r.1974 - plocha 9 x 7 m, ppč. 1804 - 12 ků 
l ových jam (větiina z pozdní d. lat6nek6, čáat nedatovanýoh) a l aidliětni jáma k. bylanek6 (?) - střepy, mazanice, uhlíky, slitek bronzoviny. zviřeoi kůstky. ULO!: M Kolin, přir. č. 11/75. LIT: J.Hrala, lb.Sedláček, 3 zprávy v AÓ Praha, čj. 6961/ 75, 7456/ 75

a 8233/ 75.

J.Hrala -

lb.Sedláček

b) KULT: Bylanská 7; mladý lat6n. LOK: Traf "Kolo" (viz mapa Kolin 0-8). OKOL :
Sběr J.Hraly (AÓ ČSAV) ze dne 2.IX.1951; převzato do M Kolin dne 13.VIII.1975. NÁLEZ :
Střepy. ULO!: M Kolin, ptir.č. 9/ 75,
Zb.Sedláňek

rfAov hrad viz KARLOVA VES, okr. llakovnik
26 7. ÚDllA!, o. Albrechtice nad Vlt., okr. Písek
KULT: Pravěk - mohyla. LOK: Le~ Pikhart, 1500 ffl JJZ od kapličky v Údrati, ppč.
559. OKOL : Průzkum autora l(.IX.1975. NÁLEZ: Při průzkumu kataatru byla v lese Pikhart
zjiitěna meněi zachovaná mohyla, prům. ca 6 a v. 0,5 m.
J.Michálek
268. ÚHO~fANY, okr. Chomutov

aměrem

KULT: NedatovAno, Rnad středověk. LOK: SZ a Z úpatí a úbočí ÚhoštP. (Burgbergu),
k obci Meziřťčí. OKOL: Průzkum dne 19.VI. a ov~tovací výzkum JO.VI. a l,VII.1975.

NÁLEZ : Na srázném úbo č í Úhoště js,?u systematicky rozn,t s těny nápadné kupy kamenů, kamenité náapy táhnoucí se po vrstevnicích i po apádnicich a zdi z mohutných, nasucho kladených kamenů. Orientace v terénu je v důslodku jeho neschůdnosti a hustého zalesnoni
velm i obtižná, bez ptadc hoziho zam ěř eni nolze celý systém blíže specifikovat. Na Z úpatí zjiětilny nápadn~ k11me11ité kupy o 9 1,5 - 2 m a výšce 60-100 cm , táhnoucí ae ve dvou
fadách Y délce ca 50 rr, '· vzctálenost mezi řadami je 5-7 m). Po ro zebráni jedné z nich
Jame zjistili, že šlo o U111ělý útvar, spočivajici na intaktni lesní p~dě (zcela bez nAlez~). Patrn~ §lo o kameny vysbirané z někdejšího pole (7), či stavebni materiál při 
pravený k odvozu. LIT : Z čj. 649 a 725/75. KOMENTÁA: Poloha je spojena dnes Již nepoutivanou pěši c estou se Laniklou vsi Óboš{; přes velmi neobvyklý c harakter m~ie jít o
ohrazeni zanikltcb plužin . V literatuře není dosud známa.
z.smrž
269. ÓHAETICE, okr. Chrudim
KULT: Sidliětě s keramikou vypíchanou. LOK : Západní tětni stěna hliníku cihel
ny (býv. Kopistova cihelna) parc.č. 452/1. OKOL: Záchranný výzkum na ploše ohrož enÉ'
těibou hlíny 14. VII.-l.Vlll., 29.IX.-l.X.1975 provedl Miloš Vávra, Nll Praha, ve s r,, tu pr6oi • muzeem v Hradci Králové. NÁLEZ: Prozkoumáno velké soujémi 13/ 75 se zahloubenými laloky E,F,G,H a malý zásobnicovitý obj. 14/75. Oba objekty Jsou datovateln6 do o ~dobi kultury• vypíchanou keramikou. Byla získána keramika, štipaná industrie a zlomky
brouiených nlstrojň, mazanice, zvifecí kosti. ULO! : Prehistorické odd. NM Praha. LIT :
BZO 1972, atr. 184, BZO 1973, atr o 172 0 KOMENTÁA : Výzkum navazoval na záchranné akce
Krajského muzea vfchodnich fech T Hradci lr6lov6 z let 1972 a 1973.
11. Vávra

;n o.

11111'\fNOVl CE, o. Vo<l ř rndy, okr. lly chnov nad Kněinou
Kl'l.J: S tředov i'- k , LOK : ,I

okraj obce, pare.č. 9t/9. OKOL: Terénní pr1'2.kum (10 . 11.
1117!'>) . NÁLF.'l: Povrc hn vý pri"1 z k11•• okolí jP1h10 r n~choilové budovy bývalé tvrze. Na poii výc1111un ~ ,,d tvrze nalezeno několik zcela atyp1 ckých úlomkň keramiky z n6dob a kachlň ( ze
J b , - i l'< , i> t ol.). UT : A . Sedléčnk, Hrady, :tAmky a tvrze••• II, Rtr. 179. KOAIENT~A: Na
z akiAd~ pJRemných pr umentt j e tvrz dolo žena ve 2, pol. 16. stol.
J.Sigl
2 7l . ll l lY, o kr. Uo<luo

al KIJLT : Ún <'-t l c k á (?), knovf7.ská (?), bal šLtlská (?), LOK : Pole nn levém t,fehu
p ,1t i1U w na 7, okrnjl obc o. ZM s okce 12- 2J, okolo bodu 78 mm od V a 155 mm
od .r ~ek čni l ~r y . Pole p1• i . 440. OKOJ.: Sběr autora na jaře 1P75. NÁLEZ : Na ploše někO ··
lik a hektAr~ .js ou pomčrn P hust č naléz nny pravňké střepy, vě těina z . niob bez výz<l ohy a
11il.n~ otfe.lé. Nalezen i odětěpek světle hn ědé ho pnzourku. ULOt: M Velvary, NZ 3/ 75 - A.
b) KULT: Nálevkovité poháry, knovízská(?). LOK: Pole S od malého rybníčku v
zahradě bývalého "Dvora" na Z okraji obce. ZM sekce 12-21, 69 mm od V a 151 mm od J
s1tkčnf. čáry. Pole ppč. 455 . OKOL : Shěr autora na jaře 1975. N1LEZ: Pole s nálezy prav/lké keramiky je bezpochyby so•.1část1 větlHho naleziětě. V době sběru se dalo sbírat
pou:r.n z.de, okolni _pol~ v 1.n hrntlě by.la zarostlá vegetaci. Vzdálenost od nale7. iětě uYedeného pod bodem "a" je jen n~kolik set metr~, takže neni Yyloučena možnost, že spolu
souvisí. ULOf: M Velvary, NZ 3/ 75 - B.
he7. ej mfl uri ťl w

V.Fenol
272. 6JEZD, o . Alhr1tchtice nad Vlt., okr. Písek
a) KULT: Pravěk a sttedoYěk. LOl: Skála nad Vltavou, oa 250 m SZ od stfedově
k~ho hrádku 6Jezdce (čp. 13). OlOL: Povrchový sběr autora zprávy 7.IX.1975, NÁLEZ: Pod
•kálou na břehu údolní nádrže l pravčký a 2 středověké střepy splavené ze skáiy. ULOi:
)( Pfeek.

J.Frohlicb
b) KULT : Středověk. LOK: U osady Ójezd, na břehu řeky Vltavy. OKOL: Sběr žákyně ZDŠ z Albrechtic n.Vlt . Venuěové z Ójezda, muzeu předal 17.X. učitel p. W.Rambarter
z Cbfeělovic. NÁLEZ : Zlomky vzhdru vytažených a ven zesílených okrajd hrncu (prilm. 220,
160, d. zl. 90 a
mm, povrch Aedohnědf, písčitý; obr. 18:1,2): dva zlomky hrnce se

s,

zeeilen:fm okrajem (prťun . ca 2f0) zdobeného na podhrdl1 vodorovn;tmi rýhami a jednoduchou •lnici, poTrcb šedohnědf, píaěitf (obr. 18 : 3,f); zlomek vodorovně vyloženého okraje hrne& . se žlábky na okraji, ěedý materiál (prťun. 240, obr . 18:5); zlomek podstavy
meněího hrnce, hnědočervený, se alídou, zachov. v. f9 DIII (obr. 18:6). ULO:l: li Písek,
pf.ě. 138/75 . LIT: Nepublikováno. KOMENTÁA: Jedná se nejspíěe o zbytek sídlištního objektu; na lokalitě bude proveden prd7.kum v r.1976.
J.Michálek
273 0

Osrf

NAD LABEM, okr. Oati nad Labem

KULf i Stfedověk. LOl: Roh Panek~ ulice a Špit6lského n6městí . OKOL: Výkop jímky . NÁLEZ : 'h ·vfkopu pro Jímku bylo nalezeno několik sthdověkfcb sthpi'l, voln~ rozptýlených ve stěně vfkopu (16. atolo). ULO:l: M 6sti n.L., KP 318/75.
K.Cvrková
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274. VEJPRNICE, okr. Plzeň-sever
KULT: Sidliětě z pozdní doby bronzové . LOK : Lesní školka na parcele č. 1237 .
ZM 11-44 Nýřany, 34 mm od V a 68 mm od J s. ~. OKOL : PrOzkum expozitury AÓ ČSAV Pl zeň
21.VI.1975, dodatečný 7.11.1976. NÁLEZ: Lokalita leží na mírném SV avahu, kromě Ylastní školky o vti,iěře 0,24 ha, kde lze osídlení prokázat sběrem keramiky (obr. 3 :1-21 •tte py, 22 kamenný brousek nebo hladítko), zabírá zřejmě i nižší část avahu až k levému
břehu rokle, probíhající asi 70 m S ve směru JV-SZ (dalěi drobné sběry). ULOŽ: AŮ ČSAV
exp. Plzeň, přir.č. P 18/75. LIT: Ve stejném prostoru zjistilo Z~U eidliAtě střední doby bronzové a ptiměei nálezO mladobronzovýcb až halětatských (BZO 1970, 163-164, č.265).
KOUENTÁA: Z čj. 444/75.Plzeň.
A.Beneš

275. VELEŠfN, okr. Ceský lrumlov
KULT: Středověk. LOK: Hrad Velešín. OKOL : Výzkum byl prováděn od r . 1973 v rámci atavby - Vodní dílo Aimov v zátopoYé oblasti budované přehrady. NÁLEZ : V roce 1975
pokračoval výzkum na hradě Velešíně v prostoru hradní kaple, objevené již v r.1974 a v
její• okolí. Uvnitř kaple byla zkoumána V plocha lodi a k ni přiléhající plocha apaidálniho závěru se zbytkem menzy a a její subatrukci. Na vnějěi straně byl prováděn Yýzkum podél celé S strany kaple. Bylo zjištěno, že lícní stěna S zdiva kaple ae v prOblbu přirozené destrukce zaniklého hradu zřítila. Její destrukce překrývala na prudkém
avahu etarěí odpadové a aplachové vrstvy a nálezy ze 13. století . Na SV straně východ ního apěidálního závěru byla zachycena opěrná zeJ směřující k SV, která navazovala na
vnějěi pláš{ severní hradební zdi. Postupně byl snižován terén podél Z stěny kaple a
poděl J stěny lodi. Výzkum nebyl jeětě ukončen.
A.Hejna
276. VELIKÁ VES, okr. Chomutov
1) KULT : Knovízská, štítarská a laténská. LOK: Pískovna MNV Z od obce. OKOL:
Povrchový pr~zkJm. NÁLEZ: 19.111.1975 jsem prováděla povrchový prOzkum v okolí Veliké
Vsi. V těsně blizkesti piakevnJ, předevěím na jejím JZ okraji jsem zjistila, te skrývkou, prováděnou v předstihu postupu těžby, zde doělo k narušeni pravAké lokality. Na
hromadách hlíny i na povrchu skryté plochy se nalézalo množství keramických zlomk~ pří
aluěíeich kultuře knovízské, štítarské a laténské. Prnzkum S okraje pískovny a nejbližAiho okolí byl negativní. Rozsah pravěkého sídliště podle toho nepřesáhl na S hranici
etávajíciho severního bfehu pískovny. K ověřeni situace na Jod pískovny bylo rozhodnuto provéat zjiA{ovaci výzkum. Nálezy byly ohlášeny expozituře AÓ v Mostě, která zajistila realizaci dalších výzkumných prací (viz Z čj. 669/75). ULOf: M Chomutov, přír.č.
3/75. LIT: Z čj. 3/75.
E.Černá

2) KULT: Knovízská, Atítar•ká a laténská, sídliště. LOK: Pískovna MNV, Z od vsi.
O~OL: Předstihový záchranný výzkum, ve dnech 3.-27.Vl.1975. NÁLEZ: Na ploše 9 arO skryta vrstva drnu. Pod ni (v hloubce 30-40 cm) zachycena horní úroveň vlastního sídelního
horizontu•• dny peei a ohniš{ (umístěných vně objektO), žernovy a rozptýlenými střepy.
Sondáfi ~ iachovnicově uspořádaných čtvercích pak zjištěno a prokopáno 5 objektO (2 knovizak6 s 2 Atitarské já.my, laténská polozemnice), zapuštAnýeh dny do spraěového podloti, které bylo ai v hloubce 80- 100 cm od povrchuo Další a knovízské sídlištní jámy prokopány ve atěně pískovny, nezáviale od metodicky zkoumané plochy . ULOŽ : AÓ ČSAV expozitura Most. LIT: Z čj. 611 a 669/75. XOMENTÁA: Lokalita je soustavn ě slertovánA expozitu-
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r ou Most jit od roku 195 5.

z.Smrt
3) KULT : Knovízská k. LOK: Pískovna JZ od oboe. OKOL : PrOzkwa. NÁLEZ : Dne 4 . VI.
1975 ohlásil učitel ZDŠ v Krásném Uvofe nález koramiky, kterou objevili fáei tamnějši
ěkoly v pískovně u Veliké Vsi. Dne 6.Vl. jsem se vypravila a jedním z n6lezod do píekovny . Podle jeho určení nalezli keramiku v břehu pískovny, na jeji.m JZ okraji, nedaleko
•í•t, kde v současné době probíhal vfzkum expozitury AÓ Most. Z popisu n6lezovfoh okolnoatí a prohlídkou místa lze usoudit, fe zde llo o poruienou •idliitni J6au. Bohutel,
keramiku, kterou táci nalezli pohodili na okraj zatopené píakovny, takte
aohla vyzvednout jen jejich část. ~lo o 2 větěí části zachované hrncovité nádoby a dali{ zlomky z utitkovfeh nádob zdob~nfoh na vfduti avialým pretov6nfm, masivní tuhovan6 zlomky
a mělkjuli horizontálními žlábky a části hrdla se ěik.Jllo seřiznutfm okrajem. ULOŽ: M Choautov, pfír .č. 4/ 75-1- 49. LIT : Z čj. 4/75 .
E.CernA

J•••

277. VELKÁ BUKOVÁ, okr. Rakovník
KULT : Středověk. LOK: Hrana zářezu bezejmenn,ho potoka ca 350 •Vod daeiniho
okraje vai (pravt břeh). OKOL : Povrchovf prOzkum okolí hradu Křivoklátu. NÁLEZ: lezn6a6 zaniklé atfedověká ves, zjištěná na základě koncentrace trapentd keramiky na poli.
lroaě této koncentrace je snad jejím pozňstatkem nepatrná vyvfAenina, kolmá na míněnou hranu. Viechny nalezené keramické fragmenty pfíalulí hrnclla a jejich pfeT6!nou ěút
Je motno datovat do 13. století. Několik ojedinělfch mladiich zlomkd aouTiai patrně•
vyváženi• hnoje. Dneiní vea Velká Bukové byla zalotena af v polovině 16. atol. (Kočka,
v.: Dějiny Rakovnicka, Rakovník 1936, 181). ULOf: A~ ~SAV prao. Praha. LIT: Z ěj.5776/75,
NZ ěJ. 1363/ 76. KOMENTÁA: Vea patřila patrně k nejbližěimu zázemí hradu KřiToklátu ve
13. atol.
T.Ourdik
278. VELKÁ LEDSÚ, o. ~aetolovice, okr. Rychnov nad
KULT : Lufiok6

hradiště.

LOl : Oatrofna v lese,

Kněfnou
parc.ě.

112/1,

Z

od ailnioe V.Led-

ek6-Lično. O&OL : Pr6zkum 10.11.1975. NÁLEZ : Úzká Aíje na V okraji ostrohu je ptepa!ena

2 Taly, asi 130 om vyaokfmi a 7 m ěirokfmi. JV část je naruiena cestou. Délka hradiště

Z-V aai 250 •• litka S-J ca 150 m. v
kolik lu:Uokfoh sthp6. Nál
•58.

sběr

jáaě na piaek, Z od valu nalezl Dr . J.Tomakf ně
byl negativní. LIT: J.L.Piě, Pam.arch. XXI V/ 1910, 57-

v.Vokolek
279.

VEW TURNÁ, o. Osek, okr. Strakonice

KULT: Lat6nak6, mohylové pohřebiště. LOK: Le• Z od osady, Z od rybníka Babák,
asi 2000 • od oeady (les Mal6 Turná). OKOL: Prdzkum 12.V.1975. NÁLEZ ; Skupina asi e
ro2ptflenfoh mohyl, z nicbf ve 20. letech prokopal B.Oubaký 3 (Nil Praha, M Piaek). V
Jedné prokopané o prňm . 10 x 8 a Te 0,5 m ve vfkopu na J obvodu uhlíky a zlomky ~a kru hu pracovan6 nádoby a rfhami na podhrdli . ULOf : Nll Praha, M Piaek, u autora zpravy.
LIT ~ B.Dub•kf, Pravěk jifníob ~ech, 19,9, 253, 255 .
J.Micbálek

•
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280. VELKi HYDCICE, okr. Klatovy
KULT: Hradiětnt. LOK: Pod hradiltěa Pr6obeň, a:lao vlaatni areál bradiiti, na,
óboěi vrchu, na poli tianl pod apodni branou leaa. ZM 22•32 Strakonice, 35
od Z a
98 na od s sekěni ěáry. OlOL: Záchranná akoe na základě bléěeni ing . R.lv ětoni. NllEZs
1 sondě 10 x 6 • ae do podloft •Ilce zahlubovaly apodn1 ě6ati 13 (7) objektO. Na J•·
jich dneoh, pfipadně v jejich těanéll aouaeda t vi, lefely aouvial6 vratvy kamenO: v Jedno• pfipadě mělkou jámu pfekrfvala 10- 20 cm sil.Dá pfep61en6 vrstva. Věeohny objekty by•
ly znaěni naruieny orbou. Vfzkua pfineal početnou a poměrně jednotnou kolekei keramiky,
datovatelnou do 11.-12. atolett. V ornici byla alab6 pfiinie atfedověké ker amiky. ULOf:
Ad e&v exp. Plzeň, ě.pf . 28-36/75. LIT : Z ěj. 580/75 Plzeň.

„

P.Braun - J.Kl6plti
281. VEtKt NEPODAICE, o. Dobev, okr. Piaek
lULT: bovizskA (?), sidliětě. LOK: 150 • VSV od okraje Luakovak6bo rybníka,
na ppě. 256/2, asi 50 •sod ailnioe. OlOL: Povrohovf aběr autora zprávy v dubnu 1975 .
NilEZ: Zlolllly keraaiky. ULO! : M Písek, pf.ě. 107/7~.
J.Frohlioh
282. VELKf

v~tov, okr. Trutnov

KULT : Středověk. LOK: Hrad ve V 66ati obce. OKOL: Povrohovf prOzkua a sběr Martina Rinna z Trutnova, Chodak6 410 , dne 12.IX.1975. N1LEZ: Zlomky keraaiky • okraje nádob a dna, 14.-16. atol. Keramika světle okrová, načervenalá. ULO! : K Hradec lr6lov6.
LIT : A.Sedl6ěek, Hrady a zbl1ty II.
Vl.Wolf
283. VETLÁ, o. Vrbice, okr. Litoměfioe
KULT: Stfedni d. hradiltnt. LOl: Vrch Sovice. OKOL :
18.V.1975. NÁLEZ : Zlomky keramiky. ULO!: M Litoměfioe.

Sběr

na vrcholové ploiini

M.Z6potookf
VIZMBURK hrad viz HAVLOVICE, okr. Trutnov
284G VLASTEC, o. Oslov, okr. Písek
aapi
zkum
beny
LIT:

KULT: Objekt z pozdní doby halitatak6. LOK: N6vrěi Na Babyloně, kat.č. 347; na
22-243 Oalov (l:2~.000) 9 - od J a 116 - od Z aekěni ě,ry. OKOL: Z6chrannt vf5.-s.V.1975. NllEZ: Rozrulen6 chata s mazanioovou podlahou. pod niž byly zahlouJ•J• ULOf: AÓ ~SAV expozitura Plzeň, pfir.ě. P 6/75 (sběr) a P 7/75 (objekt) .
Z ěJ. 277/75 Plzeň.
A.Beneš - J.Frohlich

285.

vte1c1.

okr. Trutnov

lULT: Stfedověk. LOK: Hrádek "•známého jména v prudké akalnaté stráni pod kÓtou 536 a . n.a., ui v poloviěni vzdálenosti mezi vlěiokfm potokem a zmíněnou kÓtou v
Hornich Vlěioioh. · OKOL : Lokalita zjiětěna Z.Pilousem při přírodovědeckém prňzkumu r.
1974, veritikov6na na jate 1975. NÁLEZ : Lokalita orientována Z-V: skládá se ze dvou
alepenoovfoh tužkovitfch skal, které byly kdysi využity zfejmě pro v čž ovitou stavbu.
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JV od těchto skal k nim pfi léhá malá plošinka tvaru nepravid•lného čtyfíabelníka o ploěe ca 40 m2 • Ploěinka je oddělena o~ akalnaté atr6ně ve vfchodniDt směru lirokfa pfíkopem, probihajíoim s-J. Typologicky by bylo možné zataz•ní do 13.-14. atol. KOllENTÁA:
Lokalita strážního charakteru, pti oeatě k tzv . llocbstraaae (1764). Hiatorie lokality
bude nepochybně s ouviset ae vznikem hrádku Břečte jna
pfenesentm atfedověké komuni kace.
Vl.Wolt

a•

286. VLKOV, okr. Náchod
KULT: Slezakoplatěnioké pohtebiAtě, alezskopl. a římské afdl. LOK : Píakov• duny v inundaci Labe, paro.č. 418, 433 , 438, 486, 485 a 474. OKOL: Prdzkum a aběr 5.n.
1975 . NÁLEZ: Bylo lokaliaováno žárové pohřebiětě slezskopl . kult. a to na parc.ě. '18,
433 a 438, na píakové duně , JZ od obce . Na povrchu nalezeno několik otfelfcb atfepG,
na parc.ě. 433 a 438 zjiětěna orbou narušená tmavá miste, snad zbytky jámovfch hrobd.
S od této lokality byly nalezeny L.šnajdrem střepy alezakopl., laténské, f imské a hradiltní, na parc.č. 485, 486, 474. Sběrem jsme získali pouze střepy alezakoplatěniok•.
ULOf : MHradec Králové, př . č . 18-19/76. LIT: L.Šnajdr, WCCW 1897, 216 , Pam.aroh. XVII.
1896, 257.
v.Vokolek
287 . VLKOV, okr. Tábor
KULT: Vodní n6lezy - lengyelakf okruh, pozdní d. balltataká, pozdní d. hradiltní, atfedovik, renesanční období. LOK: Pískovna Vlkov l; prostor oa 1.100 • SZ od kaple ve Vlkovi a 200 • JVV od telen, lávky proti samotě U Blažkd (U Nekold ) na kat.ě.
882/1. OlOL: Sbiry pfi tětb6 vodnill bagrem. NÁLEZ: Nádoba• aírně prohnutfmi stinaai,
• tfeai (?) oválnfai pupky na vfduti, iedohnědf povrch uvnitf hlazený, v. 138 - (obr.
1:3) - pozdní vyp1chan6 nebo lengyelská. Dali{ jaenovanA období zastoupena početnýai
ker•iokfmi zlomky, ke atfedovikfa nálezfta patfi kromě toho dfeviné alfnaké lopatky a
dva trapenty kamenn,ho žernovu. ULOt : AO CSAV expozitura Plzeň, pfir . ě. P 105/75 . LIT,
Dfiv ějěí n6lezy BZO 1971, 1972, 1974.
A.BeneA
288 . VODR.llff, okr. Strakonice
KULT: Pozdní atfedověk až novověk - navážka. LOK: Jiráakova ulice, staveništi
Z•idilak,bo odborného uěililti. OlOL: Upozorněni K.Veaelébo, feditele M Vodňany. NÁLEZ, Pti prdzkumu zjiltina nav,tka • vitěim lllllofatvia pozdně stfedovikfob a novovikfcb
atfepd. Datovaoi materiAl pfedh muzeu. ULOŽ: M Vodňany. LIT : Z čj. 635/ 75 Plzeň.
P.Braun
289. VOJENICE, o. Nov6 Ve•, okr. Rychnov nad

Kněžnou

a) lULT: Lu!ioké !Arov é pobfebiiti a mohyly. LOK: Pole paro.č. 370, 374 a 376,
sousední les, paro.ě. 379/1,2. OlOL: Pfi hluboké orbě v r.1973 bylo na povrch pole vybozeno mnotatvi atfepň a aptlené kdatky. V leae prokopal o.Kašpar a aohylov• nAa ypy.
NÁLEZ: Stfepy, apodky nádob, spálené kosti, br, náramek a spirála spony (O, Kaěpar).
ULOŽ : M Hradec KrAlové.
V.Vokolek
b) lULT: Středověk . LOl: Paro .č. 73/3. OKOL: Terénní prňzkum (10.11. 1975). NÁ-

lt)l

LEZ: Terénní prdzkum uprostřed obce, pfi kterém byl sledován terénní útvar. jenf vystupuje nad okolí. Povrch objektu je zatravněn. Nalezeno několik nevtraznýoh sttedověkfcb
stfipkO. KOMENTÁA : V těchto míRtech se pravděpodobně rozkládala středov ě ká usedlost.
J .Stgl
290. VOKOV 0 o. TtebeĎ 0 okr. Cheb
~~ULT: Středověk. LOK: 1000 m SZ od vsi Louž ek v poli na pravém břehu Ohte. ppč .
57, 63; ZM 11-14. 180 111111 od Z okrajs a 220 1111D od S okraje mapy. OKO!. : Revize a povrchovf sběr 2.V.1975. NÁLEZ: Středověké tvrziětě z poloviny stržené tek ou Oht ( s r ozoraofmi 0
slabě patrnfmi valy. V JZ části valu keramické střepy (30 ks). vytažené zesilen6 okraje .
obtáčená keramika. černt. slídou ostřený materiál (13.-16. stol.). ULOZ : M Cheb, ptir.č.
120/ 75. LIT : Prokl, w. (1877) : Eger Wld das Egerland, l.Bd •• s. 351 ; Hiersobe, J .G.,
pozdstalost v OA Cheb, F 36 . KOMENTÁA: První zmínka z r.1216, zAnik 1666.
P . Šebesta
291. VOLYNf, okr. Strakoni ce
lULT : Hradištni-stfedověk. LOK: Volyně-tvrz, OKOL : Vfzkum v rámci stavební rekonstrukce a úpravy objektu tvrze. nyní Vlastivědn é ho muzea. NÁLEZ: Výzkum ve Volyni
navázal na starěi výzkumy J.V.2 e lízka a J . Kret ší ho ( PA XXXIV 1924-25, 486-490) a na výsledky prdzkumu z r.1974, který prováděl pod vedením Dr. A.Beneie, P.Bfioháček. Neu,"•
byl prozkoumán suterén pod V části tvrze, kde byly ověřeny dvě tázo kostrového pohřebiě
tt,- starší z mladěi doby hradištní (hroby pod náhrobními deskami) a mladěi z doby kolem
1300. Z doby mezi oběma fázemi pohřebiště se podařilo zachytit část obdélného objektu
s kamennou konatrukci s maltovou podlahou, jehož lunkce byla zt ei mě obytná.l ~bjekt, pfe - krytf zč~.ti stavbou tvrze.al je možno časově zařadit do 2. pol. 13, století • .f!> zánik}' •
objektu zaujal jeho plochu mladěi hřbitov. V suterénu pod Z části tvrze nebyly zachyceny objektivní doklady starěi stavební a sídlištní fáze. Sond
oloien~ na ~l oě e nádv ~fi S od tvrze zachytily je~nak mladší pec na páleni vápna . jednak část obdélného objektu • kamennou kon•trukci a podlažím zahloubeným do skalní ho podJ.oii., k_!erý je možno ča
aově zafadit do 14. století a který byl s oučásti stavební ho ,,omplexu středov ě ké tvrze.
r
Zkušební sonda položená poděl J strany tvrze zachytila jednak mladší hřbitov (v bezpro-'°i? /
atfedni• sousedství gotického kostela), jednak zbytky slovans kého kos trového pohřebiětě ,
jehož některé hroby byly překryty náhrobními žulovými deskami. Zachytila rovně ž podzemní chodbu, vedouoi ze Z auterénu tvrze směrem k J, zkoumanou již dříve J.Kret ěim. Dalli sondy byly založeny v S hradebním příkopu. Zachytily jednak ulot ~~1 hradební zdi
středověké tvrze na skalnim podloži, jednak profil ptikopu, na Jehož dně byly nalezeny
fragmenty keramiky ze 13. století. ZkuAebni sondy byly položeny na ploše Z od tvrze.
vně hradebního příkopu. Zachytily aidliětni horizont pozdní doby hradištní. Výzkum ve
Volyni objektivně zjistil kontinuitu sidliětního a atavebniho vtvoje v areálu tvrze a
v jejia okolí od pozdní doby hradiětni do pozdního atfedově.k3 LIT : A.Hejna, Opevnl-n A
venkovaká aidla doby přemyslovské v ~echňch - Výsledky archo olog. výzkuwu z období 1PG5- 1975. Sborník sympozia Mikulov 1976. (V tisku).
A.Hejna
292. VŠEHRDY, okr. Chomutov

I.OLT: 1:novizská. LOK: SZ okraj obce, v prostoru mezi ciheln ou a lev ým bi·ehem
potoka Hačka. OKOL : Povrchovt sběr P,Pietsche v okolí obce . NÁLEZ : Na l e vóm břehu z jištěno větli anoiatvi pravěké keramiky, odebrán vzorek ca 17 kusd, Z ni ~h r, n n l~ií k.knovízské, ostatní zlomky jsou nevfrazn é. Pnhkum protilehlé strllDy potokn byl ne ~at ivní.

I

I
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I
ULOŽ :

M

Chomutov,

pHr.č.

19/ 75. LIT: Z

čj.

12/ 75.

I

E.CernA
293. VŠECHLAPY, o.

Libčeves,

I

okr. Louny

KULT: Ml. doba timská. LOK : Me z i obcemi Libčeves a Věechlapy. OKOL: Poruěent
objekt a kult. vrstva. NÁLEZ: Keramika, železný předmět. ULOf: M Teplice, pt.č. 9/75.
LIT: NZ 9/ 75 (Teplice).

I

I

J.Waldhauser

I

294. VŠETE~, o. Věemyelice, okr. ~eeké Budějovice
KULT: Pravěké mohyly. OKOL : Povrchový pr~zkum autora zprávy 27.VII. a 2.VIII.
1975 . LOK a NÁLEZ: a) 2 mohyly u cesty na ppč. 1687 / 59, 1450 m S od kapličky ve Vlet6i
a 550 m Z od kÓty 532,8 m (Na skalce) . b) l mohyla na tófe parcele T lesní poloze Buček, 1350 m SSZ od kapličky ve Věetči a asi 100 mV od silnice z Věetěe do Albrechtic
nad Vlt. c) 1 ~ohyla v lese na pp č . 1686/ 2 , 120 m JV od újezdekého vodojemu. LIT: Nepublikováno .

I

I
I

J.Frohlich

I

295. VYSKYTNÁ, okr. Pelhřimov

I

KULT: Sběr - středověká keramika. LOK: Tra{ Nad vokolní cestou, asi 50 m JVV
od kostela; na mapě 23-233 (Nový Rychnov, 1:25.000) 130 111111 od Z a 115 111111 od S aekěni
čAry. OKOL: Pr~zkum v rAmci revize neolitických lokalit v kraji Jihočeském, provedenf
19.VI.1975. NÁLEZ: V katastru obce náznak koncentrace broušených knmenných nástrojO
(L.H6jek, PA XLV 1954, 117; nálezy v M Pelhřimov). Sběr v návrěni poloze přinesl pouze
keramické zlomky ze 13. - 14. atol. a mladě1, část materiálu je z tuhové hlíny (Týběr na
obr. 2:16 - 19). ULOŽ : AO CSAV expozitura Plzeň, ptír . č. P 16/ 75. LIT: Z čj, 397/75 Plzeň.
A.Beneě

I
I

I

- I.Pavl6

I

296. vfsLUNf, okr. Chomutov
KULT : Nedatované mohyly(?). LOK : J hřeben Volyňského vrchu (727 m). OKOL: Obhlídka lokality dne 23,VI.1975, na základě upozorněni V.Lebedy. NÁLEZ: 10 kamenitfch
pahorkd pravidelných tvarO o prwn. 4-8 m a v. 0,5-1,5 m. Základny tvoří velké k•eny,
Tlastni náspy meněi kameny, promíěené hlínou. Další "mohylovité" útvary (avšak hlinitého charakteru) se naobázeji ca 50 mV od kamenitých. Mezi oběma skupinami probíhá po
apádnici nepravidolná "zecl" z v&lkfch balvan6. eáat kamenitých "mohyl" fotograficky
zdokumentovAna . LIT: Z čj. 651 / 75, KOMENTÁA : Bude záhodno provést event. zjišlovací výzkum, nebo! jde o protipolobu horského aidliětě štítarského stupně knovízské kultury,
leiíciho ve zhruba stejné nadmořské výšce (ct. lok, Míato, BZO 1973, str. 97-98).
Z.Smrt
297. VYSOKÁ PEC, okr. Chomutov
KULT:

LOK : JV

I

I

I
I
I

vrchu Jedláku . OKOL : Pti povrchovém prdzkumu v
místech předpokládaného hradiětě, prováděném P.Pietsche~ . N1LEZ: Fragment z horní čás
ti nádoby s esoTitě prohnutým hrdlem a baňatými stěnami, zdobenými 2 řadami nepravi delnfch vlnic . Mat eriál jemnf, avétle hnědoěedé barvy a příměsí slídy. ULOf: M Chomutov ,
pfir.ě. 18 / 75 . LIT: Z čj. 11/ 75.
Hradiětni.

I

úbočí

E.Cerná

I
I

I
I

I

I
I
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298. ZÁDOLf, o. Trnov, okr. Rychnov nad Knětnou
KULT: Středověk. LOK : Parc.č. 170, les Karlov. OKOL: Terénní prOzkum 10.11.1975.
NÁLEZ: Vět§t množství keramických zlomkO z nádob a kachlO. Dále kusy mazanice •e znatelnfmi otiaky. Na jednom zlomku kachle je patrný znak pánO z Pernštejna (zubři hlava
8 kruhem) a na dalěim je počáteční část letopočtu s číslicemi 1 a 5. Střepy z nádob
jaou věttinou ze stěn a spodních partii tenkostěnných nádob. Povrch stfepO zbarven špinavě okrově. Keramika (16. stol.) je dobře vypálena. O.Kašparem z Vojenic částečně odkryty základy kamenné stavby. ULO!: Dep. M Hradec Králové, př.ě. 176/75. KOMENTÁA : Pisemn6 prameny lokalitu neuvádějí.
J.Sigl
299. ZAJECICE, o. Vrskmaň, okr. Chomutov
KULT : Neolit (k. volutová a vypíchaná), k. knovízská. LOK: JZ od obce , na poli
aezi kravínem a Otvick~ potokem. OKOL : Při kontrolním sběru na katastru obce zjietili
P.Pietsch a Z.Hefner ve výše uvedených místech stopy pravěkého osídleni. PrOzkum na protilehlém - pravém - břehu pot oka hyl negativní. NÁLEZ : Z lokality byl odebrán TZorek - ca 40 zlomků keramiky, náležející kultuře volutové, vypíchané a knovízské a 5 ůlomkO
křemencové industrie. ULOZ: M Chomutov, přir.č. 17/ 75. LIT : Z čj. 10/ 75.
E.Cerná
300. ZÁTAVÍ, o. Kestřany, okr. Fisek
a) KULT : Pozdní d. halštatská; mohyly a sídliště. LOK: Les Kozí Hrádek, ca
1750 m SSZ od Zátavi, ppč. 456/1. OKOL: PrOzkum 6.V.1975. NÁLEZ: Pfi prftzkumu zde bylo
nalezeno kromě již známé mohylové skupiny, ze které prokopal dvě mohyly B.Dubekf (Prav6t jižních ~ech, 1949, 189); dvě větší mohyly na návrší v lese S od Zátavského rybníka
(prOm. 10-12, v. 1,2 m), na povrchu mohyl jsou vyčnivajici kameny konstrukce (TiZ Záta't'i ad b) . Asi 50 m VJV od nich v zaniklém lomu na kámen, při joho severní stěně. zachycen profil části porušené jámy s keramikou, mazanici , uhlíky a zviřeoimi kostmi z pozdni d. halětatské. Obr. 19 : 2 ; 20; 15 : 3 (mapka). ULO!: J.Michá lek, Písek. LIT: NZ A6 čj.
7•18/75 (J.Michálek).
J .llichálek

b) KULT : Halštatské mohyly. LOK: Les Kozí hrádek . OKOL : Povrchový prdzkum J
Frohlicha 6.Vll. a l.Xl.1975. NÁLEZ : a) skupina 12 kamenných mohyl na ppč. 449 a •56/1
(obr. 15 :1) . Jednu z mohyl zkoumal v r,1925 B.Dubský. Dosud zde registrován menši počet
aohyl. V lesni oplocence zaměřena porušená mohyla, na nit je patrný vnitřní věnec sesta•
Yent z velkých kamend (obr. 19 : 1). b) 5 mohyl jednotlivě rozmístěných v již.ni části Kozih~ hrádku na ppč. 448 a 456/1 (obr. 15 : 2). Dosud zde registrována l mohyla. LIT : B.
Dubskf, Pravěk jitnich Cech. 1949, 189; BZO 4, 1966, 72, ě. 61 c.
0

J .Frohlich

301, ZÁTOR, o. Větřní, okr. ~eský Krumlov
KULT : Středověk. LOK: Na špici ostrožny obtékané Práčovským potokem, SV od kostela 't' Zátoni. OKOL: Povrcho't'f pr~zkum J.Frohlicha 15. VlI I.1975. NÁLEZ: Tvrzišt~ s vnittni ploěinou oválného pddorysu (ca 50 x 27 m), e valem a p ří kopem hruškovitého plldorysu.
Na ae't'erni ~fiatupové straně dalěi val a příkop. Před vnějěím valem základy objektu
6tveroo•6ho .,.Odorysu o straně ca 8 m. Na svazích vnitřního tělesa tvrziětě splavená
•tfedoYěk6 ~•ramika, 12 atfepO (obr. 11:4,5,6,7,8). ULOŽ: u autora zprávy. LIT: J.L.Píc,
Starotit.no•ti zem6 ~eakě, III. 1909, 387.
J .Frohlich

10,
ZÁVIST viz LHOTA, o. Dolní Atefany, okr. Praha-západ
302. ZBELÍTOV, okr, Písek
KULT: Ml . d. římská (7) , LOK : Mapa 22-232 Kostelec n. Vl t. (l :25 .000), stfed
lokal ity 42 mm od Z a 28 mm od J s.č. OKOL : Sběr na eídliěti (? ) porušeném orbou. NÁLEZ: S třepy. ULOt : AÚ ~SAV exp. Pl 1.~ň, př.č, 105 / 76 .
P.BHc bAěek

303. ZB~~ICE, o. Bernartice, okr. Písek
a) KULT : D. bronzová af časnP laténská - mohyly. LOK: Les Březovec - 1) 550 •
Jod ka pličky na návsi v Srlíně, les Březovec - 2) 850 m Jod kapl ič ky na n6vsi v Srlíně . OKOL: Pr~zkum autora 24.IV , 1975. NÁLEZ : V lese Březovec bylo v l iteratute uváděnG
něko l i k skupin mohyl, z nichž dvě i&~m re~iatroval při tomto pr ~zkwnu; ostatní skupiny
vi z J .Frohlich , eub. h) 1. na ppč . 300/ 1, skupina asi, mohyl prWII, 10- 16 a výěky o,,
at 1, 5 m: dvě mohyly jsou porušeny staršími výkopy (Hraše), dvě ne jis té, Obr, 16 : 2;
2 . na téže parcele, u lesnf cesty, J porušená mohyla ( výkopem ve vrcholu), prdm. oa 8
a v , 0 ,8 m. Obr. 16:3. ULOŽ: Z blíže nelokalizovatelné mohyl y W Bechyně, i . č. 4702 - 4708, LIT : J.K . Hraše , PA Vl, 1864-(i5 , 311; vn. 1866-67 , 612; IX. 1871-73, 134-135;
XVI II, 1898-99, 117-119; BZO 4, 1966, 70, č. 53 (Frohlich-Michál ek).

J , M.ichálek

b) KULT : Halětateká, laténská a blí že kulturně neurč en ě mohyly . OKOL: PovrohoYf pr dzkwu a zaneseni všech mohyl do mapy 1:10.000 provedl aut or z právy 21,Vl.1964,
IO.X . a 5,Xll.1975. LOK : Les Btezovec (viz obr . 16). NÁLEZ: a) Větěi mohyla na leenill
prdseku , asi 75 m od J okraje lesa, na ppč. 300/1, Obvod a si 50 m. Re gistrovAna Y BZO
1966 , 70 , č, 53. Viz obr. 16 : l. b) Asi 130 m JV od ptedchozi mohyl y na téte parcele Yelká mohyla obvodu př e s 60 m, poruěená průkopem od severní strany ptes st ř ed. Pfi nt •topy snad dalěfch zni čených mohyl. (Obr. 16 : 2). c) Osamělá porušená mohyla poblít vfškoYého bodu 421,6 m, 850 m Jod kapl ičky na návsi v Srlíně, na ppč. 300/1. (Obr. 16 : 3).
d ) Velké porušená mohyla, největší v Btezovci, porostlá trávou, 1000 m Jod kapliěky
na n Avsi v Srlíně na pp č. 299. (Obr . 16:4). e) Mohyly na pp~. 294 těs n ě S od lesní polohy Mile Yskt, 1200 m JJZ od kapli čky na návsi v Srlíně. Celkem 3 mo hyl y: severní Je
poruěen A norami (na ni jsem~ r,1964 nalezl v hlinitopísčitém materiálu nevýrazný pra~ ěkt s tfep a uhlík - M Písek, inv,ě , A 1632): 13 m Jod ni Jit df1ve zkoumaná mohyla.
Obě mohyly registrovány v BZO 1966, 70, č. 53. Jitně od mohyl stopy zničené mohyly(?).
(Obr. 16:5). t) Skupina 3 mohyl 1200 m JZ od kapličky na nbsi v Srlíně na ppě. 293,
100 • Z od kÓty 425,0 m. Západní je zacbovolá, prosttedn1 porušená na S straně atarěill
~tke pem , vtchodni je z nich nejv6tě1, mA obvod přes 60 mana V polovině j e porušen6
s tarAim vftopem a norami. (Obr. 16 : 6) . g) Zachovalá mohyla v lesní oplocence na ppě.
30fj 1300 m JZ od kapliěky na návsi v Srlíně, 370 m Z od kÓty 425 , 0 m. (Obr. 16:7).
ULOf: M Písek, inv.ě. A 1632; dfivějěí nálezy v M Bechyně, inv , ě. 4702-4708. LIT : Jole
Hraěe, PA~. 1864-1865, 311; VII, 1866-1867, 612; IX, 1871-1873, 134- 135; XVIII, 1898-1899, 117-119; Beneě, Muzeum keramiky v Bechyni, Z~SSA, 1966, 7; BZO 1966, 70, ě . 53.
~OMEMTÁA: V literatuře vedeno vesmAa pod lokalitami Srlín nebo Rataje , V literatufe Je
uv6děn• ~éf skupina 37 mohyl v poloze Milevský na k.ú. Rataje (viz obr 0 lt ) 0 Zde ~ěa k • •byly n~ j Bou a nikdy nebyly. Snad Jsou to Jednotlivé mohyly S a SZ od té to polohy a nebe J de@ jinou skupinu někde v okolí.
J, Frohl i ch
c) iuir : Starěi - atfedni doba br onzová - mohyly. LOK: Lesní t ra ! U ~hrázku,
t 6f Na drab6~h , 1300 • VJV od kostela~ Bernarticích, ppč. 254. OKOL: Sdělen! Jar . Ca-
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poucha ze Zběšic, čp. 33. který zde v 1 . 1915- 1916 kopal v jif z koumanýc h mohylách. NÁLEZ : V j edné mohyle nalezl bronzový pfe dm(l t tv a r u "htibku s rovnou hlavou " a poct l e popiau pravděpodobně br. dýku. ULOf : NAlezoe ptedal učiteli Ky pt ovi do š koly v Berna rt i cích . z této školy se dostala do muzea v Milevsku br . dýka ze sttedni doby bronzově,
i.č. 791 • udAnfm, te pochází z lesa u Z bě šio. LIT : K l o k a lit ě: BZO 1971, 157 , č. 228a.
K br. dfoe : J.Michálek, Městské mu zeum v Milevsku , Zprávy ~SSA, Suppl ément 7, 1969, 3,
č.

1

c.

1 ) KULT: Slovanské mohyly. LOK : Les Lipovec , t r a t Ska lka (Skalice), ppč. 280 ,
800 • SSZ od středu osady Zběšice. OKOL : Revizní prňzkum autora zprávy 10,X.1975 v doprovodu J,Capoucha ze Zběěic, čp. 33, který zde asi v r.1917 kopal v jedné mohyle . NÁLEZ: V r.1917 zde nalezena nádobka vyplněná popelem. přibližně 25 cm vysoké a úda .1ně
zdobené dvojnásobnou vlnici. Byla vykopána v menši mohyle na SV okraji pobtebiětě.
ULO! : Nálezce ptedal učiteli Kyptovi do §koly v Bernar ticích , dneění uloženi je nezn6m6. LIT : l lokalitě: BZO 1971, 157, č. 228 b. KOMENTÁff : Nález slovanské nádoby v aou••dni mohyle (srvn. BZO 1971, č. 228 b).dokládá, te popis nálezce je pravdivf.
e) KULT: Pravěké mohylové poh ř ebiště. LOK : Les Lipovec, tra! Nad Kolišovem,
ppč. 262, 250 m JV od odbočky ze silnice Písek - Tábor do Knliěova a 1500 m S od e tfedu o•ady Zběšice. OKOL: Zjištění doRud neregistrované skupiny lO.X.1975 autorem zprávy.

N1LEZ: Skupina 7 mohyl, některé jsou porušeně staršími výkopy .
J .Frohlich

t) KULT: Recentní (7), doly na tuhu. LOK : Východní okraj lesa Liroven , vlevo
od oeety ze Zběěic k samotě U Pohodnice a jižně od t é to samoty. OKOL : Prňzkum 11,IV.

1975. NÁLEZ: PodU okraje lesa se tflhne ř ada mělk ých
(Obr. 14:6),

j 11m ,

pozt,statků

po dolováni tuhy.

J .Michálek
304, zetšl~Kl, okr. Písek

KULT: Pravěké mohyly - negativní pr~zkum.
cesty ze ZběAiček do Kolišova v trati V líěinách.
10.1.1975 na lokalitě, kde byly patrné je§tě před
dne• znatelné, patrně zahlazeny orbou. LIT : PA X,

LOK : r ol e ppč. 459/1 vpravo od polní
OKOL : Revizní pruzkum autora zprávy
sto l ety mohyly. NÁLEZ : Mohyly nejsou
187 4-1877, 837.
J. Frohlich

305. ZBIROH, okr. Rokycany
IULT: Eneolit. LOK: Prostor zámku Zbiroha (druhé

nádvoří).

OKOL:

S bě r

z výkopu.

NÁLEZ: Zlomkov6 keramika. ULO!: 14 Zbiroh.
D.Soukupová
306. ZLIVICE, o. Citová, okr. Pieek
KULT: Pravěké(?) at slovanské(?) hradiětě. LOK: SV od Nové Vsi na V předvr 
eholu loeteliku, ppč. 376, OKOL : Menši výkop J . Frohli eha na dosud nedatov 11ném opevněn{
3,V,1975. NÁLEZ: V Z části vrcholové plošinky 3 nev ýr a zné st řepy pravék é \ 7) of slovanak6 (?) a drobně uhlíky. ULOŽ: M Písek, pt. č . 127 / 75. LIT: BZO 1970, 174, č . 289 h.
J .Frohlich

307. ZVÍKOVEC, okr. Rokycany
KULT ; Sttedovik. LOK: Tvrz Hamouz Z od obc e lvikove c , na

ostr of ně

nod údolím
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„

Seč

a nivy Berounky . Tra! Na zámku. lM 12- 32 ldice; 22,5 mm od Z a 193,5
od
s •ekčni č áry . OlOL : Terénní prdzkum . NÁLEZ : V miatě pfedpokl6dan6 tYrze, dololen6 piaemntmi prameny k roku 1375, zjiětěna úprava terénu (oatrolna pravo6ble ukončena ae
zbytky vald. NAlez kera111iky - negativní . LIT : A.Drachovskf, Obrazy Zbirovské, T6bor
1881.
potoka

Fr . Frfda
308. zvf1ovSKt PODHRADf, okr. Ptaek
a) lULT: Ml . d. bronzoY6 (?), pozclně halět a tsk6. LOK : Stfed lokality 390 m J
od kaple v obci a 20 mV od kÓty 403,8 . OlOL : Sběr na aidlilti poruienéa orbou. Sídliltě pokračuje i do pfilehl6 louky. NÁLEZ: Střepy. UL01 : A6 CsAV exp. Plzeň, pf,ě. 102/18.
lOMENTÁA : Zfejmě jde o jeden z bodd . aidliětnibo zázemí hradiětě na soutoku VltaYy a
Otavy.
P.Bfiobáěek

b) Stfedověk. LOK: Hrad ZvikoY, ppč. (O, 41 ; vfcbod.ni trakt hradu (paláoe), na
Yltavak6 straně. OlOL: Zjiělovaoi aondátni vfzkum autora (A6 ~SAV exp. Plzeň) a.-11.v.
1973. NÁLEZ: Pfi vfzkumu byly získány tfi poměrně početn6 soubory keramiky ze 13. ato•
letí, pocházejici z vrstev v~niklých pfi zakládáni vlastního hradu - soubor č. l - 3
(obr. 21) . Lit.: D.MencloYá, ~eské hrady 1, Praha 1972, 101-102 - hrad založen kolem
r.1230. Soubor 1 : ze sondy 4,2 x lm při S zdi místnosti č. 3. Pod d.neěni 6rovn1 podla•
by aai 50 cm silná vratva kamenné destrukce (závalu), pod ni do hl. 85 cm tmavoěerni
zemito-hlinit6 Yratva • keramikou a zyifecimi kostmi; podloži - zyětralá skála. Zlomky
keramiky (pf.č. P 27 / 73 - hl. o,oo-0,50 m) : 17x - okraje hrncd, 12x - zdobené podhrdli
brnoO, x - výdutě hrncO a 5x - okraje zásobnic - obr. 22- 26; (pf.č. P 30/73 - hl. 0,50
-0,85 a) : 18x - okraje hrncd, 23x - zdoben6 podhrdli hrncň, 50x - vfdutě hrncd, lx - dno hrnce ae znaěkou, 8x - okraje zásobnic - obr . 27- 30; barva věecb zlomkd Je tmaYobnědá af hnědošedé, povrch dranějěi, ostřivem je písek, slída a kfeminky, zásobnice
jaou vyrobeny z tuhy. Soubor 2 : ze sondy 9,5 x 1,5 m pfi V zdi místnosti č. ,, ve atfední ěásti poruěen6 základy pfičné zdi. Z vrstvy naaedajici na piaěit6 a akalni zvětral,
podlofi. Zlomky keramiky (pf.č. P 32/73): 7x - okraje hrncO, 22x - zdobené podhrdli
brnca, 44x - vfdutě hrncd, lx - zlomek lahve , lx - miska s výleYkou, lOx - roYné dna
hJ'ncd , 6x - okraje zéaobnic, 2lx - vfdutě a dna zásobnic - obr. 31-34; barva zlomkd Je
hnědé a hnědoěedá , ostřivem je piaek a slída, povrch drsnější, zásobnice Jsou vyrobeny
z tuhy. Soubor 3 : ze sondy Y SV rohu miatnoati •se sklepem", z tmavočerné hlinité YratYy, nasedaj ioi na zvětralou skálu. svalujici se k V - k fece Vltavě. Zlomky keramiky
(pf.č. P t2/73) : u - okraje hrncd, 5x - zdobená podhrdli hrncd, ltx - Yýdutě hrncň,
3x - rovná dna hrncd, 67x - vfdutě (nezdobené) hrncd - obr. 35-36; barva zlomk~ 6edoěerné, hnědá , hnědoěedá a ěedá , povrch drsnějěi, ostfivo písek, slída a křemínky. V aouborech jaou zastoupeny tyto tvary : bezuché hrnce, laheY, miska s výlevkou, konické z6aobnice ; okraje - brncd jsou protaten6 a yzhdru Yytaien6 (obr. 37), zásobnic Jsou kyjoYitě zesílené. Vfzdoba : rýhy (reap. 6roubovicové rýhy), vrypy a vseky, vlnice (v kombinaci s rýhami), plastická febra (liěty) na zásobnicích, v kombinaci s vrypy (vseky) a
vlnicemi . Technika vtroby - pfeYafuje lepeni a obtáčeni. Vfpal - většinou nedokonalf,
jádro stfepu má tmavě t barYu. Získané soubory keramiky pocházejí nejspiěe z konce l.poloYiny 13. stol etí. ULOŽ : Aň exp. Plzeň : 1) pt.č . P 27+30/ 73; 2) P 32/73; 3) P 42/73.
LIT : NZ Afl č j . 3416/75 (J.Micbálek) ; BZO 1973, 185 , č. 224; Vfběr z prací •••• 10/1973,
197- 198 , C.Buděj oYice (J.Michálek).
J . Mi chálek
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309. tOÁR, okr. Písek
lULT: Stfedověk, zaniklé rffovnioké ••JPJ (?). LOK: V od Mylenoe •Vod nov6
et6tn1 silnice Protivfn-Ptaek, S od feky Blanice (aai (00 m od feky). OlOL: Pr6zkua a
eběr autore 17.IV.1975. NÁLEZ: Pfi pr6zkumu katastru obce ždár jsem na poli aei (00 •
S od dneěnibo toku feky Bl~ice nalezl 15 zlomkO dfblulku ztlobeného pod hrdlem, patrni
z 15.-16 . atoleti. Podle zpr6v měly bft v těchto místech rffovnick6 •ejpy, kter6 Jaou
dne• Jil zničeny orbou. ULOt: Zatím J.Michálek, Piaek.
J.JUcb61ek
310. UÁRSKf CHALUPY, o. fd6r, okr. Piaek
lULT: Pozdni d. laténsk6 - aidlilt6. LOl: Pískovna ne Z okraji 1••• RabiĎ (RabiĎka) a pfileblé polní parcely, 1800 •Jod ta,ru. OlOL : ProzkWI a ab6r autora zprlvy
16.IV.1975. N1LEZ: Pfi reviznim pr6zkumu jif znh6 lokality byly eb6re• zíat6n7 dallt
zlollk7 pozdn6•1at6nek6 aidliltni keramiky: zlomek aiaky •• zatafeným okrajem, dva zloakJ nA•ob •e avialfm hfebenov6nia. zloaek n6doby točené na kruhu a dalli 4 zlollky etin
n6dob (obr. 38:1-3). ULOf : Zattm J.Mioh6lek, Piaek: daiii nálezy z téfe lokality M Pi••k. i.I. A 1169-1170 (ab6r 1961). LIT: Yiz BZO 1966, 73 (healo Chalupy).
J.Mich'1ek
fBBRil hrad viz T~Nf1. okr. Beroun
311. fEHUŠICB, okr. lutn6 Hora
lULT: YypiobanA. 1.01: Stavba rodinného domku J.MaAky na Z okraji obce, JZ od
ko•tela. OlOL: Vftop z6klad6. N.Ú.SZ: Porulen6 eidliAtni (patrně stavební) J6ma. ULOf:
hpedioe Bylany.
I.Pav16 - J.Valentov6
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I
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REJSTAfK LOKALIT PODLE KULTUR
nálezň

Kulturní zatazeni

provedli autofi zpr6v (lokality udány pofadovfa 6i•lea)o

PALEOLIT

5: 8b: 201a: 212; 214b: 253a? 260a

llBZOLIT

8b? 120a: 179b: 214a? 223? 237a; 256aT

NEOLIT

1 : 6a: 8d; 62; 77 ; 88a; 127? 132 : 143b: 172: 209; 216b; 221: 235a;
235b: 262; 26'8; 287

I

lultura • line6rni ker•ikou (volutov6)
8a; 8b; 21; 34; 56; 58; 84a; 110; 138;
163; 196t; 216a ; 234: 255; 299
lultura • vypíchanou ker•ikou
8b ; 34; 5~: 110; 123: 132; 147; 151; 155; 198c;
196t: 234; 248 ; 253b: 269 ; 299; 311

ENEOLIT

21; 38aT 80? 98? 99? 131; 143•: 148; 161: 179b; 1951 204b;
248? 255; 305

I
I

aoea,

I
I

I
I

I

I
I
I

lultura n6levkovitfch

poh6rň

25; 137; 199; 271b

I
I

lultura zvonoovitfcb pob6rt\

8a: 196a; 216a: 219a

lultura •• IĎGrovou keruikou

186a: 203a

I

lultura fivn66•k6

200

I

DOBA BRONZOVÁ

6b; 15a; 41; 62; 67; 71c: 98? 114? 133a; 146a; 150b; 153; 175aT
178: 18,b; 234; 237b; 242 : 249: 265? 21,; 308aT

~•ltura 6nltick6 a vitefov•k6
7a; 7b; 21; 59c; 80; 139; 15,: 196b; 203b? 203c;
80'8; 20,b; ao&af 231a; 234: 27la?
lultura aehylov6 •tf. d. br.
36 : 112a: 140; 162? 20,b; 217a; 226; 235b; 238a;
238b; 252; 254; 255; 258a; 303a; 3030
lultara ailave6•k6

184a

I

I
I

I
I
I

I

lultura knoviz•k6
9a: lla: 18; 21; 441 50; 59a; 71a; 7lb? 1,: 79; 100; 101;
103a; 106; 109? 112b; 121; 12'8; 1,sa: 145b; 150a; 156; 163; 167;
179b; 185; 193; 195; 196c: 196d; 196t; 199; 202: 20,b; a1,b: 231b:
233a; 235b; 247; 255; 258c: 27la? 27lb? 276; 281? 292; 299

I

I
I

lult. typ Stitary
lultura lulick6

18; 101; 145b; 161; 163; 166a: 235a; 248; 276
12; ,6; 77; 159; 164; 278; 289a

lultura alez•keplatlnick6
243; 256a; 288

8a; 8b; 8d; 37; 56: 77; 8,a: 113; 132; 143b; 159;

I
I

I
I

I

I

I

I

I
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DOBA HALŠTATSKÁ

18; 34; 36; 41; 64; 7lb? 79; 80? 86a; 153; 166b7 192a; 205:
240: 2657 27la? 287

Kultura bylanská

95a; 196c; 266a? 266b7

Kultura mohylová d. halAt.
Období pozdni

133a; 211; 217b7 238a; 252; 254; 300b

halět.

- časně laténské
15a; 20; 24; 44; 69; 73 ; 90; 107a ; 112:
114; 131; 155; 163; 220; 264a; 284; 300a; 303a; 303b; 308a?

,,,

,,-i,

-t f' 8a; llb; 17; 28; 32; 35; 38a: 56; 59b; 65a; 65b; 71c; 71d ;
7le; 90; 101; 114; 117; 132; 137: 138; 141; 143b; 162; 111; 179a,
1
2077 208; 216a; 216b;
235a ; 261 · 263; 1266a; 266b,1 j271!-'i79; 310; '

DOBA LAtbSKÁ

•

f

ta_·

~'

DOBA

A:fwsd

.,. '.., .
I

("');'

"'..,..,,.'
~:>-.,.

26; 64; 132; 143b; 148; 159; 160; 203d; 206a ; 208 ; 211; 216b ; 219b ;
234 ; 264a; 264b; 286; 293; 302?

DOBA SLOVANSKÁ (hradištní)
6c; 7a; 7b; 8b; 8c: 14; 15a; 25; 27 ; 30; 37: 38b;
42: 45; 50; 51; 55a; 56; 57a; 57b; 76a; 78; 87; 92; 95b ; 100 ; 103a;
103b; 113; 115; 116; 117; 121; 124a; 124b; 131; 136; 139 ; 143b ; 153 ;
157? 159; 161; 172; 176; 180; 190; 20Ib? 203d; 205; 213; 217b ; 229;
230; 234; 235a; 245; 280; 283; 287; 291; 297; 303d; 306?
stAEDovh

Stfedověk

3; 7a; 7b; Se; 9b; 12; 13; 28; 32; 38b; 39; 40; 45; 47; 48; 52; 55a:
55b; 56; 61; 64; 71c; 71d; 72; 75; 76b; 76c; 77; 80; 81; 82; 84b; 85 ;
88b; 93; 950: 96; 97; 99; 105; 120b; 123: 125; 126a; 128; 129 ; 131 ;
1330; 134: 135; 136; 138; 144; 146b; l50a: 150b ; 153; 15 9; 168 ; 1697
1'13; 174; 179b; 182; 187b; 188a; 189; 190; 192a; 192b; 197; 198; 206b ;
206c; 217b; 222a; 222b; 225; 228; 231c; 232; 235a; 235b; 236; 239;
244; 250; 256b; 258b; 259; 260b; 261; 268? 270; 272a : 272b; 273 ; 277 ;
285; 287; 289b; 290; 291: 295; 298; 301; 307; 309
- hrady

19; 31; 43; 49; 54; 68: 76a: 86b; 89; 102; 104 ; 108 ; 111;
118; 119; 122; 129a; 129b; 142; 158; 187a; 191; 1 94; 241 ; 257; 260c;
275; 282; 308b

NOVO~K

29; 39; 63; 66; 91; 94; 99; 165; 177; 188b; 189; 198 ; 2107 221 ; 237c;
255: 2s1. 288: aoar

MOHYLY

2; 15b; 23? '1; 51: 53: 83; 90; 112a; 116; 130; 133b: 15 7 : 162 ; 175b7
181; 217c; 217d; 224; 226; 233b; 237b; 238a; 238b ; 246b7 25 1; 252;
254; 267; 279; 289a; 294; 2967 300a; 300b; 303a: 303b ; 303d; 303e

HRADIŠT!

33; 41? 70; 79? 86a? 107a; 126b? 149: 156; 1677 184b ; 22 7 ; 240; 245a 7
247; 265; 278; 306

PRAVfK bez bližšího určeni

l; 21; 237 28; 59d; 60; 62; 152 ; 162; 170; 17 0b;
196c; 196d; 207; 214a? 215; 233b; 243; 258b7 272a; 294; 303e; 3067

KULTURA

neurčena

nebo negativní zjištěni
2190; 2967 107b; 218; 304

2; 10; 16; 22; 148 ; 183: 18fib; 196e;

t ' (_:;,-
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o. Vodňany, okr. Strakonice (28); 3 Tlkov, okr. T6bor (287): , Rad ě tice, okr. Tábor (215); 5 Táboreko? (249).
1 Milevsko, okr. Pieek (146a); 2-3 Plzoň 4- Doubravka, okr. PlsoĎ-a6•t• (17ta)1
4-12 Plzeň 4-Doubravka, okr. Plzeň-mě•to (179b)1 13·1' Sko6ioo, okr. Plsoň-Jib
(228); 15 Liěice, o. Dolní Lukavice, okr . Plzeň - jih (128)1 18-10 Vy•kytn6,
okr.· Pelhřimov (295); 20-25 Hetmaneč, okr. Jindfioh6v Hradoo (55); 28-31 Hradištko, o. Chlumec, okr. Jindřichov Hradoo (72).
1-22 Vejprnice, okr. Plzeň sever (274).
Březina, okr. Rokycany (19).
1-12 Dobešice, okr. Písek (41): 13-14 Jaant, okr. Píaok (83).
HradiAtě, okr. Píaok (71c).
1-3 Topělec, okr. Píaek (258); 4 HradiltA, okr. Piaok (71d).
1-2 Plzeň-Roudná, okr. Plzoň-měato (178)1 3 lanin, o. OpGlany, okr. lyabark (87).
Křivoklát, okr. Rakovník (111).
Nov6 Vo• u Protivína, okr. Píaek (162).
l Strpí, okr. Strakonice (242): 2-3 Paseky, okr. Píaok (171);
Z6toň,
o. Větřní, okr. ~ea. Krumlov ( 301).
Praha 5 - Hlubočepy (194).
Račice, okr. Chomutov (213).
Rataje, okr. Tábor (217); Staré Sedlo, o. ~tádloo, okr. T6bor (238).
Staré Kestřany, okr. Písek (237) : Zátaví, o. loatfany, okr. Pi•ok (300).
Zběšice, okr. Písok (303b).
Trojany-~ebíkov, okr. Plzeň aovor (259).
1- 6 ~jezd, o. Albrechtice n.Vlt., okr. Pí•ok (272).
1-2 Zátaví, o. Keetřany, okr. Píeelr. (300a).
Zátavi, o. Keatfany, okr. Píaek (300a).
Zvíkovské Podhradí, okr. Píaok (308b).
Zvíkovské Podhradí, okr. Pisok (308b).
Zvíkonké Podhradí, okr. Píaek (308b).
ZTíkonké Podhradí, okr. Piaek (308b).
Zvíkovaké Podhradí, okr, Píaok (308b).
Zvíkovaké Podhradí, okr. Píaok (308b).
Zvíknaké Podhradí, okr. Piaek (308b).
Zvikonké Podhradí, okr. Piaet (308b),
Zviko·nké Podhradí, okr. Piaok (308b).
ZYikonké Podhradí, okr. Píaot (308b).
Zvíkonké Podhradí, okr. Piaok (308b).
Zvikonké Podhradí, okr. Phok (308b).
ZvikH'ak6 Podhradí, okr. Piaok (308b).
Zvikonké Podhradi 1 okr. Piaek (308b).
Zvikonké Podhradí, okr. Píaek (308b).
Zvikonké Podhradí, okr. Píaek (308b).
Zvikov•lr.6 Podhradí, okr. Piaok (308b).
1- 3 faár•k6 Chalupyi okr. Píaot (310); , Staré leattany . okr. Píaok (237).
1-2
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