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Tlm~NNf PR8ZKUM LOKALl TV Bf?E ZNA A J EHO OK OLf

lvsna Pleinerová -

Wle!lts lokRlita

Březno

u Loun a

pravěkým

Ji ř í

časně

h1ator1okým osídlená by l a odkry 5 ha. Pro pozoru>{ etruktury osídlení a
ře~ení otázek hoapodáfeko-epoleňenakébo oharakteru
na vykopanou pl oouu bu~ p římo nebo volněji navazuje,
v přím~ eouv1aloat1 a odkry tou ploohou, 2) detailní
1íeeku mezi Louny a Hradi!ítim a koneěně )) ponohov;f

ta •y•tematiokým výzkumem v •ouvtel, ploše

a

Mu~ka

t~měf

tím 1 zí•kilní reálnějěího zÁkladu k
projektuJ~m• komplexní výzkum.který
Je to, 1) •oodéžní strojové akoe
povrchov;f průzkum pravobhH Ohře v
prů zk \.1111 v rÁll\o1 regionu.
Cílem projektu terénního pr1hkumu okolí břeunelcého nalezišti je pokue o souetnn4§
prob8d~nť přirozen~ •ídelni komory kombinAoÍ velkoploěného vfzkumu
a průzkumu, Předpo
klady pro takovou akci jsou dény jednak vel\koatí odkryvu, jednak územím, v něml ee naHzi( bhunak, lokalita - at řední111 l'oohřím - přízniv~m jalc krajinnými, tak klimatiolc:fmi
a půdními podmínka~! pro oeídlení zsm~dělakého oharakteru .
Rl!imětem tohoto příspěvku
je akoe uvedená pod bodem 2) - d~t~ilní průzkum pravobře!í
Obře kter, byla prov,d~na v r. 1976 a zěáet1 jeětě v r. 1977, kdy byla, první etapl
ulconče oa .Př edklíd!Úne nej•n jej( výsledky.al~ ohoome e•zn~1t 1 ae způsobe, její přípra
vy, prov4d~ní a dokum~nt9oe.
Příprava průzkumu

sestávala předev $ I.m s reěerěí arohivníoh zpráv, uložených jek na
pražském praooviěti,tak v moeteoké expozituře Aroheologiokého ústavu ČSAV.Byly doplnlny
a konfrontov~ny • poznatky w. příslušn, literatury a zčásti i a doklad:, v některých mnzejníob ebírkáob (Louny, Moat, Teplioe, Žateo). Sledovány byly také pomístní názvy,vitěinou ve atarěíoh kataatrilníoh mapách podle stavu k roku 1848,zěáeti 1 v mapáoh nov~j5íob,v kaldém případě však dokumentujících stav ještě pfed eliminací,prováděnou pro
jaovou oblast Názvoslovnou komisí v leteoh 1963-1965, Pracovním podkladem byla v tomto
aměru tak~ vybraná vlastivědná literatura. Práoe se staršími mapovými podklady,& to zejména a mapami 1175,000 tvořila jednu z nejdůležit~jěíob číetí pfípravné !úe.SrovnllnÍJJI
různýoh vydkií bylo možno podchytit staré drobnli těžby
a zanikH hliníky nebo důleUU
orientační body, k nim! pak byly připsány
některé starší nálezy. (Identifikovat takov,
polohy v •oučaenýoh mapách je téměf nemožné.)Soubor výelednýoh informací byl pak pomooí
značek vyneeen do běžné administrativní mapy 1:50.000 pro práoi v terénu.

z,-

Provádění,metoda

a oíl• průzkumu. Přestože z předoházejíoí přípravy vyplynuly určité
posnatky o oeídlenýob místeob v rámoi jednotlivých kataetrů, vyžadovala si ekoe, pojaté
jako komplexní průzkum,sledování oel4§ho území. Byly vyloučeny jenom někter,, k oeídlaní
naprosto nevhodné polohy ve větěíob vzd&lenoeteob od potoků,v inundeoíoh a ne bezvodých
náhorních plošináoh . I tak zbývala velká oblast, na jejím! eledování se kromě I.Pleinerové, vedoucí výzkumu Archeologiokého ústavu v Březně a J. Mušky, praoovníka K.rajského
muzea v Teplioíoh, většinou podíleli i B.~taubr a J, Štaubrová z Okresního muzea v Louneob a příle!itostně také někteří další precovníoi - z expozitury Aroheologick4§ho úetevu v Mostě D.Kouteoký, I.Rada, z Historického ústavu bSAV Praha J.Žemlička. Průzkum byl
prováděn zhruba 6 týdnů a to po částech v dubnu a květnu r.1976, dále v 11etopedu tébo!
roku a na pfelomu dubna a května r.1977.Většina míst byla po orbě k poTrohov~mu pr~r.kumu vhodn,, někde věak ji! porost stěloval sledování. Povalujeme tedy proTedenou ekol za
první etapu práce s tím,fe průzkum některýoh poloh bude nutno opakovet,to ee týki( i ur~itýob míat, kde sběry bylo eioe možno provést po orbě,kde v~ek nalezený mater1,1 01po•kytl jedno~nečné datovaoí možnosti nebo naopak, kde došlo k zAjímevým 8 z~v~ ~nýin zJ1~Uním.

6

Urěili jsme tyto oíl• průzkumu: 1) Zjiětovat nové lokality na oelám území a mapova,
je . 2 ) ji! dříve s n &D, naleziitě přesněji lokalisovat v teránu a zamapovat. Jejiob •ituov"-ní , exietuje -li vůbeo,je vitšinou v etaršíoh zpráváoh jen velmi pověeohné a nepřee
n4. J ) Stanovit roseab novýob i dříve známýab nalesiil detailD.Ílll prooházením míeta ••
aaob.ycení~ jak nejvltší koncentrace etřepového materiálu, tak i branio jeho výekytu. 4)
Podob.ytit v •obematizovanýoh vfaeoíoh i aúeta bes pozitivníoh nálezů, nebol při zvolen4
aetodě je 1 negativní mjištiní důlel1tou informací.

Xrejinn, obarak~erietika eledovan, oblasti . Zvolený pobřelní pás měl rozsah kolem 60
T'-hl •• v d,lce 12 kil ve eměru Z - v a měřil na ěířku 4 - 5 lem ve směru S - J. Severní hranioi tvoří tok Ohře.Sledov"-no bylo katastrální ósemí města Loun mim.o saetavěn,
obvody, dile ózemí oboía Cítoliby, Zeměohy, Ji.Jlllín, Opoěno, Lipenec, Drahomyšl, Hradiitl, Strkovioe, llradioe, Skupice, Malnioe a Březno .
Oblaet sahrnuje dvi oherek4 tera•y a rozpadá•• tak na dvě úzelllD.Í pásma.Prv4 se pf1pín, ácoe k říěnímu toku, druh, vytvili eamoatatn, údolí. V prvním. tlan~ při Ohřii ae
v:frasnl projevuje ěinnoet feky v poměrnl mlkk,m podlolí.v jejich! meandrech•• aetk4v4ae a núasov:fmi 1 ji•epovfmi bfeb.y.~ato ekutečnoat podminovala tak, volbu míst vhodntoh
v pravlku a ěaan, dobl dljinn, k osídlení, jel zabíralo v první řadl vyaok, bfeb.y, jimi
nehrosily siplavy.Přirozeným pfedpokladem oeídlitelnfoh poloh byla vidy blízkost vodního toku, a tak ee v druh4m p'••u eouatřeaují naleziitl zejmána pod,l potok'1. IejvýznamnlJi:úa je tok Haainy, pfedetavuj{oí súoveň hlavní profilační ěinitel tohoto krajinn,ho
óeeku, dile pak Smolniokt potok,ktert věe.lc do sledova.n, oblasti zasáhl jen svou atfedn:.ť
ě,atí. Stopy etarýcb sídlišl •• vázaly i na zanikli ramena či evahov, potoky, jako tomu
bylo u Loun, Bfesna, Cítolib, Drabomyšle, llradic a Strkovio.
Topografický rú prvního á druh,ho pá.ama je poměrně rosdílný. Sídliitní polohy při
•aa4 Ohi'i jsou v průmlrn, n.v. 190- 200 m a vyu!ívají rozeáblýoh relativních rovin (vitšinou v iíři kolem 1 km)• pfeve.hou středn~ tl!kýoh pdd nivního ěi hnldozemního typu na
aluviiilní nebo píaěit4 a! jílovit4 b4zi.Ojedinlle (Kradlo• 16, Strkovice 22) se v tomto
pi11mu vyakytla •ídliětl ve v~těím odstupu od Obře vn. v. 200-210 mu drobnýoh vodních
m4rojd na sv a zích k první terase . Cel, první pásmo je bezl••' a patfí v ~eohách k nejauAA:ún oo ·do průměrných arálek v rooe, oo! platí 1 pro druh4 pásmo. Před~lsm k druh4mu
pásmu je plošina v !íři 2-3 km,která se táhne od Cítolib a výobodního okraje Loun a! po
Drahom.y ěl. V polovině avf d4lky je u Lipenoe prorvina Haeinou. Prwněr nejvyšších bodd
plošiny atoupá od V k Z z 240 na 270 m n.v. Na jih od tohoto pfedělu bylo zJi!těno druh4 phimo osídlení . Je konoentrováno kolem toku Hasiny v místeoh s ěir!Íllli údolími. Prdaěrná nsdmořak, vjAka sídli!\ zde činila 210 - 220 m v údolích s pddami tl!kými na búi
jíld a alínd evrollníoh kfíd.Výobodně od táto koncentrace bylo zjiětěno o•ídlení u Cítolib blí!e Smolniok4ho potoka a západně od ní pak u Drahomyšle u místních pr811lend vn.v.
230-240 m. Dr\Ůlf pásmo je z jihu uzavřeno svahy stoupajíoími k pohoří D!bMu.Obecně lse
konstatovat,!e polohy s ělenit;fm re11,rem jsou tam hustě oeídleny,kde!to polohy náhorní
a relativně rovná jen zoela ojediněle.

m2 •

Výsledky výzkumu. Ve sledovan4 oblasti jsme se setkali s osídlením v čaeov~m rozsahu
od neolitu a! po středověk. Kvalita eběrd ee znaěně rdznila1 od míst a nápadnou a jasni
ohzaničitelnou konoentraoť nilezd,přes ohuděí,víoe máně rozptýlená výskytiště a! k ojedinělým nálezům. V táto sumární zprávě,v ní! se soustře!ujeme na ěaeně historiok4 období, se nebudeme 51111ňovat o jednotlivých pravěkých osídleních • vfji.Jllkou těoh, kde jde
o neobvyklá nebo urěitými souvislostmi významná naleziště. Odkazujeme na podan, hlišení
exp. Most AÓ ěj. 327-332, 337-338, 341, 347-349, 368-369, 793-797, 800-803, 806-808/76,
AÓ ěj . 2808-2810/77. Rovně! nebudeme uvádět ji! z dřívějěí doby známá nilezy.Přehlednou
inf'ormaoi v tomto směru podává připojená mapa.{Číela v závorkách za názvy lokali t v ni•ledujíoím textu odpovídají ěíelům mapy . )
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Slovan•ké období
Sl ovanek, aídliěti bylo zjištěno v blízkosti dneěnť obce CÍTOLIB. Plocha je vklínlna
do úhlu eilnio s Cítolib do Líělan a z Cítolib do Brlohu (4) a přimyká se k ji!ní mu okraji obce. Sběrem s centrem výakytu v blízkosti vsi byly získány zlomky keramiky se
1tfední a mladlí doby hradištní . Dalěí nově zjištěné osídlení ze středního a mladšího
alovenekého období zaujímalo meandr , který vytváří říěka Resine u JIMLÍNA (8). Sběr mohl
být provádln Jenom eevarně a aeverozápadně od obce,nebol střed meandru je protat !elesniění tratí a jeho východní část Je zaetavěnn, avšak je nanejvýš pravděpodobné, !e alovanak, oaada se prostírala i v těchto místech. Věta! zdobený středohl'a dištní zl omek byl
nalezen na avehu východně od budov kravínů při eeverov ýcbodrúm okraji obce LIPENEC (l)i
Javfrezné stopy alovon.ekého oaídlení jeme zaocyt111 jihovýchodně od oboe MRADIC, jilnl
o4 a1ln1oe vedoucí do Skupic, s to při jiiním okraji Cikruiek6ho vrchu (17). Nevelký po6et 1třepd, z n1ohl někter, lze rÁmcově řadit do alovftnsk~ho období,jsme získali abirem
v tlan, blískoati v•1 HRADI~T! (7), u jejího východního okraje.Jde o čút menší oatrolny,na ní! atojí dnešní obec.Zlomky elovaneké kererniky se vyskytovaly na zajímavé poloze
a,padni od koetelíka,za•v~oen,ho ev . Janu (20). stojícího oeamooenl ve vzdilenoati 500 m
od vfobodního okl'aje vai SKUPICE. Jde o okraj terasy nad výrazným meandrem Ohfe. Podle
~dejd lounakábo arohiv,ře Dr.B.Ld!ka,mila být jeati před několika léty v tiohto mí•teoh
patrna jak,ai ter,nní vlna, ukazující snad ne exietencl valu. Stopy podobn~ho útvaru ae
nu nepodafilo zj1at1t.Dů1e!1toat táto polohy podtrhuje ekutečnoat,!e přímo naproti na
protilehl6m levim břehu je známé hradi~ti Drabu~. Potenoionilzú vztah k mladším fúÚl
•lovan•k,bo o•ídlezú na bfezenek,m nalezi~ti,vzdilen,m ),5 kll,nelze vylouěit.Ve alovanakéa období byla oaídlen• nev:frazn, terasa ned vyeohlým ramenem H.aainy v blízko•ti zaD11tl& cihelny při aeverovfobodzúm ok.reji oboe MALNIC, z,padni od silnice Březno - Zemioby (15). Nilez zlomku čaanA alovansk4 kere.111iky pražsk,ho typu u severozipadního okraje
alata LOUI poblíl bffal,ho ovčína (23) při stavebních pracíoh v r.1964 dal podnit k deteiln.!mu prdzkumu míata. Mimo četn4 zlomlcy,především z římekáho období,jame nalezli jen
tfi atfepy, jel by mohly potYrzovat exiatenoi ěaeně elovanek~ho osídlení v tiohto místech. Je vzdileno 2,5 km na vfohod od březenakáho neleziště1 v meziproetoru jsme zatím
stopy ěasně aloYanek~ho oeídlení nezji•tili.Nutno vzít v ávahu,!e mezi obima míaty,aledujeme- 11 pouze pruh těsně při řece, je jen jediná k oaídlerú vhodn, poloha, a to menší
oatrolna, která etrm;flll břehem spadá k Obři,vzdilen, zhruba 500 - 700 mna výohod od lokality Březno. Tu jsme zji•tili aloe velká seskupení atfepd (2), mimo jiné předev~:úG
s období ha15tatak4ho a lat6nak4ho, oož odpovídalo ji! dříve provádin;fm sběrům, nikoliv
vlak materiil ěaaně slovanský. Je-li nijaký vztah mezi oběma m:!aty, Březnem (1) a tratí
Louay - OYčín (2)), je zatím tělko dolo!it. Bápadná je okolnost, le stopy dalšího ěaanl
elovanak4ho eídlilti byly zjištěny opět v t4měf stejné vzdálenosti, nlco pfea 2 km, od
trati ověín po proudu Ohfe v aeverovýohodní ěúti města Loun u etar4ho cukrovaru (24).
Mladořímsk4

období - doba

atěhov'°-í

národd

K velmi ddle!it,mu objevu došlo severovýchodně od obce OPOČNO na eeverovfohodním mírn,a svahu náhorní ploiiny nad H.aainou (19). Vzdálenoat od dnešního jejího toku je a11
450 11. V konoentraoi ae vyskytovaly na obdáln, ploše zhruba 60 m x 40 m ker8Jll1cké zlomlcy
a pfesleny, kter, lze datovat do).- 4. etol.,pfíp. i 5. stol. n. 1. Kromě několika a.rohaiokfoh prvk\1 ukazuje pfevaha materiilu nejspíše na mladofímek, období, pfípadnl ne
•tarou fúi doby atěhovú:í národů. Belse zatím rozhodnout,zda jde o hřbitov nebo osadu.
Celkem malt prostor by enad apíše mluvil pro první mo!noat,proti tomu ae věak zd, evlděit znaěná rdznorodost etřepov6ho materiilu. Na míetl by bylo vhodné prov,et zji~lovecí

e
vý:tl1.uu.1 , lch rý \,y D1ohl obju11l t,o jaký druh objektu jde a nadto přir:uSst dóleži tý mater1il
pr o porovnán{ e náler.y r. mladi!iího etupno ,iVhov4ní ná.rodů z Bfezna. v:r:dálenébo shruba 5
klll.

JliHlcé období
Sbi rea, z ,pndně

od Lll'EMCE při eoutoku Heeiny s Lipenským potokem jsme doplnili df:ívij!í př,datavu o roaaahu atavbou ohmelnio (12) naru~eoého osídlení.Námi získaný vzorek
patf:í pfedevňím dobi římak~ (10).0 římském osídlen! & trati LOUNY - ovčín (2J) byla jil
cmínke výše. Oaadu :r; doby římaká jsme objevili mezi západním ok.rejem vei MRADICB • mlfnec u Ohře (16) na ~írni zv1~•n' terase.Zaujímala západní ěáet uvedeného proetoru a ·v• lioa tienl ee přimykala k říčnímu toku.
Pl'avAk
z pravlkýob nilesů zmiňujeme jen důle!itý nález mohylového eídliitě při jihoz,padn:!111
okraji MALHIC (14), ve vzdilenoet1 l km od aoučaeného, jil d.říva znú4ho mohylníku,d'1•
vf51nné •ídlilti • převahou materiálu z• staré doby bron:r:ové na oetro!ni mezi LlPENCEII.
a mlýnem Ha•inou (11) v meandru etejnojmeDJl, říčky a konečni osadu řivničaké kult\ll'J ve
s•ýěené polome •• jilnía okrajem v•i STRKOVICE (22) v kaolinovém lomu, ve vzdilenoeti
shruba 500 mna eever od menhiru v DrahomyAli.
Jak jame jii naznačili, po čí t&11e v prozkouman, oblaat1 je5tl • opakovanfm ablrem na
určitfob poloháoh. Pokud jde o hlavní &Wllifení ekoe - aledováo.í případnfoh aouvialoetí
• čaanJ hietoriokým oeídlením Bfezna - vystupují do popředí tři lokality,jim! bude nutno vinovat svýěenou pozornost. Je to Opočno, lokalita & 5.atol. n.l., kde by bylo třeba
prov,at sjiAlovaoí v~kum, dále Skupioe,kde počítám• a opakovanou intenzivní proepekoí,
podobni jako na poloze Louny - ovčín.
Dok1.1111entaoe t,r,nníbo
Dokumentační

průzkU01u

podohyoen.í ter~nníob poznatků se provádělo dvojím způsobe~.Na pfipraven4• aohematizovan,m výeeku s mapy 11 50000,~abrnujíoím nejvýše 3 katastry a zvit5en&m na
mifítko 112 5000, byly zkouman4 ploohy rozděleny do sektorů a označe~ písmeny. Poznatky
a průzkumů jednotlivých sektorů ae do tohoto podkladu zaznamenávaly gra!ioky,pomooí barevného vykrytí ploch beE nálezů,plooh e řídkým a ploch a početným výskytem keramiokjoh
slmků. Takto apraoovan! podklad byl později připojen k soubornému hlášení o průzkumu
kald,ho jednotliv,bo katastru. Toto souborná hlášení se zevrubněji eabývá sektory a nulovým nebo zoela zanedbatelným výskytem keramiky.Sektory e bohat ším výskytem jsou v ni•
pouze stručni zmíněny.Je o niob pak podáváno samoetatn, hlášení e příaluěnou dokument&•
oí a je k němu přiložen výsek z mapy 115000. e takovým vyznačením místa nilezu, u něhol
mo!ná ohybe v lokalizaci by neměla jít za hranici± 25 m.
Dvojí způsob slovní a topograt1oké dokumentace ae při komplexních průzkumech aouvie1, řady kataetrd ukúal jako nutnf, a to ze dvou důvodů. Prvním je ohled na budouoí archivování podaných zpráv e hlášení, při kterém by negativní a pozitivní zjištění měla
bft jaani oddělena. Druhým a &ávažnějěím důvodem je nezbytnost popsat a zamapovat baapeěně zjištěná naleziště takovým způeobem, jaký ee a! dopoaud uplatňoval při výzkumeoh,
aviak u sběrů nebyl zvykem. Tím má být nejenom podtržen rozdíl mezi různou d.rovní povrobovfob e~rll. ale především vytvořen podklad pro jejich možná opakování, oož ae v ředě
případd ukásalo jako metodicky zcela nutné nebo pro případn4 sondáže a zjiě\ovaoí vfskum.y na míetl.
KJ.oomi novýoh sjiltění,ddl.e!itýoh pro stanovení rozsahu a fází pravěk,ho a časně biatoriok,bo osídlení tohoto áeeku prevobřaží Obře,je komplexní průzkum,aoučaeně ověřuJíoí
a lokalisujíoí 1 etar~í objevy, a způsob jeho dokumentaoe v přeen,m mapovém podohyoení,
cboveň podkladem pro ochranu pravěkýob a česně h1atoriokýoh nalezi~l v pfípedi zemníob
praoí e jinfoh z,eahů. které tu m~leme v budoucnu oňek~vat.
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I. Pleinerová - J. Yuika : 01• Terrainuntersuohung der Lokalitat von Březno und deren
tbgebung. An1•••11oh der obigen Aktion verauohte man be1 der ayetematiaoben Br!oraohw,.g
einer naturliohen Siedlungakammer exteneive Grabungen (5 ha abgetragener 1liohe)m1t den
in d.rei R1obtungen geleiteten Untereuobungen su kombinieren1 l) Maaohinenprobeunterauobungen in direktem Zuaemmenheng mit abgetragentr Pliohe1 2) ayetematiaohe Pliobengrabung am reobten Egeru!er 1m Raum von Louny und Hrad1Ati1J) Plaohangrebung lm Rabmen der
Region.
Zmi Inhalt dee vorliegenden Beitrag•• 1st die unter Paragrapb 2) erwi.hnte Aktion,
deren erate Pha•• abgeaoblo•••n 1l'Ul'de. Ea werden die unternommenen Vorbereitungen, Arbeitametboden und Zielaetzungen behandelt, ~o neben der Featetellung und dem Mappieren
neuer Lokalititen und e1ner genaueren Lokalieierung der truher erkannten Jundatitten,
auoh dle Auadehnung der 1un4orte m1ttela ayetematiaober Untereuohung und achlieealiob
Stellen ohne poaitiven Jundetott er!aeet werden eollten. O.r landeohattliohen Cbarakter1at1k
verfolgten Raum•• folgen die Poraohungeergebni•••• Slawenperiede1 Cítoliby
(4), Jtalín (8), Lipenec (13), li.radia• (17), H.radi~tl (7), Skupice (20), ••lnice (15),
LoUDJ (2)). Spitromiecbe ~•1••rze1t1 Opoěno (19). Romiaobe ~aiaerseit, Lipenec (10,12),
Lona:, (23), llzad1oe (16). Yorgeacbiobte - ICugelgriberkult\11'1 Malnice (14)1 Bron••••it,
Lipeneo (ll)s lneolitbikum - li•n,5-Kultur, Strko•1oe (22).
Die koaplexe Brforaohuq dient dank dem zuverliaaigen Mappieren de• Fuadgut• sualeiob
al• Vattrla„ sua Sohuts •or• und truhgeaohiobtliober 1undorte im Palle •on O.lude&rbeiten UD4 anderen Bingritten.
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MOlf{LOV Á Po1-1f{ ~~ B1~·r~; v Ti3f NOVSKÉM PO LESÍ u PHO'rI VÍNA

J en Miohálek

Velmi roEeáhlé poles í Těšín ov (dnes pole•í Rablňka, lesní závod Proti vín ) hraničí na
severu s polesím Paaeky a na východě e polesím Všete č ( ok.r, ~eeké Budějovioe ), Z~ujímá
oelkem 1400,8 ha výměry a je oharakterisováno velmi č lenitým kopcovitým te r énem, pa tř í
oÚI orogra!ioky k Mehe l níku. Dominují v něm na sev er u vr oh Velký Kamýk (62 7 m) , na západě
Číčava (498 m) a Rabin ( 503 m) , na jihu Chocholouš ( 522 m) , na východě se zv edá vrob Kometa ( 578 m) se středov ě kými z bt odoly (Marek, M. J. 1 Staré zlatodoly na n ohu '' KomeU "
u Věeteěe, Báňeký evět 1929 , 25-lB) . Celé polesí prot é ká řada meněíob potůč ků , etékajíoích s priJllárníbo zlatonosného pásma vrchu Komety.Po jejich březích jsou zachovány púy
četnjoh rýžovniokýoh eejpů,např. v údolí u oboe Krče, dnea zničené eejpy při potůčku SV
od oeady Těěínov,podél sever ní č ásti lese Jámy, podél potoka na Dlouhé louoe, na p o tůčku
výohodni od Komety, jižně od leaa Selská a jinde. V jejich bezprostřední blí zkoati jaou
četn, mohylov, pohřebišti. Mohyly jsou zde navršeny pouze z kamenů proeypanýoh písč itou
hlínou a poroetlé meo~em, tn. "kamenné hromady".
Jejioh výzkum prováděl od 40 . let Bedřich Dubský. Mnoho jioh věak bylo ji ž před zab,jením výskumu zničeno nebo z nioh byl vybírán kámen na opravu lesních oeat. Výzkum Dub•k,ho trval od roku 1941 do roku 1948,Prozkoumal oelkem 12 mohyl ze etarěí doby bronzové ("jihočeaká kultura únětio k'" - Hájek 1954, 115-192 ), pozdní doby hal5tataké a doby
laténské. Nálezy jsou ulolen, v ml Praha, v M Protivín a M Písek.Zhodnocení nálecd provedl BM! B.Dubeký (19J9-l 946,1949), etarobronzové nálezy popsal L, Hájek ( 19 54),halětat
•kými a laténskými nálezy•• zab;fvala L.Janeová (1962).
Blískost mohylových pohřebiěl a rý!ovi!l podporuje úvahy o rý!ování slata v této oblaati j i ! od starší doby bronzové. Poprvé nadhodil tuto otásku B.Dubský (1949,84), dile
•e k ní přiklonil L.Hájek (19 54,182), kterému jsou pro to dokladem nilezy hliněnýoh nákoněí měchů, užívanýob při tavení zlatého praohu,vykopaných ve •tarobronzovýoh mohyláob
I a II v trati Sjkovka a Selská v blízkosti rýžovniokých sejpd.
V roce 1970 provedli praoovníci expoeitury AÓ ČSAV v Plzni terénní průzkum pole•í,
pli kterém registrovali některé mohylové ekupi111,jak je popsal B.Dubský, dále rý!oviltě
a nově zjistili čtyřúhelníkové valové opevnění typu "Viereoksohanzen"(zatím nedatovMo )
a •ídliAtě s mladě! doby hal5tatské v trati Selská (Bene5 - Michilek, 1975,151-152,tab.
IX) a zároveň v témže rooe provedli inventarizaoi nilezů z těšínov•kýoh mohyl v protivínském muzeu (BeneA - Miohálek, NZ AÓ čj. 6Bl/7J - M Protivín, inventář arobeologiok,
sbírky) .
Dalěí podrobný terénní průzkum oelé oblasti prováděl od roku 1973 do roku 1975 aut or
společně s Jiřím Frohliohem (souhrnný pfehled viz BZO 1975, 59, 90, obr . 10),pfi kterém
bylo registrováno oelkem 26 vh š í ch i menších skupin mohyl s 205 + x mohylami typu "kamenných hr omad",několi k l okalit ae zachovanými rýžovniokými sejpy a zmíněné č tyřúheln í
kov, opevnění (obr . l). Lokality se dnes nacházejí na katastrálních územích Nov, Vai u
Proiivína a Těšínova (A- B).
A. Katastrální území NOVÁ VES u Protivína, obec ž!ár,
1. Tra\ "~indelna" ("Buky"), ppč. 777/1 (star~ lesní odd. 10, 11, nové 7 • J , 8 o) 1
2000 mna JV od kapličky v Nov~ Vsi . Skupina asi 25 mohyl ve dvou skupink~ch ( 18 + 7)1
~br. lsl) . Lit.s BZO 1970, tab. IX : 9 ( Beneš - Mlchálek)1 BZO 1975,59, obr. 10: I (Frohlioh
- Michálek ) ,Roku 1970 byla poruše na jedna kamenná mohyla ( č . XIV podle plruiku AÚ & r oku
1958), v ní aei 20 oro pod úr ovní kBmenná hr obová komora o průmě ru asi 2 m, el oie n~ zfl
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svisle zapuštěnýob kamenů. Vo vyházeo6 J.)íaěi tó hlíně byly ojedinělé uhlíky a střep mil]Q
s tuhovaným pásem uvnitf, t~avohnědý povroh, materiil s pískem a slídou. K Písek, přír.
ě. 10)/75 (BZO 1970, 96-97. J.Frohl ioh) . Pozdní doba halštatská.
2. Tral "DiviAka" (et . le~ní odd. 6 ,) 1 asi 4000 m severně od Tě~ínova. PoruAená kamemii halětatak4 (?) mohyly, dne• znllSen, (1). Lit .i B.Dubský 1949, 189J AO lSj. 560/44.
V uvád~n6m místě neb:,ly pril~ku1nem 9',jiUěny Udn6 mohyly, patrně jsou j i ! zniěen6.
). Tral "Šindelna", ppň. 777/ 1 ( nov, leení odd. 7 e ))J 1500 m JV od kaplilSJQ v Novi
Vsi, 300 m •everně od vrcholu OY~úna (450,0 m). Skupina kamennýoh neporu~anýoh mohyl
(obr. 119). Lit.a BZO 1979,151-152,tab. IX:8 (Bene~ - Miohilek)1 BZO 1975, 59, obr. 101
VII (:Problioh - lUobálek) . Na dpad d aeve , od Uto skupiny při potoce podll tzv. Dlouh4
louky aouviel4 pásmo rj!ovnickjch aejpd.
4. 'l'ral "U eeníku" ("Ověúna"),ppň. 608 (1t. lesní odd. 12, nov6 ?), 1600 m JJV od
kapliaky v Nov4 Val a JOO m SZ od seníku. Skupina tří zachovaných k811lennýoh mohyl (obr.
lt2). Lit., BZO 1975, 59, obr. 10111 (Frohlich - Michálek) .
'l'ral "U seníku" ("U Pařezí", "Ovčúna"), ppě. 608 (st. lesní odd. 12)1 1850 m JJV
od kapličky• Wo•' Val a 50-100 m ae•erni od aeníku. Skupina tM kamenných zaobovantoh
mohyl. Lit., BZO 1975, 59, obr. 10,111 (Frohlich - Miohilek).

5. 'l'ral "U Pařezí" ("Ovňúna"), ppč. 608 (at. lesní odd. 12); 1650 m JV od kaplič)cy
v Nov, Vsi a JOO m eeverně od seníku. Skupina kamenných poruienýoh i zaohovanýoh mohyl.
Lit.a BZO 1975, 59, obr. lOsIV (Frohlioh - Micbilek).
6. Tral "Ovčúna", ppč. 608 (et. lesní odd . 12) 1 1600 m JV od kapličky • Novi Vsi a
200 m sápadn~ od vrchol~ návrií "Ověá.rna" (450,0 m).Skupina 5 kamenných zaohovanýoh mohyl . Lit.a BZO 1975, 59, obr. lOaV (Prohlioh - Miohilek).
T. Tra\ "Ovčárna", ppč. 777/1 (at. lesní odd. 12)J 1900 m JV od kapličky v Nov, V•i
11 JJV od noholu ná,-riH "Ovčárna".Skupina asi tří kamennýoh mohyl.LU. s llZO 1975,
59, obr . lOtVI (Frohlioh - Michilek).

a 150

8. '?:?al "Na kobyle",ppč.777/21 2100 m SV od kapliňky v Nov, Vsi a 450 m SZ od vroholu n,vrlí "Na kobyl•"• Jedna poru~ená kamenná mohyla. Lit.a BZO 1974, lJl (Prohlioh)1
BZO 1975, 59 (Frohlich - Kiohálek).
9. 'l'ra\ n§indelna", ppč. 777/1 (st.lesní odd. 12, nové 7 e J), 1500 m JV od kapličky
v lfov, Vsi a JOO m eeverni od vrcholu ná.vr!í "Ovčár na". Kamenné opevnění typu "Viereok•ohanzen" tvaru liohobi!níka o výmiře ooa 0,4 ha a nízkým kamenným valem.V okolí kamenn4 mohyly - snn.lokalitu sub J, obr. 119. Lit., BZO 1970, 151-152, tab. XXXIIa6 (BeAel
- Mich'1ek)1Drda-Waldhauser-Čilmáf 1971, 290,Abb. 1,15, BZO 1975,59, obr. l01V1I (Prohlioh - Michálek). D. lat~nská (7) - dosud nezískán žádný datovaoí materiil (obr. 19).

B. Katastrilní území T!~!NOV, obeo

Krě:

1. Tra\ "Sýkovka", ppč. 172 (st. lesní odd. 13, nové 11 o 2) ; 3000 m SV od kostela
v Xr~i, 250 m ji!n~ od tz~. Královek, etudán}cy. Skupina 22 zachovanýoh 1 poru~enýoh ltameuých mohyl v nlkolika men!ích skupinkách. B. Dubskf zde prokopal mohylu č. I, 1 a 2
(obr. lil). Lit.: B.Dubaký 1939-1946, 29-J), 1949, 72-77, 84,2661 Hájek 1954, 1)6, 138,
obr. 12110, 12- 19J Jansová 1962, 316, 318-319, obr . 611-7, 9:1-5; BZO 1970, tab. II1)
(Benel - Viohilek)1 BZO 1975,90,obr. 1011 (Frohlich - Miohálek), AÓ ě j. 572/42, 1)21/42,
23)6/42, 595/43. 1562/44, 2148/51.

1)

Mohyla I al
~. 1 byla vybudována na I (obr. 2), Výzkum B.Dubekj 1942, Oválný půdorye, průměr S- J
26, V-Z 16 a v. 2,2 m,Kameny délky J0-50 om byly navršeny do výšky 80-1 40 om nad hlinitou mohylu I, zbudovanou pod ní (1).Humueovitá vrstva mezi oběma mohylami činila 10 om,
V ní byly nalezeny halitateké a laténské střepy a bronzový náramek.Kolem vlastní mohyly
(I) byla vykopioa 1 m ěiroká al m hluboká eonda (zasahovala do hlinitopísčité vratvy).
V blíni,vně obvodu mohyly, v hloubce 20 om pod povrchem byla vyzdvižena bronzová lat,n•ká sáponka . V hlinitopíačité vrstvě byly nalezeny) kamenné konatrukce (A-C) ,vybudovan4 mimo těle•o mohyly a zapuštěné pod úroveň povrchu, Na JV ~trani byla zničena hrobov,
komora (A), •ložená z plochých kamenů, svisle zapušt ě ných do země ve tvaru č tverhranu.
V ní, na ploše 60 ~ 50 om, byl nalesen dětský žárový (7) pohřeb a při něm koflíček. Ve
•tfedJ:ú konstrukci (B) byla pod úrovní do hl. 140 om nepravidelná kamenná komora 140 om
dlouh, a 40 cm ěiroká,eměfujíoí od •everu k jihu a bylo v ní jen několik střepů koflí~
a slomek rourky z bronzového plechu. Kamenná komora v západní ČÝti (C) byla •tejn;foh
roulrl jako Ba obsahovala jen několik střepů.
Vla•tní mohyla (I) pod hromadou kamení (mohyla 1) mila oválný půdorys délky 20, lífky 12 •• Severní tfetinu B.Dubaký neprozkoumal. Byla navršena s nepravidelně nakupenfob
vltěích kamenů, proatoupených píačitou hlínou a byla vyaok, 75-140 om. Její povrch pod
vranou hwnuau nebyl saaypio al k povrohu,kameny vyčnívaly a větěí kameny proti aow,edním konatrukoím v jižní čáati tvořily rovné hrany. V kuželi mohyly,v hloubce 40 om byla
nalesena kamenn, 1ekerka, ve etředu v té!e hlouboe pazourkový hrot ~ípu. Oroveň pod kulelem byla rovn,,•e stopami 6 lúovišl (atřepovil\) o průmiru 150-200 om (l-6).ffi nich
byly naleseny slomky n,dob • uchy a pupq a nedopálená kost.Pod úrovní ve atředu mohyly
byla rulová akála. V ji!ní ěáati mohyly, v píaěitém podlolí byla vybudovina pravideln,
hl'obov, komora ve směru S-J, délky 2 m a A!řky lm. Obvodové desky byly zapuštěny skoro
1vi1le, nahoře pak byly do komory vklopeny větší kamenné plotny. Kolem komory byla navriena skupina kamend ve tvaru nepravidelného pětiúhelníka. Hloubka komory měřila 1 m,
Y ní, na píeěitém dně, byla nalezena v severní části bronzová dýka, núamek a sekerka.
Kolem niob byla tmavší vrstva 3-4 om ailná, jiné stopy po pohřbu nebyly nalezeny (kostrový?). V západní ěá.sti mohyly, při !árovišti č. 5 byla v hloubce 15 om pod úrovní nalezena d.rubá bronzová dýka ve svielé poloze. Uhlí ze !árovišl pochází z dubu nebo buku.
Ze atřepd při !árov1štích byla sestavena dvojuchá amfora a uohy a hliněné nákoněí měchu.
W'1ezy1 ml Praha - starší doba bronzová: 1.ě.62958: koflík se širokou výdutí a ostře
nasazeným vyšším, silně prohnutým hrdlem a páskovým úškem, hlazený, hnědý a! hnědoěerný
povroh,v.6) mm (obr. 5119). - I.č. 62959:zlomek výdutě nádoby a plastickým pupkem, llutobnědf povrch, d. 58 mm. I.č. 62960: hliněné nákoněí měchu, poškozené, kll!elovitého
tvaru a a podélným otvorem, na vnější straně zdobené neprevidelnými podélnými rýhami,
hnědošed! povroh, d. 56 mm (obr. 5110). - I.ě. 629611 zlomky hnědošedého koflíku a oatr!m lomem. - I.ě. 62962: střep okraje z kotlíku s prohnutým hrdlem, hnědošedý. - I.č.
62963: kamenná sekerka ze šedavé břidlice, se souměrným ostřím, d.
mm. - I.ě. 62964:
hl'ot pazourkového šípu, trojúhelníkový a křidélky, dl. 22 mm (obr. 5:12). - I.ě. 62965:
bronzová masivní sekera a postranními lištnami a širokým pdlkruhovým ostřím a přihroce
ným týlem,hladká zelená patina,d. 111 mm (obr. 5:18). - I.ě. 62966: bronzová dýka troj'1helníkového tvaru, s prohnutým týlem ae 3 nýty, draná zelená patina, d. 83 mm (obr. 51
13). - I.ě. 62967: bronzová trojúhelníková dýka a poškozéným týlem ae 3 nýty, hl'ubá zelená patina,d. 65 mm (obr. 5115). - I.ě. 62968: bronzový masivní núamek a přihrooenými
konoi,průměr 53 x 43 mm,draná zelená patina (obr. 5tl6). - I.č. 62957: amtorovitý hrnec
se dvěma uohy, drený hnědošedý povrch, v. 290 mm (obr. 5117).
• Protivín - atar~í doba bronzová: i.ě. 161: zlomek rovn~ podstavy nádoby se spodkem
et~ny,~edoěerný povrch, průměr dne 124 mm , - I.ě. 162: zlomek a prohnutý1I1 hrdlem e nízkou trojúhelníkovou nalepenou promačkávanou páskou, Š8dý povrch, v. 54 mm. - I. ~. l b} :
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zlomek podhrdlí e nízkou páskou e důlky, zdrsněný světle hnědý povrch, v. 48 mm. - I.č.
164 1 zlomek z podhrdlí a nízkou páskou s okrouhlými důlky, ěedožlutý povrch, v. 32 mm.
- I.č. 165: zlomek oble ukončeného okraje, přihlazený žlutohnědý povrch , d. 33 mm. - I.
č. 1661 zlomek prohnutého okraje e rovným ukončením, povrch světle hnědý, přihlezený,d.
39 aun. - I.č . 1671 zlOl!lek prohnutého hrdla menší nádobky, povrch' okrový až ~edý, d. 29
mm. - I.č. 1681 zlomek vyhnutého,oble ukončeného okreje ,povrch světle hnědý,pfihlazený,
d. 40 mm . - I .č. 169: zlomek prohnutého okraje s rovně seříznutým ukončením, povrch ~edookrový, přihlazený. v. 38 1111t1. - I.č. 170: zlomek výdutě s oblým plastickým pupíčkem,
povroh světle hnědý, hlazený, d. 42 mm . - I.č. 171: zlomek stěny e nepravým barbotinem,
povroh světle hnědý e křemínky, d . 65 mm . - I.č. 172: zlomek prohnutého ,oble ukončeného
okraje. povrch ~edý, hlazený, d . 24 mm. - I.č. 17): zlomek rozevřeného a ven vyhnutého
okraje, povrch ěedohnědý, d. 18 mm. - I.č. 174 : zlomek prohnutého kuželovitého okraje,
povrch ěedo!lutý,pfepálený, d. 38 mm. - I.č. 176: zlomek oblé výdutě e odsazením jemným
žlábkem,povrch ev~tle hnědý,stopy hlazení, d. 27 mm. - I.č. 177: zlomek vyošího prohnut~ho hrdla, dva zlomky podhrdlí a zlomek výdutě dvou velkých nádob, povroh šedý. - I.č.
1781 28 zlo~ menších nádob, povrch šedý. - I.č. 179: 22 zlomků většíoh nádob , povroh
hnědý . - I.č. 1801 11 zlomlru vetěíoh nádob, avětle okrový povrch, skvrnitý, část zlomkd
pfepilena. - I.č. 181: 11 tenkoetěnnýoh zlomkó,povroh hnědý ee zrnky slídy. - I.č. 182,
22 zlomlru nádob,avitle hned! povroh. - I.č. 183: 9 zlomk~ nádob, povroh šedohnědý. - I.
a. 1841 4 zlomky, načervenalý povr ch. - I.č. 185: (14.8. 1942) zlomek prohnutého hrdla
a vyhnutým okrajem, na hrdle tři vodorovné rý!lcy, povroh světle hnědý, v. 20 mm. - I.č.
193: 9 zlomk4 trubičky z tenkého bronzového pleohu. - I.č.3011 zlomek stěny e vodorovnl
vytaleným jazykovitým výčnělkem a rozekl&D1m zakončením, povroh světle hnědý, d. 39 mm.
- I.!. 202: zlomek podhrdlí • jazykovitým,vzhdru vytaženým plastickým výčnělkem a úzkou
nalepenou páakou,povroh šedý,přepálený,d. 79,5 mm. - I.č. 203: mírně kuželovitě sevřen!
rovný ouaj,povrch evětle hnědý e kaménky, d. 21 mm. - I.č. 204: zlomek z rozmezí rovné
pods tayY a rozevřené stěny, povrch llutošedý, zdrsněný, v. 25 mm. - I.č. 2051 14 střepd
z róznýoh nádob. - I.č. 206: (J.B.1942 - etřepoviště ne jižním obvodu mohyly) 59 zlomkd
patrni z nádoby 1.č.194. - I.č. 207: zlomek tenkostěnné přihlazené výdutě, povroh šedohnědý, d. 70 mm. - I.č. 208: dva drobn~ uhlíky. - I.č. 210: (10.8.1942 - 4.etřepoviětl)
8 zlomkd prohnutě sevřeného ludla velké nádoby, povrch šedý. - I.ě. 2111 zlomek rovn4
podstavy• ěiatí tenké stěny, povrch šedo!lutf, skvrnitý, d. 56 mm. - J.ě. 213: spodní
ěást stěny nádoby,povrch šedý, d. 89 mm. - I.ě. 215: zlomek výdutě s plastickou nelepenou páskou a ov.Unými důlky,povroh ěedohnědý s křemínky, d. 102 mm. - I.ě. 2161 2 zlomky z podhrdlí e masivní nalepenou páskou s ov.Unými dtUky, povrch světle hnědý s ke.m~nlcy, d. 77 a 104 mm. - I.ě. 217: zlomek podbrdlí s nízkou nelepenou páskou s důlky vedenými zprava, povroh šedožlutf s křemínky a slídou, d. 53 mm.. - I.ň. 218: dva zlomky Tfdutě e vodorovným
až šikmo etáěeným hU11tým rýhováním, povroh ěedoěerný, d. 62 a 47 mm.
- I.ě .219: zlomek eoudkovit6 nádobky s nižším prohnutým hrdlem a řádkou svislých rýh na
horní části výdutě, povroh hnědý a křemínky, v. 60 mm. - I.ě. 222-2J3t 5. etřepoviětě 14.8.1942 ; i.ě.2221 zlomek velké zásobnice,na rozhraní hrdla a těle nízká nalepená púka e důl)cy,povroh ěedožlutý a křemínky a slídou, d. 53 mm. - I.a. 2231 2 zlomky a plaet1okou páskou s důlky z nádoby 1.ě. 222 , v. 78 mm a 79 mm. - I.č. 224: zlomek podhrdlí
s nízkou páskou e důlky (otisky nehtů), povrch světle hnědý, d. 95 mm. - I.ě. 225t dva
zlomky e vysokou římaovitou páskou e důlky,povrch červenavý, d. 55 a 44 mm. - I.ě. 226 :
zlomek páskového ucha,povroh cihlový, d. 25 mm. - I.č. 227: 1 5 zlomkd nádoby,povroh iedohněd! a křemínky. - I.~. 228: 8 zlom.Jru nádoby, povroh červenavý. - I.ě. 229t 8 zlom.kd
nádoby, povrch šedý. - I.ě. 230: 68 zlomků stěn nádob, povrch světle hnědý. - I.a. 2311
dvs zlomky podstavy nádoby, povrch ěadočervený. - I.č. 2;2: 69 zlomlru nádob, povrch iedsvý o - I.ě. 233: 38 zlomků velké nádoby,povrch ~edohnědý. - I.ě. 233 a: zlomek prohnutého a šikmo ukončeného okraje z nádoby 1.č. 2J3 , v. 42 mm. - I.č. 2)6 1 hrubší etřep,po
vrch llutohnědý, d . 34 mm. - I.č. 23 7-24): západní okraj mohyly 1, 14.8.1942: 1.č. 2J7:
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dve zlomky prohnutého kuželovitého hrdle s rovným ukončením,povroh evětle ~edý, d. 44 a
42 mm. - I,č. 238: zlomek prohnutého hrdl e e oblým okr ajem, povroh ěedočerný, v. 21 mm.
_ I,č. 239: zlomek prohnuté ho hrdle,povroh tmavohnědý, d, 18 mm, - I, č . 240: zlomek ku!elovitého hrdle rovně ukončeného,povroh sv ětle hnědý, d. 21 mm, - I. č. 241: z l omek rovn,bo olu'aje, povroh ~edohn~dý, d. 23 mm . - I,č. 242 : 4 zlomky etiny nádoby, povroh načervenalý . - I.č, 2 431 34 zlomků různýoh nádob. - l,č.24 5 1 22 . 8.1942 - rozptýlené stře py
•• abytku jižní poloviny mohyly I,blíže st ředu vedle příčného průkopu: 1.č . 2 4 5 1 2 4 zloar
tů r ůznfoh nádob,zlom,k kořen• uohe. - I.č. 245 e: te nký , oble ukonč en ý olu'eJ misky ( ?~
povroh llutavý, d. 25 , 5 mm.
M Protivín - pozdní doba hal5tateká : 1. č. 175: zlomek oblého ok.reje mírně rozevfená
mieky • náznakem zalomení etěny,povroh tmav ohnědý ee zrnky křemene,d, 23 mm. - I. č . 186 1
(s okraje mohyly - 22 .8. 1942) zlomek ok.reje polokulovité mističky, povr oh hnědý, d. 32
mm a zl0111ek t,že mi•lcy,d. 50 111111. - I. č, 209 1 (5, 8.194 2 - v hl. 75 om, aei lm od pazo\ll'tov, lipky) zlomek v ýdutě s dvěma svislými rastrovanými pásy, povrob tmavohnědý,tuhova
n!, d. 37 11.111 (obr. 6:3). - I.č. 212 : ( 4, etřepoviště) 3 zlomky prohnutého hrdla, povroh
hnid! ee etopam1 tuhovMí, d . 35 , 35 a 28 mm. - I.č. 2201 (4. etřepoviětě) dva zlCllllQ
menftíbo aoudkovitébo hrnku • prohnutým hrdlem, na lomu řádka hrubýoh hlubokfoh vpiohů,
povroh taavohnfdf • tuhou, povroh tuhovaný, d. 6 3 a 50 llllll. - I,č. 221 1 (4. stfepoviěti)
3 slOlllky aoudkovitébo hrnku• prohnutým hrdlem,materiál tuhový, d. 86, 52 a 46 l1llll, - I.
ě. 234r (5 . 1tfepovilti) 7 zlomků míey se zataženým okreJem,povrcb tmavohnědý a kaminky,
d. nejvitšíbo zlomku 107 mm. - I.č. 235: (5.střepoviětě) zlomek výdutě,povroh šedohnědý
• pfiměeí tuhy,d. 61 llllll . - I.č. 297: 5 zlomk~ labvovité am!orlcy s prohnutým hrdlem eeovitl pfipoJen;fm ke atlačené výduti, na jejímž horním okraji Je výzdobný páe proveden!
v lirotýoh neepojenýoh rýbáoh a 1eatávející z řady tří spuštěných a do eebe vlolen!oh
trojúhelník6,1pojovanýoh ftilanými rýhami, povroh červenohnědý, hrdlo tuhová.no, d. slomkd
73, 44, 36, 35 a 29 11111 (obr. 6r4).
• Protivín - 1tuftí doba bronzová - pozdní doba halštatská (?)t i,č. 214t (4.atfepov15ti) 13 zloaůců nádob.
• Protivín - doba lat,nekár 1.č. 12 5, bronzový náramek z plechu,pr~ř,z těla ve tvaru
C, • jedním konoem trubicovitě rozšířeným a druhým svinutým a zasunutým do 51ršího.Tilo
je členěno 5 ekupinkami po třeoh vytlačenýoh příčných žebírkáob na 5 polí, která jeou
vyplnina 10-11 řadami vJbíjenjcb okrouhljoh bodů; špinavě hnědozelená patina, uvnitf ••
etopami reparace - plech(?), prllměr 90,5 x 80,5, aíla uprostřed 19 x 11, 5 mm,váha 51 g
(obr . 6,2). - I.č. 126, bronzová záponka křížového schématu. Ze středov é destičky vybíhají dvě zúžená ramena p~lkruhovitě ukončená. lllavioe e pfíčným otvorem sedí na sú!en,a
kl'ětu. Základna esovitě ae zvedající patky je trojúhelníková a ukončená pdllu'uhovou záobytkóu •• zobáčkovitým výbělkem. Ia záponoe je zavěšen bronzový lu'ou!ek se 3 drobnjmi
lelezn;fm.1 návlečkami. Výzdoba ramen sestává ze žláblru v trojúhelníkovýoh sestavách, uprostřed atředov4 deatičlcy
je zahloubení•• stopami červené hmoty (email - jantu ?),
naapodu destičky je kruhové zahlouben! a trojúhelníkové je pod zfiladnou patky. Hl.adk'taavoselaná patina, d. 56, prllměr kroulku 15 mm, váha 16 g (obr. 6:1).
Mohyla 1 (?) - I(?) - M Protivín - starší doba bronzová, 1.č. 194 : zlomky hrncovit,
nádoby a mrně r ozevřeným olu'ajem, oblou výdutí a odsazenou podstavou,povroh tmavohnědý
až černj a pískem a křemínky, 11 zlomkd okraje t,že nádoby1 193 zlomků atin;zlomek podst&TJ o prllměru 140 mm; 4 zlomky podhrdlí e kr~tkými úsekovými lebírlcy ae 4 d~lky; 4
zlomky ~ýdutl, d. 353, 112 a 60 mm . - I.č. 195: zlomky amtorovit~ n&doby s ku!elovitým
hrdlem,rovnjm okrajem,klenutou výdutí, na podhrdlí podéln~ masivní Ja~ykov1t4 plaatiok4
výěnilky o povroh llutohnědý (7 zlomků okraje a 84 zlomků stěn).
Posdní doba halětatská: 1. č. 196: 4 zlomky spodku nádoby, povroh ěedoč erný.
Neurěeno , i .č. 197: zlomek podstavy e r ozev ře nou stěnou, povroh ěedý, pía č1tj, Y, ) 9
mm. - I . č o 198: zlomek nálevkovitě rozevřeného ok.reje, povr ch ěedohnědj, v . 27, ½ mm. -
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nespálené ků stky. - I.č.200: uhlíky, - I .č.2 44: (14.8 .1 942) spálené kůstky.

Mohyla 2 - výzkum B.Dubeký 1941 (obr. 2).
Nacházela ee 8 mne jih od mohyly I. Byl to vlastně již jen zbytek mohyly,která byla
rozebrána před příohodem B.Dubského dě l níky. Mezi kameny, v hloubce 50-75 om, byly rozptýlen, předměty, dále zde bylo něko lik kostí ze žárového pohfbu a 3 korále s očky byly
nalezeny v hlíně mimo mohylu.
M Protivín - 1.č. 100: dva zlomky bronzového náramku e pře sahujícími konoi, u nich
výsdoba se skupin příč nýoh a klikatkovýoh rýžek,zelená hladká patina, prŮJII. 75 x 80 mm.
- I.a. 1201 železný o~těp a úzkým listem s plochým žebrem uprostře d, kÓnioká tulejka je
odlomena v týlní čáati, d. 178 mm, váha 65 g (obr . 7:1). ~ I.č. 121 1 železný otevřený
kxuh • tyěinq kruhového(?) průřezu, ke konoŮJII zúžené, vlastní ukončení je mírni peěe
títkovl roz5ířeno.Vt dvou zlomoích,eilně korodováno,prům. 98 mm, váha 44 g {obr. 712). I.ě. 1221 bronzovf prsten ve tvaru uzavřeného kroužku , s plaetiokým1 vývalky na tlle,
světla selen, hladk' patina, prŮJII . 24 mm, vdha 3 g (obr.713). - I.č. 1321 žlutý soudkovitý korálek ae 4 dvojitými modrobílými očky, prům. 19, v 16 mm, vdha 6 g (obr. 811).- I.a. 1331 !lutý koril •• 4 páry modrobílých oček,prŮJII. 12, v. 17 mm, vdha 4, 5 g {obr.
8t2). - I.ě. 1341 llutý korál se 4 dvojicemi modrobílých oč ek,prům. 9-12, v. 16 mm,váha
5 g (obr. 813). - I . ě. 135: malý !lutý nepravidelný korálek s modrobílými oěky, prOmir
9- 11, v.lJ mm, vlilla 2 g (obr. 814). - I.č. 136 1 korál ze ěedomodré sklovit~ hmoty,prOm.
17, v. 9 mm, vdha 5 g (obr. 817). - I.č . 137 : korál ze sytě modrého skla, korodovaný,
prlhl. 17, v. 10 111111, váha 4 g (obr. 818). - I.č. 1)81 podobný korál,prům. 16, v. 9,5 mm,
váha J g (obr . 819) . - I . ě. 1391 podobný korál, prŮJII. 16, v. 9 mm, váha 2,5 g {obr. 81
10). - I . a. 1401 podobni ploěěí korál,prům. 16, v . 8 mm, vdha 3,5 g (obr. 8111). - I.ě.
1411 podobni korál, prům . 15, v. 9 mm, vdha 2 g ( obr. 8112). - I.ě. 1421 podobný korál ,
v. 9,1, prlhl. 15,5 mm, vdha J g (obr. 81lJ). - I .a. 1431 podobný korál, prŮJII. 14,5, v.
9 . . , váha 2 g (obr. 8114). - 1.a. 1441 korál• modrofialového skla, zdobený na booíoh
pferu~enou nepravidelnou klf>katkou (vlnicí) bíl' barvy, pr-wn. 14, v. 9,8 mm, vdha 2,5 g
(obr. 815). - I.ě. 1451 průsvitný, aytě modrý skleněn1 koril eoudeěkovit,ho tiaru,korodovant, prOm~ lJ,5, v. 12,8 mm, váha J g (obr. 816).
Pozn.i Podle B.Dubského, 1949, 73 bylo v mohyle nalezeno celkem 10 koráld a modrobíljmi oěq ~ 12 modrých skleněných korál~, 2 modr, korále e bílou vlnovkou a l modrý aoudeěkovitf korál.
I.ě. 191 1 bronzový prstýnek• tenkého pr ouiku, rozlomený na dva kusy, uproetfed probíhá rf!ka a vyvý~en, okraje jsou na vnější straně pfíčně vroubkované,pr&i. 22 mm (obr.
714).
2. bal "Selek(", ppa o 197/1 (stará lesní odd . 14, nové 11 d 5) ; 2500 m SV od kostela
v Krě1. Skupina 64 kamennfoh mohyl a 41 zachovanýoh,23 poru~en;foh a prokopaných.B.Dubekf
zde prokopal mohyly ě. II,), 4, 5 a 6. Jižně od skupiny mohyl jsou při pot~ěku patrny
nízk, r;f!ovni oké aejpy (obr , 1121 )). Lit.i Dubský 1939-1946, 147-149, 1949, 84-87, 194
-196, 677s Hájek 1954g 1)8, 140, obr. 12:1-9, 11; Jansová 1962 , 319, .obr. 1011-41 BZO
1970, tab. IX:1 -2 (Bene! - Miohálek)i BZO 1975, 90, obr. 10:2 (Frohlich - llichálek)1 AO
čj. 1347/44, 3410/48, 6594/48 a 4864/60 (antropol. posudek) .
Mohyla II - Tfzkwn B.Dubeký 1944 (obr. 4).

Byla to hromada kamení, prWD. 16 m (S- J) a 12 m (V-Z), v. 1,25 m. Vrchní konatru.ko•
byla navrěena z kBlllene kladeného nasucho. Na SZ,eeve rním a j ižním obvodu byly Js:ameny uloženy nebo sapuětlny ě1kmo dovnitf jako deekovit~ plotny délky al 1 m a šířky J0-40 om.
Ostatní kameny byly velikosti do 50 cm.Pod svrchní konstrukcí byla tmavá vrstva a Mdoe
rozhozenými uhlílcy,aíly až 5 om, do níž vyčnívaly kameny spodní konstrukce mohyly. T St
oí pu hromady, na r ozhraní evrohní a spodní konatrukoe, byl vodorovnl položen deakovitý
kMien, d. 1,2 a š. 0,4 - 0,5 m, zapuštěný do tmavé vrstvy . Pod ním byly nalezeny rourko-
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vité kosti e bron zovÁ dýka.Na JZ strané , u této •lesky,byla v tmavé vrstvě nalezena bronzová Jehlice, záušnioe, zlomky spirálových rourek z náhrdelníku, bronzový nár amek, bronzuvý
proužek a zlomek bronzového Ří dl~. ťH rozebírl\!lí spodní konstrukce bylo z J1hifoc,, h
větší i střed.ní kameny byly nepravidelně kladeny ve 2-4 vrstvách a zasypány žlutou piečitou vrstvou. Na SZ straně sahala spodní konstrukce
až na skalnaté podloží, klesaJ í oi
na JZ strani a! do hloubky pře s l m, V písčit é vrstvě mezi kameny byly korodované stř•pJ
a ~lomky hliněného nákončí mioilu. Je zřejmé, že pod velkou kamennou deskou byl ulol•n
kostrový pohfeb. JZ část spodní konetrukoe byla zasypána a neprozkoumána.
Nilez71 ml Praha - starší 1obe bronzová. Bronzov4 Jehli ce s lopatkovitou blavici,na·
rourku, hrot J ahl .v je ulomen,tmavá zemitá patina, d. 58 mm ( obr, 5s 4) .
BronzovÁ dýčka,trojúhelníkovit~,při ostří probíhají ne obou stranách dvě aoubělné rfh:,,
při týlu je zdobená ~rafovený1111 trojúhelníky, světle zelen~ práškovitá patin& , d, 48 Gll.11
(obr. 5 :6). - Bronzový náramek a drátu kruhového průřezu, deformovaný a evinutt dol a
půl dvitu, šedor.elená zem1U patina, prům, J6 mm (obr. 5:7). - Bron:z.ová duěn1oe (Nop„
penring} •točená & dvojitého drátu,a jftdním koncem po sko zeným,šedozeleaé zem1tA ~atinM,
prům. 18 ~ 20 mm ( obr. 515). - Bronzové rourky z náhrdelníku,splráloviti stočen6 ~ (iJ:k4
pleohové prou!)cy,ěedozelená zemitá patina (obr. 51 2 ). - Měděný(?) - broozovy (?) proulek • olámanými okraji a konoi 1 d. 69 mm (obr. 5:1). - Bronzové šídlo, zaohov&né jen ve
atřed.ní čáati,která je koeočtveroov ě rozěífená, oba konce jsou odlomené, d, 18 mm ( obr.
5111). -· Střepy dvojkÓnické oádoblcy s ven vyhnutým okrajem, povrch hnědý d ~unt, oa
rozhraní bylo nasa~eno páskové úěko. - Koflík s vyšším prohnutým hrdlem, ě1rooe ~ydutým
břiohem 0 na rozhr aní je nasazeno púkové úško, povrch světle hnědý, akYrnitý,hlaz~ný. ~.
99 mm (obr . 5:8). - Nádobka s prohnutým hrdlem, vydutým tělem a nezachovaným dnem, ~od
okrajein odlomen výčnělek ( 7), povl'oh šedohnědý až namodralý, korodovaný, v. a·; lllti ( obl'.
5 29). ·- Nálcončí měohu,hliněné, kuželovitého tvaru s podélným ohoum, pouoh jtf Edoben:f
podélnými ~ýhami, evětle hnědý až šedý, hl'ubý, d. 72 mm (obr. 5 :J).
M Protivín - stereí doba bronzová , i.č. 386: {označ.i 1 prstýnek, 2 Jrustky, 1 jehla,
ěáet hrdla } 2 zlomky epilené kosti. - I . č. 387:(označ. l kůstka,uhlíky) 1 ~pálená kllatka ~ ., t téže mohyly snad pochází 1 zlomek hliněného kuželovitého nákončí měohu, \">ři Jehož širším,rovně seříznutém ukončení jsou nepravidelné třásňovité rýžky, užěi ~•končení
ee nezachovalo, d. 48 mm, povrch světle hnědý, zdrsněný (M Protivín, 1.č. 190).

hoře ukončenou"

Mohyla 3 - výzkum B.Dubekj 1945 (obr. 4).
Byla navr~ena na svahovitém teránu, klesajícím od východu k západu, její obvod měfil
n& úroTn1 22 m, eiikmá ,-ýěka při výohod.ním okraji l,J m, při západním 1, 5 111. Byla elohn11
~ kainend velikoat i až 2 x 2 nebo 2 x J,5 dm, uprostřed povrohu byla okrouhl$ prolillina
o p~wneru 1,4 m a hl. 2 dm. Celý povrch motcyly pokrýval mech. Při východním obvodu byly
dovniif zapuětěny větší kamefll' (J x 3,5 dm) až do písčitého podloží, o~tetn:í do~a.ho~aly
na 3kálu~ Při proláklině byly deekovit, kameny (velké 4 x 6 dm). Kubatura ~rohní konetrukoe činila ~O m3 kamene.
V prolálclině,v hloubce 40 cm byl tuhový střep s ovaleným okrajem,svisle hřebenovaný.
Ve etfedu mohyly byla na úrovni tmavá vrstva síly až 5 om na ploěe 2 ~ l ,8 m; • ní ležely 4 tuhové střepy, z nioh dva patří nádobě, jejíž okraj byl nalezen poá proláklinou,
dva maně! ;iádoboe svisle hřebsnovaná. Dále byla v tmavé uehě nalezena miska ~ daHií
nádobka ~ 9rohýbanými stěnami a na podhrdlí s řádkou Jamek: uhlíky va ~retvě pooh!zejí
z dubu nebe buku.Dále jeětě nalezeny J kůstky. Skalnaté podloží úrovně klesalo k JV obvodu do hl . 3 del a~ k šikmo zapuě t ěným velkým kamenům a bylo z aplněno píe ěi tou Atěrkovi 
tou ~rst~ou ; 7 níž na ploěe 1,2 m2 bylo nale ze no 6 apálenýoh koetí , JO r oz~týlenýo h Jantarovýoh korálů a otřepy misky se zate~eným okrajem a st opami tuhování povrohu.
Nálezy , 14 Protivin - pozdn í doba haHitateká: 1.č. l 46: (28.7, 194 4 ) 4 zlomky masivní
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st ěny oádoby,povroh hnědočervený, d. 110Jvě l iá í ho zlomku 195 mm. - I.č. 247 1 zlomek kuhloviti sevřeného hrdla• tenkým rovným olU'ajem,povroh šedohnědý s křemínky, d. 61, 5 mm.
- I.č. 248: dva zlomky páekovýoh ouěak, povroh šedohnědý , d. 31 a 36,5 mm. - I.č. 2491
50 zlomků l'llzných nádob. - I.č.2501 část nízké mlsky e masivní rovnou podetavou a e lomem k ni!šímu hrdlu, okraj nezachovaný, materiále hrudkami tuhl', v. 56 mm. - I.č. 251:
zlomek podstavy a částí stěny, v. 55 mm. - I.č. 252: 4 zlomky misky s mírně zataieným,
oble ukončenjm okrajem, povroh červanohnědy, stopy tuhová.ni. - I.č. 4181 kostička.
M Protivín - doba latáneká1 1.č. 2581 (14.8.19 44 ) zlomek ovaleného okraje se dvima
lláblcy na hrdle a zlomek podhrdlí téže nádoby, materiál tuhový, d. 99 mm a 40 mm. - I.č.
259r slC1Dek etiny nádoby a hustým svislým hřebenová.nú , materiál tuhový, d. 68 mm. - I.
č. 260r slomek at~ny • op~ýakan:fm povrchem a 4 zlomky et~n nádoby, lll8ter1'1 tuhový, 4.
109, 141, 43 a 70 mm. - I.č. 2611 14 zlomků oádob, materiál tuhový.
Ril Praha - pocdní doba halitatsk,, 1.6.? : JO janta.rovýoh korálů, z toho 26 kulov1tfoh ploohfob a 4 aoudečkov1t, s podélným otvorem (obr. 4).

Mohyla 4 - výskum B.Dubeký 1945.
Waohúela •• v blízkosti mohyly č.J . Byla alolena s kamenů,e niohl nejvlt§í ok.rajov,
byly velikosti al lx 0,6 x O,S m. Prómir mohyly 5 m, kollli v. při aipadn:ím obvodu 1,3,
při vfohocllúa 0,7 m. Pod kamennou konatruko! byla itirkovtt, píačit, vretva o aíl• 2-J
da, v nťl byl při povrohu nalezen rozlomený korál• očq (oba elomk.y byly od tebe vsd,leny 2 a) a etfep s tuhov, hlíny, nille hřobenovaný, ve dtií hlouboe bylo .oaluenor 6
1thpd súobnioov1t4 n!doby, etfep nidoby s uchem, 4 střepy nádoby s prohnut!m hrdlem•
) etřepy mal, červen& nidobq - tyto zlomky keramiky patří etarM dob! bronzov&. V mohyle byl ulolen •tarobronzovl pohřeb, který byl poru~en v mladií dobl laténak4.
Bileqi M Píeek - pozdní doba hal~tateká- lat4nak,, 1.a. A l08lr polovilla llut~bo korálu•• 4 páry mod1'obílfoh oěek, ve dvou slo.moíoh, prdm. 24, v. 22 DIDI (obr. 9). Ulolení
ke~amiky není známo (ena4 n~kter4 ~e etřepO ulo!ený<Jb v M Protivín bez blil~ích ádajd).
Kobyla 5 - vjskum BoDubaký 1948.

Hromada kamene , navršen, • kemenů bez preti,prům. 7 x 6,5 m, v. 0,75 m. la úrovni by~
ly nalezeny) etfepy • vltAí n&doby pozdně halltatak,. Ulo!erú nálezd není cnelsno.
Kobyla 6 - vfslwm B.Dubr,ký 1948.
Vybudovani • kamend bes hlinitáho sásypu,prllm. 5, v. 0,7 m.V ní ani na Úl'ovni nebyly
u~inlny
nálezy.
z ~o.byl: v leee Selek, jsou ulo!eny v K P.rotivín be• blilšíoh ~dejd tyto náles11Posdn! doba halltaiak,1 1. ! ol57a zlomek masivní mieky polokulovit,ho tvaru e nepatrně satalenjm obltm okrajem, povroh evětle hnědý s kam~.nky, d. 50 mm {snad s mohyly ě. 3) (obr.
1816). - I . ~. 158, zlomek epodltu etiny s odsazenou podstavou, povrah oihlovt, ~. 34 ma.
- I.~o 160 s 2 korodovan4 etfepy. - Doba laténsk&1 1.~. 1591 4 slomky stěn n&dob, povroh
korodovant, .rnater1'1 tuhový.

1,d.n,

3. 'l'ral •S•l•k'"• ppě. 197/1 (st~ lesní odd. 14, nov, II d ))1 ooa 2700 m SV od to1tola v ~a1, .na aeve% a SV od ekup1113 mohyl eub ě. 2. Sídlišti s pozdní doby halltatak4
(o~~ o l1J). Lit.i !ZO 1970, 151, tab~ IXa2, IXXVIIIt) {Benel - Miohálek)J BZO 1975, 90,
9b~. lOaJ (~%Óhl1oh - Miohálek).
l'1•~1a mlomky keramiky v M Protivín, i o5. 303-3051 v K Písek, pM~.6. 84/76.

4. bal IOJtopan1na 11
VSf od ko1 t ol a

("V kopanináoh", "U dubu", "Kouty"), pplS. 172 a 227J

2300-2800

11

~ Jttěi

(et o l esní oddolB). Skupina 14 kamennýoh mohyl v 6 akup1nk(oh (po
l, 2 1 2, 4, 4 a 1) ~ BeDl..lbeký prokopal~ t6to trati mohylu ě. 7 (obr. 1:4). Lit.a Dub1ký

1349, 196•191, 3851 Janeovt 1962, 319-)20, obr. 10r5-10i BZO 1970, tab. II112 (DeneA Miohálek,, DZO 1975 ~ 90• ~b~. 1014 ( Prohlioh - M1ohálek) 1 AÚ ěj. 1260 a 1266/44.
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Mohyle 7 - rozebrána v nepřítomnoeti B,Dubekého v rooe 1944,
Byla navršena ke skalnímu výo hozu e kubatura kamene byla 2) m3, Ke skaln ímu podlofí
byly přil oženy et řepv pozdně halětetské nádoby tuhovaného povrohu,etřepy tuhovýoh nádob
s nelepenou plasti ckou p4ekou a střep z okraj e latén ské misky.
Nálezy1 M Protiv í n - doba laténeká1 i. č. 1161 soudečkovitá nádoba ee zú! eným hrdlem,
esovitě přeoháze j íoím v klenuté tělo, povroh tuhový, otřelý, zaohovaná v. 104 mm (obr.
1012). - I .č . 352: ) zlomky nádoby a rovně ukončeným okrajem a kÓnioky sevřeným prohnutým hrdlem,materiál tuhový, d. 56, 41 a 25 mm (obr. 10: ) ). - I.č. 388: tuhová eitulovitá
nádoba v 5 zlomoíoh s nízkým, mírně prohnutým hrdlem a oblým okrajem, na podhrdlí nalepená plaetioká páska, st řídavě nahoře i dole promačkaná, v. asi 160 mm (obr, 10 11).
5, Tra\ "Kopanina", ppč. 227 (staré lesní odd. 18); ostatní údaje jako sub 4. liladěí
doba laténská - sídliště; nález z r , 1944 (obr. 115). Lit., Dubský 1949, 196-197,249,385s
Janeová 1962, 320; AÓ čj. 1266/44; BZO 1975, 90 (Frohlioh - Miohálek).
Nález11 NIi Praha, přír.č. 23/45: zlomek skleněného náramku z modrého skla, jednodule
profilovaného s bílou vlnovkovitou nití (obr. 9). Zlomky keramiky (tuhová,na kruhu praoovaná, dva ee svislým hfebenováním) jsou nezvěetn,, byly nalezeny v hlouboe 1 dm.

6 . Tra\ "Kopanina", ppč. 172 (staré lesní odd. 18)1 2900 m SV od kostela v Krči, nad
levjm břehem pot~čku pfitékajíoího od návrěí Kometa,po jeho! březíoh ee naoházejí níské
meněí rf!ovnioké eejpy,Skupine asi 8 kamennýoh moh31,vitšinou porušenýob odebíráním kamene (obr. 116). Lit.r BZO 1975, 90, obr. 10 :6 (Frohlioh - M1ohálek).
7. Tra\ "Smettrne" ("Ne Smeteně", "Smetana Máobovská", "Ostrý vrah"), ppč. 172 (etar4
leení odd. 16)1 2800 m VSV od kostela v Krči, na ji!ním a JZ svahu Ostrého vrohu. DYě
skupiny kamennýoh mohyl (oelkem 17 mohyl, obr. 117). Lit., BZO 1975,90, obr.1017 (Frohlich - JUohálek).
8. Tra\ "Smetana" ("Na Smetaně", "Smetana Máohovská"),ppč, 172 (staré lesní odd. 16,
nov, 12 a 4); )300 m SV od kostele v Krči. Skupina aei 17 mohyl kemennýoh a porušenýoh,
B.Dubský prokopal moh3ly č. 9 a 10 (obr. 1:8). Lit.r Dubský 1949,84, 6771 Janaod 1962.

318, obr . 811-31 BZO 1970, tab. II15 (Beneě - lliohálek)1 AÚ čj. 1561/44, 3410/48.
Moh3la 9 - výzkum B,Dubský 1948,
Byla navršena z pouhýoh kamend,ve středu byla svisle zapuštěná kamenná deska; pfi ní
byly nalezeny zlomky většíoh nádob.
5álezy1 K Písek - starší doba bronzová, i,č. A 10821 40 zlomkd amforovité nádoby,dva
zlomky zdobeny plaatiokou nelepenou páskou s nepravidelnými oválnými ddllcy, povroh hně 
dý, materiál a křemínky (obr. 9).
Moh3le 10 - výzkum B.Dubský 1948.
Byla navršena z kamen~, které byly ve středu vybrány v průměru 2 m, do hloubky 6 dm .
Na ó.rovni moh3ly byl nalezen bronzový kruh a zlomky dvou misek.
Nálezy: M Protivín - doba laténská: i,č. 1271 uzavřený litý tenký bronzový náramek
(kruh) & tělem se dvěma podélnými žebírky na střeohovitě vyhráněn~ vnější straně,tmavo
zelen! patina, prwn. 67 x 68 mm, váha 4,5 g (obr. 1413). - I.č. 273: 10 zlomlro mísy ee
zate!eným okrajem s oblým ukonč ením, povroh tmavohnědý a! šedý, v. 58 mm (obr. 1412). I.o. 2961 6 zlomlro mísy se zata!eným okrajem,ěikmo dovnitř seříznutým, povrch šedohnidi
etopy tuhování, d . 126. 51, 54, 67, 59 e 3) mm (obr. 14 : 1).
9 , Tra\ "U Johanovy louky" ("U křížku"), ppč. 172 (steré lesní odd,)5, nov~ 12 b l);
3300 m SV od kostela v Krči, nad pravým břehem pot~čku, podél něhož se táhnou men ěí rý!ovnioké eejpy. Skupina 15- 18 kamenných mohyl,poruěenýoh. B,Dubeký prokopal mohy lu č, A
(obx. 1:9). Lit .i Dubský 1949, 6771 Jansová 1962, ) 16, 318, obr. 711-61 BZO 1970 , tat> .
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ll,4 (Bene~ - Miohálek ) 1 BZO 1975, 90 , obr. 10s9 (Frohlich - Michálek); AÚ
)410/48.

ěj.

1563/44,

Mohyla 8 - výzkum B.Dubeký 1948 (obr. 11).
Davrěená pouze z kamenů, prilm. 10 x 13 m. Při západním obvodu byly J vratvy deekovitýoh,vodorovni ne sebe polo!enýoh kamenů. uprostřed pod proláklinou na povrohu byly zapuět!ny 5 dm vyeoki kameny kolem žárového pohřbu (d~tekého ?), ulo!eného na úrovni. Pf1
pohi'bu byly nalezeJll' dva bronzové nbamky a 6 nádobek.
N'1eay1 M Protivín - pozdní doba halitateká1 i.č.lJOa malý bronzovf nb8111ek s tyěin
ky čočkovitého průfezu, • přelo!enými a mírni zeaílenými,rovni ••říznutými konoi, hfbet
hladkf, pfi konoíoh 3 skupiny tří rflek, lesklá tmavozelená patina, prWr 54 z 42 mm,
viha 17 g (obr.1211). - I.č. 1311 malý bronzový náramek jako předohozí,na vnitřní atranl tlla atopy leleza, prllm. 54 z 43 mm, váha 16,5 g (obr. 1212). - I.č. 1031 eoudkovitt
hrnek a rovn! ••físnutým o]Cl'ajem,pod ním probíhá řádka ~ikmýoh vrypů a uprostřed vfdutl
jaou koleny evial,ho óěka oválného průřezu,povroh ~edohnidý, v. 97 mm (obr. l3s3). - I.
č. 1041 a1niaturní mietička • rovni eefíznutým okrajem a oblým epodkem,povroh tmavohnldf, popraekanf, • kfemínky, v. 23 mm (obr. 1312). - I.č. 1111 menií mieka e prohnutja
hl'dlem, na oetr4m lOG1u je fádka evielýoh hlub~íoh rýlek, povroh červenobnldf, tuhovanta
slomek oJuaje t,!e miekysv.mieky 54 mm (obr. 1214). - I.č. 1141 eoudkov1tt hrnek• nístfia, t,a11 kolm:fm hrdlem a rovn:fm ukončením okraje, na podhrdlí hlubot, ov'1n4 ddlky,
tllo je a1tulov1tl eevfen& a! k rovni podst~vl, nad jejím! odeazel1Íll probíh& Aa etlnl
f,dka ovilnýoh ddlkd, povrch tmavohnldý • kam&nky, v. 113 mm (obr. 1311). - I.~. 2751
slomek hlub~í mísy • dovnitf satalenlm obl:fm okrajem, na lemu je fádka zleva vedenfoh
ddlkd • milkjm otlakem nehtu a vfdul je ozdobena ~ikmými páay nehtových vrypd, povroh
tmavohnld1, v mater1ilu tuha, v. 87 mm (obr . 1213).

10. Tl'a\ •Peoiv'1", ppa. 172 (st.lesní odd. 30, polesí V!ete~), 4000 m BV od koatela
v Kdi, 500 • SZ od vrohu Kometa (576,8 m). Bkupina kamenn!oh neporuienýoh mohyl (obr.
1110). Lit.s BZO 1974, 214 (Prohlioh)J BZO 1975, 90, obr. lOslO (Prohlioh - Mioh'1et).
11. Tra\ •Ja:,", pp!. 260 (etar, lesní odd. 15, nová 13 a 2)1 2000 m SV od kostela
v Kr~1. Skupina 5-6 mohyl poru5enfoh pf1 atavbl leen:! oplooenlcy r. 1963, kdy bJly 2 mobyly soela zni~eny. Bevernl od skupiny pf1 potoce pás velkých a vysokýoh aejpd (1tfoedovlkfoh? - ob~. 1111). Lit.J BZO 1963, 41 (Beneš); BZO 1966, 70 C•rohlioh - 111.ohilek)J
BZO 1970, tab. Dsll {Benei - Kioh'1.et)1 BZO 1975,90, obr. 10111 (Prohlioh - IUohilek).
JJ'1esys • Písek - doba lattfoekác 1.~.J. 1245• 12 slom.kd tuhovfoh nádob (s rosruhn,Oh
a sni~enioh mohyl, •~r J.11.196)). Posn.1 lelezni sekerka a tulejkou,enad ze zni~enloh
mebyl, alla být odevzd&a do• Protivín (sde nenalezena).

V•

Protivín jsou d'1e uloleny nálezy z mohyl na tl~ínovak,m kataetru,kter4 vlak nejaou blíle ur!eny do 3•4Jlotl1vfoh oelkd mohyl,je u niob uvedena pouse lokalita Tiiínovt
1 . Z mohyl prokopanfoh v leteoh 1941-1942 (pocházejíc mohyl v trati S:fkovka a Sel•ki, nale lok.~o B 1, B 2) - stBl'ií doba bronzová, 1.o. 1881 zlom.ek ven vyhnut,ho okraje, povroh avltle hnědý, d. 34 mm. - I.č. 1891 23 etřepd, povrch oJuovt a! oihlovl lulldf. • Posdrú doba halltat•ki1 1.č. 187s zlomek mieky ee zata!eným olcrajem,povroh lulldt,
d. 52 111 (obr~ 18s7).
2. Z mohyl prokopanýoh v rooe 1948 (14.8.1948, n'1ezy mohou poohúet m mohyl v trati
Sel1ki, S.metane a U Johanovy louky, lok.ě . B 2, B 8 a B 9) - pozdní doba halltateki1 1.
~. 25)~ dva zlanky vtd,utě a podhrdlí lahvovit, arnforky e řádkou men~íoh vp1ohd u lomu,
dold po T;tduti pak •padají prúdn4 trojdhelnílcy, vymezen& žlábky s hrozníčkem ddl.kd na
1podní~ vroholu,pro• tor mezi trojúhelníky je vyplněn ~ikmým koeoětverečným mřílkováním,
pov~oh tma~ohn!dý, tuhovaný, d. 75 a 68 mm {obr. 15 13). - I.č. 2541 5 zlOlllků podhrdlí a
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výduti lahvovité amforlcy ae avialými, zevnitř vytlaěova.nými hladkými vypnul1nam1 na výduti, povrch tmavohnědý, tuhovanf, d. 75, 73 , 64, 53 a 41 mm (obr. 1511). - I.ě. 255 1 2
zlomky apodku nádoby a rovnou podatavou, povrch tmavohnidý, hlazený al leětěnf • ěerným.
potahem,d. 42 mm a 46 mm. - I.ě. 2561 zlomek malé polokulovité miatiělcy s oblým okrajem
i dnem, povrch hnldoěedý,uvnitf tuhovanf, materiil • kaménky, v. asi 41 mm (obr . 1512).
- I.ě. 2571 dva slomky etin nidob, povrch hnidf al hnědoěedf, d. 85 a 61 mm.
). Z mohyl prokopanfch B.Dubak:fm v letech 1941, 1942, 1944,1945 a 1948 v tlěínovakéa
pole•í, bes bliliího oznaěení lokality a ěísla mohyly - atarěí doba bronzová, i.ě. 1071
aenií pohárek• nilevkovitl rosevfen;#m hrdlem, tllo ae svírá k odsazené pod1tavl,povroh
avltle hnldf,podatava sdranlna, v. 69 mm. Rikolik drobných zlomkd patrni tého! pohárku.
- I.ě.1171 zlomek výduti amtorov1t4 súobnioe,pod rozevřeným hrdlem je nalepena masivní
púka • ddlky, povrch avltle hnid!, výdu\ je vodorovnl zdrsněna, d. 138 mm. - I.ě. 1181
sl0111ek podhrdlí amtorovit4 sáaobnice • plaa~iokou nalepenou púkou • hlubokými oviln:fmi
ddlk;J a nebtovit:fmi sáitipy veden:fmi zleva a• masivním jazykovitým vfěnllkem vodorovni
, vytalen;fa,povrch avětle hnldf, d. 128 mm. Zlomek téle záaobnic• • plaatick;#a výěnilkem,
d. 69 •• - I.ě. 1191 zlomek kuleloviti aevfeného hrdla a klenut, výduti emtorovité •'aobnioe,na roshraní nísk, plaatick, páaka • ddlq a zúek:y,s púk:y vybíh' vodorovn1 jasykovit! vtěnělek t4měf obd4ln,ho prdřesu,ktert je zhora mírni promáčknutf,povroh avitle hnědi, popraekanj, d. 156 mm. - I.~. 2621 81 slomkd různfoh nádob, povroh iedohnidf
a iedavf, materiil a kamánky. - I.č. 2631 16 zlomkd růsnýoh nádob, povroh ilutohnidf. I.ě. 2641 111 zlomkd rdznjoh nádob,povroh cihlovl ěerven,,materiil ae zrnky alídy. - I.
4. 2651 88 slomkd nádoby•• sevřenou podstavou a rovným dnem, tělo je alabě svisle pr•tovaná, povrch iedohnldf, TJhlazenf. - I.!. 2671 47 slomkd nidob, povrch naěervenalf,
aateriil • píakem. - I.ě. 268r 78 slom1ol nádob,povroh šedohnědý, materiil • většími kam,nky, povrch korodov•nt a atrlenf. - I.č. 2691 49 zlom.lm stěn nádob, povroh llutohdj.
- I.č. 2711 5 zlom.kd rovn4 pod1tavy nádoby, odsazen, od rosevírajíoí •• etiny !1'1>kem,
povrch avltle o'Jcrovf, prdm.pod1tavy ooa 90 mm. - I.č. 2831 zlomek z rosmesí klenut4 vfdutl a hranko~ odeazen,ho prohnut4ho hrdla, povrch šedočernf, d. 40 llllll. - 1.č. 2761 dva
slceky dovnit, vklopeného ku!elovit4ho okraje, povroh hnědý al načerveD.alf, materi'1
• kamenn;fmi zrnky. - I.č. 2771 slomek obl' široká výduti• ostře atupínkovitl odaazenjm
kofenem hrdla, povrch šedohnldf, akvrnitf, d, 89 llllll, - I.ě. 2861 zlomek rovn4 podatavy
• oble Yybíhajíoí atěnou,na1podu výzdoba ve tvaru dvou kfí!ícíoh se llábkd,povrch svitl• šedohnldf, d. 41 mm. - I.č. 308r zlomek masivní 1tlny,z níl vybíhá plastický jazykovitf, oble ukončený vfčnllek, povrch šedook.rovf, materiil s křemennjmi srnky, v. 61 • ·
- I.č.3091 zlOJJ1ek podh.rdlí • vodorovně vyta!eným rozeklaným plastickým vfěnělkem • nízk4 eprjekené púky,povrch okrovf,ekvrnitf, materiál.• pískem a křemínky, d. 81 mm. - I.
ň. 3101 zlomek etiny a vodorovni Yyta!en;fm jazykovitým výčnělkem, povroh lluto5edf, d.
48 an. - I.č. 3llt alomek prohnut~ho podhrdlí • polovinou rozeklan6ho výčnělku, povrch
5edf,pfepilenf,v.51 mm. - I.č. 3121 zlomek velk' zásobnice se stopou pod~lného výčnělku
na podhrdlí,odra!eného z plastické pás)cy e ddlky, povroh ěedo!lutý, materiil se slídou,
d. 92 mm. - I.č. 3131 zlomek podhrdlí • plastickou nalepenou páskou ae ěikmými ddlky a
krátk;fm1, zleva vedenými nehtovitjmi otisky, povrch ěedohnidf, materiil • křemínky, d.
68 mm. - I.č. 314: slomek s nalepenou ?y~§í oblou plaatiokou páskou a hlubokými sUezy,
povroh ěedý,materi'1 a kaménky, d,46 lllll. - I 0 č. 315: zlomek e nízkou a úzkou plaatiokou
púkou, členěnou zleva vedenými nehtovitými otisky, povrch ěedollutj, d. 37 mm. - I.ň.
3161 4 zlomky nádob se zbytky nalepených plastických pásek• ovilnými d~lky,1 slomek ae
atopou odra!en6ho páskového uoha, povrch hnědavf, d. 61, 33, 31 a 30 mm. - I.č. 3171 4
zlomky•• sbytky nalepených plaatiokých pásek e nepravidelnými d~llcy,povrch !lutohnldf,
d.42, 31, 31 a )O mm. - I.č. 3181 3 zlomky nádob se stopami otfelých plaetiokýoh pUek,
povrch šedohnědý al tmavohnědý , d. 63, 34 e 29 mm. - I . č. 3191 zlomek e1rok~bo hrnku
e esovitě prohnutým hrdlem e oblou výduti, hrdlo přepíná páakov~ uoho veden~ E olU'eje,
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povror, ckrový,v , 52 , /\,u r:: ha ;: ;, mm . - l. č . );:O: zl omek okra j e hrnku a t é ·· iH kolmými etě
n8J!l1,zú!ujícími ee kt1 spodku, z c,k.ra,1e vybíhi§ maelvnějěí páekov, ucho,př1 ,1 ehož eprJdnÍm
kofe n1 ,jsou dva u,Hky , povrch i'le dc,hněňý, mr.teriál e křemínky , v , '50 , ě.uoba 20 mm. - I.
č. Ja: zlc,mek výduti! ve l.k ,;. Rmfnry
a meei vním páskovým uchem pod hrdlem, 2eea2eným do
stěny pomocí dvcu čepov itých zátek, povrch truavc,hnědý, materiále pískem a křemínk}, d,
74, fi . ucha 37 lill!I. - I.č, 32i : zlomek ee silným páskovým uchem , povrch ~lutoeedý,přep4lený, d. ~.1 , r,, A.ucha 26 mm. - l.č. 32 3: d ome k. 111 podhrdlí amfory se evialým tyčinko't':fm
uchem, zasa zeným do etěnJ pomocí dvou č epů, povrch ňedohnědý, d , 52 , ~.ucha 18 mm. - I.
č, 324 1 zlomek hrdle e~f cry s p~ekovým uohem,povroh ěedoo krový, v. 69, A. ucha 24 mm , I,č, )25 1 pás ková ucho a dvěma rátkov1tým1 čepy,povroh šedožlut ý , d, 80, fi. 29 mm, - I.
č, 32 6, r.lomek n4doby (amforky) a oblým svislým páskovým ouěkem ,povrch ěed ohnědý,d, Jl,
~. ouěk a 1) , 5 mm. - I . č. 327: zlomek st~ny e horním koře nem páskového uoha, d, 37, 5 mm.
- I.č, 328: 7.l omek e tin1 s kořenem Airěího páskového ucha (hrnku-runforky ?) , povrch AeJAvý, d , 42,~ mm. - I.č. 329: zlomek podhrdlí 8.lllfor ovit é nádoby(?) a kořenem ~irAího
p4skového uoha, povrch evětle okrový, d, 65 mm. - I.č. 330: zlomek stěny vět ší nádoby a,
etc,pcu po odrežen~m p!ÍekcvÁm uchu,povr cb světle hnědý, d. 59 mm. - I.ě. 331: zlomek 'ffdutě e odrežen~ín tyčinko vým (?) uchem ov álného průřezu,povrch červenavý, d. 54 mm. - I.
č , ))2 : zlome k e tP-ny zásobni ce
se stopou odraženého tunel.ovité ho ucha spojeného e páekou,povrch světle hnidý, d. 75,J mm. - I.č. 333: 4 zlomky ploohýoh páskových uoh různých
nádo b,povrob tn~davý A flutý, ě .uo h 37, 29 , 24 a 15 mm. - l .č. 3)41 zlomek drobného péak011~ho <'U!'ka, upr o střed ee ?.lábkem, povrch šedohnědý, d. 20 , li, 17 mm. - I. č . )35: k.rá:tký, r ozeklaný ja zykovitý výčněle k, formovaný jako dolů zahnut é páskové ucho, e čepem pro
nasRzení do stěny,povrch 8 8d o hnědý,elabě přepálený ,d , )3 , 5 mm. - I.č. 336: zlomek et~ny
ee zby t kem páskového ucha, povroh še dočerný, materiále kaménky, d. 43 mm. - I,č. )37:
plochá, ne patrně oov n itř vklenutá podstava te nkostěnné nádoby, povroh šedohnědý, průměr
dna oc a 42 mm. - I,č . 3)8 : zlome k podetavy, povrch o!U'ový, d. 5) mm. - I.č. 339 : zlomek
vej č 1t ě sev řeného epodku nádoby se slabě odsazenou plochou podstavou, povr ch šed ohně dý,
pr 1'un, l'.lC 8 83 mm, - I.č, 340: dva ,; lomky z rozmezí rozevřeného spodku e pl oché podstavy
d s obnioe ee svislým drsně n ím těla,povrch hněd ý , d.114 a 63 mm , ·• I.č . 341: zlomek rovn~,uorostřed ne patr n ě zeeílenP podstavy velké nádoby,povroh 6erven onně d ý ,materiál s kea~nky , p r ům. cu & 110 mm, - I,č. 342 : 5 z lomků rovné podstavy vel ké nádoby , povrch oran:•.ový a ž okrový , pr1'1IDé r oc a 1 50 nun. - 1.č. 34J : 7 zlom.k~ masivní rovné podatavy, povrob
lměd avý, materiál a kaménky, d , největšího z lomku 104 mm. I,č. 344: dva zlomky mírně
kÓni cky sevř~ ného s podku zá.eobnioe e vodor ovným pretováním, povrch hnědý, d, 106 mm. T,č, ) 45: zlomek
z r ozmezí rozevřené stěny a nepatrně odsazené rovné podstavy, povrch
;,luto ~edý , d. 100 mm. - I.č. '346: 3 zlomky silně roze vřené ho spodku, v ýra zně odsa zené ho
od mflaivní podetavy , povroh Aedookro vý ,materiál e kaménky, d, 59 , 43 a 22 ll!DJ, - I.č.347:
ai lná rovná podstava ee stopou tenké odsazené stěny, povrch šedohnědý, skvrnitý, d. 106
mm , - I, č , 348 : 1~ zlomků z rozmezí spodku a odsazené rovné podstavy vět : , t ch nádob, povrch šedý a! okr ový . - I ,č, 349: 6 zlomk~ z rozmezí spodku a ne odsa zanP po1etavy vět ších
u4dob. - I. č . 371: 3 z lomky kÓnioky sevřeného h:rdla e vyhnutým ukonč enílll, pcvroh tmavohnědý , korodovaný, d. 42 , 36 a 34 mm . -· I.č. 372: .:iva zlomky eilně vyhnut6ho hrdla amtorov l té nádoby, povr ch žlutohně dý, d. 67 a 21 mm. - I.č. 373: 3 zlomky vyhnutého okraje
amforovité z4eobn1oe,povr oh ~edoč erný,meter i á.l e kamé nky, d. 66 , 38 a 19 mm. - I.č.)741
zlomek mírně vyhnutého o!U'aje aei ZRBobnioe, povrch bnědošedý, z drsněný al rýhovaný, materiál e kamtSnlcy, d , 94 mm, - I.č. 375: zlomek t er.k Pb o, o ble ukonc'enéh o okraj& vakovité
z 4sobnloe ( ?) , d. 48 mm . · . -~ . č , 376 : d omek o!U' aje misky a ven vyloženým oltraje111, povroh
i<e dový , d . ) O l!llll. - I.č. 3771 zlomek r ozttv f ené misky e oblým,n& epodu p:r oi lábnutým ukon·:enfm,povroh světle okrový , d. 55 aun, .. I. č , J78 , dva dt:1mlcy kuž elc,vltě sev řených hrdel
a V'/h :1u tým ukoné en·(m okr Rje, povrch orAn žový , d. ) 7 A V i mrr. , - :C. <" . :·'{<.,; , r.:,omek ,1bl6ho ,
vn ň p11d i, hrAr1ého okre ,1 e r o7.avfrint'í miRky, pcw l'ot; ň erl ý , a . :: o mm, - .( , č . J MO: :G:i om,,a,: ~ rosm•nf m•· kce hrAnk o 11 nrl nA ;-: e n ,; !in rnd hr cJJ-{ v1:111< ,; n.:írlnby , p1'vroh hn i- o ~w ý ,d, SC:, tntn. - I, č , lé\l:
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16 sl0112lc'd maaivníoh, ven alabi vyhnutých a rovně ukončených okrajů nádob, povroh avětle
hnid;. - I.ě. )821 24 zlomků mírně prohnutých & oble ukončenýoh ok.rejd, povroh hnědý a
Aedočern;. - I.č. )6)1 17 zlomlru oblých okrajů nádob,povrch okrový,oihlový a ěedohnědý.
- I.č.)891 zlomek klenut4 výduti 1áaobnioe,na podhrdlí je nalepená nízk, a široká plaatioká páaka •• sleva vedenými důlky, ae ěilanými nehtovými otisky, povroh ěedohnid!, mat,ritl a kam4nty, v. 184, d. 2)0 mm. - I.č. )901 zlomek ailně rozevfen, m.íay • ná1nakem
lalokovitl vyta!en,bo okraje, okraj mírni dovnitf sefíznutý,povroh svitl, hnidý, d. 151
m. - I.a. )921 1lomek klenutá výduti patrni 1áeobnioovitá nádoby,povroh červ,noolcrový,
4 . 91 aa. - I.č. 4191) dokonale al kfídovitě spálená zlomky kostí, pfedetavuJ!oí jenom
apo~Ósu.

Pocdlú doba balltatek, a doba lat6naká1 i.č.1051 malá,kÓnioky ro1evfená mieka e důl
kem na vnljlí atrani podstavy, povroh Aedohnědý, v. JO mm (obr. 1611). - I.č. 1061 ěáat
aoudkov1t, nfdoby a níským hrdlem,pod ním! je řada svialýoh a šik.mých vrypd,povroh tmavohnldf, v. 82 mm (obr.1614). - I.č. 1081 menší nádobka• nepatrně vyhnut;fm oblým okraj•• a nesaohovanou oblou podatavou,povroh červenohnědý, stopy tuhování, zachovaná v. 45
- (obr. 1612). - I.a. 109t miaka • rovným olaajam a rovnou podstavou,povrch ěedohnědý,
•• 58 - (obr. 17t2). - I.a. 1101 a&t miaky • mírni rozevřeným tilem a oble ukončen;fm
onajea,povrob avltle hnldf, materiál. píaaitf, •• 46 mm (obr. 16,7). - I.č. 112t miniaturn.1 lliatiěka ae satalenla, mírni i1Jmao aef!snut;fm okrajem, povrch iedohnldt, v. 20-25
a (obr. 1616). - I.a. 1131 miniaturní boohníěkovitá mistička s t,mlf rovnou pod•tavou,
povroh taavobnldf,popraakaný, v. 28 111111 (obr.161)). - I.č. 1151 aoudkoviti nidobka • doplAlnjm olaajea, na podhrdlí fidka maUo vjrasnjoh oválných ddlkd, podstava je odraiena,
povroh iedobnldf, T. 64 111111 (obr.171)). - I.a. 1231 neáplnt píakovcovt broueek obd41Jl,ho
pl'Uesu, pfaralenf1 jeden bok je brouJe.rúa prohlouben,ledohnldá barva, 4. 76 mm. - I.č,
124s pfaralenf kamemlf. broue,t jehlanoovit4ho tvaru, t,mlf čtvercov,ho prd.řesu, iedordlov, barva, d. 69 mm. - I.a. 1281 otevřeni bronsovf núamek • tyčinky ěočkovit,ho prdhsu, na bfbetn.1 •tra.ni fídk4 pfíčn4 rfllcy,pfitalen, konce jeou rovni seřísnut4 a oddilaA4 příčnou rfhou,lpinav& hnldoseleni patina, prdm. 61 x 46 mm, váha 13 g (obr. 1414),
- I.a. 1291 bronzovf núamek, podobnf 1.a. 128, lál'em deformovanf,polcrytf semitou lcru.etou, s n.11 proavíti atajni vfzdoba, patina hnldobíli,hrubá, pr-dm. 65 x 45 .mm, váha 10 g
(obr. 1415). - K 1.a. 128-1291 JBDaová 1962,316, obr. 618-9. - I.č. 2661 96 zloaůcO rdzn;toh nidob, tuhovf materiál. - I.č. 2701 část soudkov1t6ho hrnku e nízk;fm hrdlem, oble
ukončeným okrajem,odaazanim hrankou od vejčit,ho tlla,pod l0111em zdobeni páeem zleva ve4a.atoh ddllcd s otieky nehtd, dno•• nezachovalo, povrch šedohnědý, materiál a kam,nlcy,
saohova.oi v. 80 mm (obr. l8t2). - I.a. 272, !út soudkovitého hrnku a nízk;fm h.rdlem,ob1,- oJatajea, na lanu páe zprava vedených ~ubek,naapodu doplněnýoh nepravidelným vrypem,
plooh,, uvnit1 saeílen4 dno, povrch hnědf a! šedočerný, saohovan, v. 65 lllll. - I.č. 2741
7 sloakd eoudkovité nádoby• .nízkým neodděleným hrdlea,oblým okrajem,na lomu řádka důl
led • otisky neht'd,nezaohovan, podstava,povroh světle hnědf,materiél a pískem a kaménky,
saohovan, v.75 mm (obr.1711). - I.~. 2781 slomek malého eoudkovit4bo hrnku a mírně prohnutta hrdlem a rovně ukončeným okrajem, na přiaazení klenut, výdutě náznak nehtovit,ho
4dlku.povroh tmavohnědt, d. )2 mm (obr. 1714), - I.~. 2791 zlo.rnek miniaturní eoudkovit,
n(doby, podobné 1.č. 278, výzdoba nezachovan,, povrch šedohnědý, d. 25 mm. - I.a. 2801
4 slOllll:y aitulovit4 nádoby• ostrým lomem a níským, mírně prohnutým hrdlem, obl:fm.i atlnand. a rovnou podetavou, povroh ledý a! tmavohnědý, materiál.• kamánlcy, d. 59, 48, )8 a
33,5 1111. ~ I.!, 281: 4 s l ~ misky a ostře salomen:fm nízkým hrdlem, obl;fm olaajea, povroh ledohnědý, na hrdle stopy tuhován!, d. 53, 38, 29 a 32 mm. - I.ě. 2821 dva zlomky
a1eky • ostře zalomen;fm a prohnutým hrdlem, povrch ~ervenohnědt, hrdlo a uvnitf tuhováno, d o 42 a 29 mm. - I.č. 2841 zlomek eoudkovit4 nádobky a pá.sem likmfoh,sleva vedenfoh
nehtovitfoh dAlkd na lomu, povroh ěervenohnědý,korodovaný, v. 44 mm (obr. 1715). - I.a.
285a dva zlomky hlubší mieky nebo hrnku, na největší výduti je zaohovan, ~áet výsdoby
•eetávaj!cí z horizontálně ryté klikatky, která je lemovaná po obou atranáoh při vroho-
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leob okrouhlými vpiahy,povrob hnldý 1 m• :•r1ál. pía~it:f • kam,nlcy, d. 52 an a 6) - (obr.
1811). - I.~. 2871 du zlomky aúr, y ne ulomeným tUe11,nízk:#a hrdlem a obl1aa okrajem,ponoh ěernnobnUý, d. 6) 11 ~ , . mf
· I . <! . ~981 2 domky 11oudkov1t4 n,doby • otfelou púkou ee ve Hí oni polohnjri, M ' \ ~•, JW '11' ll b ~o,dobnldý, jádro tuhov:f materi'1, 4. 40 a 38 - ·
- I.~. 2891 3 domky ,1e~:!f r<11 • 1.:••. rn~ l:\;{111 okrajem, a výzdobou sleva veden;fob nebtovUfoh
ddlln\,materUl tuhov:f, :d. 6ti , :n a. ?7 mm (obr. 1815). - I.~. 2901 3 Blomky mieky • pl'Ohnutýni hrdlem,na oatr,m l0111u fidka avialých rý!ek, povrch ~erv,nobnldf,tuhovan;f, d. 37,
)5 • 27 11111 . - I.~. 2931 zlomek m:!ay ee zalomeným zataženým okrajem, povrob tmavobnld;f,
materiál. a kam,nky,d. 56 mm. - I.~. 2941 8 zlomkd lahvovit, am.t'orlcy a ku!elovitl ••vfeným hrdlem a ven vyhnutým oblým okrajem,povroh tmavohnldý, ailnl tuhovanf, v.nejvlt5ího
slomku 85 mm (obr. 16 15). - I.č. 2951) zlomky m.:íay • mírni zataženým oblým okrajem,povroh ~edohnid:f, materiál. a kamánky, d. 52, 41 a 22 mm. - I.č. 2981 zlomek vy55ího prohnuUho hrdla • oblým okraj•m, nad oatrým zalomením probíhá fádka kolkd, patrni z misky,
povroh tuhovaný, d. 86 mm (obr. l.814). - I.č. 2991 čáat eoudkovit, nádoby• nízkým hrdlem,na rozhraní řada hrotitl oválných ddlkd,materiál a příměaí tuhy, v. 82 mm (obr. 171
6). - I.č. J001 ~l01nek rovně ukončeného okraje miaky,povrob tmavohnědý, materiál. píači
tf, d. 55 mm. - I.č. 3021 J zlomky mísy• mírně sataženým okrajem,povroh tmavohnědý, d.
70, '(O a 56 111111. - I.li. J501 zlomek s rosmezí oble odsazen,ho spodku a etiny nádoby, materiál. tuhový, v. 26 mm. - I.č. J511 podobný zlomek jiné nádoby, tuhový materiál, d. JJ
I.č. 3531 5 zlornkd miaq • nízkým rovným okrajem, povrch žlutohnědý, tuhovaný, d.
52, 51, 22, 19 a 1• mm. - I.č. ) 541 zlomek mlsq • nízkým, .mírně rozevřeným hrdlem, povroh hnědý,tuhovaný, d. 55 mm. - I.č. 3551 zlomek podobn, misky, povroh tuhovaný, d. 28
•• - I.~. 356, zlomek miaky jako 1.č. 354, men~í, povroh červenohnědý, stopy tuhování,
d. 37 mm. - I,č. 3571 zlomek misky a oblým okrajem, povrch tmavohnědý, d. 46 mm. - I.č.
3581 zlomek tenkoatěnné misky s rovným okrajem, povroh tmavobnědý,d. 34 nm. - I.č. J59t
zlomek polokulovit~ masivní misky• oblým okrajem, povroh světle hnědý a červenavou povrohovou vrstvičkou. - I.č. 3601 zlomek tenkoatenn, mialcy • rovně aefíznut;fm okrajem,
pod ním! jsou stopy ddlkd,povrob avětle hnldý,d. J5 IDID. - I.č. J6ls zlOlllek miek:, • rovným okrajem, povrch ~edavý,korodovaný, d. J4 mm. - I.č. 3621 zlomek obl' rozevřené mi•tičky, povrch ~větl• Aedý, d. )7 mm. - I.č. J6Jt zlomek měkoe zalomen, millQ • rovným.
okrajem,povroh tmavohnědý,d. 28 mm. - I.č. 3641 zlomek ~alomen4 mieky a rovn:fm okrajem,
povroh tuhovaný, d. 36 mm. - I.č. J65t zlomek malé am!orovit4 nádobk7 • mírně prohnutým,nízkým hrdlem a klenutou výdutí, povroh &Title okrový,•• 26 mm. - I.č. )661 zlomek
misky II rovným ~krajem, povroh tmavohnědý,tuhovaný, d. 72 111111. - l.ě, 367, zlomek okraje
misky, povroh hnldý,tuhovaný, d. )6 mm. - I.ě. 3681 3 zlomky okrajd nAdob i.ě. 367, povrah •• stopami tuhování,d. 37, 36 • 28 mm. - I.a. 3691 2 zlomky dvou hrnoovitýoh nidob
a kÓoiokýtn hrdlem,povroh tmavohnědý, d. 31 a 30 mm. - l.čo )701 dva zlomky aoudkovitýoh
nádob • ro•ně seříznutým a ••n zesíleným. okrajem, na lomu nezřetelnl •topy ddlk\\ nebo
Vl'Jpd, povroh tmavohnUý, d. 22 a 19 mm. - I.č. 384s 9 zlomlru l'llzn;foh hnkoatlnn;foh n,dob, povrch tmavohnědý,tuhovaný. - I.č. 3851 7 zlomkd stěn rdzný~h misek a 11oudko•itýoh
nádobek, povroh červenohnědý,korodovaný,tuhovaný. - 1.č. 391 ~ epodek eoudkovit4 nidobky
• nepatrni klenutými etěnami a rovnou podstavou,povroh tmavohnědý , v. ~5 mm. - I.č. )931
zlomek m:!ay s nízkým kolmým hrdlem, povroh tmavohnědý se atopaml tuho~ání, d. 140 11111. I.ě. 394szlomek m.íay ee zata!eným a dovnitf ělkmo seříznutým. okrajem,povroh tmavohnldý,
d. 102 mm.
Doba h.radiětní, i.č. JOl: zlomek kuželovitl seříznut~ho okraje hrnoe,nupodu prollibnut~ho, povroh tmavohnědý, materiál tuhový, d. 37,5 mm.
Pozdní etředověk1 1.č. 307: dva slomky n&doby zdoben, kolkem.
Kulturně neurč eno, i.č, 1921 !elezná tyčinka,čáetečně bráněná, a přihrooenjm1 konoi,
ve dvou zlomoíoh, d. 52 llllll. • I o č• 2911 zlomek hliněn~ho předm~tu - r.,va!! (?), povroh
~lutavý,mírn! přep~l eno,d, 60 mm. - I.č. 292 1 dva zlomky mísy s mírni prohnutým hrdlem,
povroh žlut ohnědý, tuhovaný, d. 70 a 59 mm (o br. 18 :J).
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Li hra-tura

Benel, A. - ll1ohilek, J. 19731 Pua,tJÚk •lstek,bo núodníbo •fboru • Protiví.ni, oJaie•
Píaek. In•entff arobeologiok4 ab{rky1 \lloleno • !O Praha, ěj. 681/73.
-- 19751 Výzkumy• aeoh,oh 1970 (BZO 1970), 151-152, tab. II, XllII.
Drda, P. - Waldhaue1r, J. - ČilmU, K. 19711 Oppida und Viereouohansen, AR XXIII, 28829).
Dltb•kt, B. 1939-19461 On5tiok, k\llt\ll'a v jil.aíob ~eohioh, PA .IXXIII, 29-JJ, 209, 217.
~ 19)9-19461 K poě,tb\m mobylo•4 kultury T jilníoh Čaohloh, PA IXl:III,147-149,213,222.
- 194,, Pr••ik jilních Čeoh, Blatni 1949.
frohlioh,J . - Mioh'11k,J. 19781 VjzkUIJJ3 v Čeobiob 1975 (BZO 1975),haslo Nov, Vea u Prot1•:!na a 'fl5ťnOTI 59 (ě. 162), 90 (ě. 254)1 obr. 10.
B~•k• L. 1954• JUn:! Č•ohy n •bdí dobl bronao•4, PA XLV, 115-192.
Janao•i, L. 19621 Konec jiboěe•kfoh mohyl doby lat4nak4, PA LIII, 306-J)O.

J .IU.oh'1•ki Die Bugelgriberfelder a Walddiatrikt Ton Ti~ínoY be1 ProtiTín. Der iua••r•t au•gedeh.nt, Walddiatrikt •on T15ínov (heute RabiĎ.lta, der Poretbetr1eb TOD ProtiTÍD) grenst a Vord•n an d•~ Wal.ddi1trikt Ton Paaeky und 1m. Osten an den Waldd11trikt
•on Tl•tea (b. Če•k' BudijoTioe ) M und eretreokt éloh aut einer 1laohe •on 1400,8 ha.
Br iet duroh •1n gegliedertee,h~ligee Gelandt gekeDnztiohnet, da1 orographiaoh su Mehelník paeat. Die booh•t•n Jiugel 11nd Velkf Kamýk (627 m) 1m. Rorden, ~í~ava (498 m) uud
RabiĎ (503 m) 1m le1ten, Chooholoui (522 m) 1m Suden1i.m Oaten erhebt eioh der Iíugel Ko••ta (578 m) Ilit wittelalterliohen Ooldgruben.Den Wald durohfl1easen mehrere kl•in• Bioht,die von der p~imuen goldhaltigen Zone dee 1Íugel1 Kometa herahfl1eesen.Zahlreioh•r•
Ooldeeifen haben •ioh, den utern entlang, erhalten, s.B. 1m. Tel unweit der Oemeind• von
lrě,terntr dle heuie meretorten Seifen am Baoh Mr der Ol'taobaft T~fiínov,langs dee Kordteile des lor•t•• J ~ und dee Baohes in der Plur Dlouhá louka, am Baoh oetlioh von Kometa,audlioh de• Forste• Belek,, und anderswo. In lhrer \UllD.ittelbaren J(°ahe kommen 1ahlreiohe liugelgribergruppen Yor. Die Grabhugel bestehen aua bloaeen Steine.nhiufungen, 41•
Ilit eandigem Lehm duroheohuttet und lllit Moos bewaoheen sind, dle aog. "Steinhaufen".
Die Auegrabungen f'uhrte hier ae1 t den 40er Jshren Bedřich Dubek;f durch.Mano hu liugelgrab war jedooh aohon fruher geretort worden und der Steine bed1ente man s1oh be1 Waldwegebe1eerungen.Die nahen Hugelgraberfelder und Goldeeifen unteretutsen uneere Erwagungen, da•• die Ooldwiacherei 1111 behandelten Raum. bereit• aeit der al teren Bronsezeit b•trieben WUl'de. Jle ereter hat !. Dubakf (1949, 84) diese Frage erorterts ferner neigte
aioh su ihl' L.Hij•k (1954,182).Ala Zeugn1e de.tur betraohtet• ar dle tonernen Blaaebalg4ueen,die beim Sohmel••n von OoldpulTer Anwendung !anden und in den altbronseze1tliohen
Orabhugeln I und II in der Plu.r Býkovu und Selski unweit von Goldaeifen sum Voreohein
gekommen l!lind.
lm Jahre 1970 fuhrten die Paoharbeiter der hpo11tur des AI in Plsei d1e Oelandetor1ahung i.lil ganannttn Waldrovier duroh, wobei einige IÍugelgribergruppen, w1e Yon B.Dubett
'beeohr1eben, und Seifen reg11triert werden konnten.Neul1oh eind eine reohteokige Uiawallung Ton 'l'yp "Vi•r•oksohanze.n" (bieher undatiert) und eine apithall1tattzeitliohe Anaitdlung in der Plur Selek, teatgeetellt wordan (Bene6 - lliohilek,1975,151-152,Tab.ll).
Eine •1•temati•ohe Terrainuntereuohung des gesamten Raume• fuhl'te der Verfaaeer su•IIIIIIIHln mit JiH ~rohl1oh 1n den Jo 1973 - 1975 du.roh (fur einen SWl8111mtnfa8eenden tTherbliok •• BZO 1975, 59, 90, Abb. 10).
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Obr. 1. Archeologické památky v polesí
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Obr.2. Těšínov,o.Krč,okr.Písek.Plánky mohyl (podle B.Dubského).
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Obr. J. Těšínov~ o. Krč, okr. Písek. Selská, plánek mohylového pohřebiště (podle B.Dubekého).
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Selská - mohyla II / 1944/

A - velký kámen
B - t mavá vrstva s uhlíky
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Obr. 4. Těšínov, o.Krč,okr.Písek. Plánky mohyl II a );jantarové
korále z mohyly J Selská (plánky podle B.Dubského).
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Obr. 5. Těšínov, o.Krč, okr.Písek. Selská, mohyla II (1-9,11);
SýkoYka, mohyla I (10,12-19) (podle L.Hájka, 1954).
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Obr. 8. Těšínov, o. Krč, okr. Písek. Sýkovka, mohyla 2.
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Obr. 11. Těšínov, o.Krč, okr.Písek. U Johanovy louky, mohyla 8
(řez podle B.Dubského).
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Obr. 12. Těšínov, o.Krč, okr.Písek. U Johanovy louky,mohyla 8.
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Obr. 13. Těšínov, o.Krč, okr.Físek. U.Johanovy louky,mohyla 8.
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PRAKEBY l l :JTUDIIJ KELTSKÉHO OSfoL!ll Z POVOD:t STftlDif B1LIIY

J1fí WaldhaWIU

Soupi• salu'nuje 148 lokalit •mimoto dali{• rúoi kata•tr'1níoh dseiú nelokaliso•ateln4 n'11s1 • let 1847-1978 (1 doplnlnía pfírdetk\1 sa rok 1979,kterl nebyly salu'nuty
do •Jhodnoo,ní).Arobeologiokf mater1'1 • pfíeluln, dokumentao• j1ou uloleny • fadl mí•\
• auseíoh T1plio1 <• praoo•ilt1 na súku • Bílinl,kd• je 1 dokumentaoe muzea• Duohoo•I
• aroh1•1Úl11 podklady),• ezpositufe Aroheolog1ok4ho úetavu ~SAV • Mo1tl,dil• i na súku
• Duohoo•I (•bírka aletek4ho musea),• museíoh • 01tí nad Labem,Mo•tl,Chomuto•l,e,ekfoh
Budljo•ioíoh,Dril!aneoh,Berlínl a Vídni (pfedmlty • duohoo••k,ho depotu •e do1tal1 1 do
fady dallíoh ••ropekýoh mwsejníoh fondd, napf. do Londýna). Kall aáat n'1esd 1e do1tala
• minuloati 1 do depositil\\ prehiatoriok,ho oddllení lúodního muzea•
no•I byl
pak do depositUd antropologiok,ho oddllení t,1, inatituoe pfedln oeteologiokt mater1'1
• koatro•toh b.robd.
V •oupile pramend ke keltek,mu o•í411ní • poYodí etfední Bíliny byly etandartnl 1ledo•'°Y tyto inforuoea

Pr•••,

lokalita I aí1lea odpo•ídajíoía obr. 2-3 a u•edelÚJI 1o~aen4 (1980) admini1trati•ní
pfí•lulnoeti • rúioi okre1u,obo• a 01ady (polohu udlTají eoufadnioe • bllnl poulí•an!oh
s'1ů.ad~íoh
l 1 500001 pnn:.ť !t,f!íalí snaaí aíalo li1tu mapy, núledujíoí troj~í•lí
••4'11no1t od le•4ho okraje Y -,po1lední troj~íalí pak od epodního okraje ro•nll • IDI
•oufadnioe osna~ují "•tfed" aroheologiok4ho nalesiltl)s

••P

pfí1luino1t k 1ídliltrúlll úhardm, konla4tnl k ur~it4mu mikroregionu a aídliltn:úDu
areilu nebo informaci, jde-li o nekompa1ctní osídlení (ot. obr. 4)1
lokalisao, do mapo•4ho podkladu je u.idlna ve tfeoh"hodnoto•foh 1tupníoh"1(l) pfe1n,
(exiatuje pfíeluint pod.klad bes poohybno•ti o jednosna~nl ur!1teln4m mí1tl n'1.esu)1 (2)
pf1bl1ln( (ex1atujt jen 1D.tormaoe o polo&e nalesiltl v ráoi lirlího, ale ohran1a,n,ho
pro•toru, napf.metní núe• Uineo, Qrunz• v kat.ás. Duohoo•a)1 ()) moln, (exi•tují 1nd1o1e, nikoli ddkasy o pf1bl11n4 provenienoi n'1.esu)1
pruen1 osna!ení polohy nebo m.íata n'1esu • pd•od.rúa arohiTllÍm aater1'1u
nebo literatuf• (praktiok;J j4e o •11mbol• lokal1ty,4'1.e je• sivoroe UYeden autor a rok
saalfe.lÚ n'1esu nebo mapov1 podklad,podle kter4ho bylo proYedeno um:!1tlní do mapy, aoupi• aapovtoh podkladů •• -naohúí na s,vlru aoupi•us ••hl•4•• k pln4 kontrolovat1lno1ti
pruend k polo•• b11J v or1gin'1• o1tov'1iy aa•to nlaeot, aíat.a.í nú•y,kter4 nebyly phkl,dúiy vahledtm k tomu, la dne• Tltlinou •• jich j11 nepoulí•'>•
lokalisační

a'1esovt ko~plex, rosliiovúy byly t,to buhy n'1esda eídliltl,pohfebiitl, ojedinll'
~'1e•1, kultovní a fortifika!ní objekty (hradiltl)s • pfípadl pooh:,bno1tí je pfipojen
oh1uúk1
ob•ab n'1.ecoT4ho komplexu, p:tdbllnl byly al .na 4•1 •1jiaQ (Libkov1oe,llu1'°8k4 Rad!ioe) no•I prd~!nl oěíalo•'ny vleob.ny n'1tsov, koiaplexy (hroby, •íclliltl atd . ) pokud
dolno • ohronolog1ok4m pofadí, lomen4a rokem n'1esu, khr4au (pokud exiatuje) pfedohú!
• ,,voroe pdYodrú aí1lo•'°-ť • arohi•ním pramenu nebo literatui'e (napf.obj . 2 (6)/53 • 01>jekt 2,skoumant v root 195),byl v pd•odnú praaenu o!íalOYÚ jako 6)1 nilesy byly osna!ov'-n:, jako b.rob/objekt/ojedinllj nil••, 'b?la-11 •hovldní hodnota pramend do1tatean&,
v u•ocovkloh, llo-11 o p~••dlpodobnou rekonstrukoi n'1eso•& 1itu.aoe (sde a'°1e oo ~init
••1 • usa•fen;fmi n'1eso•;fm1 oelky nebo n'11so•:fm1, nikdy 1 nedpln;fmi oellcy),• oetatníob
pfípsdeoh bylo •~leno neutr'1ní oznaa,ní eoubor,

I
I

I
I
I
I
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in!ormao• o obualthru ai •~•h.1, ! 111l· 1•l: , ,,sktlll,du atd.) ,d.'1• o druhu nilts4 (lterui1ka,
bron 1ov, •pona atd.) •e jm4n•~ ~u ~ur~ • roku v;fskumu byly '"'41ny jen u lokalit,kdt n•llo o vltlí a.roheolog1ok4 vf1kumy1
kald' •uo•t•tn, in!ormaoe •' pfedfaseno uab•k4 ňíelo v s,vorot v pofadov4m eltdu •
pod attjnja ňí•l•• j•ou níle uvedeny posnatky o datovW, ulolení a littratu.f•1

alnia'1ní poaet b.robd nebo objtktd, ňí•l• J•ou ryse orientaňní, •polu • konvenoí, lt
•blr dokl,di miaiAilnl exi•tenoi jednoho objektu (upultlao bylo prosetím od rtkonatrukoe poňtu objektd na aídliltích a pohftbiitíoh, proveden, v pdvodriťa konoeptu)1
datovúd I pro ojtd1nU4 hl'obov4 niluy • "halUatolaUnu" bylo ulív&no r&moov4ho 4atovW do atupĎd BC, HD • LT A (ot. Šaldovi 1971), pro n'1.••Y • lat4n•kfoh koatrovtoh
hJ'obd (LT Bl - LT Cl)byla txptrimentilnl poulit• vypraoovu, periodisaot jtni!ovodjtsd1k4 nelaopolt (tút L Ia/~la, LT Bla, LT Blb-o, LT B2a, LT B2b, LT Cla, LT Olb,ot.Wal4hautitr 1978,II,126 aq.)s tídliltní n'1••Y byly datoviny podle doplnln, periodi1aoa eí4liltl Radovt•iot 2) (ot.Waldhauaer 19771t/l 1979)1 pfthltdnljěť jt núltdujíoí grafiok,
an4.sornln:í 1
HC
(dluy typologioky pa'tfíoí 111ui HB .) a L.I)
Radoveaioe
I • BD 2/J, •nad i BD 1
• •Jmbol L.I
L.II
Radovtaiot
II • LT A (be• tiniln.ího vývoje)•
L.III
Radovtaioe III • rozhraní LT !/LT Bl
•
Radov••iot
Radovteioe
Radoveaiot
Radoveaict

IVa
IVb
V
VI

•
•
•
•

LT
LT
LT
LT

81 - LT B2?
Cl (ěút LT B2 ?)
C2 - LT Dl
D2/Egger• A, Motykov, A

•
•

•
•

L.IVa
L,IVb
L.V
L.VI

Al na n~kolik výjim1k byly nálesy novl I autopaie klaaitikovéy • ~•lat1vnť 4atovút
jinjob autor~,pokud •• 11Ailo od revidovan4ho,bylo uvádlno v uvocovk,oh • pavodn:ím snlní1 od abaolutního datov'-ní bylo upuAtěno1
ulo!en.í, zúadnl bylo pou!íváno jm,no inatituoe a majetkoprávní ěíelovaný a.rohivní
do~lad (pokud jioh bylo pr o atejnf předm~t víoe, pak byl volen nejdostupnějěí),v!dy pro
uoeleo, niUezov4 jednotky;
literatura, prino:tpUl.nA byly uv,dlny jen prameny s nejbodnotnljš!.m intorma!n!.m ob•ahem a !undovan4 aouborn4 soupisy věetnl nepublikovaných arohivníoh pramend Ceem anebo
iio dehdujíoí
pozn&llk:y byly wní•lovány upřeaĎujíoí a doplňujíoí, připadni 1 revidovan, Wormaot,
nepf. nesrovnalosti v dosavadní literatuře apod.).
Jt přirozen4,!e hodnota in!ormaoí je poplatná dobl nilezd a tundovanoeti autord.Pl'oto disponujeme m nlkterýoh lokalit hodnotnými komplexy, kter, mají lpiěkovou evropskou
úroveň (předevAím jde o nilezy a okolnoati c nlkterýob aídliš\ a• nekropolt u Jenilova
Ůjezda), jin4 - a tich je naltlatí málo - patfí mezi prameny pou!iteln, jen se 1naěn1llli
výhradami.Ba tomto aúetl je třeba lrl4et předevlím tl!koati, apojen4 • lokalimaoí nlkttrýob předvileěnýob i povileěnýoh výzkumd a nilezd, alt tak, rekonatrukoi ter4nu a vodní
aítl, kter4 byly d•vaatov!Úly hnldouhelnými doly. Desiderátem pro dallí ter4ruú výskum a k tomu ntcbfvá ~• eledovan,m regionu příliš mnoho neporušen, plochy, naa"e3vý& 40 ~ zaetává pfeaná lokalizace n'-1,zd (ot.§1mana - Vencl 1970), aby doaud unikátní aoubor poznatkd o ktlttk4m o•ídlení mohl být nadále rozvíjen,vlaatnl aby zvolený region i nadilt
před•tavoval z~ladní vzorek pro výzkum regiond keltek~bo oaídlen:í v~beo.Snad bylo molno vyhnout ao i dalAím ne~ativním taktordm tím, !e geogratioký s,bir dovoluje nlkolikan~eobnou kontr ol u vltAiny jev~.
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Na z áv ěr pat ří pře hled (cf. obr. 5) o dosavadní ch aoupieech lat,nak,ho oeídl6ní, sahrnujícíoh i sledovaný region. První eoupie e nikolika málo l okalitami pořídil jil A.
Hantaohel ( 1897), za někol i k let nato věak R.v . Weinzierl (1899,19-23 ) zvefejnil na tebdejěí dobu pomirni roz•áhlý elaborá t
• výčtem hlavních nálezd u příle!itoeti publikace
čd•ti nekropol e u Jeni šova Ój ezda a historiograficky cennou první rozsáhleji! publikaci
rovinn,ho keltského eí d liětě na tá!e lokaliti. Soupisy latinských naleziě\ • aútí re gionu povodí střední Bíliny,tedy nikoliv jako dříve zahrnujících cel, •everozápadní Če 
oh:,,nach~zíme (ovšem i na tehdejěí dobu e nepříliě kvalitní úrovní) v pracích O.Laubeho
(1931) pro Bíl tn eko a J. Kochmanna (192 5) pro Duchc oveko. Teprve J.Filip (1 956, 334- 391)
pořídil do značné mí ry úplný soup1• keltekých lokalit v regionu,ověem nezabýYal ae blíže lokalizací jednotlivých pomirni početných poloh v rámci kataetrálníoh 6zemí. Regietroval velmi huat, os í dlení v trojúhelníku Moat-Bílina- Duohcov.Teprve v poslední dobl,
dík eyatematioké činno•ti Krajak~ho muzea v Teplicích, mohl vzniknout pfedkládan! aoupia, vyoházejío í z fundovaných praoí P. Dudinskáho (1977a, 1978, 1981), kter! po značni
nhočn,m vypití prakticky zpříetupnil druhou nejvitěí muzejní abírku v Čeoháoh,tond muzea Y Teplicích, dile z prací J.Muiky (1981,v ti•ku), jen! obdobni zpraooval fond br,a1,ho muzea v Bílini a Moeti, • konečnl 1 autora,kter! tot,! provedl •e sbírkou bfval,ho
duohoov•kého muzea (Waldhauaer 1980).Vyu!ito bylo 1 rozsáhl, záobrann, ěinnoeti expos1tury A.l'cbeologiokého úetavu ČSAV v Moeti, předevěím velmi deilovné práoe v mikroregionu
Lukovského potoka (2) a v •ídliltním areálu Dolní Lukovský potok (2-5).
Jil od aa.m,ho počátku soupieovjoh praoí na konoi minulého století nebylo mo!no •polu
se aoupisem základních informací vyobrazit a popsat znaěn, mnoletví (dne• odhadem 2 - J
miliony) předmltů • období keltekébo o•ídlení (7 . /5.-1.etoletí pf.n.l.) a není to prakticky mo!n, ani dnes, a to i v případi, le videoko- teohniok, revoluoe poekytuje aroheologii řadu vhodných metodickýoh poatupů. Cílem tohoto eoupi1u je pow:• apříatupnlní •'kladních utřídlných informací o eledovaném regionu a vybran, problematioe. Mw za to,
lez těchto zikladníoh informaoí, jejioh! shroma!aován! a ovlfovúú trvalo 6 rokll, lze
řelit řadu v;fznamnfoh problémů. Předlo!ený eoupis je souěútí autorovy kandidátek, di•ertaoe • názvem Keltsk! region v povodí střední Bíliny, která byla v r. 1980 odeyzdina
v Národním m~zeu v Praze (ěkolitel prof.dr.Jiří Heu.etupnf,DrSo.). V oitovan, práoi byly
tyto prameny vyhodnoceny .

Soupisová

ěált

Lokality jsou uváděny v abecedním pořadí,číela poloh nikoliv (přehledn:fa pramenem je
obr.J). Seznam pou!itýoh mapových podkladů byl zařazen na závlr. Pokud lokalita lelí na
branioi katastrů víoe oboí, pak označení lokality jmánem obce nebylo jednoznaan,.
B f LINA

(olu' . Teplioe), v literatuře rovn~! BILIB

Bíl 1 na 17 (souřad. 02.)4-20).325), mapa č. 17 (přesná lokalizace), mikroregion
3 (Syčivka), eídliětní areál 3- 7 (Dolní Syčivka), lokal. prameni "Bemoonioe, střed, 05 "
(zaměření J.Petrlík 1977), nál . komplex: aídl1Atl.
(1) 1oubor 1/771 povrohový sběr, keramika1 J.Petrlík 1977.
(2) soubor 2/781 povrohový sblr1 keramika1 J.Petrlík 1978 (1979).
Kin.poěet obj.s (2) 1 1 datování, (1-2) L.II, L.IV-V, ulo!enía(l-2) K Teplioe,neinv.,
lit., (l-2) rkp. t er~nní dokumentaoe, • Teplice (J.Petrlík).
B í 1 in a 18 (aouřad. 02.34-195.339), mapa č. 18 {pfeaná lokalisace), mikroregion
3 (Syčivka), sídlištní areál 3-7 (Dolní Syěivka), lokal. pramen, "Nemoonioe, ••••r, 01"
(aaměření P.HolodĎák - J.Waldhaueer 19731 J.Petrlík 1977), nál. komplex, eídliětl.
(1) eoubor 1/73; povrchový sběr; keramika1 P.HolodĎ'11: 1973.
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(2) eoubor 2/77; povrchový •běr; keramika1 J.Petrlík 1977.
obj.s (2) l, datování, (1 - 2) L. I-V, uloženís (1) M Teplice, 1.č.968)-9688,
9708, (2) M Teplice, neinv., lit. 1 (1) Waldhauser, BZO 1973, 751 tý! 1976-1977, 75 (publik. •polu • nálezy z Kučlína)1 NZ 5/73 M Teplice (J.Waldhauaer ), (2) rkp. ter,nní dokumentace (J.Petrlík).
Min.počet

B í 1 in a 25 (•ouřad. 02.)4-225.)69), mapa č. 25 (přesn4 lokalizace), mikroregion
(Lukovaký potok), aídliAtní areál 4-9 (Střední Lukovský potok), lokopramen1 "Lerohen~
berk" {zaměření J.Zíruba 1975), nál.komplex: (25a) ko•trové pobřebilti, (25b) •ídliltl.
(1) koatrové hroby 1, 14 a 15/751 výzkum J.Waldhauser 1975.
(2) objekty 2,3,4,5,6,7,6 a 13/75 1 kůly 9-12/751 výzkum J.Waldhauser 1975.
Min.počAt hrob~1 3, min.počet obj.1 e, datovánís (1) LT Bla, (2) L.IVa. LT Bl, ulo~enís (l-2) M Teplice, č.přír. 52-64/75, lit. 1 (1-2) Waldhauser, BZO 1975, 121 týl 1976
-1977,741 týl 1979, 119, Abb. 151 Waldhau.eer - Holodňák, v tisku1 NZ 52-64/75 M Teplice
(J.WaldhausAr),
4

B í l i n a 26 (sou.řad. 02.32-221.010) mapa č.26 (přibližn, lokal.), mikroregion 4
(Lukovský potok), sídlištní areál 4-9 (Střední Lukovský potok), lok. pramen, (1) "Mora•
3sndgrube", (2-5) "Kohler Sandgrube", ppč. 1549-1551 (zaměření of.arohiv M Bílina),nil.
komplex s eídliět~ (neregletrován rozrušen/ koetrový hrob 15, bez výbavy, Budinský 1978,
10).

(1) soubor l; povrohový abšr1 keramika, přeslen, závaží1 anonym před r. 1937.
(2) obj. 2 (5)/39; poruěená jáma, hl. 188 om1 keramika1 výzkum a.Laube 1939.
(3) obj. 3 (6)/)9; kruhová jáma, hl. 180 om, 0,5 m vrehy kamend1 ker., výzkum o.Laube 1939.
(4) obj. 4 (16)/421 porušená jáma, ~. 150 om, hl. 145 om1 ker., výzkum O.Laube 1942.
(5) obj. 5 ( 21)/4)1 j.runa 200 x 250 om, hl. 40 om; keramikas výzkum G.Laube 1943.
Min. počet obj., 5, datování, (1) L.I, (2) HC-L.I, (3) L.I, (4) HC-L.I, (5) L.I/II1
Jl , uloženís (1) M Duchcov, o.přír. neident., (2) K Bílina, ě.přír. 192.248,b,n/76 • 1.
č .2015, (3) tamté!,192.249/76, (4) tamtéž,192.256/76 • 1.č.1931, (5) tamtéi,192.261/76•
lit.s (1) Budinský 1978, 10; Waldhauser 1980, (2-5) Muška 19811 Budinský 1978, 10 (inrormaoe o lokalitě a ljteratuře NZ zmínek o nálezech období HC - L.II)1 BZ M Bílina,
oložka Bílina (O.Laube).
B í 1 1 na 27 (souřad. 02.32-218.011), ll\8pa ě. 27 (přesná lokalizace), mikroregion
1 (Lukovský potok), eídl. areál 4-9 (Střední Lukovský potok), lok. pramen: (1-5) "Sandgrube Rudiay II, Bueohl", ppě.1562/2 (zaměření of. archiv K Bílina), nál.komplex1 (27a)
ojodinšlý hrob, resp. pohřebilti, event. kultovní míato, (27b) aídlilti.
(1 ) kostrový hrob 1 (lOOa)/46, orientovaný S-J, bez výbavy; výzkum O.Laube 1946.
(2) kostrový hrob/kultovní místo 2 (100b)/46snál.ez dvou lidských kostí se čtyi',ni navleěenými bronzovými nárrunky; výzkum G.Laube 1946.
(3) objekt 1/45; keramika; výzkUJD a.Laube 1945.
(4) objekt 2 (81)/45; výzkwn O.Laube 1946.
(5) objekt 63,65-66, 76-77, 80,82-83, 85,89, 90-93/45~461 keramika (druhotná intruz•
v objektech z doby bronzov~ nebo spí!e keltsk4 objekty e intruzí keramiky z doby bronzov~)i výzkum o.Laube 1945-1946.
Min. poěet objektd, 2-18, min. počet hrobd 1-2, datování, (1-2) LT Bla?, (J-4) L.II
-Ill ~ (5) B/L, ulolení, (l-2 ) M Bílina, ě,přír. 192.78/76 • i.ě. 4015- 4018, (J) tamt4!,
19208/ 76 • 1.č. 2564/6, (4-5) tamt6!,neinv., lit., (l-5) NZ K Bílina, elolka Bílina (G.
Laube)1 MuAka 1981, (1-2) Hanálcová - Stloukal - Ku~ka 1977, 231 ; Waldhauser 1978, lbb.
69 1 Buainoký 1978, 9-10 (objekty datovány veemie do doby bronzov4 s vfjimkou obj. 81).
Bil in a 28 (souřad. 02 . 34-200.)69), mapa č. 28 (přibli!ná lokal,),mikroregion 4
(Luko, eký potok), e{dli š tní a.reál 4-9 (Střední Lukovský potok), lok. pramen: (1) "Titz-

)1

ler Sandgrube",(2-4 ) "~•rnf Sandgrube", (5) "Pí•kovna, okreení epr,Ty •ilni~níoh •pojd",
dfíTt "Stidtieohe Sandgrube" (se.měření ad la 5 arohiT U Bílina, ad 2-4 •dilení V.Vlka,
1978),nil.komplex, (28a) •ídli5tl (1- 4), ( 2Bb) •ídliltl (S), osnaěení T rNJ1ci lokality.
(1) •oubor l/1899-19001 bez okolnoetí1 ker1U11ika1 A.Paeal 1899-1900.
(2) 1oubor 2/071 bec okolnoatía keramika, A.Paael 1907.
()) obj./eoubor )/081 rozrulenf objekt1 ker., a,va!í, lídlo, masanioe1 A.Paael 1908.
(4) aoubor 4/081 bu okolnoatí1 keramika, p:h elen'1 A.Pud 1908 (?).
(5) •oubor 5/551 povrchoTf •běr nebo vjskum1 keramika, Fucha 1955 (?).
Min.poěet obj. 1 5, datovhlí1 (1) L.I, L.II, L.V, (2) L.II ?, ()) L.I ?,L.IV, (4) nedatováno, "at.d. lat4n•k'"• (5) L.IV, L.V ?, uložení, (1) M Teplice, !.pfír. 31.1)8/74,
(2) tamt,1, )1.)6)/74, ()) tamt,1,31.379-)85/74, (4) tamtá!, )1.)67-368/74, (5) tamt,1,
1.ě. 9471-9479, lit ., (l) Budinský 1977, 921 týl 1978, 13, (2-4) Karatiat 1918-1919,261
Budineký 1978, 24-25, {5) Waldhauser - Holodň'1t 1972, 23, obr. 11 Wald.hau.eer 1976-1977,
741 NZ 7-8/72 M Teplice (J.Wald.hauser), (1-5) NZ M Bílina (alolka B!lina),1de camlftn!,
posn.1z okolí kót, 294 "Chlum" (200-500 m SZ od lokality Bílina 28) jeou uvidlny nilesy
pfeelend s dob, latánek, (M Teplioe, ě.přír. 31.4-6,7/74), kter4 mohou patfit ke aledovan, lokaliti (Budinský 1978, 11).

Bíl 1 na 32 (eouřad. 02,34-162.357), mapa ě, 32 (pfeaná lokalisace), mikroregion
2 (Lomekf potok), aídliitní areál 2-5 (Dolní Lomský potok), nekompaktní oeídlení, lok.
pramen, (1) "Neuaiedelung", ppč. 461/5, 85 m severni od SV rohu hřbitova (zamifení ct.
uohiT M Bílina), n,1. komplex, eídli~tě {ojedinělý a osamocený objekt?),
(1) obj. 1 (B)/J 9J zabloubený objekt1 keramika1 o.Laube 1939. Min.poěet obj., 1, dat0T'1lí1 "lattnezeitlioh", tedy v pojetí nilezoe asi L.I-III, ulolenís M Bílina, t.a.n,zviatn4, lit., NZ M Bílina, složka Bílina (O. Laube)1 HZ 1730/73 AO ČSAV Praha (O.Laube
- J.Kuěka)1 Sudeta NF' I,1939-1940, 107, 1101 Budinský 1978, 20 (nerevidovan4 datoT'1lí)1
Muěka 1981.
B í l i n a 75 (eouřad. 02.34-155.013), mapa ě. 75 (pf1bliln, lok.), mikroregion 2
(Lomský potok), eídliětní a.reál 2-5 (Dolní Lomský potok), lok. prameni "Muia Gorkij",
dříve "Rudiay I" (zaměření exp. AÚ ČSAV lloat), nál. komplui aídlUtě.
(1) eoubor 1/451 a~r/výzkumi A.K.nor po rooe 1945.
(2-5) objekt 2-5 (1-IV)/53J keramika,bronzový nástroj atd,J výskum I.PltineroT,-Bnízdovi 1953.
(6) objekt 6/531 předáno d~lník11 keramika, registr. I.Pleinerov, a B.Pleelovi 1953,
(7) objekt 7/54; výzkum l.Ple1neroTi a E.Pleelovi 1954,
(8) objekt 8-15 (1-8)/571 objekt 8 (1)/57 "keramická" peo1 keram1ka,mazan1oe,etruau
atd,, výskum N.Ma~ek 1957.
Min. poěet obj., 15 (13), datová.ní, (1) nedat., "doba hal5tatak'"• (2-6) L.I, HC ?,
(7) nedat., (8) L.II nebo L.I-II, uložení, (1) M Bílina, nesvěatn4, (2-5) exp. AO ČSAV
Moet,ě.pfír. 22/53, (6) temt~ž, 70/53, (7) tam.tál, aub 53-61/54, (8) tamt~!, 17/57.1-7,
lit.a (1) Pleiner 1958, 1281 NZ 184/54 AÚ ČSAV (I. Pleinerovi)1 Budinský 1978, 23, (2)
Pleinerov, 1954,517-5221 NZ 161-53 AŮ ČSAV Praha,70/53 exp.AO ~SAV lloet (I.Pleinerov,)1
Budinský 1978, 23, (6) Pleslová - Pleinerová 1956, 783,788; NZ 163/53 exp. AO ČSAV Moat
(I.Pleinerová); Budinský 1978,23, (7) NZ 184/54 A0 ČSAV Praha, 1697/55 exp.AÓ ~SAV Moat
(I.PleineroTá), (8) Mašek 1960,283J NZ 206/58 exp.AO ČSAV Most (B.MaAek)1Budinskj 1978,
2), (1-8) NZ arohiv M Bílina, elo!ka Bílina (zam~fení).
Bíl 1 na 76 (souřad. 02.32-163.008), mapa~. 76-77 (přibli!ná lokalisace),mikroregion 2 (Lomakt potok), eídliětiú are'1 2-5 (Dolní Lomekf potok), lok. pramen: (1-5)
"Rudiay I", dfíve "Anna Berta" (&am!fení ot. arohiv M Bílina, elo!ka Bílina, mapa VZÓ,
1934), n'-1. komplex, pohřebi~tl.
Cl) ''h:rob" l/1A96J ojedin!lý nález, anonymní dar ?1 bronzová spona1 1896 (?).

I
I

I
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(2) koetrovt hrob 2/2 51 S-J. 200 x 70 om, hl. 70 om1 bes výbavy, pp~. 1501/1, vjakum
O.Laube.
()) ko•trovt hrob )1 ojedinili
be• okolno•tí , pp!. 226 71 prol&111ovan4 bronaov4
nik:onaí, anon:,m pfed r. 1936.
(4) ko•trový hrob 4/00, "0rabtun4 Il"1 dva bronzov, náramky a apona,enad i lign1tovf
torilt anonym 1908 (datum nilesu podle P.Bud1nek4bo 1974, )78).
(5) eoubor 5t "• lcoatrovýob 1U'obil"1 6 bronzo-.ýoh núamJct\ (nenhtn41 bronsov, apona,
lelesnt fetísek, eklenin/ koriU), apolu • pfedobázejíoím IU'obem 4/08 pilvodni Pluoheho
•bírka, anonym před r. 1936.
Min. poěet hrob~1 5, datovúú1 (1-2) nedatováno, aei LT Bl - LT Cl , ()) BC - HD, (4)
LT Bla-Blb, (5) LT Bla, LT Bl, ulolení1 (1-2) nezvietn,, (J) M Bílina, 1.ě. 4203 (dřív•
• Duohoov,1.ě . 1214-1216) 1 (5) ta míeta ulo!ení, 2107,2113 1 2405 , 2474-2 483, 1208-1212 ,
lit.a (1) Hantaobel 1897,)51 ("okolí mi•ta",v t,to dobi přiohází v ávahu jako naleziAti
praktioQ jen d~l Anna Berta), Budineký 1978, 26 (bronzová epona mil& být ulolena v NIi
Praha,neovifiteln4), (2) Filip 1956, JJ6 (•ub Bfelánky) 1 NZ M Bílina, elolka Bílina (O.
Laube), NZ 7045/50 AÚ ČSAV Praha {O. Laube)1 •uěka 1981, ()) Filip 1956, J 36 a Budineký
1978,4) (oba eub Břelánlc"f); Muška 1981,(4) Bfeň 1955,)01 Filip 1956,)351 Budinekf 1974,
)78-)791 Waldhaw,er 1975, 20-21, obr. 211 (obi poslední oitaoe zahrnují pouze bronsovou
eponu)1 Budinekj 1978 1 2)1 Muňka 1981, (5) Filip 1956 1 )351 Budinský 1978 1 22-231 Mu5ka
198lt archiv M Bílina, složka Bílina.

nil•••

B í l i n a 77 (eouřad. 02.)2-163.008) 1 mapa ě. 76-77 (přibli!n, lokal.),mikroregion
2 (Lomeký potok), eídliětní areál 2-5 (Dolní Lomský potok), lok. prameni (1-4) "RudiaySchacht I", dř!Te "Anna Berta" (zaměření ot. arohiv M Bílina, slolka Bílina, mapa vz6.
19)4), nál. komplexa sídliět~.
(1) obj. 1-2/011 "Wohngrube 1 1 Kulturgrube 4"; keramika,eilex 1 mazanice, koeti (obj .
1/01)1 keramika, bladítko 1 kosti (obj. 2/01)1 výzkum !.Fesel 1901.
(2 ) soubor 3/071 bez okolností1 keramika, koeti1 A.Faasl 1907.
(J) soubor 4/231 bez okolnoetí1 keramika1 sběr R.CIU'ieten 192).
(4) obj. 5/2) - 401 kulturní vrstva 1 "Seilbahnetreoke",Stelle C1 keramika1 soubor 6/401
j ~ a kulturní vrstvy, ker., obj. 7 ()}/401 vzorkovaná "Grube", 5. 4)0 cm, hl. 200 cm1
keremika,koeti1 obj. 8 (1))/401 nepravidelná kotlovitá jáma, ě. 100 om 1 hl. 120 om1 keramika1 soubor 9/401 eb~r (?)1 keramika, kosti; soubor 10/401 eb~r (?)1 keramika,koat11
výzkum a.Laube 192) , 1940.
Min.poěet obj,: 10, detování:(1-2) "•tarěí d. latének'" • {l} BC?, ( 2 ) L.II, (J) ne datoTáno, (4) obj.5/2)-40: L.II-IV, soubor 6/401 L.I. obj.7/40: L.II. L. I, L.Iv-v, obj.
8/401 L.II, soubory 9-10/40: nedat.,ulolenía (l} Y Teplice, ě.přír. 31.405-408/74 (obj.
l/Ol),Jl.416- 418/74 (obj. 2/01), (2) tamté!, 31.421/74 1 (3) tamté!, Jl.4)2/74. (4) M Bílina, ě.přír. 192.420/76 • 1.ě. 287 (obj. 5/2)-40), tamté!, 192 . 141-142/76 • 1946, 1952
(eoubor 6/40 ), tamt,l, 192.152-15)/76 • 1255-1258 (obj.7/40), tamté!, 192.196/76 • 1499
-150) (obj. 8/40), tamté!, 192. 205/76 (soubor 9/40), tamté! 1 nezv~etn, (záznam 192.f/76
• 3459-)462 ) (soubor 10/40). lit.a (1-)) Budinský 1978, 211 · (J) Karafiat 1918-1919, 25,
(4) BZ M Bílina. elo!ka Bílina (O.Laube); Budinský 1978 1 22 (datováno mylni jen do doby
bronzové), Muška 1981.
B í 1 in a 78 (aouřad. 02 . )2-170.064}, mapa ě. 78 (přibli!n, lokal . ),m1kroreg1on 2
(Lomský potok), eídliětnť areál 2-5 (Dolní Lomský potok), lok. prameni (1-2) "Glasbutte
Engele Co." (zam~ření ar. archiv M Bílina) , nál. komplex, pohřebiět~.
(1) "hrt>b" 1/301 bez okolností1 bronzový náramek1 anonym okolo 19)0.
(2) "hrob" 2/)0; bez okolnoetí1 lelezný meě1 ano~m okolo 1930.
Min . poě et hrobO: 2. detování1 (1-2 ) LT Bl - LT Cl, uložení, (1) M Bílina, i.č. 9144
(původně M Duohoov, i.č. 1554-1 555), ( 2 ) tamté!, 9146 • 1595, lit. 1 ( 1-2) Jansová 1932,
92 (zpr eoováno podle inf. • novin~oh Venko•. 2).9.19)0 )J Filip 1956 1 ))5 ; Budinský 1978,
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24 (meč uveden pod r.oznámou lol':eli tou 011 k. ti .Bíl1nf.l • myln:rrc "dalH111" mahriilem
rulíenj ob ko11t.rov j oh hrobů, Bud1nslcý 1 978 , 27), Wlll:Jhaunr 19130 .

&.

roc-

Bí l 1 n ~ 79 (eouřrl'1. 02 ~:12 -11:4.015), mapa č. 79 (pfsená loktllhao•), mikroregion
2 (Lomský po tok),e í dl1~tní nre&l 2- 5 (Dolní Lo~oký potck),lox. pramen, "ste•ba •cdo•odu
pro d1U Maxim Oorkjj" (11:6t!,ilhní AÚ '15 Sl1'/ Praha, e:xp. lťc.et), nil. k:ompl&:111 eídliětl.
(1) obj. 1/5~ , kerac:iik&J ohJ, 2 / j 5, k9rarr:iks.kc et1, lelezoá spona, eklenin1 núamek1
obj. J/ 55, kerf:lt{,ika1 c.bj. 4/ 55 , keramika1 obj. 5/ 55, kulturní •r•t•a, keramika a ko•ti.
ti.in. počet obj.i 5, dflt(, v4r.:!1 obj. 1/',5 no~at., o't,J. 't:/ 'j'J L.IV, L.V (LT Cl/C2 - LT Dl,
LT Cl ?) ,obj. 3- 5/ :i5 J .• VI ( "lo.th o koř:ímak4" ) , ulofor.í I e,:p.t.Ú Č SAV 11.c •t, č,přír. 56-59,
63/55, lit., NZ CJ / 57 n~.1.ú 'l '.:> AV i,\c&t ( .N.Ma~ek) 1 lle [ ,ú 1%'..J , 260 1 Justová 1 968, J1 Budinský 1978, 2J 1 Wal dhúUl.l0T 1 979, Ab'h. 12 .
ER A f; J. I, Y

(okr. :r.(,ot ; , v a1.etr1;st,.1:e rovnla PROH1;

Braňany

l (s~\l ?ad . 02.31-071, )5j i, m6pB

č.

(přoe~á

lokalizaoa), mikroregion
1 (Breňaneký potok. n I:crní DHa),súlH H ní ar&ál 1-1 (BraňanHř:ý potok),lok.pr8111ent(l-J)
"Oppelt ~Mdgrube,l~oppelt Sflndgr u l,g", ppč. 298 ,roylnoš ppč. 60) (zam~fení pasport Braňany
np. AÚ ČSJ, V Most), nál. k omplex I pchřebi ňtL
(1) kc,strový hrob 1/19001 poruoený; 2 bMuzov6 A pony I de kal R. Wei nzierl 1900.
(2) kcetrovg hrobi: ~ (I)/17, ) (JI)/17, 4 (111) / 17, 5 (JV)/17 a C (V)/171 •izkua J.
ntohhr l ~l'/.
(3) soubor 7/17; kovov6 B lí•t:rtnov~ přod.:n&ty; rlBr1 ariony111 1917 ,
Kin. počet hrobll1 7, dittovár.d't (1-J) LT Blb - ťr Cla, ulohní1 (1) li Teplioe,ě.pf:ťr.
,1 5,1/75, (2) trunU~, 4 '3, 7 / T , , 0) tnintóž, 45.8-:2 4/'/5,lH, 1 (1) Weinzhrl,Skiuenbuob I1
Filip 1956, 335, tab. XXXIllsl-2 1 Budinnký 1977a, 6)1 pRoport Braňany, exp.AÚ ~SAV Moet
( J.Kuha,~d.e nv1za p'lloh:7 oliybnl5 uvádfné .F',nud1nekým) ;Budine.ký 1981, (2-3) Filip 1956,

1

„

J35J P.udtu~kj 1977&, 6)- 64, (1-J) ~udinnký 1~81 .
Braňany J (ucuřad. 02.J4-067, 35J), mapa č.3 (př1bl1lni lokeli~aoe ) , miuoregl~n l (Braňanský potok e Horní P~la), aídli 5tní ure,il 1-1 (Braňanský potok ~, lok. pr•mon1 (1) "jn der Ne.he dee Roten Dergea" (zamlířtHl:Í of. arohi• lf'I Bíl1oa), nál. komple:z1
8Í dli ě u .
(l} eoubr;,r l/20; nelezi,.o v pzo11lavoveoím ot.rojiJ keramika;dar J.PawlowekJ 1928. run.
počet obj. 1 l, datov6.o:ť I L.IV, uložení I N l.lllina, o.přír. aub 14J.4-14/76 • 1.č. 2081/1
-2,9 • 8131, ol J 4, lit . 1 l~Z U 13íl1na, aložka Braňan:, (O.Laube) 1 Muška 1981.
Braňany

o~. ) 4-080.)~5),m&pa č. 4 (přibližn, lokal.), mikroregion l
(Braňnnck,ý potok. e lforcú nna),aídliatní areál 1-1 (BraĎE\neký potok), lok.prameni (1-2)
"'Baggergrube", (J-4) "~hmdbagger" (zam~ření of. archiv r.l !Hlina, pasport Braňan, ., exp.
4

(o c uř.bd,

AÓ ČSAV Most), náJ.• ko111plnt e:ídlUtě (1-2 Braňan, •a, 3-4 Braňan, 4b).
(1) obj. 1/321 "Grnbenfuud"1 ko.ramika1 výkop/dar J,Pawlowaky 19)2.
(2) o'hj. 2/JJ1 "Grubeufund", d. 200 cm, ě. 100 om, hl. 100 om; keramike,eile:x,koeU,
struska (?)1 •ikop/dar J.P.reroet 19J3 (?).
(3) •oubor 3/341 bronzový n4raruek a krou!ek; eb~r, ff.David-Mayová 1934.
obj,/peo 4/J7i 11 Sobmelzoffen/i1eenot'ton"1 etrUBka1 výzkum H.David-lllayo,., 1937.
Min.poě~t obj.i 7, datov!lll{1 (1) L.I-lI,HC ?, (2) L.IV-V, (J) L.I-111 ?,
"Eieenzeitlioh",nadat,,ulo!ení: (1) M Bilina,ě.přír. sub 14).4-14/76 • 1.a. 4079,4081 • 8140,
8142, (2) tamt,i, sub 14J.29-48/7G • 1.ě. 2539-2543, (3) M Duohoo,., 1.ě. 1895-1896 (nezv~etn,), (4) tamté!, , .• č . 1995,2061, lit.i (1-2) NZ M Bílina,alo!ka Braňany (O.Laube);
pasport Bzaňany v exp, AÓ ČSAV Most (J.Mulíka)1 ~uška 1981, (J-4) Woldhaueer 1980.

<•>

Braňany

<•)

5 (eouřad . 02,)4-084,J SG), mapa ě,5 (přiblilni lokal.), milu'oregion 1
(Braňanský potok a !~orní ~la), eíd11čtní et'e.il 1-1 (Braňeneký potok), lok. prBllleDi (1)
"SW bei den kleinen Sohiohten"Jjde zřt1jmě o polohu na SV okraji obc41 a in!ormsoe o ev~-
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tov4 a t ranb • • vztehuJ e na neidentifikovetelnj objek t - v lcritiok4 dobl nilesu probíhala tA!ba jen na SV okraji kat . ds, (zaměření of, arohiv M Bílina, alo!ka Braňany), nil .
komplex , aídl1Ati (možn, aou3,at polohy Braňany 4a).
(1) obj. 1/JJ 71 "Grube", d. 200 oJD, hl. 70 om, popeloviU výplni lter,,hlunf uoulek, kamenni industrie, výkop/du J,Preroat okolo r, 193), Min, poěet obj.a 1, 4atovúía
L,IV, L.V ?, uložení, M Bílina,ě.přír.eub 143 .4-14/76 • 1.a. 2551, 2544a-d • 8129-8130,
8149, lit . , NZ M Bílina, složka Braňany (G,!Aube)1 Muěka 1981.

B r • ň a n y 6 (eouřad. 02,34- 085.355), mapa a. 6 (přesná lokalisaoe), mikroregion
l (Braňanský potok a Horní Bila), sídlifitní ueál 1-1 {Braňanaký potok), lok. prameni
"Sauer Wieae", ppě. 188/1 (zaměření of , arohiv M Bílina), nál. komple%1 pohřebilti/ojedinU:f náles.
(1) ojedinělý nález 1/441 bronzový náramek, který byl nalezen v povrohov4 vratvl objektu 3 (LnK)1jda aei o nerosposnan:f lat,nekf koatrový hrob,který byl druhotnl sapufitin
do objektu s doby kamenn~ (podobni např . obj. 5/1903 v Libkov icích, Budinekf 1968, 15,
obr . 1). Min.poěet hrobd ?1 1, datovMírLT Bl, uložen!1M Bílina, a.přír. 143,22/76 • 1.
č. 2319/25, lit., NZ M Bílina, eložka Braňany (G,Laube)1 Muěka 1981.
Braňany

X (fond bez lokalizaoe) . X-1 bronzovt núamek • v;fvalkyJ dar Školník
1922, nál, komplex, materiiU funer álního charakteru (min. l hrob), dat,1 LT Bl - LT Cl,
ulož., U Bí lina, ě,přír. 143.67/76 • i,č. 2163, lit., Pilip 1956 ,33 5, tab. XIlIII131 1ilZ
M Bílina, složka Braňany (O.Laube).
X-2 bronzo•ý núamek • peěotítko•ým ukončeními dar Vaníěek 1923, nál. komple%1 materiál funerálního oharakteru (min. l hrob), dat., LT B, ulo!. 1 H Bílina,ě,pfír. 14).0/76
• i,ě. 268-HK 3151 (nesv.), lit.i NZ M Bílina, aložka Braňany (O.Laube).
I-J keramika (střepy)a bez okolností před r.1945, nál. komple%1 materiil eídliAtního
ohuakteru (min . l obj.), dat .s L.I, L.II, L.IV-V, ulo!. 1 M Bílina, 1.ě. 1940/7, 1943/2
(nezvěstne ) , lit.s NZ M Bílina, složka Braňany (O.Laube).
X- 4 keramika (nádoba) , bez okolností1anonym před r,1945, nál,komplexa materiál neurě.
charakteru, dat . s L.I- III, uJ.ož,1 M Duchoov, i.ě . nelze identifikovat, lit., Waldhau.eer
1980.
Braňany - J • n i Ad v Ů j e & d 2 (souřad,02,34-093,354),mapa ě,2 (přee
ná lokalizace), mikroregion 1 (Braňanský potok a Horní ~la), eídliětní a.reil 1-1 (Braňanský potok), lok. prameni (l-2 ) "Sandgrube Weizendorfer", Braňany ppě. 138/4, Jenild•
Ójezd ppě. 105)-1054 (zam~ření of. l it,), nil. komple%1 pohřebiět~.
(1) koetrov~ hroby 131 (132 )/04, 132 (130)/04, 133 (130)/04 a 134(ojed1nělf niles 1,
ěáet)/06 1 přílefitoetn~ výkopy d~lníkd 1904 a 1906,
(2) kostrov~ hroby l35/4J a 136/43 1 výzkum O.Laube 1943.
Min . po čet hrobd1 6, datování, {1-2) LT Bl - LT B2, uložení 1 (1) K Teplice, a. přír.
1J.J68-J70/ 74 • i , ě. 9)3) -9341, (2 ) M Bílina, ě,přír. 143.1/76 • i,ě. 2051/1-J, NIi Praha, 1.č. 8029-8030, lit. : (1) Břeň 1955, 31-32; Budinský 1970, 2J- 24, příl. VI1l-J (neerovneloeti Y ě íelování broba a rekonstrukoi nále zových oelkd opravil J,Muěka 1978,16),
Waldheueer 1978,1,96-97 (s obr.), (2) Filip 1956,3351 Hanáková - Stloukal - Mufika 1977,
~Jl; Waldhauser 1978, I, 96- 97 (s obr. ), NZ M Bílina, složka Braňany (G.Leube).

B ft E

§,

A N Y, ěáet kat,úz. Břežánlcy (okr . Teplice), v literatuře rovni! PRBSCHEN

B ř •Alany 65 (eouřad. 02.)2-119,024), mapa ě,65 (přesná lokalizace), milO'oregt on 2 {Lomský potok), sídli štní areál 2-5 (Dolní Lomský potok), lok ,pr&mftn1 (1) "Komun~lní pískovna Břežánky II" , ( 2 ) "jižní olO'aj obce" (zaměření J. Zúuba).
(1) soubor 1/6 51 keramika1 povrohový eběr1 A.Beneě před r, 1965 ,
(2 ) obj ekt 2 {6 ) / 71 a 3 (7)/71; výzkum Pávek a Sobo ta 1971,
Min , počet obj,: J , dAtoviúú : {l) "halš tatolat~n" , (2 ) "HD 2 /J" • L,I k obj, 2 / 71,

"81' l" •BC. L.I k obj. )/71. \llol•oí, (1) exp.AO 0SAV Moat.n•s•i1ta, {1978). (2) t ....
t41, a.přír . 51.3/73, lit., (1) HL 6361/65 esp.AO 0SAV Molt (J.Beael), (2) Kout•okl,BZO

1971, 17 (•ub BfelánkJ), ěj. 1730/71
fSAV Mo•t (D.Kouteokl).

•~p.

AÓ ~SAV Molt (D.Kauteokl)c IZ 7567/76 exp. AÓ

B f • I l • a y 66 (69 ?)(•oufad. 02.32-125.02)),mapa ~.66 (aoln• l~k•li&aoe,e•ent.
a.69), miltl'oregion 2 (Lolll•kt potok), eídliitní ueil 2-5 (Dolní Lom•kl potok), lok.pramen, (1•2) "Ziegelei Willne~" (podle J.MuAk:, ilo o polohu ••••rnl od •iln1oe Bfel\any •
JeniědT Ójtsd u "Keramiěky",lok. 661 m4nl pravdipodobnl jde o mí1to be&proatftdnl SZ od
polohy "Pod lipami", kde se jtltl 1972 příltlito•tnl tiltla oihl'-f•k• hlína, lok. 69).
n'1. komplex, pohřebiitl (pra•dlpodobnljěí ne! oídlilti).
(1) •oubor/!bo•1 hrob l/02, pod čedičo•:fmi kameny, nil•~ tf( nádob• •tfepdc •l•k1.1111
•• , ••• 11901.
(2) aoubor 21 bes okolnoatť i informací o polo••• B nMobs •nonym pftd r. 19~5.
Min. počet hrobd ?1 10? (1), dato•Miz (1) HC - HD (L.I), (2) "halltat" • L,l , u.lolenía (1) M Teplioe,!.přír. 52.B/73, (2) • Bílina, ~.pfír. 144.1-8/76 • 1,~. 1612•1,19,
dfí•• • Mo•t, 1.a. 916-921 , ~54•955, lit., (1) Laube 1931, l5t tfl 19)4. 102, Budin•kl
1978, J61 laeal, .Tagebuch, (2) BZ M Bílin~, •lo!ka Dře6lany (O. Laube)t Mulka 1981.
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(•ouřed,

02.32-125.022), mapa a.67 (pf~•n& lokalisaoe), aiuore•
gion 2 (Lomek/ potok), 1ídliitní areil 2•5 (Do1n1 Lomakf potok), lok.pramen, (1) "jilnl
od Y•i" (~ani~ř,nť J.Zhuba, exp. AO ČSAV Mo1t), n'1. komplex, •ídliltl.
(1) obj. 1/76 a 2/761 •l~kum D. Koutecký 1976. Min. poěet uhj.1 2, dato•"1í1 •po1W
balitat" • L.I, ulolení, exp. AÓ ČSAV Moat, a,pfír. S-10/76, lit., !J. 6975/76 exp. AG
~SAV Moet (D.Kouteck/).
B f e i i a n y 6~ (8ou1'ad. 02.)2•128.023), mapa a.Gs (pf11n, lokAlisace), mikrore•
gion 2 (Lom•kf potok), aídliětní ueil 2•5 (Doln1 Lom•kt potok), lok.pramen, (1•3) "•'pad.n~ od vsi" (samlření J.Zhuba), n'1. komplex, •ídli,tl,
(1) soubor l/7Js povrcho•1 •blr1 keramika, P.Holodňttk a J.Waldh1u.ter 1973.
(2) obj. 2 (1)/73, "ohata", J (2)/73, "ohata", 4 (J)/73, Nobata", 5 (4)/73, "jm"1
6 ( 5)/7J, "jmno•, •/Kkum D.Kouteokj 1973.
(3) obj. 7 (5)/14, 8 (6)/74, 9 (7)/74, 10 (9)/74, 11 (14)/74, 12 (15)/74,13 (16)/74,
14 (17)/74,•itcbno "polosemnioeNslS (l)/74, 16 ())/'(4, 17(8)/74, 18 (11)/74, 19(12)/74,
•leohno "lrulturnť j4iily~, 20 (1)/74, 21 (2)/74, 22 (4)/74, •Atohno "Wo,4 j6ay"1 2)•28
(10)/74 H~edultaJÚ !el•z'1-•k4 peoe", •1ekm Z,Sarl a J.Bubeník 1974.
bato•&ú1 (1) L.lV, (2) L,IV-V, (3) L.IV, L.V, obj, 7/74 t.Il, \llo!enť, (1) K Ttpl1oe,i.a, 9690-9707 • G.příY. 8l/7J, ,2) e%p.A0 ~SAV Moat,a.pfír. 272•276/7), ()) tut4! 0
160-176/74, lit., (1) Waldhawser, BZO 1973,171 BZ 81/73 M Ttpl1oe (J,Waldhauaer)1 Waldbaueer 1976-1977, 74, (2) Koutecký, BZO 1973, 17, aj, 3494/7) exp. AO ~SAV Moat (D.louteckt), (J) Bub1ník, BZO 1974,17-181 al. 1229/74 exp.AÓ ~SAV Mo•t (J.Buboník a Z,Su!)i
~z •1ne !j. exp, AC OliAV Mott 1979 (V.Sala!).
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Bf • I
n Y X (!ond b•1 lokalisaoe). X-1 keru1ka,1ilex7,tlrky, be• okolno•tí,
du 1922. Nil. kompl•x1 materi.'1 •ídl1Atního ohuakttru (min. l objekt), deto•W1 L.ll
•III, \llol.1 M Teplioe,~.pfír. 52.11-14/74, lit.a Lau~• 19)1,151 ttl 1934,102 1 Budill•k1
1978, )6-J7.
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literatuře rovnil PRIBSBN

B f e I , n k Y 70 (eoufad. 02.J2-1J6.0l5), mapa a.70 (pfean, lokall~aoe), mikroregion 2 (Lom1ký potok), •ídliětní areil 2•5 (Dolní Lomakt potok), lok.pruen, (1-2) "rod
lipami " (zamif•ní J,Zúuba, exp. AÓ ~SAV Moat), nil. komple~, pohřeb1ětě.

J6

(1) l'-ro•4 hroby 1/70 - 4/701 •l•tm Pá••k, Sobota a l%uta 1970.
(2) lúo•' hroby 5/70 • ooa 34/701 •f~kum D.Kouteoký 1973.
Vin. po!et hrobdt 34, dato•ú.ť• (1-2) "bylanak,,HO", nikter4 hroby bespeani patM 4o
HD, tedy• rMioi obronologie •ídlii\ do L.I, ulolení, (l) exp.AO ~SAV Mo•t, a.pfír. 266
-272/70, (2) tamt41, bes pfír.~. (1978), 111., (1) KoutooJc.,f, BZO 1970,16-11, a3. 708/70
exp. AO ČSAV Moet (V.JC.rut•>, Win•kl 1978, 42, (2) Kou~eokt, BZO 1973, 1s, aj. 1147/Tl
exp. AÓ ČSAV Moet (D. Kouteokf). Posn,t pohfebiltl mdle aou•i•et • obdobnou 1trukt\ll'OU
Bfdmty

n.

B f e I , n k y 71 (eoufad, 02.)2-146.016), mapa ~.71 (pf1bl1!n4 lokaliaaoe),mikroregion 2 (Lomekf potok), •ťdliltní are,1 2•5 (Dolní Lomnk1 potok), lok.pramen, (1) "Bugel", nyní• rM!oi polobJ •pod lipami" (&arnifon! of, •rohi• M Bílina), nil,komplezt pohi'ebUti.

(1) eoubor 1/1895-1897 (lbo•4 hrolrJ a111 Y poňtu 15, l-15/1895-l897h Tf-kum 1.1aH1
1895, 1897 {popea,:,.Á lokalita je 1dent1ok4 anad • lokalitou 13.felklky 70, po pfípadl j4t
o d•f pohfebiitf - •ltupift1 hrob4 • • pomlrnl ~&14 •s,jomn4 ••dileno•ti). Min.poaet hl'obd1 15-20, datoT'1ú.1 w1t71an•k' kultura", BO - HD • L.I (období L.1 patfí napf.nidoba ••
•tupnl JlD ~.pMr. 65.188/73),ulo!enít li Tepliae,~.pf!r. 65.126-142, 150-151,288/73 • i.
a. X 4262-4271, 4274-4281 atd., lit., HaJJt•obel 1A97, 81 Laube 1931, 10, Bw11n•kt 1978,
421 llZ li Bílina, dolka Bfel&lky (G.Z..ube) .

B f e I á n k J 72 (1oufad~ 02.)2-147.017), a~pa ě. T2 (• vjjilllltou v1skum~ pPt4 ~.
1945 pře•n' lokali1aoe),mikl'orogion 2 (Lomak1 potok). eídli~tnť ueil 2•5 (Doln1 Lomekf
potok),lok.pramen, (1) •B'ůsel", (2) "naproti Maierhofu v•dlo pawik,ho pol•", (J-6) •Po4
lipami - v,Oho4" (samifení ad 1 of. Bfeléky 70,ad 2 • •flu'ade.mi jde .o aledo•anou polo•
hu,odpoTídajíoť 11nn1 loka.11saoi,a4 J-6 bylo lokal1so•"1o J.Ztrubo~,esp.AO ČSAV lloat),
nil. komplex, ať4115tl •
. (1) obj. l-J/01, •• ko1tmi,etf•P1 a ma&an.ioíu, bez Qkolnoutí, vjskwn/1blr/v1orkovéí
R,Weinzierl 1900-1901.
(2) obj. 4/0lt "•ídliltní jea a• etfepy a k~o,in)'tni n,etroj1•, Ysorkov~1 A. f•••l
1901.
(3) aoubor 5/71, poruJent objett1 ke~am1ka1 pov~ohovt •blrs P'••k 1971.
(4) obj. 6 {73)/72, 7 (74)/72 • 8 (79)/721 výzkwn D.Kouteokt a J,Buben!k 1972.
(5) soubor 9/7)t pov~ohový a\Mlr1 keremika1 J.WaldhBWltr 1972-1973.
(6) obj. 10 {J)/741 •f&kum P,vek a Sobota 1974.
Min.poěet obj.a 10, datováint (1) L.I-111, (2-3) nedato•áno,(4) L.IV-V, (5) L.V, (6)
nedatováno, Ulolen1, {l) • Teplioe, a. pfír. aub 65.192/7), (2) tnt,1 1 65.250/73, (J)
•ouk:rom, ebírka Pivkova, (4) expo AÓ ČSAV Most, !,p!ír. 1ub 39/71, 1•102/72, (5) M Tep11oe, !.pfír. 10/72, (6) •oulcz. ebť~ka Pivko•a, lit., (l) We1nc1erl, Sld•••nbuoh I1 Bud.iukf 1978,41, (2) Budin•k! 1978, 41-42, O) ěj. 6537/71 HpuAO asAT Jloctt (J.Buben1t),
(4) Bubeník - Kouteokj, BZO 1972,191 BZ 1280/73 exp. AO ČSAV Moat (D.Kouteokf • J.Bubt•
ník), (5) BZ 10/72 K Teplioe (JeW&ldhauser)1 Budinek! 1978, 42, (6) Koutookf, BZO 1974,
19. Posn.s pl'íeluAnoat n'1emd • let 1900-1974 k jedn, lokalitl je pouse pravdlpodobn,.

\'

B 1 • I , n k Y 73 (•oui'ad. 02 . 32-140.008), aapa a. 73-74 (pfiblilni lok&l.1saot),
mikrortg1on 2 (Lomekf potok), areil 2-5 (Dolní Lomakf potok), lok.prmnt (1-)) •Aaaalia
-Sohaoht III", (4) •p.rdkop eilnioe" {m8111ěfení ad l•J ot.uohlv K Bílina,ad 4 podle a41ltní J.Heillanna • Duohoo•a,pfítomn,ho nilesu 1975). n'1. komplex, halltatolat4n.ekf hrob
(?) a lat4nek, koetro•4 pohfebiltl .
{l) k~•tro•t hrob lt dltekf ko•trovt hrob1 míea, 1apropelito•f uoulek,koetln, s,pona, perla, ěút bzonsoT4 nidoby1 anonym pfed r. 1936.
(2) "hrob" 2s bes okolnoetí, "eeoYiti et,ěen1 núamek•1 ano111m pfed r. 19)6.
(3) "hrob" Jt be~ okolností g "núamek c dutfoh polokoulí", anonym pfed r. 1936.
(4) "hrob" 41 bronzo•' spona a podle oito•an4ho edllení dallí předmity, dar A. Str•-

)7

ohota okolo r. 1900.
Min. počet hrobů1 4, datování, (1) HD ?, LT A?, LT Bl - LT B2 ?, (2) LT Bl, (J) LT
B2b - LT Cla, (4) LT Bl, ulolení1 (1) M Bílina, ě. přír. eub 193.4-18/76 (dříve M Duoboov ), (2) tamt6l, 19).45/76 (dříve U Duoboov), (J) M Bílina, nezvěetn,, (4) NM Praha,1.
ě. 55760, lit., (l) Laube 1931, 10; Břeň 1955, 30; čj. 7050/50 AÚ ČSAV Praha (anonym),
Budinský 1978,43-44, (1-3) Pilip 1956,))61 Budinský 1978, 38, (4) anonym 1906-1908, 2171
NZ 6721/47 AŮ ČSAV Praha {anonym); Pilip 1956 , JJ6; Budinský 1978, )8.

B f • l i n k y 74 (souřad. 02.32-140.008), mapa č. 7)-74 (přibliiná lokalizaoa),
mikroregion 2 (Lomský potok),sídliAtní areál 2-5 (Dolní L0111aký potok),lok.prrunen, (1-J)
"Amalia-Sohaoht III" (zaměření ot. archiv M Bílina), nál. komplex: sídliště.
(1) eoubor 1/19001 keramika1 povrchový sběr A.Pobal 1900.
(2) obj. 2/051 porušená kulturní jáma; keramika, přesleny, anonym 1905 .
(J) aoubor 3/141 bez okolnoetí1 keramika, kostěná šídlo, koeti1 dar F.Gorg 1914-1915
(součástí souboru je asi také soubor Ja/OJ, neevidovan~ zápůjčka z M Teplice do AÚ ~SAV
Praha: spirálovitá záušnioe, ker8lllika, dar F.Oorg 27.8.1903, bez okolností).
(4) obj. 4 (II)/)) a 5 (III)/331 keramika, přeslen, brousek, kosti; výzkum J.Preroet
a R.Christen 19JJ.
(5) soubor 6/331 keramika, kosti; povrchový sběr z okolí objektu 4-5/33, výzkum R.
Christen 193).
Min. počet obj,1 5-6, datové.ní: (1) L.I (starší fáze), L.IV ?, (2) "starší doba laUneká ?", ()) "bylanská kultura", HC, L.I, L.II, (4-5) "st.doba laténská" , L.I (mledií
fáze), L.I, uložení: (1) M Teplice, č.přír, 65.6/73, ( 2 ) tamtéž, 65.e ,f/73 (nezvěstné),
(3) tamtéž, 65.19-22/73 a(?) i.č. HK 12626-12627, (4) tamtéž, 65,32-35/73, (5) tamt,t,
65.41-42, 44/7), lit.i (1-5) Filip 1956, JJ61 Budinský 1978, 36-37; NZ M Bílina, elolka
Břežánky (O.Laube zaměření), (3) Hrala 1976, 601-612, obr.1-J. Pozn.i v literatuře jsou
uváděny laténské nálezy z dolu Amalia IV (Filip 1956 ,JJ6),které byly jinak datovány (na
pravou míru to uvádí Budinský 1978, 38),
B řezán k y 80 (souřad, 02.)2-164.021), mapa č. 80 (přibližná lokalizace), mikroregion 2 (Lomský potok), sídlištní areál 2-5 (Dolní Lomský potok), lok. prameni (1)
"Emeram-Sohsoht" ( zaměření ot. Studie Slffi, 1967), nál. komplex I sídliště.
(1) soubor 1/1897; keramika; bez okolností, anonym 1897, Min.počet obj.i l,datová.ní1
L.I, uložení M Teplioe,č.přír. 65.50-51/7), lit. : Weinzierl 1899a,19; Budinský 1978,)8.
Břežánky
81 (souřad. 02.32-158.021), mapa č. 81 (přibližná lokalizaoe), mikroregion 2 (Lomský potok), sídlištní areál 2-5 (Dolní Lomský potok), lok. prameni (1)
"Fridrioh-Sohaoht" (zaměření o!. Studie SHR, 1967), nál. komplex I sídliště.
(1) soubor 1/071 bez okolností1 keramika; anonym 1907 . Min, počet obj.1 1, datová.ní,
"st .doba laténská", L.I, L.IV-V,uložení M Teplioe,č.přír. 64.4/73, lit.i Budinský 1977,
1031 týž 1978, 118 (uváděno pod lokelitou Želénky).
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82 (eouřad. 02,)2-158,021 ), mapa č. 82 (přibližná lokalizace), mikroregion 2 (Lomský potok), sídlištní areál 2-5 (Dolní Lomský potok), lok. prameni (1)
"Meierhof-Umgebung", (2) "Meierhot Ziegelei" (zaměření mapa VZÓ 19)4), nál.komplex1 pohřebiště.

(1) soubor/hrob

1/1998; regietrov~ 4 bronzov, a 2 železné spony, železný krou!ek
z kostrového hrobu (mimo to ee na16zá v souboru železná zápona, zřejmě evidovaná jako jehlioe a dva bronzové náramky); můle jít o hrobový celek;
anonym okolo r . 1898.
(2) kostrový hrob 2/12 1 železná spona, bronzový náramek, kamenný amulet, "bronzový
hrot"; bez okolnoetí1 anonym 1912.
Min. počet hrob~: 1-2, datování, (1) LT Bla, (2) LT !a/Bla (LT Bla), uložení, (1) M
Teplice, ě.přír. 65.82-91/73 , (2) tamtéž, 65.94-97/73, lit.a (1) Karafiat 1912-191),18191 Laube 1931, 101 Tiuninský 1978, 39, (2) Kara.fiat 1912-1913, 18; Budinskf 1974, 379 1
a jehlice podle literatury

38

Waldhauser 1977b, Abb. 10 11)-141 Budinský 1978, )9, (1-2) Budinský 1981.
B ř • ž á n k y 8) (•ouřad. 02.32-166.021), mapa a. 83 (přibližni lokalieaoe), mikroregion 2 (Lomský potok), 1ídli~tní areál 2-5 (Dolní Lomský potok), lok. prameni (1)
"'Meierho!,Sandgrube", (2) "(Meierhof) Sohotter-Sandgrube", O) "Meierhof,Lkngebung" (zaměření mapa VZÚ, 1934), nál. komplex1 aídlišti.
(1) aoubor 1/18991 ebér1 keramika; A.Pobel 1899.
(2) soubor 21 bez okolnoatí; anonym okolo r. 1897.
()) objekt J/07 (knovízská?) a 4/07; vzorkované "Kulturgruben"1 A.Fasal 1907.
Min. počet obj.i 4, datová.ní: (1) L.III, L.IV, L.V a L.VI ?, (2) L.111, L.II-IIl,(3)
"atarňí doba laténská", L.I-111, uloženíz (1) U Teplice, č . přír. 65.98/73, (2 ) tamté!,
65.104-106/73, (3) tamtéž, 65.(61-)64/73, lit. : (l) Laube 1931, 101 Budinský 1978, 39,
(2) Filip 1956, JJ6; Budinský 1978, 39, (3) Kare.fia t 1918-1919, 21 (obj. z doby bronzové 7)1 Budinský 1978, J8-J9.
Břežánky X (fond bez lokalizace). X-1 bronzový náramek, zlomky
tfí bronzových předmětů, anonym 1908 (?), nál.komplex: materiál. sídlištního nebo fu.nerálního oharakteru, dat.: HC - HD, L.I-111, uložení1 M Bílina, t.č.nezvěetné, dříve M Duchoov,i.č.
1463-1466 (do r. 19)6), lit.: Waldhauser 19801 Inventář M Duchcov.
X-2 bronzov, náramky (ooa 10 ke). korál a očky, Plaecheho sbírka, bez okolností,před
19)6, nál.komplex1 materiál fu.nerálního oharekteru (min. 5 hrobů), dat.s LT Bl - LT B2,
ulož. 1 M Bílina, t.č. nezvěstné, dříve M Duchoov, i.č. 1169-1170, 1470-1471, 1 526-1528,
1568-1 571 (do r, 19)6), lit.s Budinský 1978, 4JJ Waldhauser 1980s I nventář M Duohcov.
X-) bronzová spona a náramky, zlomky bronzové a železné jehlice,železný nůž, z kostrových hrobů1 A,Fasel 1898 , nál.komplex1 materiál funerálního oharakteru (min. 1 hrob),
datování1 většinou LT Bla (některé předměty IlD - LT A ?),ulož., M Tepllce,č.přír.65,258
-261/7), lit.z Kare.fiat 1918-1919, 151 Budinský 1974, 3791 Waldhauser 1977b, Abb. 1019111 Budineký 1978, 42 (lokelizov!Úlo do okolí oboe) ; tý! 1981.
X-4 skleněný korál s klikatkou, z kulturní vrstvy?, okolí oboe, 1902, nál. komplex1
s píše materiál funerálního charakteru (min. l obj.),dat.1? (L.I-III),ulož.: 14 Teplice,
č.přír. 65.26J/7J, lit.: Budineký 1 978, 42 (lokalizováno do okolí oboe).
I-5 keramika, přeslen, brousek; bez okolností1 anonym před r. 1945, nál.komplexz materiál sídli štního charakteru (min. 1 obj.), dat,: "at. doba laténská", L.I-111, ulož.z
M Teplioe, č.pří r. 65.277-279/7), lit.: Filip 1956, JJ6; Budinský 1978, 42 .
X-6 keramika; bez okolností; anonym před r. 1945, nál. komplexz materiál sídlištního
charakteru (min. l obj.),dat,, L.I-III, ulož.i M Duchcov,č.přír.Břežánky 2/7) (neinv.),
lit.: Waldhauser 1980.
X-7 kostrový hrob bez výbavy, předal P.Gorg do M Bílina 1923. nál. komplexz kostrový
hrob snad laténský, dat.: LT ?, ulož.: NM Praha,i.č. 7960 (dříve M Bílina), lit.: Hanáková• Muška - Stloukal 1977, 2)1,

DUCH COV

(okr, Teplice), v

literatuře rovněž

DUI

Duchcov 102 (souřad. 02.)2-110.1)0), mapa č. 102 (přibližná lokalizace), mikroregion 7 (Bouřlivec a Dolní Běla), sídlištní areál 7-14 (Horní Bouřliveo,nekompaktní
osídlení mimo sídlištní areál), lok. prameni "Teich bal Suohan" (zaměření Studie SHR,
1967), nál, komplex1 ojedinělý nález/kultovní místo,
(1) ojedinělý nilez l; bronzová "duchcovská spona", nalezena ~ rybníce, anonym před
r. 1945. Min. počet obj,1 ?, datování: LT Bl, uložení, soukromá sbírka Nemetaobke, Karlovy Vary (1945), lit,: NZ 5712/58 AÚ ~SAV Praha (anonym),
Duchcov 103 (souřad. 02.32-129.119), mapa č,10) (přibližná lokalizaoe), mikroregion 7 (Bouřlivec a Dolní Běla), sídlištní ereil 7-14 (Horní Běla), lok.prameni (1-2 )
"Beu des BAzirkenkrankenheueee" (zaměření mapa VZÚ, 1934), nál. komplex: pohřebiště.

)9
(1) koatrovf hrob 1/091 v kemenn~m obložení kostra (udána patrni mylnl jako ditak,)1
vfbava, dva bronsov4 náramky, bronzový n~ěník, hliněný pfeelen/korá.l (bronsov, apona
uvedena omylem), anonym 1909.
(2) "hrob" 2;"v jin,m hrobl telezn/ meň"1 anonym okolo r. 1909.
Min. poňet hrobd, 2, datovMís (l) LT Bla, (2) nedatovko, ulo!enís (1) M Duohoov,i.
~. 1468-14n (mylnl v literatufe i.č. 141)-1416 a 1467-1470), (2) nesvistn4, lit., (1)
Pilip 1956, )4), tab. LXV1r17-18; Waldhauser 1976, Abb. 4sl-J; Budineký 1978, 57-581 n
)665/50 AO ČSAV Praha (anonym), {2) Pilip 1956, )431 Budinský 1978, 58.
Du ob o o v 104-105 (eouřad. 02.32-1)).109), mapa ě. 104-105 (pfibliln, lokalisaoe), mikroregion 7 (Bouřliveo a Dolní B~la),aídliětní areál 7-14 (Horní Bouřliveo),lok.
pramen, (1) "O•••g, Sylveetrseoht" (z8.Dl~ření Studie SHR, 1967), (2) "Seilen" (Eamlferú
podle adllení J.Z,dy 1973), nál. komplexs pohřebiště.
(1) kostrový hrob l;bez okolnoatí1!elezný meě a aapropelitový nipalník (ddl Silveau
je na kat.~~. Du0hoova)1 anonym pfed r. 19)8.
(2) kostrov~ hroby 2 a )1 (hrob 2) ve stratigrafii• objektem• mladěí doby kameu,,
výbava,) bronzov~ náramky1(hrob )) bez okolnoetí,výbave, bronsovf náramek a 3 bronzov4
opaakov, krou!kJ'1 anonJ~ před r. 1945.
Min. počet brobdr ), datování, (1) LT B2b, (2-)) LT Bl, ulolení, (1) M Oatí n/L,i.ě.
2465-2466, (2) U Duohcov,1.ň. 1059-1061 (hrob 2),1.č. 1076-1078 (hrob 3), lit.a (1) laventil U Ústí n/1; Pili.p 1956, 3701 Budinaký 1978, 140 (oba autofi pod lokalitou Osek)1
čj. 247/48 AO ČSAV Praha (anonym)1 Waldhauser 1980,
(2) lnveotáf M Du0h0ov1 NZ )671/50
AO ČSAV Praha (anonym)s Waldhawier 1980, (hrob 2), Inventil M Duohoov1 Waldhau.eer 1980
(hrob ))1 Budinský 1978, 56 (pod polohou Moeteok~ přediněetí).

Du ob o o v 106 (eouřad. 02.32-130.114), mapa č. 106 (přiblilni lokalisace), mikroregion 7 (Bouřliveo a Dolní Děla), areál 7-14 (Horní Bouřliveo), lok. pramen, (1-2)
"Seilen" (zaměření J.Zády 197)), nil. komplexs aídliěti.
(1) aoubor 11 keramika, oédoba, atřepy, alitky bronzu, kostěný n(atroj1 anonym před
r. 1945.
(2) soubor 21 "Latene-Keramik, GU11ei'ormen"1 bes okolností; anonym před r. 1945.
Min. počet obj.i 2, datování, (1) L.I 7, (2) L.II-111, uloženi1 (1) M Duchcov, i.a.
1080-108) (mylni i.o. 1974-1977), (2) tamt~ž, nezvěstn~, lit.s (1) Inventáf M Du0boov1
Waldhauser 1980, (2) NZ 3667/50 a )671/50 AÚ ČSAV Praha (anonym)1 Inventáf M Du0hoov1
Waldhauser 1980.
02.32-192.100), mapa o.108 (přibližni lokalizaoe),m1Juooregion 7 (Bouřliveo a Dolní Bila), sídlištní areál 7-14 (Horní Bouřlivec), lok. pramens
(1) "Bruxer Vorstadt" (zaměření podle mapy vzO, 1934), (2) "Březov~" (zaměření podle J.
z,dy 1~7J), n41. komplex, sídliště.
(1) •oubor lt bez okolností, keramika, kosti, železná jehlice, . přeslen, anonym před
r. 1945.
(2) soubor 2; keremika1 enonym před r. 1973.
Min. poč~t obj. 1 2, detovM!1 (1) "starší d. let~ceká", L. I-III, (2) L.II, ulo!en!:
{l) M Teplioe,eub č.pfír. 74.57/73, (2) M Duohcov,č.přír.2/73, lit. 1 (1) Budinský 1978,
56, (2) Inventář M Duohoovs Waldhaw,er 1980.
Du o ho o v

108

(aouřed.

Du o ho o v 109 (eouřad. 02.32-112.094), mapa č.109 (přibli!ná lokalizaoe),mikroregion 7 {Bouřliveo a Horní Běla), eídliětní areál 7-14 (Horní Bouřliveo), lok, pramen,
(1) "Grund des Jobennechaohta" (zaměření podle mapy vz0,1934),nál.komplex1pohfebiěti ?.
(1) eoubor 11 bez okolnoetíi "Bronzearmring,Spiralteder,Bronzop!riemeo"; enonym před
r.1936. Mln, počet hrob~s 1-2, datovMít "Halletatt, La Tene", uloženťs eoukrom4 ebírke
Plaeohe, i.č. 81,84 a 89 (později ee1 předMo M Bílina nebo Duohoov), lit. 1 čj. 217 )/ J2
AÚ ČSAV Praha (anonym).
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Du o ho o v 111 \eoufad. 02.)2-145.088), mapa č.lll (přibližná l okali zaoe),mlkroregion 7 (Bouřliveo a Horní Bila), aídliětní areál 7-14 (Horní Boufliveo), lok. pramen,
(1) "Peter-Paul Sahaohť' (zamihní podle mapy vzO, 19)4), n'1. komphx1 pohfeb!Hi.
(1) kostrový hrob l1"aua eine111 SkeleUgrab"1dl'i nádoby (jedna z niob "ěaeni laUnaká
láheY")canonym před r.1945. Min.počet brobů1 l, datovánít L.II (LT A), ulo!enít M Duoh001', i.č, 1389-1390, lit, 1 Filip 1956,)43,tab. XXXIV16,ll; Budinský 1978,58 (oba autoři
označili n~lez jako sídliětní)1 Inventář M Duchcov, Waldhauser 1980.
Duchcov 112 (aouřed. 02.)2-110. 125) , mapa č.112 (přibl i žná lokalizaoe),mikroregion 6 (Klá~terecký potok), sídli š tní areál 6-17 (Horní Klášterecký potok), lok. prameni (l) "Grunze, Křinec" ( zam~ření mapa vzú 19)4) , nál. komplex I e:ídliěd.
(1) soubor 1/1895; dvl nádoby, keramika, anonym či A,Pasel 1895.
(2) ojedinělý nález 2/02 ; bez okolností, přeslen, perla1 anonym 1902,
(J) objekt 3/361 "Kultuxgrube"1 keramika; výzkum J,Glott 1936.
(4) soubory 4 a 51 keramika1 bez okolností; anonym před r. 1945,
Min. počet obj,1 5 (4) , datování, (1) ''st.d. laténeká, starší táze ;!)50-.300", L.I ?,
(2) "d.l eténeká ?", (3 ) L.I-III, (4) L.l (soubor 4), L.II-lll ? (soubor 5), ulohnír(l)
M Teplice, č, přír. 16.J-5/74 , (2) tamt~ž, 16 . 14/74, (3) M Duchcov, i.č. 1966-1967, (4)
tamtéž, č.přír, Duchcov 12/73 (soubor 4), Duchcov 18/7) (soubor 5) , lit., (1) Weinzierl
1899a, 18; Budinský 1978, 114, (2) Budinský 1978, 115 (obě předcházející polo!ky l'edeny
pod l okalitou Lahošt), (J-4) Inventář M Duchcov , Waldhauser 1980.
Duchcov 11) (eouřed . 02.)2-148.124) , mapa č.113 (přibližná lokalizsoe),mikroregion 6 (KláŘtereoký potok) , sídlištní areál 6-16 (Horní Klášterecký potok), lok. pramen: (1) "Katasternummern 477, 795-796" (ze.měření podle podkladtl MěstNV Duchcov, A.Russó
1978), nál, komplex: pohřebiště.
(1) Aoubor /"hrob " l; bez okolností; bronzový náramek s spona; anonym před r. 1945,
Min.po če t hrob~: 1, datování, LT Bl, uložení: NM Praha, i.č. ?, lit.i Budinský 1978, 57.
Du o h co v X (fond bez lokali zace) . X-1 dvě žele zná kopí,!elezný meč, nádoba,be~
okolností, před r.1904, nál, komplex: ma teriál funerálního charakteru (min. 2-3 hroby),
dat.s LT Bl - LT Cl , ulož . 1 M Wien/Duchcoy ?, dnes nezvěstné , lit.i Píč 1902 ,1641 Filip
19 56 , 59 ; Budinský 1978, 59.
X-2 pět bronzových spon, dva bronzové náramky, bronzový kroužek, bez okolností, před
r,194 5, nál.komplex: materiál funerálního charakteru (min.2 hroby), dat.s LT Bl, ulo!.,
Onivereitet Wien , lit. 1 Miohálek 1976, )2.
X-) dvě nádoby "bylanské" profilaoe , bez okolností , anonym před r,1945, nál. komplex,
žárový hrob?, dat,; HC - počátek HD, ulož. 1 M Duchcov, i. č . 1265 a neinv,,lit.1 Budinský 1978, 78; Inventář M Duchcov; Waldhauser 1980.
X-4 skleněný korál s očky, opracované koet i, bez okolností, anonym 1902 , nál.komplex:
asi meteriÁl sídlištního charakteru (min. 1 obj.) , dat. i HD ? , ul ož., M Teplioe,~.pfír.
74.86-87/73, lit. 1 Budinský 1978, 58.
X- 5 bronzová spona plastického stylu, "gefunden be1 Dux" , před r. 194 5, nál,komplex1
materi ál funerálního charakteru (min. 1 hrob) , dat,t LT B2 , ulož,: M České Budějovice,
č,přír, J.II.71, lit.1 Kruta 1975, 119-120, Fig. 3613.
X-6 keltská mince, stříbrný statér, váha 13 g, nález z okolí města před r.1891, n&.l.
komplex: ojedinělý nález, da t. : L.V, ulož .i soukromá sbírka E.Fialy, mince t.č.nezvěat
ná, lit,1 Radoměrský 1955, 41-42 . Poznámka , laténské před.mety v berlínském muzeu (Pili p
1932b, 65) patří jen známému duoboovskému depotu,
Du o ho o v
Lip t · i o e 110 (eouřad. 02.)2-1)6 . 088, lok. 110a, ••• 134,086,
lok. llOb, ., ,1 32 . 090 , lok. 1100) , mapa č . llOa-o (přibližné lokalizaoe),mikroregion 7
(Bouřliveo a Horní Běle), aidliětní are&.! 7-14 (Horní Bouř li veo), lok. prameni (1) "Bei
der Strasse nach Liptitz", lok.llOa (zaměření podle J.Zády 1973) , (2 ) "L1pt1tzer Flur",
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lok.llOb {saměření podle J,Zády 1973), (3) "Peter-Paul Sohaoht", lok.llOo (samiření dle
mapy vz0,1934), nil.komplex1 (1) pobřebi5ti, LT B (lok. llOa), {2-3) pohřebilti • období lat,nako-římak4ho a doby římek4 {lok. llOb-o).
(1) koatrovf hrob 1/09 (?), bes okolnoatí, dva bronzovl núamlcy, nápa!ník a apona,
anon,ym 1909.
(2) ojedinělý niles 2, bes okolnoetí1 nádoba, anonym pfed r. 1945.
(3) ojedin~lý nilea 3, aoubor 41 "nádoba" (ojedinělý nilec )), větií mno!atví nádob
a kovov, pfedJněty, "Urnen mit Leiohenbrand, La Tene", anon,ym 1868-1897 (aoubor 4).
Min. poěet hrobd1 (1) 1,(2-3) 2-4, datoviní1 (l) LT Bl,(2) lat4nako-fímak/ horicont,
L.Vl-fímeký, ulo~ení1 (1) W Duohoov, i.ě. 1413-1416, (2) M Chomutov, i.ě. 1320, (3) U
Duohoov, i.ě. 4153 (ojedinělý náles 3)1 or. Waldhauaar 1980 ( sde výěet i.ě.), aoubor 4,
lit.a (1) Waldhauser 1900, Inventář M Duohoov, (2) Filip 1956,)63, tab. CXXXI13, Budinaký 1978, 57, WaldbaWter 1980, (3) Glott 19)2, 25-261 Filip 1956, 343, tab.IXIV1l01 Budinský 1978, 1281 InventU M Duohoov (ojedinělý nález 3)1 Motyková 196), 10, RZ )680/50
AÓ ČSAV Praha (anonym)1 Waldhaw,er 1980 (soubor 4)1 Hantaohel 1897,16. Pozn., v literatuře uváděn4 zlomky nádob na kruhu (K Duohoov,i.ě. 1)89-1)90 ze skrývky dolu Petr a Pavel) patří pod lokalitu Duohoov 111.
li O ST OMICE

(okr. Teplice), v

Ho atom i o•

125

(eouřad.

literatuře rovněl

02.)2-207.074), mapa

ě.

HOSTOMITZ
125-126

(přibli!ná lokalisa-

oe), mikroregion 7 (Bouřliveo a Dolní Běla),eídlištní ereál 7-16 {Dolní Běla), lok. pra-

menr(l-2) "Georgeohaoht-Conoordia" (zaměření ot.Budineký 1982),nál.komplex, pohřebiště.
(1) kostrový hrob 1/28 (?)1 bez okolnoetí1 rekonetrukoe hrobov4 výbavy, dva hladk'
bronzová núamky, bronzóvá spona {i.ě. 1254-1255, 1259 v pořadí), anonym okolo 1928.
(2) koetrovf h.rob 2/28 (7)1 bes okolnoatíi r~konetrukoe hrobov, výbavy1 dva bronzov4
manžetov, kruhy (i.č.1256-1257),bronzová spona spojen, konetrukoe (i.č.1258), dva bronzov~ nánožníky z polokoulí (1.ě. 1261-1262)1 anonym okolo 1928.
Min. poč et br obd1 2, datování, (1) LT Blb-o,(2) LT B2b/Cla,uloženía (1-2) M Duohoov,
i.č. 1254-1262 (rozlišení oelkd výše), lit.a (1-2) Filip 1956 ,)46, tab. X.X:XIlI17-8, 141
Waldhauser 1976, Abb. 611-31 Budinský 1978, 69, Waldhauser 1980,
Ho s t o mi o a 126 (souřad. 02.)2-207.074), mapa ě. 125-126 (přibližná lokalizace), mikroregi on 7 (Bouřliveo a Dolní Běla),sídliětní areál 7-16 (Dolní Běla), lok.pramen, (1) "Georgeobaoht" (zaměření or. arohiv M Bílina, aložka Hoetomioe).
(1) soubor l/)61 keramika1 bez okolnoatí1 anonym okolo 19)6, Min, počet obj., 1, datovMÍI L.I, uložení, U Bílina, č. přír. 152.76-78/76, dříve M Duohoov, 1.ě. 1440-1441,
1444, lit., Budinský 1978,691Muěka 19811 přírdetková kniha M Bílina a NZ tamt,ž (G.Laube).

Ho s t o m 1 o• 129a (eouřad. 02.32-222.077, platí jako střed lok. Hoatomioe 129143, blíže viz Budinský 1982), mapa ě. 129-142 (129a) (možná lokalizace), mikroregion 7
(Bouřliveo a Dolní Běla), sídlištní ueil 7-16 (Dolní Běla), lok.pramen: (1-9) "(Ziegelei) Roatomitc" (zaměření of. Budinský 1982).
{l) koatrový hrob 1/1847; "pěkný" nhamek1 bez okolností1 anonym okolo 1847.
(2) kostrový hrob 2/18901 výbava: dva bronzová núamky,míea, zlat, minoe1 výkop děl
níkO 1890,
()) kostrový hrob )/18981 výbava: dva bronzov4 núamky, bronzová spona, koatěnf nástroji anonym okolo 1897.
(4) eoubor 41 bez okolnoetí1 záponka • řet~zov,ho opasku, eapropelitový kruh a ninolník z polokoulí.
(5) soubor 5i bez okolností1 bronsov4 kro~k1 a prsten1,
(6) kostrový hrob 6/06J poru~ená výbava, bronzový kruh1 anonym okolo 1906.
(7) soubor 7/12J porušené koatrov4 h.roby1 bronzový kruh z dutýoh polokoulí, bronEový

'
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núamek, dva akleni oé kor,1e • očky1 1912.
(8 ) koatr ový hrob 81 bez okolností I výbava I dva bronzové náramkyt anonym ?
(9) aoubory 9/24 a 10/411 z hrobd1 bronzo•é náramky, dr,t, koril• atd.1nákup (abí~ka
Plaaohe) 192 4, 1941,
Min. poěet hro bd1 10 (15), detovhi!1 (1) oedato'fMo, (2) LT B2a (l. pol. 3. atol.),
(J) LT Bla, {4) LT B2b - LT Cla, {S) LT Blb•o,(6) LT Bla, (7) LT Bla - LT Cla,(8-9) nedatovhio, ulo! ení1 {1) nezvietné, (2) M Berlín, ě.kat.IV.f.975-977,2217, (3) K Teplice,
a. pfír , 8, 374-377/74, W Praha, 1.ě. 8022, (4) nezvJetné, (5) M Teplic•, a,pfír. 8,378
-383/74, (6) tamté!, 8. 100/74, (7) tamté!, 10-19/61, JO,l-2/61, (8) M Duohoov,1.a. 828829, {9) M Bílina,č,přír. 152.92- 93/76, 152,110-113/76 • 1.č. J494-3495,2128-2l33,2157,
lit,1 (1) Proet 1867-1868, 708, (2) Píč 1902,1641 Jenny 1931, 141-1441 Radomlrekf 1955,
431 Pilip 1956,345-3461 Budinský 1978,731 Polenz 1980, (3) Weinzierl 1899,221 Píč 1902,
1641 1111p l956,3451Budineký 1974,3881 Hanáková - Gtloukal - Muěka 1977,2311 WaldhaUlleY
1977b,Abb,1011-31 Budinský 1978,71•721 NZ 8006/50 AÚ ~SAV Praha (anonym)1Bud1nský 1982,
(4) Píč 1902, 1641 Budinský 1978,73, (5) Budinský 1978, 72, (6) Weinzierl 1907, 431 Budinaký 1978, 68, (7) Kare.fiat 1912-1913, 211 Budinský 1978, 68, (8) Inventáf M Du0hoov1
Waldhau1er 1980, (9) NZ M Bílina (G,Laube )1 Budinský 1978, 721 Muška 1981, (1-7) Budinský 19811 tý! 1982.
Ho• tom 1 o•

129b (of.informaoe k

lokalitě

Hoatomioe 129a), nil. komplex, aíd-

liětě,

(1) soubor 1/18981 bet okolností, sběr ?1 keramika1 anonym 1898-1899.
(2) soubor 2 , bez okolno1tí, abir ?1 keramika, přeslen, zával!, brouek:, atd., anonym
před r. 1898.
(J) soubor 31 bes okolností, sbir ?1 bronzová výlevka konvioe,!elezn, no!e,přesleny,
,,val!, zlomky šva1'tny1 anonym před r. 1945.
(4) objekt 4/0Ja kerMiika1 porušeni objekt1 A.Fasel 190).
( 5 ) objekt 5/04J bez okolností1 keramika; anonym 1904.
(6) soubor 6/12 1 bet okolností; bronzový náramek a dráti anonym 1912.
(7) obj ekt 7/141 porušeni j~a, keramika, kosti, A.Faael 1914,
(8) eoubo~y Ba 91 bei okolnoetí1 keramika, dvě záva!ít anonym před r. 1945,
(9) o j edině l ý nil•• 101 béc okolnoatí1 nádoba1 anonym před r. 1945.
(10) "soubor" 111 bec dalších informací, podle literatury, nálezy pfed r. 1897.
(11) ojedinělf nilez 12t béz okolností, hliněná botiěka1 anonym před r. 1945.
Min, poěet obj,1 1~, 4atovhú1 (1•2, 4-11) L,1•111, HC ?, (3) L,IVb, L,I-111, ulolení1 (1) M Teplioe, ~.pfír, 8.161-168/74, (2) tamt~l, 8.)17-329, J59-J7J/74, {J) tamt,1,
8.)84-396/74, {4) tatntéž, B.281/74, (5) tamté!, 458.2/67, (6) tamtél, 458,3/67,(7) tamté!, 458. 4-5/6 7, (8) tamt~l, 458.1/ 67, 1.10-11/65, 458.6/67, (9) M Duchcov, ne1dent. 1.
~.,(10-11) nezvěstná, lit., (1) Filip 1956,346, tab. CVls91 Budinekt 1978,68, (2) Weinzierl 1899 , 22 1 Budinekf 1978, 71 (J) Budinekf 1978, 72, (4) Budinakf 1978, 72, (5) Budinský 1978,72 , (6- 8) Budinský 1978,72, (9) Budinský 1978,72-731 Waldhauser 19801 7111p
1956, tab . CX:XXII1 4, (10) Paudler 1893, Jl5•Jl61 1Iantaohal 1897, 22-23, (11) NZ BOOJ/50
AÓ Č SAV Praha (anonym). Addendat (J) Dehn 1969, lJO, Abb; 4•4, (l-8) Budinskt 1982.
Boa tom 1 o e 13ó a 142 (of. inf'orm&oe k lijkt11t, Moétomioe l29a, pfibli!ni lokalizaoe), lok. prameni (1) Hfferklots Ziegelei", (2) "Heftfohaftlich• Ziegelei•, (J-4)
"Ziegelei Florentin!" (zaměření óf. Budinsk! 1982)• hil. komplex, pohftbiAt~.
(1) kostrovt hrob 11/ 01; bél okolností1 •ýbava1bronto~f nfučn.ík,kl'ub a krou!ek1 ~,zkum A.Fassl 1901,
(2) kostrový hrob 12/18981 "41tekf hrob"1 dva bron~ov, núamky (jeden e navle~enlm
skleněným korálem), výzkúi:11 A,Fátiel 1898.
(J) kostro•f hrob lJ1 betl OkOlbóatí1 dva bronzov" náramq II epona1 anonym l ..,s data.
(4) kostrový hrob 141 bez okóiností; bronzovf núam•k, "Elsendoloh" ?1 pfed r. 1945.

4)

Kin. počet b.robd1 4, datovMí1 (1) LT Bl, (2) "lat4n", (3-4) nedatovMo, ulolenťa(l)
• Teplioe,č.pfír. 8.147-148/74, 8.r/74, (2) t11111t41,B.l,m/74 (nesvletn,), ()) M Duoboov,
1.č.821-823 (neavl•tn,) ,(4) tamt41, 1614-1615 (nesvlatnl),lit.1 (1) Karatiat 1918-1919,
20, Bud1nek11978,67, (2) Kuatiat 1918-1919, 14-15J Budin•ki 1978,611 týl 1981 a 1982,
(3-4) Inventff M Du0h0ov1 Wald.bau•er 19801Bud1nak11978, 62.
Ho• tom 1 o• 1)1 (of. informaoe k lokalitl Hoatomioe 129a, přibliln, lokali••01), lok. prameni (1-4) "Ziegelei Berklota", (5) "Ziegelei Rietaohel" (zaměfen! ot. Bud1nakt 1982), nil. komplex, a!dlištl.
Cl) objekt 13/18981 "Wohngrube"1 keramika, ko•ti1 výzkum A.Pobel 1898.
(2) objekt 14/18991 "Wobngrube"1 keramika, tlrka, hladítka, struska, koat11vfskua A.
1aHl 189Y.
(3) aoubor 15/18991 bes okolnoatí1 keramika1 anonym 1899.
(4) objekt 16/041 "Kulturgrube", !elezn, kopí, ko•těn4 šídlo, anonym 1904.
(5) objekt 17/1900, "Wohngrube"1 keramika (mí••>, výzkum A.Fessl 1900 (?).
Min. počet obj.a 5, datovMía (l-5) L.1-111, ulolení1 (1) K Teplioe, č.pfír. 8.1361)7/74,(2) tamt41, 8.138-143/74, (3) tamt41, 146/74, (4) tamt41, 8.154-155/74, (5) taatll, 8.194/74, lit., (1-) ) Karatiat 1918-1919, 18 (?)1 Budinakf 1978, 67, (4) Budinakt
1978,67, (5) K.aratiat 1918-1919,191 Budin•kt 1978,671 týl 1982. Pozn.s• výhradami patfí
k lokalitl i n'1es "mal4 aoudkovit4 nádobQ" (M Teplioe,č.přír.B.127/74, Budinaký 1978,
667), její! dato•ání není jednoznačn4.
B o• tom 1 o• 132 a 13) (of. informace k lokalitl Hostomioe 129a, pfibli!n, lokalisace), lok. pramen, (1-2) "Gemeindt, Haus Knoblooh", resp. "Gemeinde" (sam~fení ot.
Budinek! 1982).
(1) objekt l8/03J "Wohngrube"1 keramika, koeti1 výzkUlll A.Faasl 1903.
(2) objekt 19/07J "Wohngrube"1 keramika, koatiJ vfzkum. A.Paaal 1907.
Min. počet obj.a 2, datování, (1-2) L.1-III, ulo!ení, (1) M Teplioe, č.pfír. 457.12/67, (2) tamtd!, 457 . 4-6/67, lit., (1-2) Budinekf 1978, 701 tý! 1982.
B o• tom i o• 134 a 136 (o!.into.rmaoe k lokaliti Hoetomioe 129a,(l-5) pf1bl1ln,
lokalisao~, (6) přean, lokalizaoe), lok. prameni (1 ) "Piokart Z1sgele1", (2-5) "Fiedler
Ziegelei" (lokality Hoetomioe 134), (6) "Fiedler Ziegelei, Katasternummer 110/2" (lokalita B01tomioe 136)(zamifení ot. Budineký 1982), n'1. komplex, pohfeb15ti.
(1) koatrovf hrob 15/19001 bes okolnoatí (poru~enf hrob)t dva bronzov& nMo!níQ, A.
:Paul 1900.
(2) koairový hrob 16/081 "Kulturgrube"1 4 bronzov4 apon:y (slomlt1), anonym 1908.
(3) "ko1trovf hrob" 17/081 bez okolnoetťi dva bronzov& nMo!níky s dutfoh polokoulí,
a.nonym 1908.
(4) "koetrovf hrob" 18/081 bez okolnoatí1 lelesnf meč a pfedmit, anonym 1908.
(5) "koatrov& hroby" 19/40 a 20/401 neurě. n'1tzov4 okolnoat11 dva bronzov4 núamk'J1
výzkum O.Taohakert 1940.
(6) koatrovf hrob 21/431 bronzový náramek, výzkum O.Taohakert 1943.
Min. počet hrob\\1 7, datování s (1) nedatováno, (2) LT Bl, (J) LT B2b, (4-6) LT B ? ,
ulo!ení1 (1) nedeponovMo (bronzov4 phdmlty), ?U4 Praha,1.ě. ? (oeteologiokf materiil),
(2) M Teplioe, č. přír. e.86-87/74, (3-4) tamt41, 8.B9-92/74, (5-6) M Bílina, č. přír.
152.60-62/76 • 1.ě. 2709-2711 (nerozl1!1teln4 podle oolkd),lit.1(1) Kuatiat 1918-1919,
191 Budineký 1978, 64, (2-4) Karatiat 1912-191),21 1 Budinskf 1978, 641 týt 1981 a 1982,
(5) RZ 5270/52 a 5271/52 AÓ ~SAV Praha (O.Tschakert - O.Laube), •1-2 hroby", Bud1nai:j
1978,64 (klaaitikOVMO jako aídliAtě)1 Muška 1981, (6) NZ 5466/51 AÓ ~SAV Praha (G. teube), Budinakj 1978, 641 Muška 1981.
Boa

tom i o e

1J5 (ot. intormaoe k lokelitl Hoetomioe 129a, pfiblt!n, lokaliza(Baměření ar. Budinaký 1982), nil. kompl9x1

os), lok. prrunens (1-11) •ziegelei Piokart•
sídlUU.
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(1) aoubor 20/l897t bez okolnoatí, hrnoo,itá nádoba, ano111m 1897.
(2) aoubor 21/18981 abiri ker&111ika. •ltleněný modrý koril1 A.Pobel 1898.
O) objekt 22/18981 "Siedlungagrub11"1 keram.ika , masanioe, ko•ti, 4•• bron&o'f, núamQJ •fzkum A.Paaal 1898.
{4) soubor 23 /18991 abir1 kermalka1 A. Pobal 1899.
(5) objekt 24/18991 nKul.turgrube"1 keramika, hliněn4 a kamenn4 pfedmltyJ 'f7&kuia A.
1a•B1 1899.
(6) ojedinělf nilec 25/19001 sběr ?1 koflík a uohem s anon3m 1900.
(7) objekt 26/02t poruAený objekt1 keramika, J přealeny, koati1 'f~kUl'll A.Pobel 1902.
(B) aoubor 27/021 ebht ker8.lllik.tq .A , Pobel 1902.
(9) soubor 28/031• kul.turníoh j8.1111hliněnl pleal•DJ a koet~n4 ~ťdlo1anon:,a 1902- 190).
(10) aoubor 29/041 eběr1 keramika, Ao~obel 1904.
(11) ojedinělf nile& 301 bes okolnoatí1 nádobaJ anon1m pfed r. 1945•
Min. poěet obj.s 11, datovMÍI (1-11) L.I-III,ulo!ení 1 (1) M Teplioe,~.pfír.8.22/74,
(2) tamtá!, 456.1,3- 4/67, (J) tamtá!, 456.5-8/67, (4) tamt,1, 456.9-10/67, (5) tamt41,
456.12-19/67, (6) tamt4l, B.31/74, (7) tamt41, 456.20/67, (B) tamt41, 456.21-22/67, (9)
tamt,1, B.42-50/74, (10) tamt41, 456.24-26/67, (11) K Duchoo•,i.č. 114, lit.a (1) Wein•
sierl 1899a, 20-211 Budinský 1978, 63, (2) Budinek:f 1978, 63, (3) Kar.tiat 1918-1919,
14-151 Budinakf 1978,63, (4-10) Budinakt 1978, 63-64, (11) Invantáf K Duchoo•s Budin•kt
1978, 641 Waldhauser 1980, (1-10) Budinski 1982.
Ho• tom i c •

136 (o!. lokalita Hostomice 134)

B o• tom i c • 137 (aouřad. ot.lok. Hoetomice 129a), mapa a. 137 (pfeeni lokali••o•), mikroregion 7 (Bouřliveo • Dolní Bila), eídliitní areil 7-1~ (Dol.JlÍ Bila), lok.
pramen, (1-5) "Ziegelei Piedler,KataeternUD1111er 110/2", (6) "Z1egele1 Piedler, l:ata•ternummer 78" (samlfení archiv M Bílina,eložka Hoetomioe1 ti! Budinakt 1982), nil.koaplexa
ddlUU .

(1) obj. 31 (-)/421 ovilnl jáma 170 x 160 cm, hl. 170 cm, keramika, uhlíky,koati,mazanioe, •zork3 -.ýpln~, •fzkum O.Laube 1942.
(2) obj. 32 (11)/421 j~a 240 a 180 om, hl. •íce ne! 80 om1 keramika, 'f~kum G.Laube
1942.
(3) obj. 33 (III)/421 kruhovi jba, prllmlr 100 om, hl. 80 cm, keramika,aasanioe,ko•U , •:fzkul!l O. Laube 1942.
(4) obj. 34 (IV)/42s bez okolno1tíc keramika, anonym nebo O.Laube 1942.
(5) soubor 35/42,abir1 keramika,pfeslen:,,poe tranice,koetit O. Laube nebo anonya 1942.
(6) obj. 36/41 ?t bez okolností, keramika1ano111m 1941 {spoluautore• •:fskumu mohl b:ft
O.T•chakert).
Min. počat obj., 6, datování, (1) L.I, (2-4) L.I-III, (5-6) nedato'fGO, ulo!e.ní, (1)
M Bílina, a. přír. 152.1-34/76 • i.a. 1929. 2025. (2) tamti!, 152.3)-36/76, ()) tutll,
152.)1-45/76, (4) tamt4!, 152.46-47/76, (5) tamt41, 152.48-59/76 • 1.a. 3710-3745,3582,
(6) tamt~I, 152 . 86/76 • 1.ě. 3517-3524, lit.s {l-6) BZ 5466/51 AÓ ČSAV Praha (o. Laube,
kopie K Bílina, archi'f, alo!ka Hoatomioe), Budinek:f 1978, 64, Muěka 1981.
Ho I t o m 1 o• 1)8 (za~lenlno k lokalitl Hostomice 143, obj . 2 (I)/53 - 4 (III)/
53), mapa a. 138 (pfean, lokalisace).
Ho atom i o• 139 (ot. informace k lok. Hoetomioe 129a), mapa~. 139 (pfibliln,
lokalizace), lok. pramen, (1-4) "Ziegelei Haas" (zamifení ot. Budinek:f 1982).
(1) objekt 37/18991 "KultUl'grube" 1 keramikas •ýzkum A.Pobel 1899.
(2) objekt 38/18991 "Kulturgrub•"t keramika1 •tzk\81 A.Pobel 1900.
(3) soubor 39/1900& aWrs keramika, pfeslen1 AoPobel 1900.
(4) eoubor 40/021 ebir1 keramika, anonym 1902 v
Min. počet obj.s 2, datování, (1-4) L.I-III, ul.o!anís (1) M Teplioe,~.pfír . 454.1/67,
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(2) tamt,i,4S4,2-3/6 7, (3) tamté!, 8,69-70/74, (4) tamt,l, 4S4, 4/67, lit , , (l-4) Budinakt 1978, 611 týl 1982,
Ho• tom i o• 140 (of. informaoe k lokaliti Hoetomioe 129•) , mapa~ . 140 (pfibliin, lokalizaoe), lok. prameni (l-3) "Herraoha.ftliohe Ziegelei", ( 4-9) "Ziegelei Jlorentini" (samifení or. Budinaký 1982), nál. komplex, aídliiti,
(l) objekt 41/1898& "Wohngrube"1 keramika, 4 závelí, kamenn, náatroje, koeti,masanioe, výzkum A.Paasl 1898.
(2) objekt 42/18981 "Wobngrube"1 keramika, mazanice, kosti& •ýskum A.Pasal 1898,
(3) objekt 44/071 "Wohngrube"1 keramika, přeslen, koet11 výzkum A.Paeal 1907.
(4-5) objekt3 45/07 a 46/071"Kulturgruben"1bez okolnoetí1 ielesná spona•• ětítkovou
patkou {zlomek), bronzovt kroužek1 anonym 1907,
(6) objekt 47/081 "Wohngrube"1 keramika, ielezné no!• a ěídlo, přeslen atd,1 v;fsk\111
R.Weinzierl 1908.
(7) objekt 48/081 "Kulturgrube"1 výkop1 keramika, dvi z,va!í, iídlo1 anon3m 1908.
(8) eoubor 49& bez okolností1 mísa, přeeleny1 anon,m před r. 1945,
{9) eoubor 50/411 vyzk\.111 (A!V, O.Teohakert ?)1 bez okolnoetí1 bronzovt drátěný k.rou!ek, zlomek !elezn6ho nože, kostěný "gombík"1 anonym 1941.
Min. počet obj.i 10, datov&iía (1-9) L.I-lII, uložení, {l) M Teplioe, ě.přír. 455.111/67, (2) tamtéi, 455.12-19/67, (3) tamtéž, 455,20-24/67, (4) tamti!, 453.1-7/67, (5)
tamté!, 453.80-81/74, {6) tamtéž, 453.8-16/67, (7) tamtéž, 8.82-84/74, (8) M Duohaov,1.
!. 1591 a neident., (9) M Bílina, č.přir. 152,87-89/7& • i.ě. 3498-34500, lit.t (l-J)
Karatiat 1918-1919, 14- 151 Budinský 1978, 61-62. (4) ffeinzierl 1908, 151 Budinakf 1978,
62, (5) Filip 1956,346, tab. X.XXIlI:91 Budinakf 1978,62, (6) Weinzierl 1909, 691 Budinaký 1978, 62 (7) Budinský 1978,62 (8) lnventil M Duohoov; Waldhauaer 1980, (9) BZ M Bílina (O.Laube)1 Mulka 1981, (l-7) Budinský 1982.
Ho atom i o e 141 (ot. intormaoe u lokality Hoetomioe 129a), mapa ě.141 (pfean4
lokalizace), lok. pramen: (1) "N. p. Severočeak, oihelny, závod Hoetomioe" (semlfení J.
Záruba), nál. komplex, pohřebiěti .
(1) kostrová hroby l (0)/67, 2 (11)/67, 3 (lil)/67, 4 (IV)/67 a 5 (VII)/671vtskum P.
Budineký 1967. Min. počet hrobdt 5, datov&iít LT Bla - LT Blb, ulolenít K Teplioe,1.ě.
9274-9314 (přír.čísla o!. Budinský 1978, 66), lit.s Budinský 19741 týl 1978. 66.
Ho atom i o e

142 (ot. lokalita Hostomice 130)

Ho s t o mi o e 143 (ot. intormaoe u lok. Hostomioe 129a), mapa ~.143 (přeená lokalizaoe), lok. pramen, (1-13) "N.p. Severočeské oiheln,, závod Hoatomioe"
lok. 143•
(zamlření exp. AÓ ČSAV Koet, větěinou jen přibli!nl), lok. 143b (zemiření J.Záruba,exp.
A6 ČSAV Moet, 1965-1977; ot. Budinský 1982), nil. komplexz eídliitl (lok. 143a, vtskumy
z let 1947-19591 lok. 14Jb, výzkumy z let 1965-1977).
Hoetomioe 143a (1) soubor l/47s výkop dělníků (omylem lokalizov&io do Piedlerov1 oiheln1)1 8 miniaturních nádob, keramika; 1947.
(2) obj. 2 (1)/53, 3 (11)/53 e 4 (Ill)/53s keramika, bronzovt náramek.zlomky felezn~
epony. koati; výzkum K.!neidrová 1953.
(3) soubor 5/581 keramika1 sběr B.Neustupný 1958.
(4) soubor 6/59; keramika, eblr E.Neustupný 1959.
Hoatomioe 143b (5) obj. 1/65-7/651 výzkum P,Budineký 1965.
(6-7) obj. 8/66-37/671 výzkum P.Budineký 1966-1967.
(S-9) obj. 38/68-42/68, 43/69-46/691 výzkum P.Budinaký 1968-1969.
(10) obj. 47/70-48/701 výzkum P.Budinaký 1970.
(11) obj. 49/71~53/711 výzkum P.Budineký 1971.
(12) obj. 54/72~62/721 výzkum P.Budineký 1972.
(13) obj. 63/73-BS/771 výzkum P.Budineký 1973 - 1977 (p~ebled prozkoumanýoh objektd
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v Jtdnotlivfoh •••~ns ch jt podán jen •oh,matioky,nlkter, objekty byly prokop,v'1iy v nikol ika l tteo h) .
Min. poč et obj ., 94, datování, (1,5-13) L.I-III, (3-5) nedatováno, ulo!ení, (1) M Bílina, ě . pEí r . 152. 64- 71 / 76 • 1.ě. 4034a-k, (2) exp.AO ČSAV Mo•t, ě.přír. 53-56/53 (pfedáno do M Te pl ioe , ntinv . ), (J-4) exp. AO ČSAV Most, t. ě. nesvi•tn4, (5-lJ) M Teplioe
(pfťr . ěíela j•ou kompletni uvedena, Budineki 1978, 65-66, inv. ě. v autorovi publikaci
o Hoatomi oí oh, ot . Budin•k! 1982 ), lit.a (1) Pfírdatková kniha M Bílinai lnventáf K Bílina, Mu~ka 1901, (2) Šneidrovi (Motykovi) 1954, 184-1931 NZ 1272/55 AÚ ČSAV Praha (K.
Šneidrovi), ěj . 75/53 AO ~SAV Praha (I.Pleinerovi), Justová 1968, 581 Budinakf 1978,66,
(J) ěj . 1555/59 AÚ ČSAV Praha (R.NeW1tupn!)1 Justovi 1960, 591 Budinský 1978,66, (4) ěj.
1554/59 AÚ ČSAV Praha ( !.Neustupný), (5) Budinský 1968a,4J4-4501 Budinekf, B!O 1965,lJ,
(6) Budineký 1969, )20- 340, (7) Budinský 1971,27•561 Budineký 1974,348-385, (8) Budinakf
1972,61 5-6281 Budinský 1974,348-385, (9) Budin.akt, BZO 1969, J6- J7, (10) Budinský, BZO
1970, 36, (11) Budinský, BZO 1971, 40, (12-13) Budinský, BZO 1972, 52-531 Budinský, BZO
1975, 271 rkp. terénní dokumentace M Teplio• (eouborný pfehled, Budinský 1978,65-66,74).
Pozn. k "lokaliti" Hostomice obeonla s polohy "Sklůna" na západním...ok.raj1 oboe při
n,ií P.Budinekf ( 1978, 69) informace o n'1ezu kulturní jámy v r. 1913 • nález1 tří hlinlných záva!í,kamenného brousku a čáeti zvťřeoí lebky (M 'l'eplioe,č.přťr. 8.236-238/74),
které datuje do st. doby laténské1 současn, znalosti o datování uvedenýoh předmltd při
pouitějí č asové zařazení jen• výhradami.
Ho• tom i c e X (fond bez lokalizaoe). X-1 zlatá keltaki minoe (etatér IIT), bes
okolností ,anonym před 1931, nil.komplex1 ojedinělý nález, dat., 2.atol.; L.Iv-v, ulo!.1
Staatl.Mu.aeum fur Vorg. Berlin, 1.č. IV.f.2193, lit., Radoměraký 1955, 4).
X-2 zlatá keltská minoe Cl.typ, Forrer "pádíoí Jruňn, v&ba 6 1 2 g), bez okolnoatí,anonym před r . 1945, nil. komplex, ojedinělý niles, dat.s 1. atoletí1 L.V, ulo~ . : 1lM Praha
(diíve soukr omá sbírka Chaurova), lit., Radoměrský 1955, 43.
X-J br onzový nánožník s dutých polokoulí (6 + 2); bes okolností, anonym před r.1918,
nál .komplex, materiál funerálního charakteru (min.l hrob), dat.a LT B2b - LT Cla,ulo!.1
Staatl . Mueeum fu:r Vorgeaohichte, Berlin, 1.č. IV.f.978, lit. , Gandert 1963-1964, 147,
Tel'. XLVIII12.
CHO T O VBB I A ,

č ást

kat.ús.

Světec

(okr. Teplioe), v

literatuře

rovni! KUTTO-

OR.l

C bot o ven k a 36-37 (souřad. 02.32-242 .016, Chotovenka J6, 02 . ) 2-243.017,Cbotovenka 37), mapa č. 36 (možná lokalizaoe), ~.37 (přeani lokalizaoe},mikroregion 5 (Svlteoký potok), eí dliAtn! areil 5-11 (Horní Světecký potok), lok.prameni (1) "Kraus Feld"
(z8111ěřen! podle sdělen! A.Slavíka ze Světce 1977), (2) "Helnrich-Sohacht" (zaměření dle
mapy VZÓ, 1934), ( J ) "Patria-Sohacht, Heinrich Tagbau", ppě. 102/9 (zaměření cf. uohiv
M Bílina, elo! ka Chotovenka), nál. komplex, pohřebi~tl (lok. 36 ad 2, lok. 37 ad 3).
(1) kostrová hroby l/01 , 2/01 a 3/011 výkop; výbava rozprodána, anonym 1901.
(2) "hr ob" 4/ 05 J bez okolností, výbava, bronzový náramek1 anonym 1905.
( J ) koet r ov~ hroby 5 (1 ) /40, 6 (2)/40, 7 (J)/40 a 8 (4)/41 a ojedinělý n'1es 9/41
( nál ez 4 nádob)1 výzkUlll R.Gieeeoke 1941.
Mi n. poč et hrob~, 8-9, datování, (1) nedatováno, (2) LT B2, (J) LT B2b - LT Cla,ulo!ení, (1) nezvěstn4, ( 2) M Teplice,č.přír. 16.5/73, (3) K Bílina, ě.přír.aub 156.4-9/76
• 1 .ě. aub 10?5-1063, NIi Praho, i.č. 7961 (antropologioký mater1'1), lit.a (1-2) Budinský 1978, 89; tý! 19Bl, (3) Gieaecke 1941-19421 Filip 1956, 3481 Hanákov, - Stloukal. Muška 1977 , 231-232 1 Bu~inakj 1978, 89J NZ 4218/46 AÓ ČSAV Praha (R. Gieaecke), kopie
M Bílina , archiv ) .
C h o t o v• n k• 37 (aouřad . 02 .)2-243.017), mapa ě. 37 (přiblizn, lokalizace),
mikroregi on 5 (Světecký potok),aídli~tní areál 5-11 (Horní Svlteoký potok), lok.pramen,

47
(1) •Heinrioh Tagb$u" (samiření podle mapy vz0,1934), (2) "Patria-Sohaoht,Heinrioh Tagbau• (samlření of . BZ 4218/46) . CJ) "Heinrioh Feld" (camlření ot.uohiv K Bílina, •lolka
ChotoTenka), nil . komplex, ai d liěti.
(l) objekt 1/011 Tsorko•iní profilu, kulturní j&na1 keramika, A.Pobel 1901.
(2) objekt 2/41 (•Sohe~b•DD••t l"),objekt J/41 ("Soherbenneat 2"),objakt 4/41 ("Orube 2")1 •!skum R.Giaaeoke 1941.
(J) eoubor 6/421 ebir1 keramika (etřepy a nádoba ) , Koppel 1942.
Mln. počet obj.s 6, datov4.nís (1) L.II, (2) L.II (obj. 4-5/41 datov'1ly • výhradami),
(J) L.11, ulolenťs (1) M Teplioe, č.pfír. 16.4/73 • i.č. K 3085-3088, (2) K Bílina, neaTi•tn& (obj.2-J/41),a.přír. 156.14-19/76 • 1 .ě. 1072-1079,lOBl,lOB)-1091 (obj. 4·5/41),
(3) tamt&l,č.přír. 156.1-J/76 • 1.ě. 1039-1040, lit.s (1) Budin•k! 1978,89,(2) Gieeeoke
1941•1942J BZ 4218/46 A0 ČSAV Praha (R.Gieeeoke)1 Filip 1956 , 348, tab. llllt9•1J, CVls
10, Budin•k! 1978, 89, (3) BZ M Bílina, •lo!ka Chotovenka (G.Laube)s MuAka 1981.
Ob o to Ten k a I (fond bes lokalicaoe). X-~ bronzovf náno!ník nebo núamek • 8
lnekoTitjob polokoulís bes okolno•tí1 anonym před r . 1918, nil. komplex, materiil funer'1.ního obaraktaru (min.I hrob), dat.s LT B2b - LT Cla, ulol.s Staatl.Muaeum
Vorg.,
Berlin, 1.a. rv.r.900, lit.s Oandert 1963-1964, 147, Tat'. XLVIIlsl.

tur

OH O TI JO V I CI, ěá•t kat.dz. Svlteo (okr. Teplice), v literatufe roTněl
TOWITZ

nrr-

C bot I jo T 1 o e 43 (eoufad. 02.32-204.039),mapa ě. 43-44 (pfibli!ná lokaliaaoe), mikroregion 5 (STěteoký potok), aídl1Atní areil 5-13 (Střední ~la), lok. pramen,
(1) •Plorentiniaobaoht" (saměfení podle mapy VZÓ, 1934), n'1. komplex, eídliltl.
(1) aoubor l/12s bec okolnoatí,abírka Plaaohe1 bronzový náramek a kroulek, J pfealeny, 2 kostěná Aídla1 anonym 1912.
(2) aoubor 2/20 (?)1 bes okolnoatí, dar Plaaohe1 keramika, anonym okolo 1920.
Min. poěet obj.s 2, datovMí1 (l) nedatoTMO, (2) L.II- III (podle neaeb), ulolení,
(1) M Teplioe,ě.pfír. 71.18-21/73, (2) M Bílina,nezTlatn,,11t.s (1) Karaf1at 1911-1912,
201 Budinakf 1978, 86, (2) NZ a InTentU K Bílina, alo!ka Chotějovice (G.Laube)s Budin•kf 1978, 86s Mulka 1981.
O hot

ě

jo v i o•

44 (o!. lokalita

Chudeřioe

44)

Chotě jo v i o e

45 (aoufad. 02.32-20).040), mapa ě.45 (pfiblilná lokaliaaoe),
mikroregion 5 (Světecký potok), aídliltní areil 5-lJ (Střední Běla), lok. pramens (1-J)
•steinbruokentlu.r" {eaměření podle Weinzierlovfoh lokalizovanýoh zácnamdsSkiazenbuob I,
JO), nil. komplex, pohřebiAtě (snad aouěút lokalit Chotějovioe 46-47).
(l) koatrov, hrob7 1/1897 - 9/1897, zniěenls informace R. Weinciarl 1897.
(2) koatrový hrob 10/18971 Tfzkum R. Weinzierl 1897.
(3) koatrov& hroby 11/1897 - 14/1897, zniěen,, R. Weinzierl 1897.
Min.poěet hrobd1 14, datoTúís (1-3) LT Bl - LT Cl, ulo!enís (1-3) M Teplioe,ě.přír.
71.2-10/73 (3 bronsoTI núam.ky,aapropelitovt nuh ddajnl ve "vídeňak4a" muzeu,dalftí nezyě•tn&), lit.s (l-J) Jabl'eaberioht 1898, 3Js Weinzierl 1899, 21-22, obr. 31 Píě 1902,
1641 Koohm.ann 1925, 7 (?)s ~ilip 1956, 348, obr. 102sl, tab. XXXIIl14-61 Budinekt 1978,
851 Budinaký 19811 BZ 4217/46 AO ČSAV Praha (anonym)1 Weinzierl, Skizzenbuob I (něktefí
autofi u,ádějí polohu DtU Valerie a okolí).
O hot I jo v 1 o a 46 (aoufad. 02.)2-207.042), mapa 6.46 (pfibliln, lokalicaoe),
~inoregion 5 (STěteoký potok), •ídli~tní are'1 5-13 (Střední Nla), lok. pramen, (1-2)
•valeriaaohaoht" (caměfení podle mapy vzO, 1934), nil. komplex, pobfebiltl (enad patfí
k lokalitě Chotějovice 45 a 47).
(1) aoubor 15/19001 Tfkop bez okolnoetí; kovov& pfedměty1 anonym 1900.
(2) "koetrov, hl'oby" 16/02 - 21/021 poruAeno asi 6 hrobd, jeden s niobe me č em 1 anonym 1902.
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Min. počet hrobd1 7, datování, (1-2 ) LT Blb - LT Cla, ulo!ení1 (1) M Teplioe,č.pfír.
71,12-1 ) ,15/73, 71.a/73 • •ub 1.č. K 28)4-28)5 (zčásti nezvietn,), (2) tamté!, n.o/7)
(nezvi•tn4), lit. 1 (1-2) Kochmann 1925 , 71 Filip 1956 , 3481 Budinský 1978, 851 Budin•k1
1981, Poznámka, J.Pilip (1956, 348) uvádí mezi nálezy z Chotějovio předlllěty e i.č. 7857
a 7865, která patří k lokaliti Libkovice, • i.č. 853 9, kter, patří k lokalitl Jeniidv
Ójezd1 •nad k nálezwn z t é t o polohy nále!í rovně! 1 .č. K 2BJ0,28J6-28J8,2840,2843-2849,

C bot i jo v i o e 47 (aouřad. 02.)7.-218.037), mapa č.47 (přibli!ná lokalizaoe),
milU'oregion 5 (Sviteoký potok), sídliAtní areál 5-13 (Střední Bila), lok. prameni (l)
"Amalia-Sohaoht IV" ( zaměření ot . arohiv M Bílina, elo!ka Chotějovioe), nál .komplex1 pohlebiltě.

(1) kostrový hrob 22/091 bez okolností1bronzový náramek, anonym 1909. Yin.počet hrobdi 1, datování, LT Bl, ulo!ení1 K Te pli oe, č. přír . 71.1/73 • 1.č. K 2832, lit.a Pilip
1956, 3481 Budinský 1978, 851 tfl 1981.
C bot i jo v i o•

a bronzovt núamek1 bez okolnoatí1anonym 1897 nebo 1900, nál.komplex1 materiál funerálního oharakteru,
min.I hrob, dat . , LT Blb-o, ulo!.1 K Teplioe,č.přír. 71. 29-31/73 • i,č. 2849,2862 ,lit.a
Pilip 19 56 , 348 (• mylnou lokalizací pod polohou "Plorentinigewerksohatt", předměty nále!í s největňí pravděpodobností lok. Chotějovice 45-46,nebol v době nálezu - 1897,1900
- tam byly provádě ny rozeáh14 výkopy) ; Budinský 1978, 871 tý! 1981 .
X (fond bez lokalizace). X-1 bronzov4 spony

C BOU č, ěáat kat. ús. Hrobčice (okr . Teplice), v literatuře rovn5! KAUTZ
Ch o uč 12 (souřad . 02.)4-156 . JlO), mapa č, 12 (přiblilná lokalizace),mikroregion
1 (Braňanský potok a Horní Běla), sídlištní areál 1-2 (Horní Bila, sčáati nekompaktní
osídlení), lok. prameni (1) "JZ svah hory Bořeň" (zaměření ot. arohiv M Bílina, elo!ka
Chouě-Bořeň ),( 2 ) "J a JV svah kÓty 539, Bořeň" (přeeni lokalizace výzkumu, týi pramen mylná lokalizace v literatuře i Bouzek - Kouteokf - Neuatupnf 1966, tig.25), (3-4) "Bor•ohen" • "na svahu Bořeně", nál. komplex, kultovní místo(?), horské sídli!tě (?).
(1) soubor 1/071 výkop nebo eběr1 keramika, A.Paael 1907.
(2) soubor 2/25 (objekty 3,27, 29-30,40-46)1 výzkum,nálezy ve výplníoh objektd z doby
bronzové nebo v povrchové vretvě.;keramika ,bronzové a železné předmě ty,kostěné nástroje,
skleněné korále; O.Laube 1925 a náaleduJíoí léta,
( 3 ) soubor 3/351 bez okolnoetí1bronzový kroužek,bronzové a železné pfedměty (13 ks)1
anonym okolo 1935,
(4) soubor 4/641 povrchový sběr, keramika1 amatérští epolupraoovníoi expozitury A6
ČSAV Most Adam, Lokaj a Agulár 1964,
Min. poěet obj,1? ( 9), datování1 (1) •at . d, lat4nská", L,I-III, (2) L.I-111, (3) L.
II-III, (4) L.IV-V, uložení, (1) M Teplice, č. přír. J0.44/74, (2) M Bílina (obj. 3, č.
přír.1 5 7,14 /76 • 1.č. 50201 obj .2 7,1 57. 59-60/76 • 6072 ,6102 ,6110-61121 obj. 29,151.61/76
• 6153-6185, 1864; obj.30, 1 57,63/76 • 6192-61981 obj,40-46, 157.82/76 • 6541-6549,6569,
poslední 1.č. nezvěetné), (3) M Duohoov, i,č. 1653-1655 (předáno do M Bílina, sde asi
přír. č, 158/76), (4) exp. A6 ČSAV Most, č,přír. 369/74, lit.i (1) Kare.fiat 1918-1919,24
-25 1Budineký 1978,90,(2) NZ M Bílina (O.Laube), NZ 5605/51 A6 ČSAV Praha {anonym);Laube
19271 týž 19321 Budinský 1978,91, (J ) Inventář M Duchcov,Waldhauser 1980, ( 4) NZ 4502/69
exp. AÓ Č SAV Most (D.Koutecký).

CH U DB fi I C B, část kat. úz, Bílina (olU'. Teplioe), v literatuře rovněž KUTTERSCHITZ
Ch u d • ř 1 o e 29 (eouřad. 02.)2-194.012 ), mapa č.29 (přesná lokalizaoe), mi kroregion 4 (Lukovský potok), sídliš t ní areál 4-10 {Dolní Lukovský potok), lok.pramen : (1)
"JV okraj oboe" (zaměření J,Waldhauser 1978), nál. komplex1 sídli š tě.
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(1) eoubor 1/781 poTrohoTý eblr1 keramika, J.Wal4hauser 1978. Min.poěet obj.i 1, 4&to•bí1 L.IV,L.V, ulof.ení: M Teplioe,ě.,řír. 227/76, lit., ěj.227/78 M Teplioe (J.Wal4bauaer).
Ch u de f i o e 30 (eouřad. 02.)2-190.011), map• ~.JO (přibli!n, lokallsace), aikroregion 4 (Luko••kf potok), aídli~tní are'1 4-10 (Dolní Luko••kf potok), lok. praaten1
(1) "Reiterkaaern•", dnea ót•ar ČSLA (aam.lření podle mapy vzO, 1934).
(1) eoubor 1/18471 nQiodnf •fkop1 "Spangen mit Kettohen •••• , Skelettgriber1 anonya
1847. Min. poěet hrobda l, dato•úí, LT Bl - LT Cl (mdle jít i o dnltiok4 hroby, jak to
pfipomín, Laube 1931,12), ulolení1 nezTiatnl,lit.1 Prost 186B,5Cl.31 Laube 1931,121 Pilip
1956, 3491 Budinakt 1978, 93.
Ch u d • ř i c • Jl (aouřad. 02.32-191.024), mapa ě.Jl (přiblilni lokallsaoe), mikroregion 4 (LukoTaký potok), aídlištní are'1 4-10 (Dolní Luko~•kf potok), lok. pruena
(1-2) "Ludwigaoheoht" (samiření podle mapy vzO, 1934), nál. komplex, pohfeb1Atl.
(1) koatro•f hrob 1/18991 dibodný TýkopJ lelezaiý meě1 anonym 1699.
(2) koatro•f hrob 2/071 náhodný Yýkops koatra bes •fba•y (mu!, 30-40 let)1 dar, Hein
1907.
Kin.poěet hrobd, 2 (omylem uTedeey d•• atejA' hroby• leleznými meěi, Budillllkf 1978,
92•93),datoYIÚÚI (1-2) LT Bl - LT Cl, ulolenía (l) M Teplloe,č.pfír. 55.b/73 (55.o/73),
nezviatn,, (2) tamtll,55.e/73 (pfedbo do :Rl4 Praha,1.č.7607),lii., (1) Weinsierl 1899•,
191 Pilip 1956,3491 Budinaký 1978,92-93, (2) Hanáko•' - Stloukal - Muěka 1977, 2J2s Bu.din•kt 1978, 93.
Ch u de f i o e 44 (aouřad. 02.32-200.032), mapa č.44 (pfesn, lokali1aoe), ailtroregion 5 (STitecký poiok),aídliětní are'1 5-13 (Stfední Bila), lok.pramen, (1-J) "WeiDmannwerke, beilll Waaaerturm an Bahngleiee, Kataaternummer 172/2~ (namlfení ot. arohiv M
Bílina), n'1. komplex, johřebilti •
. (1) koetrový hrob 1 (l)/J01 výzkuma bee Týbav11 O.Laube 1930.
(2) koatroTý hrob 2 (II)/301 výzkum1 Týbavaad•a bronzo•' náno!níq s dutfoh polokoulí, bronzo•' apona, lelezný ltroulek1 o.Laube 1930.
(J) koatro•' hroby J/JO - 5/JO, poruěen, pfed zahájením •f•lrumus int. o.Laube 1930.
Min. počei hrobdr 5, daiovbía (1, 3) nedatoThlo, (2) LT B2b, ulolenía (1) K Bílina,
1.č. BK 7587 (předúo do W Praha,i.č. 7601, alt do~lo k sMtinl koeií • hrobu 1 (I)/30,
míeio kterých byl předb oeteologický materiál• hrobu 2 (11)/JO), (2) K Bíl1na,č.pfír.
158.2-4/76 • 1.č.2148-2150, (3) nesvlatn,,lit., (1) Laube 1931,13 (pod lokalitou "1fe1Dmaruunrerke")1 _Pilip 1956, 348s Hanálto•á - Stloukal - Kuěka 1977, 232, (2) IZ M Bílina,
elolka Chudeřice (O.taube)s Laube 1931, 131 Pilip 1956, 348, iab. XXXIII1lO-ll (pod lokalitou Hoetom1oe)1 BZ 4218/46 AÓ ČSAV Praha (ano07m)1 Budinakf 1978,93J Muěka 1981,(3)
BZ K Bílina, slolka Chudeřioe (O.Laube).
Ch udeř i c • X (fond bez lokalizace). X-1 dva bronzoT~ núamky • eeo•itl Tinut,ho drá'tu, dva bronzov, náramky (?)s bes okolnoetí1 anoeym před r. 1945, nil. komplex•
materiil funerálního charakteru (min.2 hroby), dat., LT Blb-o,LT Bl, ulol.a M Chomuto•,
i.č. 5615 • přír.č. 587/68 (d•a eso•it, náramky). 1.č. 6050 (dTa bronzo•' núam.ky ?),
lit,, Filip 1956, 349; Budinský 1978, 94.
JE R

i

KOV -

LAH O§ f

(okr. Teplice), • literatuře roYnil JAJ'IEGO-LOOSCH

Jení k o T 114 - Lah o i l 115 (sou.řad. 02.32-156. 152, Jeníko• 114, 02.32160.152, Laholl 115), mapa č. 114-115 (pfibl1!ná lokallzaoe),miltroregion 6 (IJ.áltereokf
potok), aídliltní are'1 6-17 (Horní Kláětereckt potok), lok. pramen: (l) nJanegg", (2)
"Looech, Steinbruoh Panz", (3) "Looeoh" (zamiření podle mapy VZÓ, 1934), nil. komplex,
pobřebilti.

(1) koetrový hrob 1/1886;

n~odný Týkop, bronzo•ý núB.111ek

a bronzo~á epona; anon,ym
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1886.
(2) kostr ový hrob 2 / 1) ; (7 ) 1 výbava : ) bronzové spony, 2 bronzové náramky, bronzový
n,pelník1 anonym 191).
(J) ojed i nělý n,le s )1 ( 7)1 maakovitý prsten; anonym před r. 1928.
Min. poč et hrob~a 2-), datování, (1) LT Bl (-LT Cl), (2) LT Blb-o (LT Blb), ()) LT A,
ulo!ení a ( 1) nezvěstné, ( 2 ) M Óatí n/L,i.č.2255-2262, ()) tamtél,i.č. ?, lit.a (1) Paudler 189) , )161 Hantaohel 1897, 25; Budinský 1978, 96, (2) Kruta 1979, 10), flg. 1711-61
NZ 2422/52 AÚ Č SAV Praha (anonym, mylni výčet předmětů: ) náramky, 1 apona, l prsten),
()) Sobránil 1928, 216, tab . XLV1l1 Filip 1956, tab. Vlllal; Budinský 1978, 120.

J B N I~

6V

Ó JE ZD

(on. Teplioe), v literatuře rovni! LANGUGEST

J • n 1 i ů v Oj• s d 57 (eouřad. 02.)2-084.028), mapa č. 57 (přean, lokalizaoe),
mikroregion 2 (Lomský potok), aídliětní areál 2-4 (Střední Lomeký potok), lok. prameni
(1-2) "Langugeet, Katasternummer ) 29" (zamiření ot. BZ 4)01/46 AÓ ČSAV Praha; J . Olott),
() -4) "západ.ni od kři!ovatky silnic Braňany - Libkovice - Jenišův Ójesd, ooa 50-100 m"
( zam~ ření J.Waldheuser 197)), nál. komplex: sídliště.
(1 ) soubor 1/40; povrohový ab~r, keramika; O.Teohakert, J.Glott 1940.
(2) objekt 2/40s výzkum; keramika,lelezná botka kopí atd.; O.Tsohakert,J.Glott 1940.
(J) soubor ) / 72 1 povrohový ebira keramika, J.Knauer 1972.
(4) soubor 4/721 povrchový ebira keramika; P.Bolodňált 1972.
Min.počet obj.a 4, datovánía (1) nedatováno,(2) L.III/IV, ()) nedatováno,(4) L.IV-V,
ulo žení , (1) K Bí lina, č.přír. 160.27,)0/76 • 1.č. J 501-J5ll,)61J/2, (2) tamt,ž,160.J))5/76 • )67)-)709 , ( ) ) exp.AO ČSAV Moet. č.přír. 297/72• (4) K Teplice, ě.přír. 15/72 •
1.č . 94 55-9460 , lit . , (1) NZ 4)01/46 AÓ ČSAV Praha (J. Olott), (2) Glott 1941-19421 BZ
4)01/46 AÚ ČSAV Praha (J.Glott)J Fridrichová 1969, )58, obr. Js Budinský 1978, 103, (J)
Kouteoký, BZO 1972 , 67, (4) Waldhauser - Holodňák, BZO 1972, 67; NZ 1 5/72 K Teplioe (J.
Waldheueer) ,
J • n i 5 ů v Ó j •cd 58 (eouřad. 02 . )2-087.028), mapa ě.58 (přeen, lokalicaoe),
mikrore gi on 2 (Lomekf potok), eídliětní areál 2-4 (Střední Lukovský potok), lok.pramen,
(1 - 2) "JV od kři žovatky eilnio Braňany - Libkovice - Jeni5ův Ójezd, ooa 5-70 m" (samlření J. Záruba a J.Březák, exp.AÓ Č SAV Most), nál. komplexi pohřebiěti.
(1 ) kostrová hroby 1/78 - 9/78J v~kum J.Bubeník 1978.
(2) kostrové hroby 10/ 79 - 11/79; výzkUlll J.Yuěka 1979 (addenda)~
Min. počet hrobů : 9 (11),datovM! : (1-2) LT B2a - LT Cl? (LT B2a - LT B2b),ulolení1
(1-2 ) ex p. AÓ ČSAV Moet, t.ě. (1978) bez č. přír., lit., (1-2) Archeologie a uhlí 1979,
191 čj. 551/78 exp. AÓ ČSAV Most (J.Bubeník).
J • n i i ů v Ó je z d 59-60 (souřad. 02.)2-095.019, lok. 59, 02.)2-099.019, lok.
60), mapa ě. 59- 60 (přibližná lokalizace), mikroregion 2 (Lomský potok),eídliětní areál
2-4 ( S třední Lomský potok), lok. prameni (1) "ooa 60 jižnl od komína" (i.n!ormaoe Maltk
1977, Waldhauser 1978, I,95,Abb . 215), (2) "Hein, Grundstuok 645" (zaměření v t,m!e prameni), nál . komplex1 (l) ojedinělý hrob?, (2) pohřebiětg.
(1) kostrový hrob l ) 0/57J výzkum N.Maěek 1957.
(2 ) koetrov, hroby 125/1, 126/2, 127/J, 128/4 a 129/51 výzkum R.Weinzierl 1907-1908.
Min . poče t hrobů : 6, datovM.!1 (1) LT Bl, (2) LT Bla - poě. LT Blb, ulolení1 (1) exp.
AÚ Č SAV Moet, č.pfír. 15/57.1-4, (2) M Teplioe (evidence of. Waldhauser 1978, I, 93-951
Budinský 1978,1 02 ), NM Praha, i.ě. 7599 (oeteologiokt materiál), lit., (1-2) Waldhauaer
1978,l, 93-95 ej,J Budinský 1978,102 (v obou praoíoh výčet etarěí literatU1'y)1 Han'1co•,Stloukal - Muška 1977, 23 7.
J • n 1 5 ů v Ó je z d 61 (souřad. G2.)2-099 . 0l6), mapa ě.61 (pfibliln, lokalisaoe), mi kr or egi on 2 (Lomský potok), eídliětní areál 2-4 (Stfední Lomskf potok), lok.pr•-
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men 1 (1) "Hein, ílrundatuok G4'j "

( zBU1éř„ ní

o!. Bud inek:/ 1970, mapa ?. ) , oál.kompln1 aíd-

lHiU.

(1) Přehled v ýzk umů1 obj. l (1)/CJl, výzkum R.We1nz1erl l 1 Jůl1 ~bJ, l. ,,.Vl)/U S, , ýz kum
R. We1nz1erl a A. Pobel 19051 obj. ) (XVll)/06, výzkum A. l'obel l <;, :61 obj. 4 (XVl lA) /07 ,
'Výzkum R.Weinzierl 19071 obj. 5 (XX)/09 , dar(?) Hein 19091 obj , -,-f:\ , X.ll-llIHl/lO,d11r
(?) Hein 1 910 ; obj. 9 (ll.IV)/10, dar(?) Hein 19101 obj. lC (ll VH)/12 , výzkum(?) , A.
Pobel 19121 obj. (ojed.nález) 11 (4)/10, dar Hein 19101 obj. 12 ,U..XI)/57 , výzkum N.llalíek 1957. Min. počet obj.i 12, dato-.ání, L.IV ?, L.V, L. VJ (obj , 1/01 L.IV) , ulohní1 li
Teplioe (nidenoe of.Budineký 1978 ,102) , lit.: Budinský 1970, JC:,- .<, aj .( a ,ýčtem etar~:í
literatury), t ýi 1978, 102.
J • n i ě ů v Oje, d 62 ( souřed . 02.)~-10).016), mapa ~.n, \přesn á lokalizeoe),
mikroregior1 2 (I,omeký potok), aí dlHt ní are1'.l 2-4 (S třední 1ome1<y ~otoK) , lok, prwnen1
(1) "Hoffmen n, Grundetuok 661/662 , 650" (zaměření of . Budinský 19'.'ú, .11ap11 J1 čá et obj ekt~
nebyla do tohoto oelkovébo plánu fixována), nál. komplex1 efd1\ ~ tě .
(1) Přehled v ýz kumů: obj. 1 (1)/1897, výzkum A. Fessl 189 71 obj. 2 (11)/1897 , výzkt111
A. Jl'enl 1f~q7~ obj. ) (III)/1897-1899, výz kum A. FeHl 1897 a R. Weinziff ri 1900 1 ob j. 4
(IV)/1897, výzkum A.~aeel 189 71 obj. 5 (V)/1898, výzkum A.Pessl 1898 1 obj. 6 (Vl)/1899,
výzkum A.1'seel 18991 obj. 7 (VII)/1899, výzkum R.Welnzierl 1899 1 obj. 8 (VIIl)/1899, výzkwn R.We1nz1erl 1099 1aoubory 9 a 10/1900 bez informací,be~ det e a 1900 1obJ .ll (XI)/02 ,
výzkum R. Wein zi~rl a A.Pobel 1902 1 obj. 12 (Xl l )/0) , výzkum R.Wetnzi er l a A. Pobal 1903 ;
obj. 13 (XIII)/05,výzkum R.WeinzJerl e A. Pobel l 9U5 1obj. 14 (XIV)/06 ,v ýzkua. R.Weinzierl
a .A. Pobal 19061 obj . 15 (XV)/06~ výzkum R.Weinz1erl a A.l'obel 1906 1 ob j. 16 (XV1II~/09 ,
výzkum J.KBJ!IITl1tz 19091 obj . 17 (XlX)/09, aei dar, Hein 1909 ; obj. 18 (XXV)/10 , asi der,
Hein 1910; obj . 19 (UVI}/11, eei dar, Hein 1911 1 obj. 20-21 (XX\'III-XXIX)/12 , asi dar,
Hein 1912 1 obj. 22 (XXX)/14 , výzkum A. Pabel 191 4. Min. počet ob j.a 20-22 (lokalita aei
tvoří oelek e polohou 64), datování: L.V (obj. 6/ 1899 ,11 /02,1 5/06) , L.VI (ob j. 2/1897) ,
L.IV ?, L.V, L.VI, uložení, M 'f epl1ce (evidenoe cf . Budinský 1978 , 98-101), lit.i Budinský 1970 , 25-35 (e výč tem eter ší literatury)1 týi 1978, 98-101.
Jenišů

'V Újezd 63 (souřad. 02.)2-103,016}, mapa č . 63 (přes ná l ckalizaoe),
mikroreg i on 2 (Lomský potok), eídlištní areál 2-4 ( S t řední Lomský potok), lok . prameni
(1) "Hoffmann Grundetiio k 661/662, 649-6 50" (zaměření of. Waldhauser 1978, I, Abb, ? -3),
nál. komplex I pohře b:lětě,
(1) Přehled v ýzkumů: kostrov~ hrob:, 1/1896 - 124/14,1 37 a l) B/12,výzkum A. Faeel sen.
a jun., R.Weinz ierl, A. Pobal, J.Kammitz aj. 1896-1914. Min. počet hrob~, 124 ( 125-l JO) ,
datování: LT Bla - LT Clbv uložení: M Teplice ( evidence of. Budinský 1978, 96-102 ,10 4) ,
M Bílina (evidence ot. Waldhauser 1978,I, 98), lit.i Waldbeueer 1978 ,I, 8-232 e poč etn,
vyobrazení ( zde v ýč et eterší 11 teratury) 1 Budinský 1978 , 96··102 .
Jenišů

v Oje z d 64 (souřed. 02.)2-104.017), mape č.64 , mikroregion 2 ( Lomský potok), sídli š tní areál 2-4 ( S třední Lomský potok), lok. pramen: (1) ~ooa 100 m SV
od lokality Jenišův Újezd 63'' (asi součást lokality Jeni šův Újezd 62 , zamě ření J , Břez~k
e. J.Záruba z exp . AÚ Č SA V Moét 1977), nál. komplex: sídliště,
(1) obj, 1/77, 2/77 , 3/771 obj. 4/77 ("polozemnice e k~ly ve středu kratěíoh etren,
rozměry J80 x 240 om"); obj. 5 ( 3)/771 výzkum D.Kouteoký 1 977. M in.počet obj .i 5, datování: L.IV-V, uložení: exp.AŮ ČSAV Most, č.přír.(1978 se nep od a ř il o zjietit), lit.i čj ,
~00/77, 686/77 exp. AÚ Č 3AV Most (D.Kouteoký).
Jen i~~ v Ú j a~ d X (fond bez lokalizaoe). X-1 objekt XXXIII; bez okolnos tí:
keremika1 anonym před r. 191 4, nál. komplex: materiál sídl1 ~tního char ekt ~ru ( 1 obj,) ,
dat., L.I, ulož .i M 1'e pl1r.e, č.přír. 860 . 19/68, lJt.1 Budinsk ý 1 970 , 40, příl. X1V:5-9i
t ýž 1978, 104.
X-2 s spro peli tový ~ru.h 1 bez ckolnoetí ; anonym před r.1 936 , nál. komplex: mAterl~l f u-

,
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I

nerilního charakteru (min. 1 hrob), dat. 1 LT B2b - LT 01, ulol. 1 RIi Praha, 1.ó. J2417,
lit., Bfeň 1955, 321 Walclhaueer 1978, I, 151 Budin•kf 1978 , 104,

I
I

I-3 keramika, bes okolnoatí1 anonym pfed r. 1945, nál, komplex, materiál aídlietního
obuakteru (min. l obj , ), dat,1 L,l nebo BC, ulol.1 M Bílina, ě.přír, 160.1-lB/76 (dlí••
M Moat, i.ě, 900•914), lit. 1 ln•entil M Du0hoov1 MuAka 1981.
X-4 etříbrn, keltak& mino• (napodobenina tetradrachmy Filipa II.), •••ras hlava, rev1re1 jezdeo na koni, "nalesena na tamním laténak,m pohřebiAti na konci minulého etoletí"r anonym pfed r . 1900, nil.komplex, 7, dat., 2.- 1. stol . , L.IV-V, ulol.1 Museum
Volkerkunde,Berlin,i.ě. IV.t. 2190, lit., Radoměreký 1955.481 Budinský 1978,104 C Y obou
praoíoh •ičet atarěí literaturyr inylni uváděny laténské spony a náramky ze zahraničního
musea, Waldhauser 1978, I, 16-17).
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O ST O MLATY

(okr. Teplice}, v

literatuře rovněž

KOSTENBLATT

lo s t o m 1 a ty J5 (eouřed. 02.32-280.010), mapa č. 35 (přesná lokelizeoe}, mikroregion 5 ( Světecký potok), sídlištní &reál 5-14 (Horní Světecký potok, nekompaktní
oaídlení), lok. pram8n1 (1} "pod Vinskou horou" (zaměření at. Waldhauser 1973, obr. 4),
nil. komplex , ojedinělý nálec/horeké eídliAtě (?).
(1) ojedinělý nález/soubor 1/731 povrchový eběr1keramike; P.Holodňák 197). Min.počet
obj.a 1, datování, L.IV-V, uložení: Wi Teplice, i.č. 9631, lit. t Waldhauser 1973,48,obr.
41141 týž, BZO 197), 68; NZ M Teplice 4/73 (J.Waldheuser); Waldhauser 1976-1977, 75.
K ft!

M

1 Ž,

ěáet kat. úz. Ohníč (okr. Teplice), v literatuře rovněl KRZEMUSCH

~ f • m ý ž
128 (eouřad. 02.32-238.088) , mapa ě. 128 (přibližná lokalizace), mikroregion 7 (Bouřliveo a Dolní ~la), eídliAtní areál 7-16 (Dolní Běla), lok.pramen, (2-6)
"Unter dem Sandberg, Ledebur Sandgrube, lhgebung" (zaměření cf. archiv M Bílina, eložka
Křemýl), nál. komplex: pohřebi~tě.
(1) ojedinělý nález 1/18981 dar1 bronzová spona (lučík)1 převzal A.Fessl 1898.
(2} soubor 21 náhodné výkopy, kovové předměty; anonymové 1858-1902.
(J) kostrové hroby 3/05 - 5/051 registrace, (?) A.Pobal 1905.
(4) aoubor 6; (?); kovové předměty; anonym před r. 1918.
(5) soubor 7; bez okolnoatí1 bronzové a jiné předměty z Ledeburovy ebírlcy (9 bronzových n!Ú'wnlol, 3 bronzové spony,bronzový nánožník z polokoulí, bronzový ná.r8lllf&k plastického etylu, J přesleny)1 anonymové před r . 1945.
(6) soubor 81 bez okolností1 bronzové,železné a skleněné předměty (bronzový kroužek,
železné "jehlioe", skleněný korál); anonym před r. 1945.
(7) soubor 9; bez okolností; 3 bronzové náramky, 2 bronzové kroužky, bronzová opona,
železný náramek; anonymové před r. 1945. Pozn.i soubory 6 a 7 mohou být jedním muzejním
fondem,pdvodně uloženým v M Duchcov a pfevedeným r.1936 do M Bílina; bezpe~ně lze identifikovat pouze 6 eoubord z lokality Křemý! 127.
Min. počet hJ:oobd1 6 (9), datování: (l-9) LT Bl - LT Cl?, uložení, (1) M Teplice, ě.
přír. 56.f/73 (nezvěstné), (2) nezvěetné,esi předáno do rdznýoh muzeí,enad i do NN/ Praha
(cf.soubor 5), (3) M Teplioe,č.přír. 56. a/73 (nezvěstné), (4) U Dresden (revidováno při
náv5těvě t8lllějěího depoeitáře r.1973, min. 3 předměty}, (5) NM Praha, i.č. 8044)-00447,
(6) M Bílina,č.přír. 162.224/76 • 1.č. 9141-9143, 9145, (7) M Duoboov,1.ň. 54, 394-)95,
620, 1033-1035, lit., (l) Karef'iat 1918-1919,15,211 Budinský 1978, 112, (2) Frost 1868,
506- 5071 Hanteohel 1897,29, Weinzierl 1903-1904,33, obr. 11 Sohrimil 1928,167, 233, tab.
X:XX:31 Filip 1956, 355 , tab. XXXVl19 (zde výčet eterAí literatury); Budinský 1978, 111,
(3) Budinský 1978,1111 tý! 1961, (4) NZ 4107/46 AÓ ČSAV Praha (anonym), ( 5) Filip 19 56 ,
)35 1 Budinský 1978,111, (6) NZ M Bílina, elo!ka Křemf! (G.Laube)i &1u?ika 19~1, (7) Inventář M Duohoov, W
aldhauser 1980, (6-7) Laube 1931, 13.
K f • m ý ! 128 (souřed. 02 .32- 238. 088), mepe č, 128 (přibli!ná lokal1zAoe), m1kro-
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region 7 {Boufliveo a Horní Běla), aídlištn.í are'1 7-16 (Dolní Bila), lor.prueo1 (l-~)
"UAter dem Sandberg, Ledebur Sandgrube, Uagebung, Kat.-Nr. 6)/1 und lbgtbung" (sealřeJÚ
ot.arohiT M Bílina,alollca Křemfi),n'1.komple~, •ídlištA (,oubor 5 •nad kultovní míato).
{l) aoubor l/)61 ,oubory (obj. 2/40,)/41 a 4/42)1p0Trohov, aběry nebo intru•• v praTilclob objelcteoh, Týslcum1 keramika, o.Taohalcert 19)5-1936 , 1940-1942.
(2) •oubor 51 bes okolnoat!; hro•adnf nil•• ••dmi Titiinou !el••nfch předmftd a 11
slOlllk~ (•Depottund, Hallatattgerite")1 anonym před r. 1945.
(J) •oubor 6/611 b•• olcolnoetí (nemnmn, poloha, ale k lokalitl Křemýl 128 pfifaseno,
proto!• jde a1i o pouaaovéí nilesd aídlištniho oharalcteru s let 1935 - 1942 • •oubory
obj. 1/36 - 4/42)1 lcer&mika1 anonym 1961.
Min.počet obj. s 6, datovW, (l) nedatoTMo, (2) L.V nebo et-ředovilc, ()} "halhat•kc.-lat4nalcf borisont",L.I-II1, ulo!en!, (l} li Bílina,č.pfír. 162 .219/76 • 1.č. 2612-261 3,
(2) tamt&I, 162.225-227/76 • 2142-2147, 2158-2161, 2168 (n~kup z• eoukrom, ebírky Plaaobe), (3) li Teplioe, ě.pf!r. 43/61 • i.a. )180-3181, lit., (1) Streit 1936, 841 Sudeta
RP I, 1939-1940, 107a týl pramen RP II, 1941-1942, 1411 filip 1956, 355 (připomínlny na
kruhu to~en, míay)JWaldhauaer 1976,obr.9 (mapoT, lokalizace aídl1Atl a pobiebiětl podle
1dllen! pamltn!lca pana Rittiga• Kfemý!e), Budinský 1978,111-112, (2) Laube 1931,131 NZ
5638/51, 5639/51 a 4310/53 AO ČSAV Praha (anonym)1 BZ M Bílina,alo!ka Kfemji (G.Laube)1
Budinekf 1978, 1121 Mulka 1981, (3) Budineký 1966, 10, 42-431 týl 1978, 112.
I
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f N, aút

kat. ús.

Hrobňioe

(okl'. Teplioe), v literatufoe roTnll KUTSCHLIB

16 (aoufoad. 02.34-204.332), mapa a. 16 (přean, lokalizace), mikroregion
3 (SyčiTka),aídliAtn! areál 3-7 {Dolní Syčivka), lolc.pramen1 (1) "JOO m SZ od obce Kuč
lín, Kuňlín OJ" (samlřen! J.Petrlík 1977), nil. komplex, aídliěti.
(1) soubor 1/771 poTrohový sběr; keramika, lernov (ooa 50 m SZ od lokality), J.Petrlík 1977. Min.počet obj., l, datovW1 L.I-III (L.IV-V !ernov ?),uložení, M Teplice (t.
a. neevidoTáno), lit.: rkp. ter6nní dokumentaoe, M Teplice (J.Petrlík).
K uč l ! n

LA R O

š f

(okr. Teplice), v

literatuře

rovni! LOOSCH

Laboš 1 115-116 (eouřad. 02.)2-160.152, lok. 115, 02.32-166.150, lok. 116),mapa
115 (přibližná lokalizaoe) a a. 116 (přean, lokalizace), mikroregion 6 (K.l~Řtereoký
potolc),1ídliitní ueil 6~17 (Horní Kláětereoký potok),lolc.pramen, (l)"Kalkbruoh Looech"
(lok. 115, zaměření podle mapy VZŮ,1934), (2) "Laho5l,plooba B ji!ně od eilnioe Teplice
- Duohoo•" (zamiření J.Zátouba, exp. Aň ČSAV Most 1970), nil. komplex i eídliŘtě.
(1) objekt 1/18991 Týzkum, "Kul turgrube" s keramika.s A .Faal!l 1899,
(2) soubor 2/701 •ýzkum• ablt1 téramika; D.Kouteokf 1970.
Min.počet obj.: 2, datOTMÍs (l} L.II-llI, L.IVa ?, (2) L.IV-V ?, uložení: (1) M Teplice, č.přír. 16.25/74, (2) exp.AÓ ~SAV Most, ě.přír. 235/70, lit.s (l) Budinekf 1978,
115, (2) Koutecký, BZO 1970,58 (lat,naká keramika byla registrována a! při laboratorním
zprao0Tání)1 NZ a ěj. 235/70, 1570/71, 19)7/71, 435/72 exp . AŮ čs~v Most (D.Koutecký).
ě.

Labo Al 117 (eouřad. 02.32-156.143), mapa č. 117 (přibližn, lokalizace), milcroregion 6 (Klášterecký potok), sídlištní areil 6-17 (Horní n,ětereokf potok), lok. prameni (1) "Straseenkreuzung der Teplitzere,tr. mit dem Weg naoh Janegg" (zaměření podle
mapy vzO, 1934), nil. komplex, sídliště.
(1) objekt 1/36; "Kulturgrube"1 keramika; anonym (J. Glott 7) 1936. Min. počet obj.i
1, datování: L.Il, uložení, M Duohoov, 1.č. 1665 - 1670 • přír.č. Lahoěl 1 / 73, lit.i N7.
1790/37 AÓ ČSAV Praha (anonym)1 Inventář M Duoboov; Waldhauser 1980.

Lah o~ l 118 (eouřad. 02.32-151.143), mapa ě.118 (přesné lokelizaoe),mik.roreFlon
6 (Klá~tereoký potok), aídliětrú are~i 6-17 (Horní Klášterecký potok), lok. prMlen: (1)
"Rieeenquelle, Obř:í prBmen•• (zaměření Kruta 1971, pl. 1), nál. komplex1 kultovní m(Ptn.

54
(1) hromadnj nile• 1/18821 vjkop dilníkd při ěiltiní pramene1 nálecy1 minimilni 850
apon, 650 núemk~, 100 pr•ten~ v bronzovám kotli aj.1 1882. Min. poěet atruktur1 1, datoviní1 LT Blb, ulo!ení1 M Teplice a dalAí sbírky v ČSSR a zahraničí (evidence cf.Kzuta
1971 a Budinaký 1978, 116-119), lit., Kzuta 1971 (• výčtem etarAí literatury)1 Budinský
1978, 116- 119.
Addenda1 Laholl X-1, bec lckalizace,aídli~tní nálezy, L.I-III, M Duchcov,č.přír. LahoAl 1/73, Waldhauser 1980.
LB DV I CE

(okr. Teplice), v

literatuře

rovni! LADOWITZ

Ledvice 90 (eouřad. 02.J2-169.070), mapa ě, 90 (přibližn~ lokalizace), mikroregion 7 (Bouřliveo a Dolní Bila), eídliAtní areál 7-15 (Dolní Bouřlivec), lok, pramen:
(1-5) "Haberazlegelei", (6) "Schubert Ziegelei" (zaměření podle mapy VZÚ, 19 34), nál.
komple%1 pohřebišti.

(1) kostrový hrob 1/18851 "Grabfund, Scbadel"1 nádoba1 anonym 1885 (mylně 1886) .
(2) "hrob" 2/19001 bez okolností, výbava, bronzový litý náramek plasti ckého etylu1
anonym 1900.
(J) "hrob" 3/09 1 bez okolností, výbava : bronzová spona s volnou patkou, bronzový náramek1 anonym 1909.
(4) koetrovj hrob 4/371 bez okolností; výbava:bronzová epona a bronz ový náramek,enonym 1937.
(5) "hrob" 51 bez okolností1 výbava1 hlezná kopí a da!Aí hlezné předm~ty; anonym
pfed r . 1945.
(6) s oubor 61 dar, bez okolnoetí1 dva bronzové nárBlllky, eapropelitový kruh, bronzov4
spona, anonymové před r . 1945.
("7") ojedinělý nález 7J z žárovýoh hrobů ?J spona s rámoovým zaohyoovačem (M Duohoov, 1.ě. 2129 , Filip 1956, tab, LXVI1lO, of. Waldhauser 1976,302 )1 anonym před r. 1945
(germánské !á.rové pohřebiště bylo na této lokalitě zřejmě osazováno už od laténsko-řím
ekého horizontu) .
Min.počet hrobů z 6, datování 1 (1) HD ? ,LT A ? , laténeko-římský horizont ? , (2) LT B2,
(3-4) LT Blb-o, ( 5-6 ) LT Bl - LT Cl,uložení1 (1) M Duohoov,i.č. 1401 , (2 ) tB111též,i.č.?,
(J) tamtéž,i.~. 689-690, (4) M Duchoov,i.č. 1413, 2060 (původní uložení škola Ledvioe),
(5) nezvěstné, (6) M Duohoov, 1.č. 2004-2008 (původní uložení škola Ledvioe), lit.i (1)
Pilip 1956,356-357 (tab. XVII1l, kterou uvádí Budineký 1978, 124 a 126 patří k lokalitě
Ledvioe 90a, tab. XX:XlclI k lokalitě Ledvioe 95)J Budinský 1978,1241 Invent~ M Duohoov;
Waldhauser 1980 , ( 2 ) Filip 1956, 356, tab. aei XXXVI:12J Budinský 1978, 124, (J) Filip
1956,3 56 1 Budinský 1978,124, (4) Glott 1938, 51; Filip 1956, J56 ; Krute 1975 , fig. 14:2;
Budi nský 1978, 1241 Waldhauser 1980, (5) Filip 1956, 356; Budinský 1978,124 (řetízek se
závěskem patří slovanskému pohřebišti z dolu "Franoieoi", of. Waldhauser 1980), (6) Filip 1956, 356 1 Budinský 1978, 1241 Waldhauser 1980.
Ledvice 90a (of.informaoe k lokalitě Ledvioe 90). Nález lahvovité nádoby, cf,
Filip 1956, )56 , tab. XVII:l; Budinský 1 978,124, M Duohoov,i.č. 1401, klasifikujeme jak(.
ojedinělý nález z období ElD - LT a snad patříoí k položoe (1) lok. Ledvioe 90.
Ledvice 91 (eouřad. 02,32-171,076), mapa č. 91 (při bl i ž ná l okalizeoe), mikro region 7 (Bouřliveo a Dolní Běla), sídlištní areál 7- 15 (Dolní Bouřliveo ) , lok. pramen:
(1-2) ''WilhelmeohMht"(zaměření podle J.Zády 1973),nál.komplex: eídlHtě (po hřebiště ? ).
(1) soubor 11 bez okolnos tí; "nádoba e bronzovými šperky"; anonym 18R6 .
(2) soubor 2 1 bez okolností; keramika; anonym před r, 1916 (1 930 ?),
Min. poč et obj.i 2, datování1 (1) nedatoviúio, ( 2) L,II-III, ttlo?,ení: (l) n~1.vlletn~.
( 2 ) M Duohoov, 1. č . 161-162 (č.pří r. 1edvioe 10/7) ?), lit.: (1) l'A '.tdler 18·:1:' , c' l.' : ·iudtneký 1978 , 124, (2 ) Budinský 197A , 124 ; WAldhaueer JqAQ,

5c;

L • d v 1 c e <n ( e ouř ad . 02.l?-171. 0')6 , lolc, <l ) a, 0,' . '· -17 \,v•, 4, lok. 9lb ),map a č.
93 (pHblUná loka11:teoe ) , mlkroregton 7 (Bouřllveo !l noln:i B~la), eídlii'itn:í are ál 7-15
(Dolní Bouřlhec) , l ok, prameni {1) "1"rauenlob", lok. l,edvioe qJa, ( 2) "Fr11u1rnlob , P1ngengebiet", lok. Led vioe 93b (1. aml-řeuí podle map:, VZÓ, l ~:114), nál. kom pln: pohřebU U.
(1) koetrový hrob 11 bez okolnoetí1 hl . 110 cm: výha v111 bron~ov& duohcov 1k~ epona,
bronzový pečetťtkový n~a.mek; anonym oko lo 1936.
( 2) kostrov ý hr ob 2/ )7 7 ("hroby" Z-)/)7 7) 1 hez okolností1 vý bava1dva eapropelitov,
kruh:,, bronzov~ spona: anonym 1937.
Min.počf! t hrohil: 2 , datov4nís (1) J,T Bl, (2) LT B2b - T,T Cla, ulo žení, (1-2 ) M Duohoov, eub 1. č. :'00 4 - 2008 Mbo (i) ?'óete ~nlí netv ě atná ( pť1v odní uložení: ~kolii Ledvice) 1
uváděn~ 1. č .1 941 mylné:informaoe uv4děny e výhradnmi, l it. s ,1) NZ i7e/J8 AÚ Č S AV Praha
(anonym), (2 ) Sudat a IO' I, 1939 - 1 940, 1 08 1 NZ 1 7n/4B AÚ č:;AV !'raba (Rnon:,m)1 Budi nek.j
1978, 1 2'3 .
Led v i c • 94 ( e ouřad. 02 , )2-184 . 06 4), mapa č. g4 (přibliž n6 lokalizace) , mikroregion 7 (Bouřl ivec a Dolní Dě la), sídli ě tní areál 7-15 (Dolní Bouřli vec), lok. pramen ,
(1-3) "Eleonoraecbaoht" (zaměření podle mapy n ó, 191 4), nál. komple:x: pohfebi ll tě.
(1) "hrob" 1/l'J; bez okolností; bronzový náramek, anonym okolo 1935.
( 2) kostrov.Ý hrob 2 /'35; z hr nh11t v ýbava1 bron:;,:ový náramek ",: dvojího drátu s ronilinMli"; anonvm 19:3'.,.
(3) kostrový hrob )/19; kostrový hrob "ž eny"1 výbava1 2 bronzová rozepíneoí náramky,
2 bronzo vé s pony , opasek z žele1rných kroužkil, kamenný "idol" 1 ft , David-Mayová 1939,
Min. po č et hrobil1 3, dat ov4ní , ( 1) LT n1a-b, (2-3) LT Cla . uložení, (1) M Duobc o•,i.
č. 1213, (2) tamté ž, Lč. 1 256, (.3) tamtH, Lč. 1996-2001 ,
lit.: (1) Filip 1956 , )56,
tab. XX I :12 , XXXI:6 ; [h1t\ineký 1970 ,1 .?3; Waldhauser 1980, (2) 'i'ilip 19% , )'161 Kr uta 1975 ,
140 ,fig. 61: 2 (Ledvice 5, i. č .12 56 )1 Budinský 1978,12) ; Waldhauser 1980, (3) Filip 19 56,
)56 , tab, XXXI:11, XX:XVJI:3-4: Kruta 1975,140-141, fi g.61:1 (Ledvi ce 5, 1.ě. 1998)J Budinský 1978, 123; Waldhauser 1980.
Ledvice 95 (eouřed. 02 , J~-186.070), mapa č. 9? (přibli ~n 4 lokalizace), mikroregion 7 (Bouřliveo a Dolní Běla), s í dli štní areál 7-1 5 (Dolní Bouřliv e o) , l ok. prameni
(l-2) "Hartmannechacht" (zaměře ní podle ,T.Zády 1973), nál. komplex: poh řebiAtě.
(1-2 ) "hroby" 1/09 a 2/09 1 bez okolností I výbav:, (nerozlioeno): tři bronzová n ~amky
(1 plasticky zdobený, i. č . 1169, Filip 1956 ,tab. XX!Vl:10), eapropelitový náramek ,bron- '
zová spona (neinv.)t anonym 1909. Min. poč et hrobil : 2 , datovMÍI prevděpodobně dva hrobov6 celky: LT Bl a LT B2b , uložení s M Duchoov, i. č. 1369-1)71, lit.s Filip 1956 , 356 ,
tab. XXXI15,10, XXXVI:10 ?1 NZ 2210/5~ AÚ ČSAV Praha ( anonym); Bud inský 1978 ,1 24; Waldhauser 1980,
L • d v i o s X (fond bez lokalizace). X- 1 železná meče a opeeky 1 polohy "Hartm&nn,
Franoieoi a Frauenl ob"; bez okolnoetí1 před r , 1 925 , nál. komple:x1 materi ál funerálního
charakteru (min. 2 hroby), dat.i LT Bl - LT Cl ?,ulož.: M Dreeden a M ~ee k~ Bud~jovioe,
1.ě. ?, lit, 1 Kochmann 1925 , 7.
X-2 kostrový hrob X/ 1892 ?s bez okolnoetí1 1-) bronzová krub11 anonym pfed r. 1892,
nál.komplex: materiál funerálního charakteru (min. 1 hrob), dat.i LT Bl • LT Cl, ulo!.,
nezvěstná (M Duchcov, 1.č . 1223 ?), lit n I Paudler 1893 , 2161 Hanteohel 1897, 30-.311 Budinský 1978, 125 t NZ 2209/52 AÓ ~SAV Praha (anonym).
X-3 kostrový hrob X/1 897 1 okol. 111 Auf einem Felde"1 •ýbeva: 4-6 bronzovýoh kruhO ( alli
2 nánožníky, 2-J n4ramky, l n~pažník)1 1897 (dar 1908) , n,1. komplex, mete r iAl tuner'1 ního ohll:l'akter u ( 1 hrc,b),dat. 1 LT B2a, ulož., M Teplioe,č.přír. 57.22-25/73 • i.č.13791
-13798,lit.t Filip 19 S6 ,3 561 NZ 22 1?/52 a 166?/5 4 AÓ ČSAV Praha ( anonym)1 Rudineký 1978,
1 251 týž 1981.
X-4 bronzový náramek pleetick~ho st:,lu1 bez oko] noetí I anonym před r. 194 5, nál. kom-
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plexr materiil tunerilního charakteru (min. l hrob), dat., LT Blb-o, ulol., U Chomuto•,
2102 (pd•odní ulolení •bírka Oúnzel), lit., Kl'uta 1975, 139-140, tig, 14:3.
X-5 lelesn, eekera ee ětyf!u'annou tulejí1 bez okolnoetí1 anonym 1901, nil. komplex,
materiil eídli~tního charakteru, dat., L.I-Vl, ulol., M Teplioe,ě.přír. 52,27/73 • 1.a.
10049, lit., l'fZ 1662/54 AO ČSAV PJ'aha (anonym)1 Budinský 1978, 125.
X-6 nádoba ee 1topami !elesa (!elezn, ••orlcy k reparaoi ?)1před r.1945, nál.komplex,
materiál 1ídli~tního charakteru (min. 1 objekt),dat.1 ?, ulo!., nezvěetn4 · (M Teplice?,
a.pfír. 57.b/73) , lit., TTB 1900, 191 Weinz1erl 1899b, 191 Budinský 1978, 125,
X-7 4 hlinen, s,va!í, ko1těnf ná1troj, provrtaný krunen1 anonym před r.1945, nál.kompln:, materiál ddlilítního charakteru (min. 1-3 obj. ),dat. t"latenezeitlich", ulo!., ne••i•tn41 lit.a NZ 5721-5723/52 AÚ ČSAV Praha (anonym).
i.ě .

LEDVIC I

-

LIPTICE

(okr,Teplioe), •

literatuře

roYni! LADOWlTZ-LlPTITZ

Led• 1 c • - Lip t 1 c • 85, 88 - 89 (eouřad. 02,32- 145,06 4, lok. 85, 02.)2145,064), mapa a, 85,88-89 (pfibli!ná lokalizace), mikroregion 7 (Bouřlivec a Dolní~la), eídlištní areál 7-15 (Dolní Bouřliveo), lok.prameni (1-2) "v pískovně JY od Ledvic
po prav4 etrani eilnioe s L1pt1o do Ledvio" (zaměření podle Studie SHR,1967),(J) "z pískov~ Ledvice" (zaměření J.Mušlcy 1978), (4) "bn lokalizaoe,Liptice" (r.1953 probíhala
ti!ba píeku pouze v pískovně JV od Ledvio; podle J. Mušky 1978), (5) "píekovna Ledvice"
(zaměření J.Z!ruby z exp. AÚ ČSAV Most 1975), nál. komplex, (1-J) eídliště, lok. 88-89,
(5) tot4l, lok, 85,
(1) soubor 1/531 povrchov! sběr; keramika, li.Olmerová 195).
(2) soubor 2/53; povrchový sběrr keramika; K.Šneidrová 1953,
(J) soubor 3/591 dar; keramika; převzal A.Beneš 1959.
(4) soubor 4/66; dar1 keramika, !elezné kopí, koeti1 síekáno 1953,převzal P.Budinský
1966.
(5) objekt 5/75 a soubor 6/751 výzkum a povrcho•ý eběr ("u dolu Pok.rok"); keramika;
Pávek a Sobota 1975.
Min.počet obj,, 6,datování1 (l)"haUtatako-lat4neké období"; L.II-III, (2) L.II-III,
(3) L.Il-111, (4) L.lVa, (5) L.IV-V? ("etradonick, kultura"), uložení1 (1) exp.AÓ ČSAV
Moet, č. přír. 5/53, (2) tamtéž, 60/53, (3) tamté!, nezvěstné (1978), (4) M Teplice, č.
přír. 183/61 • i.č. 3359-3375, (5) eoukl'omá ebírka Pávek a Sobota (enad bude předáno do
M Teplice, 1980), lit., (1) ěj. 160/53 AO ČSAV a exp. Moet (H. Pokorná-Olmerová)1 Mašek
1960,268; Budineký 1978,124-125, (2) ěj.1J9/5J exp.AÓ ČSAV Most (K.Šneidrová)1NZ 221/73
n:p.AÓ ČSAV Moet (D.Koutecký), (3) NZ 6359/65 exp. AÓ ČSAV Most (A.Beneš), (4) Budinekj
1966, 48, příl. Xlll18-lO; t;fl 1978, 128 (pod lok. Liptice), (5) čj. 950/76 exp.AÓ ČSAV
Most (D,Koutecký)1 rkp. terénní dokumentace (Pávek a Sobota), exp. AÓ ČSAV Most.
L l B ~ Š l CE, ěá.et kat. úz. Želenice (okr. Moet),• literatufe rovně! LIBBSCHITZ
Lib Iš 1 o e 9 (eoufad. 02. 34-140. 295), mapa ě.9 (přesná lokalizaoe),mik.roregion
1 (Braňanský potok a Horní Běla),eídlištní areál 1-2 (Horní ~la),lok.pramen1 (1) "ji!ní okraj obce" (ze.měření J,Waldhaueer 1974), nál. komplex: eídliště.
(1) eoubor 1/741 povrchový eběr1 keramika; J.Waldha\1.9er 1974. Min.počet obj., l, datování: HC - L.l (L.I), v lit. dato•&no jen do knovízské kultury, uložení: M Teplice,č.
pfír. 12/74 • 1.ě. 10179-10192, lit . , Waldhaueer, BZO 1974, 1021 tý! 1976-1977, 751 NZ
12/74 M Teplice (J,Waldhaueer).
L 1 b ě 1i i c e X (fond bez lokalizace), .X-1 keramťka1 bez okolnoetí;anonym před r,
1945 , n~l.komplex1 materiál eídli~tního charakteru (min. 1 obj.),dat. 1 L.Il-III, ulož. 1
M Duchcov, č.přír. LiběPice 1/73, lit., Waldhauser 1980.
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LIB K O V I CE

(okr. Moat). v

literatuře rovněl

LIQUIT~

Lib k o v 1 c • 51 (aouřad . 02.32-04 5.049. pro lok.Libkov1oe 51-56) . mapa ň.51-52
(pfiblifn~ lokalizace). mikroregion 2 (Lomský potok). sídlištní areál 2-1 ( Horní Lomský
potok). lok.pramen, (1) "Ziegelei Kominik a Bermeieter" (zlllllěření cf. Budinský 1968.mapa
2). nál. komplex1 pohřebiště.
(1) přehled výzkumů1koetrový hrob 1 (l)/Ol1výzkum 23.5.1901,koetrový hrob 2 (II)/01 1
výzkum 25.9.1901.kostrový hrob 3 (111)/02 1 výzkum 4.8.1902 .koetrový hrob 4 (IV)/021 výzkum 6.8.1902 . kostrový hrob 5 (V)/031 výzkum )0.6.1 903 .kostrový hrob 6 ( VI)/0)1 výzkum
8.8.1903. kostrový hrob 7a (VII)/OJ; výzkum e . e.1903, kostrový hr ob 7b (VII)/0)1 výzkum
8.8.1903, kostrový hrob 8 (VIII)/03 1 výzkum 27.9.1903, kostrový hrob 9 (ll) /03 1 výzkum
2 7.9.190),koetrový hrob 10 (X)/031 výzkum 9.9.1903,kostrový hrob 11 (XI)/031 výzkum 12.
9.190), kostrový hrob 12/02 1 výzkum 1.10.1902 ("rozruŘený koet~ový hrob",Budineký 1968,
1)). Min.počet hrobů: 13, datování: LT Bla (hrob 12/02 ) - LT Cla (hrob 4/02, HD ?) .uložení: M Teplics (e vidence cf. Budinský 1977a. aub 74-86). lit., Filip 1956. 3611 Budinský 1968, 12-18 (a četnými obrázky a výčtem etarěí literatury ) ; týž 1977a. aub 74-86.
L 1 b k o v i c • 52 (in!. k lokalitě ct. Libkovice 51), lok. prameni (1) "Ziegelei
Kominik a Bermeiater" (zam~ření of. Budinský 1968, mapa 2), nál. komplexr aídli~tě.
(1) přehled výzkumů: objekty 1/02, 2/02, 3/02, 4/02• 5/0), 6/03 , 7/0), 8/03, 9/03,
10-12/03 , 1)/0J, 14/03, 15/0J, 29/03 ("sídl. objekt l"). 30/03 ("eídl.objekt 2"), 31/03
("aídl. objekt 3"); soubory 1/01, 2/06, 3/08, 4/1). Min. počet obj. 1 22. detov&ií1 L.I,
L.II-III. uložení: M Teplioe (evidence o!.Budinskj 1977,sub 74-86 ) ,lit., Budinský 1968 ,
18-22 (a četnými obrázky a výč tem st8.l'ŠÍ literatury); týž 1977a, 74-86.
Lib k o v i o e 5J (inf. k lokalitě ct . Libkovice 51), lok. µramen: ( 1) "Ziegelei
Frank" (zaměření ct. Budinský 1968,mapa 2), (2) "JV okraj cihelny" (zaměření Pánka Sobota 1978). nál. komplex, sidli5tě.
(1) přehled výzkumu (do 1908): objekty 16/1897, 17/1900, 18/02, 19/02. 20/02, 21 /02,
22/03, 23/03, 24/03. 25/04, 26/05 . 27/08. 32/1898 ("Orube 2"); ojediněl~ nálezy/soubory
5/1899, 6/01. 7/01 (pozn.i žáxový hrob z 22. 7.1900 je spíše lužický, ct. Budinský 1968,
23. podle J.Mušky 1978 lze obj. 19/02 . 22/03 a 24/03 považovat apiěe za sběry).
(2) objekt/kulturní vrstva 34/781 výzkum; keramika, kosti, poč etn~ železn~ předměty;
Pávek s Sobota 1978.
Min.počet obj.i 16 (17 addenda),datovánít (1) L.I1L.II-III1 obj. 25/04 L.V (L.IVb?),
(2) L.II, uložení: (1) M Teplice (evidence cf.Budinský 1977a, sub 74-86), (2) tNDt~ž.t.
ě. bez č.přír. {předáno 15.2.1900), lit.t (1) Budinský 1968, 22-25 (a č etnými obrázky e
výčtem starší literatury); týž 1977a,74-86• (2) rkp.teránní dokumentace. M Teplice (Pávek a Sobota).
Lib k o v i c e 54 (int. k lokalitě ct. Libkovice 51) , lok. prameni (1) "Z1egele1
Kominlk und Frank" (zaměření ct. Budinský 1968. mapa 2), nál. komplex: sídliště,
(1) přehled výzkumů:ojediněl á nálezy/soubory 8/1898.9/1899,10/1900• 11/01-02, 12/0),
13/09, 14 (bez data nálezu). Min.počet obj., 7. datování: L.I, L.II-III (8/1898 , 12 /03,
13 /09 a 14)1 L.rv. L.V? (9/1899, 10/1900• 11/01-02), uložení, M Teplice ( evidence o!,
Dudinský 1977a,eub 74-86), lit., Budinský 1968.25-29 (s če tnými obrázky a výč tem etarěí
literatury); týž 1977a, 74-86.
L i b k o v i c e 55 (in!. k lokalitě cf.Libkovice 51), lok.prameni (1-4) "Z1e~ele1
A.Pobel" (zaměření cf. Budinský 1968, mapa 2), nál.komplex, (1-2) eídlUtě, lok. Libkovice 55a, (J-4) pohřebiště?, lok. Libkovioe 55b.
(1) objekt 28/1900 ; výzkum A.Pobel 17.8.1900.
(2) objekt 33/14; výzkum A.Fasel 19.7.1914.
(3) s oubor 20 1 n~upy nebo (1) výzkum; sbírka Plesohe před r. 1945.
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(4 oj~ojuAlý n4 1A z 211 be~ okoluo~ tí1 inonyre vřed r . } '~4~ •
.Min, po č et nbj,1 ? - 3 , min. počc1 t hrc-M ?: 7-0 , detovMí: (1-í! ) L,l.I, L. }J.l, D -~) 1-T'
Bl . LT Cl , uložení: ( 1 -2) ~·, 'l'en.l i ot:
( e„idenoe of, Budineký 197711, suil 74-Rb), 0-4)"
1
B!llna, č ,př!r,eub 170/7& ~ 1, č , ~:·~G, .22n , 2 ,' ) 1, 2~23 -2 22 4, 21 92 , ~20?- ?.?t>), cl 89, {4)
K Duohoo., , 1. č, 49 1 lit, 1 (1-.:) i ,di r.~1 -: 1968 , :•9-~ ..> (e o brúll.7 e. výl':~ em e te.rM lihr1t\ury)i týl l :J77e., 7 4-%, ()) N'.:. L .!.Hl1n & t G, I-&.ube)i i~uák.b 1S81, (4) lr:nnUř V Duohoc,•;
Waldhauser 1980.

„

L 1 b k o
i o• 5G (i nf. k lokr;lHl> ct,Mbkov ioe 51), lok,pramet.11 (l-7) " Ziegelef
Heller-llammereohleg , 190('. l 93 3 , 1 ';)'j I Zfogo le, Sp r i :1gel-Z~ermann, 1 ~!26 , 1 ~)) ; Ziegelei

Heller, 1925 ,19341 Ziegehi Ker8!uiuohe ti&rke, 194l 1 (;ihelnllt. n. p. Kerav1ick~ ?.!Ívody, 1950"
(z11111.i fení ot. Budin111k.ý 1960, mapa 2 1 pasport Br aňauy, exp. 1,(:. ~Slťv M"et, J,hluf\k a 1976),
nil. komplex, pohřebi5t~.
(1) kostrový hrob 13 (1 5)/19001 bú~ o~o!noetíi anonym 1900.
(2) kostrový hr ob 14/25 s z~ohovený in eitu v W Duchcov, výbava i žele~né kopí a meě
(11pona ?)1 anonym 1925,
(J) koatrový hr ob 15/251 bez oko!ooetí1 výbne1 železn~ kopí a meči anony111 19CO.
(4) koetrovf! hroby 16/25 - 18/25 1 bez okolnoedi "4 felezné 1uěe a J kopí (l ielunf
meč• kopí patří k hrobu 15/2~) 1 anonyo okolo 1925,
(5) kostr ový hrob 19/341 de..r/výzkum1 výbava: žolezný meě a kopí, železný opasek, lelezn~ apons, přeelen1 A.Preroat 1934.
(6) "llÚ'ové jámové hroby", opíAe nedokonala prozkoumané kos t rové hroby 20 (10,1)/42,
21 (11,1)/42 a 22 (lJ,3)/42 1 výr.kum li.David-Mayová 1942,
(7) "rozruše né laténské kostrové hroby"J regiatraoe o nálezeob před rokem 1950,apíše
vlak z období 2. sv~tové války1 zaznamenal z.váiía 1950,
Min. poče t hrobd: 10, datování: (1-4) nedatov&io, (5) LT Bl, (6) Lt :22, LT B2a, ulolení: (1) Y Duchcov, 1.ě. 292 , (2-4) tamtéž, 75, 86 a nečitelné, (5) tamté!, 1914-1920,
(6) te.mt~l. 2115 - 2128, (7) nezv6etné, lit. i (1-5) Filip 1956, 3611 Budinský 1968, 31,
Waldhauser 19801 Pasport Libkovioo, e:xp,AÚ ČSAV :!ost (J,fi1uAka), (5) Inventář lit DuchcO\'J
Waldhauaer 1980, (6) David- May 1941-19421 Filip 1956, 361-3621 Budinský 1968, 311 ~aldhauaer 1980, (7) Váňa 19 54, 151 Budinský 196B, 31.
L 1 b k o v i o e X {fond bez lokalizace). X-1 keramika, další předm~tyl bez okolnoetí; před r. 1945 (anonymov,), nál. komplex, materiál sídlištního charakteru (min. 20
obj.), datování: L.I (HC) - L.V, ulož.: U ~plice (evidence ct. Budinský 197'1a, 84-86),
M Bílina,aub č .přír. 170, 17-18/76, ~ Duchcov, č.přír. Libkovice l-5,6,9-11,13,19-23,25,
J0,37,47,48, 50,55/73 a bez ident.i.ě., lit.s Budinský 1977a 85 aj, (addenda a oorrigenda)1 Invent ář M Bílina a NZ M Dílina (O,Laube)1 Muška 19811 ~aldhauser 1980.
X-2 (addenda) kostrový hrob bez výbavy z cihelny "Kominik a Bermeister", získaný 2).
7,1900 (antropologický materiál uložen pod 1.ě. 7602 v NM Praha), Hanákovi - Stloukal Muška 1977, 239 ,

L I P T I CE

(okr. Teplice), v 11 ter&tuře rovuU LIPTITZ

Lip t 1 o e 84 (souřad, 02,32-120,065), mapa č. 84 (pfibli!ni lokalizace), mikroregion 7 (Bouřlivec a Dolní B~la), sídlištní areál 7-15 (Dolní Bouřliveo, nekompaktní
oe:!dlení), lok.prameni (1) "Friedhof" (zam~ření J.Mušlcy 1978), nál. komplex: pobfebišt~
nebo (1) eídlišt~ ?.
(1) "Ansiedelung und Grabfeld La Tone"1 boz okolnoetí1 před r. 1925. Min. počet obj,
s hrobll: ?, ulo!enísnezvň etni§t lit . , Kochmann 1925 ,71NZ 2229/52 AÓ ČSAV Praha (anonym).
Lip t i o• 107 (souřad . 02,32-12),084, lok, 107a, 02.32-126.083, lok, 107b),mapa
č , 107a-107b (př ibližná lokalizace), mikroregion 7 (Bouřliveo a Dolní B~la), aídl1 ~tní
are ál 7- 14 ( Horní Bouřl1 vec ) 1 l ok.pramen1 (1) "Oitoarechacht 0 Bruxeretr.bei Osoareohaohť',
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lok. Liptice 107a (&amiření podle mapy VZÚ, 19)4 ) , ( ~-) ) "Ba.hnh of", lok. 107b (&aměření
J.Z,dy 197) • podle mapy VZÚ, 1934 ) , oál . komplex, po h ře b i ě tě .
(1) "hrob" (žúový ?) 11 ber. okolnoetí1 nádoba1 anonym p oč 6 tke m 20. století.
(2-)) Ui-ov, hroby 2 /10 • ) / 10; -, ý zktun1 nádoba a hlezná "j e hli oe" (hrob 2 / 10),nádoba (hrob 3/10 ); anonym 1910.
Min.počet hrob~, 3 ( ? ), dato-,ání, (l-3 ) HC - L.I, ětítaraký typ 7, řím~ká doba 7, ulohní, (1) li Duohoov, 1. č . 1516, ( 2 ) temtéž,676 a 60 5, ( ) ) f.80 • c!.pfír. Liptice 1/73,
lit., (1-3) In-,entář M Duchcov, Waldhauser 1980.

o•

Lip t 1
X (fond bez lokalizace), X- 1 cedník a kolkove no u -,ýzdobou1 bez okolnoatí1 anonym před r.194 5, nál. komplex: materiál aí dl i ětníh o char akteru (min , l obj,),
dat.: L.II-III, ulol.r M Bílina, nezv~etné (1 970), lit. 1 3ohwappaoh 1971, 42 , Abb, 2 12
(• výčtem atar §í literatury) .
X-2 n,doba1 bez okolnoetí1 ano113m před r. 1945, dat. 1 LT B, ulol.1 M Chomuto-,, i. č .
1)20, lit.r Filip 1956, 363, tab. CUXI1)1 Budi nský 1978, 128 .

L I P TI CX

LEDVI C P.

(okr . Teplice),.,

lit~retuř e

r ovn~l LIPTITZ-LADOWITZ

Lip t 1 o e 86
L • d v 1 o e 87 (eouf sd. 02. 32 -11 5.0'78 ), mapa č . 86 -87 (přiblilná lokalizace), mikroregi on 7 (Bouf liveo e Dolní Běla), sídli Ř tní areál 7-1 5 (Dolní
Boufliveo), lok. prarnon1 (1-5 ) "Franoieoi Abrsum" (zaměřoní podle mapy vzO, 193 4), nál.
komplex, (1) poh řebiŘtč, lok. Ledvice 86 - Liptice 87a, ( ?.-5) eí d liětě, lok. Ledvice 86
- Liptice 8Tb.
(1) "kostrové hroby e bronzovými apon81111"; anonym p řed r. 194, .
(2) objekt 1/201 kulturní jáma1 keramika, koeti1 enonym 1920 ,
()) objekt 2/ 25 1 bez okolnoatí1 ker81llika; anonym 19J3 ,
(4) ojed inělý nález 3/331 eb~r, jantarový koráli da.l' A.Lang 1933 .
(5) objekt 4/J ) ; "Kultu.rgrube"; "fýzkum1 keramika1 íl . Chril!!ten 1933 ,
Min. počet obj. r 4, min. počet h.robů : ?, datování: (1) LT Bl - LT Cl 7, (2) "st.doba
lAténaká",L.II-III, (J) L.1-III, (4) nedatováno, ( 5 ) L.I, L.II, uložen:í1 (1) n e zvěetn,,
(2) M Teplioe, ě.přír. 57.11 - 12 /73, (3) M Duohoov, č,přír. Ledvice 10/73 , (4) tamtéž,!.
č. 1872, ( 5) M Teplioe, č. přír. 57- 16 /73, lit.r (1) NZ 22)0/52 AÚ Č S AV Praha (anonym),
( 2 ) Budinský 1978 ,123, ( 3-4) Jn„entfff M Duoho o-,1Waldhauser 1980, ( 5) Budinský 1978 ,121 ,

MA R I Á NS K t R AD ČI CE, část kat.~z. Libkovice (ok.r.Teplioe) ,., literatuře
ro-,něž MARIA RATSCHITZ
Mar 1 á ne k é R ad č 1 o e 48 (aouřad. 02 ,32-0) 4,0JB), mapa č. 48 (p ř ibližná
l okalizaoe}, mikroregion 2 (Lomeký potok},aídl1 5tní areál 2-3 (Horní Lomeký potok) , l ok.
premen: (1) " Zlegelei Kindelmann" (zaměření J.Dubna 1978), nál. komplex: s í dliště.
(1) objekt 1/33 1 "Wohngrube"1 keramika; ano~m 193) . Min. počet obj, 1 1, datové.ní:
L,I-III (L.II-III ?), uložení1 M Duohoov,č,přír. M Radč ioe 1/73 m 1, č . 1842-1849, lit.r
Inventář M Duchoov1 Waldhauser 1980.
Mariáne k é R ad č 1 o e 49 (s ou.řad . 02 , 32-034.039) , mapa č. 49 (p ř tbl1 ž n~
lokalizaoe), lok.pramen: (l-3 ) " Z1ege lei M.Rudolf" ( z aměře ní cf, Budinský 1968, mepa 2 1
pasport Libkovloe v exp, AÚ Č SAV Moat, J,Mu~ke 1976), nál. komplex: po h ře bišt ě .
(1-2 ) koetro-,é hroby 1/03 a 2 /04 ("kostrový hrob z 26 , 7. 1907", Budi nský 196 8, 1) 1
"koetrový hrob 44, bez bliž ě íoh ••• ", Budinský 1968 , 34)1 výzktun A, Pobel ( ?) 1903-1 904.
(3) kostrový hrob 3 ; výz kum A. Pobel (7) bez data (před r. 1945 ),
Min. p očet hrobil : 3 , datov é.ní : (1) J,T Bla-b (hr ob 1 /03 ), (2 ) nedatové.no , ( 3) LT !'lo 11' B2a, ulo1.•r n í 1(1-J ) M Te pli ce (evidence of, Bud lneký 1977a,e ub r>Q-91 ) , lit.: (1 -J) n11~lnaký 1 968 , Jl- 14, J 6 ( e vyohre zením a v ýč t e m e t er ~{ lt t ~ratury ) : t ýž 1977b, R9-91

M 11 r 1 4 ne k ~
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lokalizace), l ok.p r ameni (l-5 ) "Zi~golei X.Rudolf" (s11111ěření ot. Bud1naký 1978, mapa 21
pa•port Libkovice v .exp. AÓ ČSAV Yoat, J.Mufika 1976), nál . kompleza sídliěti.
(1) ojedinělý nález/soubory 1/1900, 2/0J a 31 anonym 1900-190).
(2) obj e kt 1 (1)/011 výzkum A.Pobel 1901.
(J) objekt 5 (2 ) / 01; výzkum?; enonym 1~01.
(4) objekt 6/591 výzkum K.Zápotocký 1959.
( 5) objekt 71 anonym pře1 r. 1945.
Mln . pot'\ et ribj .1 7, datování: (l-J) L.II, (4) L.I-II, (5) L.II, ul.ohní1 (1-5) li Tep110~ ( ev1denoe cf. ~udineký 1977a, 89-91), lit •• (l-J) Budinský 1968, 33- 34 ( "kulturní
jáma 1", obj. 4/ 0l ; "kuHurn:! jáma 2",obj. 5/01,zde výčet starěí literatury)J .Pilip 1956,
J65 (z áměna že rnovu u těrku), (4) Zápotocký 19621 Budinský 1968, JJ-36, (5) Budinekf
1g6a, J6 ("k11lturní jáma 3").
ME ZIBO~ f

(okr. Most), v literatufe rovnll SCHONBACH

e z i b o ř ! 101 (aouřed. C2.JO-lll.110), m'-'pll ě. 101 (přesná lokal1seoe),m1kroreRion 2 (Lo~eký potok), sídlištní are.U 2-3 (Horní Lomský potok,nekompaktní osídlení),
lok. pre.mon 1 (1) "Sohonbaob, ppě. 161, 350 Z od kÓty 502" (zaměření J.Dra!ny 1950).
(1) kulturní vrstva/objekt 1/501 výkop,kulturní vrstva v nadm.v. 481-482 m1keramika,
brousek, sapropelitová polotovary a eurovina; J.Dražns 19~0. Min.počet obj.s 1-2, datování : LT B2b - LT Cl?, uložení1 M Litvínov, 1.ě. 1101 - 1128, lit.s NZ 7550/50 AÚ ČSAV
Pr~ha (J.Dra~na); Dřeň l ~J5 , 34; Xouteoký 1969.
1:4

c

M I no ~ O V I c E,
nos<mownz

část kat. úz. arobčioe (okr. Teplice), v literatuře rovněl MI-

M 1 r o š o v i o e JJ (eouřad. 02 .)4-183.211), mapa č. 33 (přesná lokalizace), mikro region l (Draňsnský potok a Horní Běla), sídlištní areál 1-2 (Horní Běla,nekompaktní
oaí1lení), nál. komplex: eídliště.
(1) soubor 1/78 1 povrchový sběr; keramika1 J.Patrlk .1978. Min.počet obj. 1 1 ?, datování: L.I-111, ul.ož~ní: M Teplice, bez přír.ě. (1978), lit.s rkp.ter~nní dokumentace, K
'l'e plioe (J.Petrlík).
~UK

O V (okr. Teplice), v

literatuře rovněž

RADELSTEIN bei MUKOW

Mu k o v 34 (eouřad. 02.)4-309.271), mapa ě. 34 (přesná lokalizace), mikroregion 4
(Lukovský potok), sídli š tní areál 4-8 (Horní Lukovský potok, nekompaktní osídlení),lok.
pramen: (1) "Radeletein, Hradišlany" (zMlěření podle složky Mukov v archivu M Bílina,G,
Laube), nál.komplex: hradUtě ( ?) , hradUtě s opevněním "kamenných" valil bylo objeveno
r . 1832 F. Ol briohtem ( S klenář 1968, 12), ot. Kalina 1836, 145-148.
(1) ojedinělý nález 1/ 18851 bez okolností1 železná aekera; anonym okolo 1885.
( 2 ) soubor 2 /141 bez okolnoetí; kerBll'lika na kruhu ?1 A.Fessl 1914,
(J) soubor ) ; bez okolnoetí1 železo~ a bronzov~ hroty "šípd", železo~ kopí, nádoby;
anonym před r. 1925.
Min. počet obj. 1 ?, datování: (1-3) "La Tenefunde, d. lat~nská ?", datování do keltského obdo bí lze přijímat pouze e výbradami,nebot arobeologioký výzkum Z.Váni e M.Solla
př inesl jenom doklady osídlení v době bronzové (~olle 1952 ),ulolenís (1) M Teplice(?),
i. č , 52 5 c? č.přír. aub 27.b/73, (2) tamtéž, č.přír, 27.b/7) (md!e jít o oelek e ojed.
nál , 1/ 1885 ), (J) nezvěstné, lit.s (1) Karatiat 1918-1919,29; Lauba 19)1,15; NZ 4118/ 46
!\Ú ~SAV l'raha (anonym), (2) Karatiat 1918-1919, 291 Budineký 1978, 1)4; Filip 1956 , )35
( pod l ok~litou Bílina ) , ( J ) Roohmann 1925, 5.
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R AD O V E S 1 O E

(okr . Tepl1oe), v

literatuře

rovnH RAOOWES1TZ

R ad o T, • 1 o• 19 ( aoufad . 02.34-255.))6), mapa ě, 19 ( pfe•ni lokalizaoe), mikroregion 4 (Luko••kf potok), aídliitní ar,il 4-8 (Horní J.ukovaký potok), lok. pruen1
(1-4) "Za ko1tehm, u hřilt~" (zam5ření J.Bředk 1978 , exp. AÓ ČS.AV Most), nil.komplu1
ddliltl.
(l) •oubor 1/691 po•rohoTf ablr1 keramika1 J . Waldhaueer 1969.
(2) 1oubory 2/73 a 3/741 po•rohovf 1bir1 ker&111ika aj.; J.Waldhaueer 1973-1974 ,
{)) objekt 1/751 výzkum J . Waldhauser 1975.
(4) objekt 60/78 - 136/70 (ooa 60 objektd,v číslováni n~kter, patří pravlku)1 vfzkum
J.Waldhauaer 1978.
»in.počet obj.i 60,datování, L.I (HC ?) - L.VI, uloiení• (1) M Bílina (pfedáno 1970,
nesviatn& 1978), (2) M Teplioe, č. pfír . 76 / 73, 9/74 a i. č . 9674-9678 , 10359-10652 , (3)
tamt&l,110/75, (4) tamt,i, 2)1/78-313/78, lit., (1) Waldhauser - Košnar , BZO 1969, 1381391 NZ 6/1970 ~ Libereo (J. Waldhauser); Waldhauser 1976-1977, 76, (2) Waldhauaer, BZO
1974, 178; RZ 9/74 M Teplioa (J. Weldhsueer)1 Waldhaueer 1976-1977, 76, (3) Waldhauser,
BZO 1975, 781 nz 110/75 ~ Teplice (J . Waldhaueer); Waldhauser 1976-1977, 76, (4) ěj.231313/78 U Teplice a rkp. ter~nní dok1ll!1entaoe (J.Waldhaueer).
R ad o• e • 1 o e 20 (aoQfad. 02 . 34-246.338), mapa č. 20 (pfeená lokalisaoe), llliuoregion 4 (Luko•ekj potok), aídli~tní areál 4-8 (Horní Lukovský potok), lok, pramen,
(1) "V~penka" (zaměfení J.Záruba 1974-1977), nil. komplex, pohfebiětě.
(1) kostrov4 e fárov, hroby 1/74 - 37/771 •fzkum J.Waldhauaer 1974-1977. Min. poěet
hrobd,37, datov&ní, LT Blb - LT B2b-Cla, ulo!ení, M Teplioe,č.přír. 28.51/76, 91-105/77
aj.,lit,1 Waldhau1er 1979,122,Abb.20; rkp.ter,nní dokumentaoe M Teplioe (J.Waldhaueer).

a

ad o • • • 1 c • 21 (eouřad. 02.34-247.340), mapa ě. 21 (veeměs pfeená lokal1zaoe), mikroregion 4 (Lukovský potok), sídlištní areál 4-8 (Horní Lukovekf potok), lok.
pramen, (1) "Herreoh&!U. Kalkbruoh", (2) "P'elder bei geleeeenen Kelne.r ken" (1eměfen:í
J,Matouěka 1972), (3) "Vápenka" (zamlřen:í J. Záruba 1975-1977, exp. AÚ ~SAV Koet), n'1,
komplex t sídlHltě.
(1) objekt 1/141 vzorkoT&llo,porušenf objekt1 keramika,koati, mazanioei A.P'aael 1914.
(2) aoubor 2/251 povrchový sběr; keramika; O.Taobakert 1925 .
(3) objekt 1/75 - 40/77J výzkum J.Waldhaueer 1975-1977.
Kin. počet obj., 40, datování: (1-3) L.I-III, ulo!ení: (1) M Teplioe,ě.přír. 61.1-4,
e-d/73, {2) nezvěstn4 ("Sohaohtel 783"), (3) M Teplioe, ě. přír. 52/76 - 62/76, 80/77 90/77, 105/75 - 115/75, 20/76 - 27/76, lit., (1) Karatiet 1918-1919, 29; Budinský 1978,
1441 Waldhauser 1977, 145, (2) NZ 4228/46 AO ČSAV Praha (O . Teohakert), (3) Waldhauaer,
BZO 1975,78 (poloha II); týl 1976-1977,76; rkp . ter6nní dokumentaoe, M Teplioe (J.Waldhaueer).
R ad oves 1 o e 22 {aouřed. 02.34-248.)43), mapa č. 22 (přesn, lokalizaoe), a1uoregion 4 (Lukovaký potok), eídli~tní areál. 4-8 (Horní Lukovekf potok), lok. pramen,
(1) "Zahradniotví" (~aměřen:í J.Záruba 1976, exp. AÓ ~SAV Moat), nil.. komple~, aídlišt~.
(1) objekt 1/76 - 7/76; vfzkum J.Waldhaueer 1976. Min.počet obj., 7, datov&ů, L.IIIII, ulo!ení , M Teplioe,č.př{r. 64/76 - 66/76, lit., rkp.ter~nní dokwnentaoe, I Teplioe
( J. Waldhausu).

23 (aouřad . 02.)4 .-242.344), mapa ě. 23 (pfeeni lokaliaaoe),ldkroregion 4 (Lukoveky potok), sídli~tní areál 4-B (Horní Lukovský potok), lok. prameni
(1-4) "Radovesice 1, lok. 23e,Radoveeioe 2, lok. 23b" (zaměření J.Zúuba 1972-1975,e~p.
AÓ ~SAV Moe~), nál , ~omplex1 eídliětě.
(1) objekt 1/72 ., 1)1í72; výzkum J,Waldheueer 1972,
R ad o ve e i o•

(2) obje~t 1J~/7J - ) 28/731 • ýzkum J .Waldhauaer 197),
(J) objekt ) 29/74 - 46)/741 •ýzkum J,\'ialdh&UH1' 1974,
(4) objekt 464/75 - 509/75 1 výzkum J,Waldhau&e1' 1975,
Min , počet obj . i 289 {ve výčtu jednotlivýob óbj~ktO jeou i pravě~ ~ ) , d$to•án! , (l-4)
L.I - L.V1,ulohní1 (1) M Teplioe,č.přír. 21.1- 131/72, ( 2 ) tamUf. 1 132-197/73 , 1. )) 1;u. . .
t,!, JB-172/74, (4) tamt61, 65•104/75, lit.i (1} Wnldhaueer ~BZO 1972 ,1 541 týl 19771 t!I
1976-1977, 761 tý! 1979, 118-1)81 NZ 21/72 M Te plio, (J.Wsldhauatr)i Budinský 1978,144,
( 2) Waldheueer, BZO 1973,144-1451 tý! 19771 tý! !976-1977,761 tf! 1979,110-l)B, NZ 1 32197/72 M Teplice (J.Waldhaueer) 1 Budinský 1978, 144 , D ) Waldhauaers BZO 1974,. 187-1881
t:fl. 19771 tý! 1976-1977, 761 t ý! 1979 , ll8-lJB1 NZ )8-172/74 M Tepllos ť ,L, Wald.ha~~n>,
Budinaký 1978, 144, (4) Waldhauser, BZO 1975,78c týi 1977, týl 1976-1977, 761 tý! 1979,
118-1381 NZ 65-104/75 M Tepli ce (J.Weldhauaer). Budinakf 1978, 144.
R ad o v, a i o e 24 (eouřad. 02 . )4-253,351), mapa č. 24 (pfeená lokelizaoe) ~ $1~
kroregion 4 (Lukovský potok}, eídliAtní areil 4-6 {Horní Luko•ekf potok}. lo~. ~~d.lileD1
( 1) 11 eeverní okraj vel, Ty lom" ( uměření J .Weldhaueer 1974),nál .koniplex I pohfebi~U ( ?) •
(1) soubor 1/741 kamenný zaval (mohyla ?)1 keramika, !elaEný nůž1 J , Waldhauser 1974
(v roce 1978 převzal výz kum D. Kóuteoký z exp. AÚ bSAV Most e 1 dal ším kamenn,m závalu
11ji11til v místě výzkumu J. Waldhausera několik oelýoh nádob knovízská kultury).Min . poěet
hrobů1 ? , datování: L.I ?, HC ?, knovízská - utítareká :ltult.,uložení 1 M '!'e pli o ei,č.přír.
17)-174/74. 1,č. 10))6-10)58, lit. 1 Waldhauser, BZO 1974, 187; tj! 1976 - 1977, 761 MZ
17)-174/74 M Teplice (J.Waldhauser),
R ad o ve e i o a 147 (eouřad. 02.32-260,347),mapa ě, 147 {přeen4 lokalizace),mikroregion 4 (Lukovský potok), sídlištní areál 4-8 (Horní Lukovský potok), lok. prameni
(1) "Návrěí" (zaměření J . Waldheueer 1978).
(1) objekt 1/78 - J/781 výzkum J.Waldhauser 1978. Min . počet obj,1 3, datování: L.V,
uložení: M Teplice, č.přír. 228- 2)0/78, lit.i ěj. 228-230/78 M Teplioe (J. Waldheuser)1
rkp. terénní dokumentace M Teplice (J.Waldhauser).
R ad o ve e i c e 146 (eouřad. 02.)4-240.3?4),mapa č. 148 (přesná lokalizaoe),mikroregion 4 (Lukovský potok), aídli ětní areál 4-8 (Horní Lukovský potok), lok. pramen,
(1) "1 50 m severně od okraje lokality Radoveeioe 23b" (údolí) (zaměření J.Zárube 1974),
nil . komplex1 pohřebiAtě (?).
(1) objekt 318/751 kamenný zával1 výzkum J.Waldhauser 1974. Min. počet hrobů,?, datování:?, ulo!ení1 bez nilezů, lit ., ot. lit. k lokelitl Radovesice 2) (23a). Addenda,
roku 1979 prozkoumal J. Muška konoentraoi objektd s období LT Dl na lokalit! Rado~eeioe
149, roku 1980 delší v poloze Radoveaioe 150, datovanou do HC.
R A Zl C B ,

čáet

kat.úz.

Hroběioe

(okr. Teplice), v

literatuře

rovnli RAZITZ

R a z 1 o, 13 (eouřad. 02.J4-2J2.J07), mapa ě. 13 (pfibttiná lokalizaoe), mikroregion J (Syčivka), s í dlištní are'1 )-6 (Horní Syěivka), lok.prameni (l) "Ziegele1 Sperr"
(sam!fení J.Petrlika 1978), nál. komplex, pohřebiět! (?).
(1) kostrovt hrob 1/011 aběr1 bez výbavy ?1 A,Pobel 1901. Min. počet hrobd1 1, datoTlhlť1 LT Bl - LT Cl?, uložení1 M Teplioe, č. pfír. 51-a/73 (phd"1o de ml Praha),lit.,
Laube 1931, 15t Budinekj 1918, 145,
R a• 1 o e 14 (eouřad, 02.34-225.309), mapa ě. 14 (pfeaná lokalizaoe), mikroregion
3 (Syčivka), aídliětní areil J-6 (Horní Syčivka), lok.prameni (1) "ooa 50 m vtohodnl od
Jd'i!ovatky •1ln1o Radoveeioe-Razioe-Kučlín" (saměfení J,Zúuba 1974, exp.AO ~s.AV Moet),
nil. komplex1 pohřebi~tl (?).
(1) soubor/lúo"f! hrob (?) 1/741 norkodní a •1zkum1 ke:ramika (braubdak, kolkovu,
v keenn~m závalu), Pávek a Sobota 1974. Min. poěet hrobů, 1 (?), dato~4ní1 LT A,
L.II, ulo!ení1 exp. AÓ ČSAV Most, č,pfír. 284/74, lit.a Waldhauaer 19811 BZ 257/78 expe

mí••

6)

A0

ČSAV

Mo•t ( J ,Muěka).
(a ouřad.

02.34-217 , 305), mapa č. 15 (přeen, lokalizaoe), m11U'oregion
J (Syčivka),aíd li Atní areil J-6 (Horní Syčivka),lok . pramen: (1) "na tfetinl VBdilenoati
1111&1 Razioemi a Hrobčioem1" (zaměření J.Waldhauser 1972, J,Petrlík. 1977), nlll. komplex1
ddlUU.
(1) aoubor 1/721 povrohovf sbir1 keramika1 J . Waldhaueer 1972.
(2) soubor 2/77; povrchový aběr1 keramika1 J.Petrlík (i 1978) 1977.
litin. počet obj.: 2, dato't ání1 (1-2) L.IV - L.VI„L.VI, ulo!ení1 (1) li Teplioe, 1.č.
9691-9698, (2) tamté!, beE i.č., lit.a (1) Waldhauser, BZO 1972, 1461 tf! 1976-1977,761
RZ 77/73 M Teplice (J.Waldhaueer), (2) rkp. terénní dokumentace M Teplice (J.Petrlík).
Ra s i o e

15

S V IT EC

(okr. Teplice), v

literatuře rovněž

SCHWAZ

v i t • o 38 (soulad. 02.32-238.034), mapa č. 38 (pfeeni lokalizace), mikroregion
5 (Sviteoký potok),eídliětní areil 5-12 (Dolní Světecký potok), lok.pramen: (1) "Grundatuck E.Preies", (2) "Kat. Nr . 226 " (zaměření cf. archiv M Bílina, elotka Světec), nil.
komplex1 eídli~tě.
(1) aoubor 1/041 bez okolností1 keramika, přeslen, dar, anonym 1904.
(2) soubor 2/221 bez okolností; keramika1 dar Roohelt e Sobueter,
Min. počet obj.s 2, datování:(1) L.II-III, (2) L.I-III, uložení1 (1) li Teplioe, ~.
pfír, 21,160/74 • i.č. K J070 , (2) ~ Bílina,č.přír. 186 . 1/76 • i. č.2083 (HK 4419),lit.1
(1) Budinský 1978, 152 , (2) NZ M Bílina, složka Světeo (O. Laube), Muěka 19811 Budinský
1978, 152 (datování jen do knovízské kultury).
S

S vět e o )9 (eouřad . 02,32-247 , 033), mapa č. 39 (přibližn, lokaliiaoe), mikroregion 5 (Světeoký potok), sídlištní areil 5-12 (Dolní Světecký potok), lok. prameni (1)
"Lotte-Marie Schaoht" (zaměření cf. archiv M Bílina, složka Světec).
(1) "hrob" 1/29; bez okolnoetí1bronzový nánožník z polokoulí! anonym 1929. Min.počet
hrobd1 1, datovMí: LT B2b, uloženít M Teplioe, č.přír. 21,97/74, lit.i Budinský 1978,
151, NZ M Bílina, složka Světeo (G,Laube); Budinský 1981.
S vět e o 50 (eouřad. 02.32-229.055), mapa č. 40 (přibližná lokalizace), mikroregion 5 (Světecký potok), eídliětní areál 5-12 (Dolní Světecký potok), lok. pramen: (1)
11 Steinbruch Berndt, Kat.Nr.
444 oder 448" (zaměření cf.archiv M Bílina, složka Světec),
n,1. komplex1 sídliětě.
(1) eoubor 1/441 povrohový sběr z profilu lomu (registr. jámy a kult. Tretv1)1 keramika, O.Teohakert 1944. Min.počet obj.s 5 (?), datování1 HC - L.I ( L.I), uložení1 M Bílina, č. přír. 18).23/76 • i . č. 3717-3722, lit.i RZ M Bílina (O.Laube - D.Stoaeel)1 Budinský 1978, 152.
S vět e o 41 (souřad. 02.)2-221,034), mapa č. 41 (přeen, lokalizaoe), mikroregion
5 (Světecký potok),eídliětní areil 5-13 (Stfoední ~la), lok.prameni (1) "Beim P'rhdhot,
Kat.Nr. 523" (zaměření of. erohiv M Bílina, složka Světec), nil. komplax1 pohfebi~tl.
(1) koetrov;f hrob 1/311 bez okolnoetí1 2 bronzov~ náremkYl dar Braun 1931. Min.počet
hrobd1 1, datování: LT Bl, uložení, M Bílina, č.přír, 186.15/76 • i.č. 2171/1-2, lit, 1
Laube 1934,102; Filip 1956,3831 RZ M Bílina,eložka Světec (G.Laube)1 BZ 4276/46 AÚ ~SAV
Praha (anonym), Budinský 1978, 152.

a• I t •

o

42 (eouřad. 02.32-215,028),mepa č.42 (přibližn, nebo moin, lokeli~•oe),

~ikroregion 5 (Světecký potok), sídl1§tn:í areil 5-13 (Střední Bila), lok. pramen, (1)
"1'1orer,tinieohaoht, Yuie IV, Katnr . 47/Il", (2) "Florentini", (J) "P'lorentiniaohaoht",
(4) "SW dee Dorfea" (cBffl~ření věech poloh of. archiv M Bílina, elo!ka Světec), n!l.komple:x I sídlii§tli.
(1) soubor 1/14; bez okolností; keramika, dar K.Hoftich 1914.
(2) soubor 2/151 bez okolnostís keramika, t~rka ?s získlno 1906, evidov4no 1915.

,...

(J) •oubcr 3/J6, povrchový •hlr; kerlllll1k•, ko•t1t B.Davtd-rl&yovi 19)6.
(4) •oubor/ojedinilý nález 4; výkop vodovodu, keramila (cťs~>, anonym 1902.
Min. poěet obj . i 4, datov'1ú, Cl) L.I. HC ?, itítar•k' ?, (2} L.I-111 ("•t.d. lat,D11k4"), (3) L.I, (4) L.I ?, ne ?, ulohn!, (1) Wi Teplic•, ~.pf!r ~ 21.13/74, (2) tamti!.
21 . 59/74 • 1.~. X 30)2, ( 3) M Duohoov, 1.6. 1531-1534, (4) K Teplioe,~.pfťr. 21.171/74,
lit.a (1 ) ltarat1at 1913-1914,201 tfl 1914- 1915, 10-121 Budinský 1978,149, (2) Weinzierl
l907a,4)1 Budinský 1Y7B,150, ()) Waldhawser l9Bu1I~von~&f K Duohoov, (() Budiu• ký 197~.
153.
S v i t e o X (!ond bes lokal1zooe). 7.-1 bronzov, núamk:y (01n. 6 ka),aapropalitový
kruh, !elezný meě, lelezn, kopí, lelezný n~l ?, "řetízek", bronzov4 apony (min. 2 ka) ;
anony111 před r . 1945, nil. komplex I materiil t'uneriln!bo oharakteru (min. 7 h.rob4}, dato-·
VMÍI LT Bl - LT Cl (1.č. 18424 LT Bla),ulo! en!t lir.l Praha,ě.přír. 3242/49 • 1.~. 1841810441 (pdvodní ulolenít aoukr0a2á abťrka Lábek, PlseĎ), lit.s Filip 1956, JBJ, tab. XLI 1
1-Js Budinakj 1978, 15J.
X-2 bronzový nárameks bez okolnootťs anon:,Q 1939 (mo!ná patří lok. Svlteu 39), nál.
komplex, materiál tunerilního charakteru (min. 1 hrob), dat.s LT B2 - LT Cl, ulol., &
Praha, č.přír . 16/)9 • 1.č. 66165, llt.1 Pilip 1956,3831 BZ 3242/39 A0 ČSAV P!'aha (eno'-

n,m).

X-3 lelezný meč, bronzová apona, ko~těnj předm~t (amulet), anonym před r. :)45, nC .
komplex1 matoriil !unerilního charakteru (cin. 1-2 hroby),nedatov'1lo, ulo!.: M Duohoov,
1.ě. 1 5~0 , 1603-1604 (1.č. 1603 nezvěstná), lit.s Waldhaueer 1980; Inventář~ Duohoov.

š T ! RB IN A,

čút

kat. úz.

Zabruěany

(okr . Teplioe)

§tě rb i n • 119 (eouřad. 02.32 -219.117), mapa č. 119 (mofná lokalizaoe), mikroregion 6 (IU,ětereoký potok), aídliětn! are'1 6- 18 (Střední IUáětereokt potok),lok.pramen1 (1) "Štěrbina " (nilez patH prevděpodobnl do jižní čútl kat.ús.oboe, nebo\ sbytek
plochy pat fí do bezvodého bornat~ho pásma bez oeídlení,bes zamlfení), n'1 .komplex1 ojedinělý nilez/pohřebiětě

(?).

(1) ojedinllý nilez 1/1897, bez okolnoetí1 broneový núamek1 anonym pře d r.1891.Min.
počet h.robd1 ?, datová.ní, HC, štítarská?, ulo!enís M Teplioe, č.přír . 40.3/74 • 1.č. l
)218, lit.s Budinský 1978, 157.

V š ECH LAP Y ,
CHLAB

čás t

kat.úz.

Zabruěany

(okr.Teplice), v

literatuře

rovni! WSCHE-

V ě e o h 1 ap y 120 (eouřad. 02.32-119.116), mapa~. 120 (přesná lokelizaoe), mikroregion 6 (Kláě te reoký potok), sídlištní areil 6-18 (Střední Kl~štereoký potok), lok.
prameni (1) "SV okraj oboe u zdi zahrady" (zam~ření J.Waldhaueer 1974-1976), nál. ko=,lex I eídliětě •
(1) objekt 1/74 - 3/74; výzkum J.Waldhauaer 1974.
(2) objekt 4/76 - 6/761 devastováno při výkopu vodovodu ooa 10-60 m od objektu l/74:
informace J.Waldhaueer 1976.
Min. poěet obj . i 6, datování: (1) L.II, (2) L.I-III, HC ?, uloienía (1) Y Teplioe,~.
přír . 175-177/74 • 1 .č. 10682-11180, (2) devastov&no,nedeponov&no,lit.: (1) Waldhauser,
BZO 1974,252 ; tý! 1977a, 9-15, obr. 7-81 týl 1976-lY77, 77; NZ 175-177/74 K Teplice (J .
Waldhauser), (2) M Teplice (J.Waldhauser).
V I• o h 1 e p y 121 (aoufad. 02.32-119.116), mapa~. 121 (přibližn, lokalizaoe),
mikroregion 6 (Kláětereokf potok),eídli ětní areál 6-18 (Stfední IU,ětereoký potok),lok.
pramen: (1) "Oarten Eichhorn" ( zamifenť P. Holod.ň'1ta 19'18), nil. komplex: ojedinělý n,lez/poh řeb1ětA (?) .
(1) (Urový) "hrob" 1/321 "Grabfund, Topf"; anonym 1932. Min.poěet hrobdi 1 ?, datování: HC • HD ?, uložení : M Duohoov , č.přír. V ěeohlapy l /7J • i.ě. 1810, lit.s Budinský

1978, 1741 Waldhauaer 1900s ln•entU

M

Duoboov.

Z A BR U§ A 5 Y (ou. Teplioe), v literatufe ro•nll SOBRUSAll
Z a br u 5 • n 1 122 (aoufad . 02 . )2-193.104), mapa ě. 122 (pfibliin, lokalisace) ,
mikroregion 6 cn,itereokf potok),eídl15tní areil 6- 18 (Střední Kl4itereokf potok),lok.
pramen, (l} "po•rchovj ddl" (sam5ření podle mapy vz0,1934 a intormaoí praoovníkd Posemzúoh •taveb 1978), nil. komplex, aídliltl.
(1) 1oubor 1/111 1blr1 keramikas A.Pa11l 1911. Min. poaet obj.1 1, datování, "•t. d.
lat,n•k'" ?, L.I-III, ulolení, M Teplice, a.přír . 28.151/74, lit., Budinský 1978, 178.

Z• br u Ian 1 123 (•ouřad . 02.32-202.110), mapa a. 123 (pfibli!n, lokalisaoe),
lok. prameni (l} "Vor Oaatatitte Kundel" (zam5ření podle inf. P.HolodĎ4ka 1978).
(1) koetro•f hrob 1/331 n'1lodnf •fkop1 2 bronzo•' náramky, aapropelito•f/hlininf kor'11 anonya 193).
(2) lúovf? "hrob" 2/)31 bes okolnostís nádoba; anonym 1933.
Kin.poaet hrobd1 2,detování, (1) LT Bl, (2) HO - HD (LT A) (?), ulo!ení1 (1) M Duohoov, 1.a. 6J2, 1274-1275, (2) tamt,ž,i.ě. 1883, lit., (1) Budinský 1978,1791 Waldhauaer
19801 BZ 198/48 AÓ ČSAV Praha (anonym}, (2) InventH M Duchoov1 Waldhauaer 1980.

Z• br u I• n 1 124 (aoufad. 02.32-206.111), mapa a. 124 (pfibliin, lokalisace),
aikroregion 6 cn,atereokf potok),1!dliitní ueil 6-18 (Střední Kl,ětereokf potok),lok.
pramen, (1) "AbraUlll Herrmanneohaoht" (zam~fení podle mapy VZÓ,1934). Min.počet obj.i 1,
4ato~W, L.l-III, ulolení 1 • Duohoov. 1.6. ?, 6. přír. Zabru~any 1,6-7/73, lit., Wal4hauaer 19801 Inventllř K DuohooT.
Z a br u! a n 7 X (fond bez lokalizaoe), X-1 "velká !elezn& lat,n•k' spona"1 1na4
• koatrového hrobu; anonym pfed r. 1902, nil. komplex, materiil funerálního obarakbru
(min. l hrob), datování, LT B2a - LT Cla, ulo!., M Most (podle J.Muělcy 1978 nezvlstn4),
lit.1 Pí! 1902, 1741 Filip 1956, 389; Budinský 1978, 180.
X-2 dTI nádoby "bylanak'" protilaoe (m:Caa a amtora)1 bez okolností (snad • hrobu)1
anonym před r. 1945, n'1. komplex I materiil funerálního oharakteru (min. l hrob), dat. 1
RC, ulol.1 • Duohoov, 1.ě. neěiteln~, lit.a Budinský 1978, 180; Waldhauser 1980.
X-J keramika (epodní ěi•t aoudkov1t, nádob1)1bez okolnoatí1 anonym 1891,nil.komplexs
materiil 1ídli!tního charakteru (min. 1 hrob), dat., L.III, ulol. : M Duohoov, 1.a •.ne!it,1n,, lit.1 Waldh&W!ler 1980; Budinakt 1978, 179 (lokal. "obeo").

X-4 keramika ("míaa a pretenoem na dnl")1 bez okolností ~ dar 1846, nil. komplex,?,
dat.s nej1et4, ulolení, M DuohDov, 1.6.neaiteln, (pdvodní ulo!ení1 !kolní sbírka Zabrulany), lit., lfZ 2248/48 AO ČSAV Praha (anonym)1 Budinský 1978, 1741 WaldhaW1er 1980.

! B LIB I C B
! e 1e n1 oe

(ob. Most), v literatufe rovnfi SBLLNITZ

7 (eoufad. 02.34-135.308), mapa 6.7 (přesn& lokallzaoa),m1J0.'oregion
1 (Bi-aňanakt potok a Horní ~la), aídliětní areál 1-2 (Horní ~la), lok. pramen, (1-2)
"nad ltbkovnou" _(zam5i'ení J oZáruba, exp.AO ČSAV Most), nil. komplex, aídlUtl.
(1) objekt 1/76 - 3/761 v;fzkum. J.Bubeník 1976.
(2) 1oubor 4/771 povrohovf sběr (profil lt6rkovny )1 keramika1 P.Holodňik 1975, 1976.
1977.
nn. poěet obj.a 4, datovánía (1-2} L.11-111, ulo!enía (1~2) exp. AÓ ~SAV Most, bes
pfír.~. (1978), lit.a (1- 2) rkp. ter,DJÚ dokwnentBoe, exp. AO ~SAV Moat (J.~ubeník).

! • 1 e n 1 o e 8 (aouřad o 02 . )4-137.307), mapa ě Q 8 (mo!ná lokalizaoe),mikl'oregion
l (Bl'Ůanekf potok a Horní Bila), sídllitní areil 1-2 (Horní Bila), lok.prameni (1) bes
wúetlní v r'°1o1 kat.ó~. (nilesy lze nejpravdlpodobnlji lokalizovat do prostoru dnelní,
od konoe 19.atoletí fungující píekovny-ětlrkovny, nebol ns jin6m m!etl mohly být nilezy
v letech 1900-1911 sotva 1íek&ny), nál. komplex, pohfebiět~.

I

I
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I

(1) hrob 1/1900 1 n&hodný •ýkop, bez okolnoetí1 !elezný meň1 hrob 2 /19111 n'1lodnt •tkop,bts okolnoetí1 4•1 bronze•& epony a bronzo•t předmlt - vieohno zíekal A.Faeel 1911.
Min. poň~t brobd1 2, datovMí1 LT B, ulo!ení, M Teplice, ě.přír. 38, 5/75, 38.10-11/75 •
1.č. 8099-8101, lit., Karatiat 1910-1919, 281 Laube 1931, 161 Filip 1956 , 390 1 Budinekf
1977•, 102, t ýl 1981.

I

! •

I

I

l • n i o• 10 (v kat. úz. Libifiioe, •ouřad. 02.)4-147.301), mapa č. 10 (pfeen,
lokalisaoe),mikl'oregion l (Braňanskj potok a Horní Běla),eídliětní areál 1-2 (Horní Bila), lok. pramen, (1) "údolí pod Bořeněm" (zaměření J. Zlll'uba), nil. komplex, eídliltl
(!elenice 10a), pohřebiětě (!elenice lOb) .
(1) přehled výzkumd:objekty 2,J,4,5,6,10,ll,16,17,lB,19,21,25,27,29,31,32,33/7) (zahloubená objekty), 7,B,24,35,12,14,26,28,J0,34,45,46,50,52/73 (klllo•' jamky a kulturní
vr1tvy),l, 2J , 24,35 , J6-44,47,4B,49/7J (opevnění)1výzkum J,Waldhauser 197J1kostrová hroby
13/73, 20/73, 22/73, 51/7)1 výzkum J.Waldhaueer 197). Min, počet obj., lB-19, min.poěet
hrobdt 4, datování: L.I, L.II, L.III, L.IV, L.V (lok, lOa), LT B2a (lok.lOb), ulo!en!,
M Teplice, ě.přír. 2/73 • i.ě. 11182- 11 544 (část), lit.: Bubeník, BZO 197), 88 (pod lokalitou Liběěioe)1 Waldhaueer, BZO 1973,186 (pod lokalitou !elenice)1 tý! 1976-1977,771
tf! 1977a, 2-9 , 12-23 1 NZ M Teplice 2/73 (J.Waldhauser).

I

! e l • n i o• 11 (v kat.úz. Liběiice, eouřad. 02.)4-156.)10), mikroregion 1 (Braňanek! potok a Horní Běla), eídliětní Bl'eil 1-2 (Horní ~la), lok.pramen, (l) "oatro!na

I

na západním vý~!ku masivu
hradiitě?

cf.Waldhauser 1977 a, obr.l), nil.komplex1
datování nojiet,, lit., Waldhaueer 1977a, 9,

I

I

I
I

Bořeně" (zaměření

(bez nilezO), valov,

opevnění,

I

obr. 1.

!

E L

t

B !

Y (okr. Teplice), v literatuře rovněž SCHELLENKEN

že 1 4 n k y 92 (eouřad . 02.)2-174.070), mapa ě. 92 (přibližn, lokalizace), mikroregion 7 (Bouřl i•eo a Dolní Běla), eídliětn! areál 7-15 (Dolní Bouřlivec), lok. prameni
(1) "Sohellenken-Ladowitz Straesenbau" (zaměření podle mapy vz0,1934), nil.komplexr pohřebiětě .

(1) eoubor 1/12 1 kostrový hrob ?1 bronzový náno!ník c dutýob polokoulí,"2 Bronzearmapangen"1 dar Plaeohe 1912. Min. počet hrobd : 1, datovWr LT B2b - LT Cla, uložení, M
Teplice, č.pří r. 64,16/73 • i.č. 3418, lit.s Karatiat 1912-191), 221 Pilip 19 56 ,)981 BZ
2256/52 AÓ ČSAV Praha (anonym)1 Budinský 1978, l90J tý! 1981.

!

e l & n k y 96 (souřad. 02.)2-186.070), mapa~. 96 (přibli!n, lokalizaoe), mikroregion 7 (Bouřliveo a Dolní ~la), sídli š tní areál 7-15 (Dolní Bouřlivec), lok . pramen,
(1-2) "001 OOvěra v Boha", (3-4) "Sohaoht Aspern" (caměření podle mapy vzO, 1934), nil.
komplex, eídliětě.
(1 ) aoubor 1/18951 bez okolnoetí1 keramika, anonym 1895,
( 2 ) eoubory 2/1896 a J/18981 keramika, anonym 1896, 1898.
(J) objekt 4/11 ?1 jedna nebo více ja.m1 keramika, J.Kammits 1911.
(4) eoubor 5/13 1 bez okolnoetí1 anonym 191).
Kin . počet obj., 4 (?), datování, (1) "et.d.latáneká", L.I-III, (2) L.I-III, (J) "et.
doba lat,net,",L. II-III, L.IV, (4) nedatovMo, ulolení, (l) M Teplice,ě.přír. 64,)4/7),
(2) tamtá!, 64.JB-J9/7J, (3) tamt,!, 64.)7/7), (4) tamt,!, 64.)2/73, lit., (1) Budinekf
1978, 189, (2) Budlnaký 1978, 189, (J) Jtarafiat 1911-1912, 161 Budinekf 1978, 188, (4)
Budinekf 1978, 188.

l • 1 4 n k y 97 {eoufad. 02.)2-190.075), mapa ě. 97 (přibli!ná lokalizace), mikro··
region 7 {Boufliveo a Dolní ~la), eídliětní ueil 7-15 (Dolní Bouřli•oc), lok. prameni
(1) "Meierhot" ( zaměření J.Zády 1973), nál. komplex, pohfebiětě.
(1) kostrový hrob 1/33 1 bez okolnoetí1 bronzový nlll'amek1 anonym 1933 . Min.počet hrobdi 1, detování1 LT Bl - LT B2e, ul ožení1 M Duc hc ov, i,č. 1885 , lit., filip 1956 , )90 1

I
I
I

I
I
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Bu41n•k1 l978,l911WZ 7450/47 AO ČSAV Praha (anonym)1WaldhaW1er l9001Inventil M Duohoov.

! • 1, n k y 98, 100 (aou.fad. 02.)2-188.000, lok. 98, 02.)2-184,082, lok. 100),mapa a. 98 (pf1bl1ln, lokalizaoe), mapa ě. 100 (pfean4 lokal1saoe),m1kroreg1on 7 (Boufliveo a Dolní Bila),aídlištní aretl 7-15 (Dolní Boufliveo), lok.pramen, (1-2) "Concordia"
(aulfení podle mapy vzO, 1934 a RZ 7369/47 AO ČSAV Praha), (J) "I>ll Pučík" (aamlfenť
prao. exp.AO ČSAV Most), ntl.k0mplex1 aídl15tl, (1-2) lok. fe14nky 98, (J) fel,nq 100.
Ffehl•4 v;fskumd1
(l) období l88J-19J01 obj. 12/18831 bes okolnoetí1anon:,m 18831 nedatov'no,ne1vletn4.
Soubor lJ/19111 be1 okolnoatí1anonym 19111 "La Tene",nezvlatn4 . Soubor 14/231 bes okolno1tí1Jtaram1ka1anonym 19231 L.II-III1 M Tepl1oe,č.pfír . 64.33/73.0jedinllý nál.es 15/301
b•• okolností, keramika, anonym 19301 L.II-1111 M Duohoov, 1.č. 1 56. Soubor 16/30 1 "untere Grube" atd.1keramika1 anonym okolo 19301 L.II-1111 M Duobo~v,č.pfír. !el,nq 7,10,
28,45-48/73.
(2) období 1933-1941,obj. 1/351 výzkum J.Glott a H.David-Mayov, 19361 L.I1M Duohoov,
1.č. 1930-1945. Obj. 2/351 výzkum ing.Rudolt 19351 L.I1 M Duohoov, i.č. 1946-1954, Obj.
J/351 v;fskum ing. Rudolf 19351 L.111 M Duohoov, i.ě. 1955-1960. Obj. 4/351 v~kum ing.
Rudolf 19351 L.I ?1 M Duohoov,1.č. 1961-1965. Obj. 5/361 v~kum H.David-llayov& 19361 L.
lVa1 M Duohoov, i.č. 1975-1981. Obj. 6/371 výzkum H.Devid-Mayov, 19371 L.111 M Duohoov,
1.a. 1983-1994. Obj. 7/401 výzkum MV (anonym) 19401 L.IVa1 M Duohoov, i.č. 2062-2072.
Obj. 8/401 výzkum B.David-Mayovi 19401 L.111 M Duoboov, i.č. 2097-2110, 2130-2150. Obj.
9/401 výzkum ?119401 L.IVa1 M Duohoov, i.ě.2151-2160. Obj. 10/331v~kum H.Devid-llayov,
19)31 L.ll, • Duoboov, 1.a. 1875-1882. Obj. 11/411 výzkum H.David-Mayov& 19411 nedatov&n01 K Duohoov, 1.ě. neident .
(J) období 1947-19641 soubor 17/471 povrchový eblr1 A.Knor a H.David-Mayov, 19471L.I
-111, aouuom, abírka H.David-Mayov,. Obj. 1/64 - 43/64 (ooa 25 obj.z keltekábo období•
oatatní patfí knovízek4 kult.}1výzkwn B.Reuetupnt 19641 HC, L.I, L.II1e~p.AÓ ČSAV Koat,
bes int. o ě.pfír.
Kin. počet obj.s ooa 50, lit.s (1) Banteohel 1897, 24 (obj. 12/1883)1 TTB 1912-1913,
22 {aoubor 13/1911)1 Budin•kt 1978, 189 (aouboz 14/2))1 Pilip 1956,3901 Waldhauser 1980
(ojedinll1 nález 15/1930)1 WaldhaW1er 1980 (aoubor 16/30), (2) Sudeta HP I, 1939-1940,
1091 Pilip 1956, 390, tab. X:X:XII1l-6 1 CV13, CVIsl-8, 14-51 Waldhauser 1976, Abb. 511-13
(obj. J/35)1 tý! 1976,Abb.7 (obj. 7/40, publikov&n pod provizorním označením 5/36)1 t:fl
1976,Jbb. 5114-27 (obj. 8/40)1 Budinskt 1978,1911 Waldhaueer 1980 (zde oitov&no pdvodní
označení objektd)1BZ 1399/1400/36, 7369/47, 7372/47, 7365/47, 7376/47 AÓ ČSAV Praha (H.
David-Mayov, a anonym), (J) ěj. 1339/49 AO ČSAV Praha (A.Knor),aoubor 17/471 W.úatupn1,
BZO l964,50,ll4-116sNZ 2154/67 a 3165/70 A0 ČSAV Praha (B.Neuatupnf)1Budinskf 1978,190.

! • 1 4 n k y 99 (eoufad. 02.32-188.080), mapa ě. 99 (pfibli!ni lokalizaoe), ailtroregion 7 (Boufliveo a Dolní Běla), aídllltní aretl 7-15 (Dolní Boufliveo), lok. pramen,
(1-6) "Conoordia" (samihní podle mapy vzO, 1934), n'1. komplex, pohfebiAtl.
(1) "hrob" 1/18911 "koetrovt h.rob"1 v)fbava1 bronzovt náramek,bron.sovt n&nolnťk, "j•hlioe", 6 zlatfoh "pratend" ?1 anonym 1891.
(2) eoubor 2/111 bez okolnoatí1 •5• keltieoh• Armepangen"1 anonym 1911.
(J) kultovní meto/hrob 3/3)1 výkop• okolnoatmi (ppč. 209/9)1 4 nidoby a 2 bronzov4
núamky (mdle jít o kultovní místo depotu n,dob na keltekám pohfeb1At1 - )a/)) a o hrob
• v;fbavou dvou nú81Jlkd - Jb/)3)1 dllníoi n'1lodDI 19)3.
<•> "hrob" 4/331 ojedinllt ntl•• v polo•• "Sudweet. Tagbaute11"1 broncovt núamet1
anonym 19)) (phd&no 1940)e
(5) koatrovf hrob 5/J7;bec okolnoetí1 ~fbavaa eituloviti n,doba, 2 bron1ov, núuiky1
anonym 1937.
(6) "hrob" 6/411be1 okolno•tí1 bron~ovf núuek • tiligr'-novou v:fzdobou1anonya tlenl
pfed r . 1941.
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Min. poaet hrob~ , G, datovMÍ1 (1-2) nedatovMo. (J) LT B2a. (4) LT Bl - LT B2a, (5)
nedatovino , (6) LT B2b - LT Cla,ulolení1 (1-2) nezylatn4, {J) K Duchcov,1.a. 2050-2055,
(4) tamt,1, 2257, (5-6) neavl•tn, (addenda1 (2) M Teplice,!.pfír. 64.22-24/73 ?), lit.,
(1) Paudler 1892,2171 Banteoh•l 1897,2411 filip 1956,3901 Budinakf 1978,1911 ll 7451/47
AO ČSAV Praha (anonym), ( 2 ) Karatiat 1912- 191), 221 Jilip 1956, 3901 Budin•kf 1978,1911
n 7376/47 AÓ ČSAV Praha {anonym), (J) xuaera 1932-1933,15,tab. 117-111 Jilip 1956,390,
tab. IXIllt 2-51 Waldhaueer 1978, 11, Abb. 6815-81 Budin•kf 1978, 1911 Waldhauser 1980,
(4) Pilip 1956, 3901 Budinekf 1978, 191J Waldbauaer 19801 BZ 1399/36, 7450/47 AC ~SAY
Praha (anonym), (5) Olott 1938,521 Budinskf 1978,1891 Waldbauaer 19801BZ 378/48 AO ~SAV
Praha (anonym), (6) BZ )091/41 AÚ ČSAV Praha (anonym).
S o u p i a

ma p o v f o h

p o d k 1 a d d

Zilladní mapa ČSSR,li•ty 02-32 Teplice a 02-34 Bílina, 1,50000,1976 (s t,to mapy byl
odYosen eouřadnicový •1•t,m.
Mapa Studie VZÓ 1 150000, 1967. Studi• TJu!ití nebilanan!ch s,aob uhlí v SHR TJdal7
jako interní ti•k B&Ď•k' projekty Teplioe.
Dallí mapov4 podklady jaou ulo!eny v ucbivu Aroheologick,bo odboru teplick,ho m\lllea

v Bílinl.
VyaYltli•Jcy11Z • nilesov, apr,va1 K• muzeum, vzO • bfyalf Vojenakf semlpianf datav.
Wo•' dfední anlní n,avu le)cy Bila, u!ívan,ho v aoupi••,
bft Bílina, ale• ohled•• na
oitovan, •tar, eoupiey byl núev poneohin.
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J. Waldhausera Die Quellen sur lrfor1ohu.ng der Keltenbeeiedlung i.m Fluaagebiet der
aittleren Bílina ln n-Bobmen. Der Verta1aer legt einen atandartisierten Quellenkatalog
sur Brtoraohung der Keltenbeaiedlung in einer Baturl'ormation - Region - Tor, dit naob
den biaberigen Unterauobungen au den am beaten durohtoraohten gehort. Aut einer Flaohe
•on 10 x 12 km konnten 147 Lokali titan (Abb. 1-J) aua der HC - LTD Period• und aua dem
latene-romiaob-kaiaerzeitliohen Horizont erfasat und die folgendan Daten verfolgt nr4,ns Lokation der S1adlung auf der Kartenuntarlage einaohl. der Koordinaten, Angehorigkeit der S1edlungen su abge1onderten und featgelegten Siedlungatypen (M1kroreg1on,S1edlungaareal,S1edlungad1ohte), Vermeaaungaunterlagen und ihl'e Stiohhaltigkeit, Siedlungetyp, Inhalt dae Fundkomplexee,Datierung nach der Chronologie des Greberfeldee bei Jenild• Oj,sd (Waldhauaer 1978) oder naoh der Periodiaierung der Anaiedlung bal Radoveeioe
(Waldhaua,r 19771 dera.1979), Autbewahrung der Funde in veraohiedenen Inetitutionen,Litaraturh1nwe1•• · Die AU8Wertung des Katalog• bietet 41e Disaertationaarbeit de• Vertaa••r•• l1ltakt region T po•od.í •thdn! Bíliny (Die KelteDl.'eg1on 1m Fluaagebiet dar mittl•~•n Bílina),Praha 1980.

OBIU

A

r.lt•tt reston • po•o4í 1th4Dí Bíliny. Vysna~eny lokality a období a, - L! Da lat4n•kofíuk4ho hor1aontu ~ernou •1u1tou ploohou (n'1es1 1 let 1847-1980).Veliko•t lokalit
neú 10\ffialoat • •eliko1tí pobfebil\ .nebo aí4111l,anúorĎuje pouse,le • lffe4en4a pro•ton byly u5inlny 1le4o•an4 n'1e17.
C
d.fa4 po4eUokt a kartogra.tiokf 1981.
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hltekt region ~ poTodí etředn! Bíliny. Pojmeno~W lokalit podle kataetr'1ního dsem:í
oboe,T níl lelí, bylo dodrloTŮlO jenom tebdy,nello-li o n'1ezy s branio Tíoe kataetr'1níoh dsemí.hda kataetrilníoh dzemí a oboí ul byla pohloena pfi exploataoi hnld4ho uhlí
• mapa tak saohyouJ• etaT okolo roku 1973.
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hltekf region v povodí •tfední Bíliny. Rekon•trukoe átvard oeídlení v dobl
• v halltatolat,nu. Vyteakovan, plooha pfed•tavuje eídelní are'1 • pfíelulnjm
osnače.n!m odpovídajíoía textu, tečkami •pojen, ploohy eídelníoh are'1d podobni
vují lllikroregiony • oznaaen:ím v rÝ!ečku. Teaky znúorňují nekompaktní o•ídlení
delní areily. Čerohovanl je zaohyoena hranioe pfirozen,ho eídelního ázem.í.
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Intenzita a.roheologiok4ho •fskumu T regionu poTodí atfedn.:C Bílin:, T období 11:l - LTD a
T lat4nakofí.mek4m horizontu. B1atogra snúorĎuJ• poaet proskoumantoh nebo regiatroTan!oh objekt~ a hrobd T pltiletfoh úeeoíoh od konoe 19. •tol . do r. 1978. Vy~TltliT)cy na
obrúku.

POVRCHOvf PR8ZXlll LITOMY!LSKA A V'íSOKOlltTSli

V ~úio1 apraoov,vání alovanttk4ho o•ídlení Litomyllaka a Vyaokomfteka do polovi117 1).
etol,tí 3•em v tomto regionu prov,dll blbem roku 1976 povrohovt aroheologiokt prdakulll,
3ehol vtaledky zde pfeblednou formou uv!dím. Souěaan, adminiatrativní pfíaluěnoet lokalit je osnaěena takto1 okzes Svitavy - (S); okres Oetí nad Orlicí - (UO)s okres Chrudi.a
(Oh)1 okre• Pardubioe (P). Materiál poohásí vfhradni z období atředovikáho a je ulolent
v AO ČSAV Praha. Čísla lokalit v seznamu ae shodují e ěíely na přilolen~ mapi.
l. Ben,tky u Litomyilt (S) - j1hovýohodni od hrad15ti; 39 mm od Z a 89 mm od S okraje 11atu 14-34 (Svitavy) Zilladní mapy ČSSR 1150 000 (dále jen Zll), při oeeti, k níl ••
afejml vstahuje místní jmáno "Stará silnioe", uvádin~ indikační skicou. Atypiok, etfepy
posdni hradištního a pozdni atfedovfk,ho oharakteru. Hlášení AO ČSAV ěj. 3507/76.
2. Benátky u Litomyšle (S) - severni od hradilti1 1 mm od V a 43 mm od S okraje 11•tu 14-33 ZII (Polička), při atejn, oeeti jako ě. 1. Pozdni hradištní a etfedovik~ atfepy
• nádob s ěedoěern,ho materiálu, jeden okrajový zlomek okrulí a vlnioí. Hlášení AO ČSAV
ěj. 3507/76.
3. ~mě1oe (UO) - asi 200 m jibojihovfobodni od oboe v údolí potoka& 27 mm od Z a 15
mm od J okraje listu 14-32 ZM (Óetí nad Orlioí).Pozdni středověké střepy a zlomek kaoh1•, asi v sekundární poloze. filáěení AO ČSAV čj. 3507/76.
4. Kornioe u Litomyšle (S) - aeverní okraj oboeJ 46 mm od V a 41 mm od J okraje liatu 14-31 ZM (Vysok, Mfto). Atypiok, pozdně hradištní a středověk4 střepy, jeden zlomek
s tila nidoby •• 11,bkovou iroubovioí. HláAení AÓ ČSAV ěj. 3269/76.
5. Křekovice (zanikli vee),k.d. Osík (S)1 78 mm od V a 50 mm od S okraje liatu 14-3)
ZII (Poliěka). Vltšinou atyp1ck4 střepy pozdni hradištního rúu,nlkter4 • nioh jaou sdobeny !lábkovou 5roubovioí. Jdaterié.1 tmavf,ěáet stfepd m'á v hmoti pHmh tuhy. K.Zelinka
ve Zprávioh z muzea od T.rsteniok4 stezky 10, 1970, str. 7-8 se etarií lit., bliěení AÓ
ČSAV čj. 3270/76.
6. Litomyšl-lllavňov (S) - severní okraj města, 39 mm od V a 13 mm od J okraje liatu
14-31 ZM (Vysoké Mýto). Atypiok4 pozdně hrad15tní a stfedovik4 etfepy. Bl&Aení AO ČSAV
ěj. 3269/76.
7. Litomyšl (S) - jihozápadní okraj města143 mm od V a 44 mm od S okraje listu 14-JJ
ZJI (Poliěka). Atypické pozdně středověké střepy a jeden zlomek kachle. llláiení AÓ ČSAV
čj. 3270/76.
e. L1tomy51-Kaoimberk (S) - Zaháj ěp. 521 asi 19 mm od V a 8 mm od S okraje listu
14-33 ZM (Poliěka). Atypické pozdně atředověk4 střepy. Hlášení AO ČSAV ěj. 3269/76.
9. Litomyšl-Zaháj (S) - čp. 23, 25, 26, 27t asi 24 mm od V a 6 mm od S okraje lietu
14-33 ZM (Poliěka).Pozdně hradištní střepy s tmavého 1 světlejšího mater1'1.u,jeden zlomek okraje s dold prota!enou lištou a e vlnioí rytou s vnější strany, dále té! nečetné
stfedověké střepy (okru!í) a pozdně středověký zlomek kachle.Pomístní jmáno "Na tvrzi".
Hlá~ení AÓ ČSAV ěj. 3269/76.
10. Litomyšl (S) - západní okraj městs160 mm od V a 19 lllDl od S okraje listu 14-33 ZM
(Poliěks). Atypiok, střepy pozdn~ etfedov~ké (jeden okraj - okrulí pozdni atfedovikáho
typu) a zlomek kaohle e rostlinnou výzdobou. RláAení AÓ ČSAV ěj. 3271/76.
11. Mora5ioe (S) - ěp. 11 sei 137 mm od V a 24 mm od S okraje listu 14-33 Zll (Poliě
ka). P.Malý předal masivní střepy zd.aobnio ze 13.atoletí, zdoben, Airokými !lábky a vlnioť, nalesen, pf1 povrchových ápravácb teránu v ěp. 1. Hlá~ení AÓ ČSAV ěj. 3992/76.
12. Osík u LitomyAle (S) - ěp. 9,180,6,51 46 mm od V a 55 mm od S okraje listu 14-33
ZM (Polička). Pozdně hradi~tní tmavl střepy z těl a zlomky okru!í, jeden zlomek okraje
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a dold prota!enou li ltou, dile tak4 atypiok4 posdnl etředo•lk4 etfepy • slomek kaohle.
Podle údajd p. Kalibana byla při orbl Y blí1ko1t1 ap. 9 rosruAen• ro11'1llá kamenná d••·
trukoe . Na zah.l'adl u čp.6 je patrna eliptioká depre•• o hlouboe ooa 1,5 m. Míatní jm4no
•Kaoimberk". Hlášení AO ČSAV čj. 3270/76.
lJ. llíkovioe (S) - čp.101 aai lOJ mm o4 V a 34 mm od s ok.raje lietu 14- 33 ZM (Poliaka). Atypiok4 pozdnl hradištní •třepy a zl01nek okraje a dold protalenou lištou. Podle
údajd p.Novika, majitel• dOlllu, • p.I>Joagouna byly na zabradl předl. avitovou •ilkou nal11eny ko•try, avšak soela bez doprovodn,ho materiilu. llláěení AO ČSAV čj. 3271/76.
14. Sedliltl (S) - na svahu jihoz,padni od obo117J mm od V a JO mm od J okraje liatu
14-31 ZII (Vyaok~ Mýto). Tfi slomky atředovlkáho a pozdn~ hradištního oharakteru. K. Zelinka ve Zpráváoh z muzea od Trateniok4 eteslcy 10, 1970, atr. 5- 71 hlášení AÓ ČSAV čj,
)269/76.
15. Suohá (S) - čp , 41 41 mm od Z a 9 mm od J okraje listu 14-32 ZM. (6stí nad Orlioí). S tředovlk4 atřepy a zlomek okraje pozdnl hradiětního oharakteru. Podle údajd majitele p. Pendryoha ae při atavbl domku nalezla oelá řada lidakýob koster a při vtkopeoh
ae doaud kostry naoházejí.lilavami bývají orientovhly na jih-jihovýchod, jaou bez doprovodn~ho materiilu, nápadn! je dobrt atav ohrupu. Hlášení AÓ ČSAV čj. 3507/76.
16. Vlkov (S) - jihozápadní okraj obce, 2 mm od V a 10 mm od S okraje listu 14-33 Zll
(Polička).Četná vrobolnl a posdnl etředovlk' etřepy,mezi nimi t41 několik zlom.kll pozdnl
hradištního charakteru (zlomek okraje • dold prota!enou lištou, zdoben~ho vně vlnioí).
ID.ášení AÓ ~SAV čj. J507a/76.
Lokality zjištěn, na Vysokomftakus
17. Brdo u Lu!í (Cb)1 100 llllD od Z a 34 mm od S okzaje listu 14-33 ZM (Folička). Paní
M.Dragounovi (Brdo čp. 24) předala několik střepd pozdně hradištního charakteru (ěirokl
!libky), nelezenýoh údajně ve vsi nebo v jejím okolí. ID.ášení AÓ ČSAV čj. 6815/76.
18. Domanioe (Ch)s 92 mm od Z a 62 mm od J okraje listu 14-31 ZK (Vyaok, Mýto).llkolik etřepd pozdnl středověk4ho charakteru (elo!itě profilovaný ok.raj,knoflík pokličky).
ID.iěení AÓ ČSAV čj. 6815/76.
19. Domoradice (UO) - čp. 381 136 mm od Z a 130 mm od J okraje listu 14-Jl za (Vyaokl Mýto) . DTa větěí tmav4 etfepy pozdně hradištního rúu s rezavou vratviěkou po jedni
atraně. m.iěení AÓ ČSAV čj . 6816/76 .
20. Jeniěovioe (Ch); 50 mm od Z a 109 mm od J okraje listu 14- 31 ZM (Vyeok& Kýto).
P. Havel z Jenišovic odevzdal okzajový etřep (okrulí sdoben, radýlkovým vzorem) z velk4
nádoby,kteri byla podle jeho údajd zjištěna ve svahu při aeauvu hlíny a při nilezu byla
naplnlna apilenjm obilím.Dile předal pozdnl etředovlk' střepy z okolí kostela v Jenišovicích. m4ěení JO ČSAV ěj. 6815/76.
21 . Ku.si Bor a, k.ú. Srboe (Ch) - zalesněni ostroh vfohodnl od vs1;92 mm od Z a 92 mm
od J okraje liatu 14-Jl ZM (Vysokl Mfto).Na jilním konci tohoto oetrobu, v poli aevernl
od ailnioe fiepnílcy - Domanioe byly sjiětlny středovlk4 a pozdnl hradištní(?) atypiok4
atřepy. Oetrob je přepalen příkopem, širokým dnes aai 10 m a hlubokým asi 2 m a vale•
• dnešní vjší oca J-4 m (v místeoh e•i 93-100 mm od Z a 74 mm od J okraje listu 14-Jl
ZII /Vyeok4 Mýto/). Ffea příkop vede 7 moatd aypan!oh ze zeminy a drobn4ho kamení,kterým
do~~ odpovídi 6 prolákl.in,patrnfoh ve valu, přiěeml pře• J mosty vedou reoentní oeaty.
Zhruba obd~lníkov4 pole uprostřed oatrohu je po tfeoh etranioh obklopeno nískjm valea,
vyeokjm aai 0,5 m a uprostřed vfohodní atr&JlY v1bíhi do pole obd,lníko•f výbllek leaa,
v něm! je eliptioký ótYar o d~loe oa aai 40 a 20 m. Otvar vykasuje mnoho ter4nníoh nerovnoetí • budí dojem pddoryau san.ikl4 vsi, je vlak naproato ohaotiokt a neuepofidan!,
i kd:,I obaabuje nlkter4 eYidentnl pravoúhl4 objekt1. Podle údajd p.Severy • l\epník byly
•everosápedně od eeverníbo konce ostrohu, jil pod erizem sm!rem ke vsi Stlueo, naleaeny
na poli lipky. Aby nedošlo k z4mlnl e hradiAtěm u vsi Pllio (vis dile ě. 26), roakl,4•jící.a ae na oetrohu eoueedícím bezproetřednl na vtohodl • Kuaou Horou, navrhuji ulívat
pro toto opevnění(?) núvu "Ku.i Hora" podle vrohu,na nimi•• naohází. milení AO ~SAV
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!j. 6815/76 .

22. Lalany u Skutěe (Cb) - ěp. 14s aai JJ 1111D od Z a 89 11111 od S okraje liatu 14-33 ZM
(Poli!ka).Vedle •roholnl a posd.nl athcto•lk7oh atfepO naleceny 1 dva atřepy posd.nl b.ra411tní (jeden sdoben ilibko•ou Aroubo•ioí) . m,ěení AÓ ~SAV ě~. 6812/76.
2J. Lu!• (Ch) - ae•ero•fohod.rú okraj alateěkai 59 111111 od Z a 35 aa od J okraje 11atu
14-31 7J& (Vyaok& Uýto).Atypick~ střepy pozdnl brsdiětní,etředovlk' a pozdně atfedovlk,.
milení AŮ ČSAV ěj. 6814/76.
24. Kraví~ (Ch) - na aeveroeápadnía okraji obce;e6 l!llll od Z a 147 mm od J okraje listu 14-31 Zll (Vysok~ Mýto). Pozdni etředOTlk6 střepy (selená glasura, zlomlcy rendlíků,
••ltli ěer•eni malo•ani keramika). Podle ú1ajd p.Dobrkovského e Mra•ína byly v obci při
ata•bl •!lnice na Jeniěo•ioe nalezeny lidsk, kostry, lefíoí hlavami k •ýobodu, bez dop~o•odn,ho materi'1.u. Hlášení AO ČSAV ěJ. 6817/76.
25. Oatrov (Ch) - ji!nl od obce, 54 1111 od Z a 18) ll'!lll od S okraje listu 14-Jl ZM (Vyaok& Mýto).Pozdn, etledovik' etfepy (ulená glazura,na kruhu točená keramika). T-lr~11tl
na pahorku,vybťhajíoím do jilnljšího rybníěka v obci s jeho západní. strany (výohodni od
ap. 26),bes nllesd. V leae na jih od t•rzi5ti uzavírají valovitá útvary eliptickou ploohu a jinou obdobnou plochou k ní přil6bají.Zbytky rybniěníoh hrází etar4 blatn6 oohl'any hrze (?). Hliěení AÚ ~SAV čj. 6818/76.
26. Pěaioe (Ch) - bradiitě na zaleanfn6m ostrohu západně od oboei 103-112 mm od Z a
86-64 !11111 od J okraje listu 14-Jl ZM (Vysok~ Mýto). Na ji!ním konci ostrohu, v poli severnl od silnice ~epníky-Domanioe ae •yekytly středo•~k~ atypické střepy.Ostroh je pfepaien dvěma páay příkopu a ••lu. Hloubka pHkopu i vj5ka •alu ěiní ae1 2 m. H.redištf je
poroatl6 lesem, tak!e aběrem nebyl získán lédný materiál. Pod vrcholem ostrohu, v poli
v ddolí potoka (100 mm od Z a 97 mm od J okraje listu 14-Jl ZPl, Vysok4 Mfto) bylJ zjištlny atypiok6 střepy pozdně hradištního rázu e zlomek okraje - vysokého okruží. Hlá~aní
AO ~SAV čj. 6815/76.
27. Něice (Ch) - tvrzi!ti • oboi za čp. JO; 106 mm od Z a 92 Bm od J okraje listu
14-Jl (Vyaok, Mýto). Skalnatá homoloviti kupa je od ostatního terénu oddilena ve ekil•
vylúianým příkopem a na jejím vrcholu jsou dosud patrny stop7 pravoúhl, dvouprostorov4
budovy a další fragmenty zdí.Čtyři zcela atyp1ok4 pozdně etředověk6 (?) střepy. Hl4ěení
AÓ ČSAV čj. 6816/76.
.
28. Popo•ec (Ch) - tvrziště na východním okraji obce,123 mm od Z a 1)2 mm od J okraje listu 14-31 ZM (Vyeok6 Mýto).Zbytky masivních vald {beze stop vnitfn:( konstrukce viditelných na povrohu,vjše dnes asi 4 m) obklopují eliptickou ploohu o oeáoh asi JO a 20
m. ~tyři střepy pozdně hradi!tního rázu. filáěení AÓ ČSAV čj. 6816/76. ·
29. Rabouň (Ch) - hradilt!, 100 mm od Z a 9 mm od S okraje listu 14-33 ZM (Poliěka).
Sběrem na vnitřní ploše hradiska byla získána pouze pozdně atfedovšká keramika. V místě
pl'\lohodu východnější cesty valem zjištěno ve sř!cen4 ~áeti valu prav1deln4 tmavší probuvení sviel~ho pruhu Yertikálně středem valu (dřevěná nosná stěna?). Před touto stanou (směrem ven z bradiětě) velmi torzov1t, stopy horizontálně kladené dřevěn4 konetruJt.
oe (pouze uhlíky).Po čelní kamenn6 zdi není na profilu etopy,ve vnějším příkopu•• však
naohizí větší mno!etví kamení. Za střední dřevěnou stěnou valu(?), tedy směrem dovnitř
hradilt!,atopy dřevěn6 konstrukce kladen4 ěikmo, od půdy vzhdru ke etředov4 stěně (opit
pouze uhlílcy).Severní okraj ostrohu luoedieka v místech dnešní vsi Rebouň lemuje v 44loe
asi JOO m zea z lomov6ho opukového zdiva naeuoho. Od zdi nepoohází iádnj doprovodnf materiil.Podle údejd obyvateld Rabounl byla tato se! na několika aústeoh obna!ena i •fkoPY, pfiěem! bylo v jednom případl zji!těno spálani~tě. Hlášení AÓ ČSAV ~j. 6812/76.
JO. liepníky (Ch) - čp. 29 a 311 120 mm od Z a 55 11111\ od J okraje listu 14-31 ZII (Vysok4 Kýto).Atyp1oká střepy pozdně hradištního rázu (jeden zlomek ae llábkovou Aroubo•ioí) a atfepy stfedověk4 i světlá červeně malovaná keramika.lUášenť AO ČSAV ěj. 681)/76,
31. Srboe (Ch) - severní okraj obce, 87 mm od Z a 83 mm od J okraje listu 14-31 ZM
(Vysok~ Mfto). Nalezeno několik etředověkýoh střep~ (pro!laben~ okru!í).Hláňení AO Č SA V
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aj . 6015/16.
32. Stradouň (Ch) - ap. 801 aai 100 mm od Z a 170 llllll od S okraje liatu 14-Jl ZII (Vyeok4 Mýto). !typiok4 etfepy posdnl etředovlk4 a! novověk4. Hltěení AO tSAY ěj. 6817/76.
JJ. Stfemoěice (Ch) - na z,pad od oboe1 aei 100 mm od Z• 26 mm od J okraje lietu
14-31 ZM (Vyeok4 Mýto).Posdni atfedověk4 etřepy (zelená glazura, tenkoat~nná keramika).
Hlášení A0 ČSAV ňj. 6813/76.
J4 . štineo (Ch) - západní okraj oboei 78 1111D od Z a 121 mm od J okraje listu 14-31 Zll
(Vyeok4 Mfto) . Stfepy vrcholni a posdnf středověké (zlomek kuthanu).Hláěenť AO esAV ěj.
6815/76.
35. Uhersko (P) - ji!ní okraj oboe1 36 mm od Z a 127 mm od S okraje listu 14-Jl Zll
(Vyeok4 Mýto). Vitěí počet atfepd posdnl hradištního rázu, z tmav4ho hrub4bo aateri'1u,
1dobenýob ěirokými !lábky nebo ve dvou pfípadeoh vtiětlným vzorem "jehliěnat4 vltlvky~.
Bláiení AO ČSAV ěj . 6817/76.
J6. Vinary (Ch} - ěp. 2a, 96 mm od Z a 196 1111 od S okraje listu 14-31 ZM (Vyaok, Y.1to). Zlomek patrni posdni etředovik4 nádoby a ěá.etí apir'1y na dni. Jlláěení A6 ČSAV ěj .
6817/76.
37. Vin&.l'J (Ch) - na jih od yai1 91 mm od Z a 173 mm od J okraje lietu 14-31 ZJI (Vyaok4 Kfto). Stfedovik4 etfepy - okru!í • tmavého mater1'1u •• evitle iedou povrohovou
vreniěkou a vlnioť rytou seYnl, slomek •• llábkovou !roubov1oí aj. Jllášen! AO ČSAV ěj.
6817/76.
)8. Vinary (Ch) - na
pd Yeii 91
od Z a 191
od S okraje listu 14-31 U
(Vyeok4 Mfto). Mezi posdně etfedovekfmi etfepy 1 kusy pozdně hradiltnť (zlomek•• !lábkovou iroubo•ioí a veeky pod olU'aje• ?). Blálenť AO ČSAV ěj. 6817/76.
)9. Voletioe (Ch) - vfohodní . okraj oboe1 65 mm od Z a 64 mm od J okraje listu 14-31
Zll (Vyaok, Mýto).Atypiok, atfedovlkl atřepy 1 zlomky okrulí.lil.ášení AO ČSAV ěj.6815/76.
40. Zdislav (Ch) - opevnlnť ••a 1Comúoe•1 45 mm od Z a 18 mm od J okraje listu 14-31
ZII (Vyeok4 Mfto). HomoloYit, dYouetupĎo•' óatřední ěút je opevněna příkopem a na jiln!
•tranl navío mobutnjm. val••• plolinou.Ba nilAía stupni w,tfednť homole jaou doeud snateln4 atopJ d•ouproetorové budovy a dallí sbytky zdi•• na maltu. Sběrem síekmiy 1tfep7
aei •• 13.- 16. 1toletí. Obdobnf oharakter • ' eblr, předaný s t4!e lokality Zv. Dragoun••· Hlášení A0 ČSAV ňj. 6812/76.
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P. Charváts Die Gelindeforeohung
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Raum von Lito111ll und Vyaokl Kýto. Der Verfaaaer
hat ein Wamenverzeiohni• jener Lokalititen aUI der Umgebung der Stadt Litomyll und Vyeokl Kfto (Oatbob.men) auegearbeitet, wo er gelegentliob der Oelindeuntereuohungen 1m. J.
1976 mittelalterliohe Keramik feetetellte.

Vysvětlivky

k

1m

mapě1

Plnf krou!ek snačí míeta a vfekytem po1dnf hradiltního mater1'1u, prásdnf krou!ek nale• mater1'1em pozdšjlťm.

'siltě

Erliuterungen su der Karter
Die ~ummerierung entaprioht jener der verzeiohneten Lokalititen.
dea 11.- 13. Jha. Kreise, apiteree Fundgut.

Pwlktet Keramild'unde
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Z vfSLEDK8 ffilCETILBTi ~INNOSTI P~fBUZNfCH ~DV ARCHEOLOGI CJdM ÓSTAVU ČSAV V PRAZE

I

I
I
K APLIKACI CHEMIE V ARCHEOLOGII

I

Radomír Pleiner - Mojmír Soudný

I

Pomoo ohemie aroheologii ee dne• uakuteěnuje bllnl a mnob, 1natituoe • aroheologiok,
praooviětl mají••• ohemiok4 laboratofe. Po pravdl je věak nutno fíoi, le pr,oe vltěin7
tiobto laboratofí •• omezuje v podatatl na •'kladní operaoe konzervační, u laboratofí
v muzeích to pf!mo vyplt,, s denníoh úkolů při pr,oi •e ebírkami, ale i • aroheologiokýoh úetaveoh aloulí ohemiok, laboratoř vltěinou ke konzervačnímu oěetření nilesd • vtzlnunů, kter,
je ěaato pfedpokladem ••hájení vla•tní heur1et1ok4 a interpretační pr,oe
• nově sískaným1 prameny.
Jenom někter4 ústavy mají laboratof vybavenou pfíatrojovl a peraon,lni pro vlastní
ohemiokou analjsu, jejím! úkolem je zvýěit výpovldní •ohopnost aroheologickýoh pramenů.
Jinak b;fvají podobni analyt1ok4 úkoly zadávány aroheolog1okým1 instituoemi praoovi5tím,
kter, analýzy prov,dějí.
V předlo!enl etati uvádíme nlkter4 příklady aplikaoe ohem1ok4 anylýzy, Ullkutečnovan,
• obemiokl laboratoři Aroheologiokáho úetavu ČSAV,praooviětl Praha. V sáeadl jde o tyto
•miry v pou!ití analýs 1 především o zjiětlní ohemick4ho elolení znmnjoh mat~riilů,napf.
kovů (lelezo,mla,bronz) za účelem poznání vlastnoatí nebo původu výrobků podle přímleí1
u mlděnýoh a bron zovýoh předmitů laboratoř AÚ kvantitativní analýzy aouatavni neprovidí, úatav ••~ho ěaeu úzoe epolupraooval ee stuttgartským analytiokým oentrem,odkud bylo
s{ekáno téměř 2000 rozborů měděnýoh předm~tů z naAeho území - zato ee věnuje pravidelni
analjzám !eleza a ooele s arobeologiokýoh nilezů.
Druhou oblaatí, v které chemioký rozbor mů!e pomooi v klaeitikaoi nálezu anebo jeho
ěáeti,je identifikace mater1ilu - al upřesniní nebo veritikaoe n~jak,ho kovu nebo zjifitln{ neznéá hmoty, vzorkovan4 na výzkumu ve výplníoh jam, ve vretváoh anebo ulpill na
artefaktu. Ókoly bývají nikdy obtížné a ne vidy ee podafí, aaato vlak pomohou vyloučit
ne•pr,vn4 domněnky nebo uam~rnit dalAí úvahu. Třetí možností je naeadit chemioké metody
v různýoh úkoleoh aroheologioké prospekce. Nejde jenom o velkoploin4 vzorkoviní zeminy,
podrobované toetátovému teatu pf1 plinoviní aroheologiokých odkryvů, ale také o různé
formy vzorkování na plooháoh č'8teěni ul prozkoumanjoh, kde ee v detailu sjiělují ros•ahJ proetfed{ • obohaceným kysličníkem toatoreěným. Výsledky mohou poeloulit doplĎkovl
k interpretaoi eituaoe. Z oh~miokýoh metod,pou!ívanfoh k datovMí archeologiokjoh n'1esd, uvidíme na tomto m{etl jen poznámku o fluorovém testu, který mů!e poelou!it k relativnímu zjiitění etff{ koeternloh pozůatatků, respektive ke sj1Atlní, které ko•ti byly
44le uloleny v zeai. V dohledné dobl bude zavedeno míato titračního stanovení objektivnljií metoda kolorimetriok,.
Předlolent příeplvek zahrnuje jen nlkteré příklady konkrétního poulit{ nlkter, obea1ok4 aetody k objaeniní skladby různých materiilů . Jeho cílem je ukázat mo!noeti 1 omezení naií práce,dan4 ěaeto také atavem vybaven{ laboratofe a poekytnout př{padn4 podnlty k daliím aplikacím.
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Antfzy VB vfZtnllU DJSTARŠ1BO !BLEzJftsTVt (R. PLBIIEB.)

Chemické analýzy želesnfoh strusek a ielesnfoh pfedmětd • aroheologiok:ýoh TfzltuJDt
jsou dnes d1UeUtý11 pramenem pro po11ná-rání technologie nejetarAího ieledfstn. Často
se s nimi operuje ve speo1,1ně seměfenýob praoíoh a stávají se tak, souěáetí náleaoyfoh
správ. Aby bylo možné nahlédnout hlouběji do problematiky jejich výpovědní sohopnosti,
safasujeme na tyto stránky atruěné pojednání o ohemlokém eloiení. eoubord strusek z !elasáren doby laténské a římské v Čeohách e o rosboreoh vybraných sérií anelýs !eleznýob
pf eddtd z keltských oppid v Čecháoh, ne ~oravě a z oáeti 1 ne Slovensku. Nejde tedy o
YJČerpání oelého tématu, ale o konkrétní příklady eplikaoe soud obých poznatkd o nej~
starěím pochodu v hutnictví lelesa
a o vlastnostech n~kterých výrobkd, které jsou vtlledkem tohoto technologického pl'Ooeeu.
Hutnické strusky s doby laténské a římské v Čechách
Slolení lelezné strusky svědčí předevěím o rázu, případně o prdběhu hutnického poc hodu. Strusky a vyššími a '\'ySokýrni podíly PeO (> 30 d> 50 ~) ukazuj! spravidla ne
tsv. přímou výrobu lelesa redukcí kysliěníkové rudy za relativně nízkých teplot 120014500 o. Mimoto se vysoké obsahy JeO mohou objévit ve struskách, vzniklých zpraoováním
sirníkovýoh měděnfch nebo olonných rud, jestliže se přidávaly větší vsázky železné rudy jako etruekotvorná přísada ( tsv. vytě sňovací pochody}. Pak se musí nit v úvehu i
velrni malá množství (desetiny~. nízká procenta) mědi, olova nebo stopy stříbra v pří
slušném odpadu, aby jej bylo možné identifikovat.
V kategorii železných strusek s velrni nízkým podílem Si02 (nízká prooenta) a vyšiím v případě kysliěníkd leleza (desític, procent Pe 2o3 a PeO) ukazují, že jde, spíš
než o strusku, o částečně redukovanou rudu (sintr), zbylou ve vyšších vrstvách zásypu
hutnické pece nebo ve vrstváoh, vzniklých po destrukci peoní nástavby. Také struska,
která prošla celým prooeeem hutnění, má poněkud jiné složení než struska, vytvořená na
počátku procesu, má totiž vyšší zastoupení S10 2 , CaO, KgO, A1 2o3 ,nebot reagovala též se
alolkami Tfmazu pecních stěn. Sloiení etrusky mdže také neznačit, zda během příslušn,
tavb1 vládly v peci podmínky příhodné nebo nepříhodné pokud jde o sycení vyredukovaného
leleza uhlíkem s redukční atmosféry (hlavně pdeobením CO, v zonách s nižší teplotou též
vlivem co2 (Schiirmenn 1958, 1299-1302) a zda se k usnadnění tavby užívalo speciálních
křemičitých nebo vápnitých přísad jako struskotvornýoh prostředkd.
Strusky• doby laténské1 ze všech lokalit a oblastí v Čechách (tab. l - 2) patfí
mesi typické odpady tzv. přímé výroby železa, u nich! poměr mezi obsahy S102 (20-25 %)
a PeO (37-50%) ukazují ne to, že YJredukované železo bylo e největší pravděpodobností
produktem s nerovnoměrně rozděleným, v podstatě risk nízkým obsahem uhlíku. Podle výaledků nových experimentálních taveb lze usuzovat, le tyto podíly dosahovaly řádoň
hodnot kolem O,l - 0,2 ~ ('l'ylecote-Auetin-Wraith 1971, 355 t. XIV, 356 t. XV.). Vlastnosti takov,ho kovu odpovídaly velmi měkké oceli# obsahy uhlíku však byly zpravidla es1
jeětě nižší - hlavním produktem bývalo měkk~ svářkové, dobře kujn~ železo. Tento soud
vyplývá z prdměrných hodnot (tab. l - 2).
Jak ukazují vlastní analýzy, uveden~ na tab.la údaje na tab. 2 jsou v zastoupení
a poměru Si0 a FeO dosti značné výkyvy, a to jek v rámci vzork~ z jedné lokality, tak
2
1 mezi vzorky z jedné tavby (z rdznýoh částí etruekov~ho slitku). Tato skutečnost shora
vysloven! soud nepopírá, naopak nehomogenita dýmafské etrusky je přísneoni a je odrazem
rozdílných podmínek, jimiž procházela vsázka při pochodu, 1 jistých rosdíl~ u jednotli~
výoh taveb, kone čně rll.zná analyzoven, vzorky jsou odrazem 1 rll.zných fází tavby.Je známo, že tzv. koncové etrusky obsahují vždy více Si0 2 a např. méně Pe 2o3 , zato vě tší po~íly CaO, MgO a Al o , které ee do strusky dostaly během tavby té! ze stěn a z výmazu
2 3
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Mieok4 fehl'oTioe .iu.
aieo I •litet
ateo IV •11
Mho IT ellte
llho IT •llhk
aAeo v elitek
llho VI elihk
Klec VIII, hob·t,etrua.
llleo VIII slitek
llleo XIV elitek
llleo,Júaa, Slitek
Kosto ety, slitek
loatomlety, alitek

tet

Tab, 1,

Sloien:C lelesn:fob etrusek lat,nak,ho obdobi

S102

'•20)

18,16
25,75
18,74
10,)2
24,JJ
17,67
24,87
9,48
21,00
16,21
12,b5
JJ,58
21,39

20,oe
4,JJ
24,88
14,11
1,04
6,91
2,65
1,78
1,35
lJ,41
8,05
8,49
10,16

,.o
51,6)

55,11
45,26
48,54
50,73
59,49
55,28
72,51
60,t,7
59,95
64,97
43,)9
54,21

,.

-

0,50
0,73
o,67
2,lJ
0,39
0,99
1,06
0,47
0,5&
0,84

lm<>

o.o

11&0

0,46
0,42
0,95
0,45
1,38
o,69
1,1&
1,00
1,06
1,48

1,73
1,96
2,80
2,24
1,97
J,08
2,24
1,40
1,68
1,52
1,96
5,78
3,74

2,60
0,40
2,40
o,80
0,40
1,22
1,83
2,44
0,61
1,42

l,06

2,19
2,44

OuO

'20,

o,oo
o,oo
o,oo
•t

0,26
0,23
o,oo
o,oo

1,84 0,60
5,8)
2,)1 2,75
2,97 8,57
6,12 11,21
4,5a 6,)1
4,4
),47
2,51 4,0)
1,99 J,47
J,63 0,93
0,57
1,11
1,94 0,24

.,
•t

••

o,oo
•t

Al20)

2,2,

!,2)

'.rab, 2, Slolen! lelesn.foh strusek doby fí111ekf

Stodťllky
Stodťllky

Rostoky
Rostoky

Dfetov1ce
Dhtov1c•
Dřetovice
Dfetovioe
Dfetov1oe
Dfetovioe
Vrant_

Vranf
Luit nice
Vinice
Sadsk,

Ro11tok:7
Praha-Podb.
Praha-Podb.
'luchlo'ric•
'luchl,ovioe

peo l
peo J
pec I

pec IV
peo IV
peo VII

peo II
peo II

peo III
·elitek
peo 1

pec 2
•Htek

•iřueia

ruda
struska
dl.tak

•l1tok

Tjhen IV
3 I
pec 69
peo 69
peo 69
peo 85
peo 85
peo 87

Iadag-Jeserka
Iadag-Jeserka
lada1>-Jeserka
Xedag-Je11erka
K1~ao,.Je11erka
ledag-Jeserka
Kadan-J1111arka peo ~
!erno•ekyatrus a
eleni atrueka

!•l•

eny atruak,
Proemyky struska
Dube!
peo VI
Dobří

S102

••2°3

24,80

17 ,99
17,54
6,29
11,42
10,0:
8,J
1,)6
3,72
12,91
9,95
48,J9
28,49
o,oo
3,76
44,71
28,29
39,29
18,)7
lJ,02

28,98

J,41

35,54
18,87
Jl,15
28,72
29,86
8,95
20,60
27 ,10
29,35
29,02
40,39
)1,96
29,02
24,8J
J5,79
7,64
24,49
26,3J
2&,2)
2),37
19,52
20,63
27,42
33,54
14,29
2),10
20,43
17 ,71

16,90

18,00
'f,90

12,29
J,05
2,68
lJ,09
8,45
0,56
10,51
27 ,16
)8,JO
12,JO
9,18

,.o
42,29
33,93
52,26
a1,1a
o,oo
50,56
45,)6
47,)2
28,91
62,50
23,0J
31,94
56,11
50,J6
0,72
25,03
23,57
41,67
46,40
47,70
47,81
42,70
46,72
54,02
52,05
48,46
:,0,:1
36, 1
47,26

-

t,bO
0,70

,.

:uno

CaO

ag0

OuO

P205

A½OJ

1,59
0,52
0,00
o,oo
0,49
0,58
et
0,87
0,30
o,oo

2,59
J,)5
J,76

-

o,oo
o,oo
o,oo
0,00
o,oo

1,57
1,43

1,16

et

1,93
0,95
2,2J

2,52
1,68
0,62
3,70
4,03
2,24
e,20
l,&2
1,2&
0,12

4,98
o, '17
0,)1
1,05
st
o,oo
o,oo
1,88

2,12
2,3:
1,
1,00
0,90
1,85
0,32
0,41
1,20
o,oo
o,oo

J,68

4,79
:,9)
,09
7,34
7,87
J,80

o,oo

o,oo

0,00
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2,11
4,96
3,22
7,28
1,&l
2,JO
2,95
1,23
2,02
J,92
4,21
5,3)
4,t9
1, e
2,80
8,1)
6,16
2,80
0,70
2,02
1,67

0,62
0,91
7,66

-

3,61
2,62
4,03
),60
1,22
2,:4
o, l
o,oo
0,81
0,10

o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
st

0,064
o,oo
o,oo
at

0,220
0,43J
2,229

-

J,30
0,12

1,13
1,49

4,20
1,28

2,JJ
2,12 2,59
o,eo J,l)
2,0J ),56
3,56
9,70
2,52 11,59
1,07
5,80
6,2)
at
et
,,63
0,26 1,60
0,85 4,96
2,24 8,05
et
z,09
,ee
0,35
0,15 5,80
0,38 o,&J
0,51
fl
O,f 6,32
o, 1 6,27
0,57 10,26
0,47 6,59
0,37 7,88
0,)8
0,44
,57
0,20 5,91
0,&3 9,76
0,10
0,31 5,40
0,20
0,49

z.1,
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peoí (08ann 1971 I, J6). Ani tyto nepraTidelnosti nemlní nasna6ent •'vir o t7pu Y7r,bl•
n4ho kovu.
Ten je v eouledu a výsledky pokuenýob taTeb v peoíoh 1e sabloubenou ~atl,ť, ktt•
r, byla typem T dobl lat,n•k' 9 posději, T době římak, T krajÍOh ftímenJ neOb9118D/Ob,
type• ~ěím. Všeobny analysovan4 vsorky poolu{zejí se sbyt~ peoí tohoto typu.n,11 1ou•
hl••í i • metelogratic)cýa obresem většiny lelasnýoh vtrobk~ 1 naltsili dobJ Ha1k4
T germé.ak, at,ře (Pleiner 19651 Vosa 1964; Tyleoote 19731 Bielenin 1973, 197~, Mar4•
obal 1975).
Ve aloltní ěeekýoh atruaek I doby fínek, se ukazují Teeměa nilší nebo 1tf1dn{ ob•
MnO, YJŠŠÍ jeou u souboru• Kadaně-Jeeerlcy, ale i ty jeou hluboko 90d hrsnio{ 2 ••
ud,vanou •• horní mas •tředních obaahd. Tuto hranici poněkud pfekraěuj{ dv~ 1at4n1k,
strusky• Koatollll.at (pr&něr 2,31 ~ Mn). Mangan lze TZtáhnout u druh poulit4 rudf• Je
lnámo, !e při dýmařek4m procesu, tedy B8 relativně nilšíoh tepÍot~ -88 redukuji I dO le•
lesa phobásí T množstvích zanedbatelných (projeví 8& zpravidla Te strusko4/foh ffl~l1•
oíoh). Jeho obsah T rudl ňak m, vliv na redukci směsi 1a0.Si0~ • na intensitu prootn
naubličování ielesa, čili na tvorbu ocele. Analýsy českých ieleenýoh atl'\l~ek vlak o toa
YJpovídat nemohou.
Vztah mas1 S10 2 a PtO ve ekoumanfoh etruekáoh ukazuje súoYeň IUl JO!lll~_ dobrou
tavitelnost strusek. Pyrometrioky směřená tavitelnost u eoubord se sápadního okolí h-1•
hy, se Sláneka a s Kadaňska ee pohybuje kolem 1250-1260° c. Za těchto poměri Dl\llel bft
i 'fjtělek taveb relativně dobrý (Ossan 1971, 741 Oelsen - Schurmann 1954).
Strusky z prooesd, při nich! vsnikalo silněji nauhl1čen6 !eleso (etfedouhlíkov, a
vysokouhlíková ocel) mívaly větií podíly Si02 T poměru k PeO • byly tělko tavi1e1n,.
Z našioh vzorkd l•• zde uvést jako přirovnání strusku z Tuohlovio (vyhříTaaka IV, tavi~
telnoet 1470°01 Osenn 1971 74-751 Tylecote-Austin-Wraith 1971, )52, t. vtII).Se~ -t1lellaeno, ie i T lat4neké huti u Kostomlat na Nymbursku vznikaly alespoň obč•• podlliťn.ky kt
vmilcu více neuhličeného leleza. Při primární výrobě ooeli, pokud j1 určit' kolekli'fJ
hutní~ byly sto zvládnout, hrály úlohu rdzn4 faktor, (slo!ení rudy, tepelnl ~•lla I
ayst,m dmychání Y peci aj.). Z těch, kter4 byly OTlivněny technologií byl <ff1n1mrr/ ••••
jemný váhový poměr paliva k rudě ve veázoe. Větií proporce nei 1 t 1 přiep{nla k ~
uhličování kovu a zabraňovala tvorbě fayalitu ve strusce a vedla k tvorbě tělko .
teln/ch strusek.
Mimo některé informace o pro~hnuvií tav~ poskytuje ohemickl elo!ení 1truslq V~
čit, indikace, týkající se druhu pou!it6 rudy, jichl lze případně použít pfi fešen! O•
tázlcy surevinového zdroje pro hutní výrobu t6 která doby nebo krajiny. Je to o~em ob~
tížn6,proto!e za podmínek přímého (dýmařekého) pochodu přeohásejí někter6 prvk:y ve vit~
!í míře do železa ev běžných analýzách se neprokazují, anebo Jen sřídka. Platí to 1f4'1•
~ předeTěím o niklu a o mědi, jež mají menší ~tfinitu ke )Qelíku než má leleeo (Sohur•
mann 1958, 1304). Joetor s\\etává částečně ve etrueoe a oáeteon~ přeoháe! do \7~&dt.tltov1~
n4ho železa, kde segreguje Telm.1 nerovnoměrně (lokální konoentraoa).Dlje se to 1ejld•
na pfi vyěěích teplotách v peoi a při určitém sloiení plynn, 1t11101t&r, (002 ). Vf1naaml
vliv lllá ovšem množství fosforu, obsažené v rudě nebo v pal1YU. Tak ae ~ttl• etÁt• 11
v železe z nízkofosforov6 rudy 88 mohou místy objevit bohatě! aegregaoe toatoru a DIO•
pak v kovu, síekaného z vyeokofoeforovýoh rud lze zjistit són:, na tento pl"\"ek 4Nlm1
ohud6 (Mazur-Nosek 1965, 109-116; Pleiner 1969, 475-476, 480, fig. 17 , 2). Voelkll 11~
ňak usuzoTBt,ie pr&lěrné vyěěí a v souboru 88 opakujíoí obsah7 fosfol'U •
kO'l\t I P2o
5
Te strusoe, ukazují ne rudu fosforem bohatou (Schiirmann 1958, 1304, PiaekOwaki 1965).
Obsah P2o5 v~ se násobí koeficientem rozmezí 0,11-0,35, čím! ae dojda k pra•dlpodob~
n&mu rozmeEí obsahu fosforu (v~) T _!~leze, kter6 v příeluěn&m procesu V9nika1o ('l'Jlar
cote 1962, 2531 Piaekowski 1965, 9laq.).S1ožení etruslcy mdle Y tomto připadl tedy na90•
ndat i o kvalitě vyráb~n~ho kovu, proto!e foetorové !elezo je hor~Í (má vyšlí lá~a~o•t

••}cy

••n•

•• etudena), el• je poněkud odolněJěť proti korosi • m, po vy broušení v:,ěší les~.
Podíl A1 2o3 ve etruece mdle bft odrazem obsahu v rud ě , sejm,na jeetliie 1e opah•
je v určité proporci ve větších sériích enelýs I urč it, obl asti.Jin ak•• mó ža do etna•
ky také dostat c T)'mamání peoe, svláště při vyěšíoh provosníoh teplot,ob. Tot~I platí
1 o kysličníku hořečnatém (MgO).o kysličníku vápenetém (CaO) byla cmínka jil • ptedoho•
•ím textu. Zde mdleme dodat, !e vápenatých struskotvornýoh pfí ead ea •• střední Bnopi
al do etředoriku nepoužívalo (obsahy CaO sfídka přesahují ni žš í procenta). Tav1telnoet
hlušiny ee patrně sv:,šovala též přidáváním staré etrusky a vysokým obsahem Pao.
Strusky z laténékébo • fímského období vypadají z hlediska použití rdsnýoh druh6
rud takto, laténské etrusky se Měeoe ae svým složením výra zně odlišují Jak od aoudobé
etruelcy kostomlatské, tak od zkoumQnýob sérií doby fímeké. Mají vyeok'j obsah roetoru
(pr'dměrné množství P2o by ukazovalo na ryeokofostorovou rudu e na v,eokf obeeh foefol"\l
5
Te yYrobeném kovu (P • 0,36 - 1.15%). Dále má tato a&rie -ryeok'f obsah kysličníku hllnl~
tého ca J.51 ~, max. 11,21 % A1 2o 3 ). Struska z hutě v Kostomlatech se vyznačuje pfed•·
dím svýšeným obsahem manganu(~ 2,Jl% MnO) a nízkým podílem A½0 1 (g o,67 ~). 1oetor
kolísá kolem hodnoty 1,20% P2o5 (y želese by mělo být O,lJ • 0,42% P). Toto odpovíd'
nejlépe nějakáwu bahennímu limonitu, ktert se zřejmě ryskytoval T okolních labských Dl•
Yáoh, a který v pozdějěíoh dobách neměl ládný ekonomický význam.
Ze sérií římského období se nejvýrazněji liší hutnický odped a Kadaně-Je1erk'y
T Podkruěnohoří, a to pro swj poněkud
svý~en! obaeh manganu(~ 1,61 ~ MnO) a hliníku
(~ 7,09 % A1 2o3 ). Obeah fosforu je velmi nísJci (~ 0,41 ~ P o )1 vyrábě n, telezo mohlo
2 5
mít dobrou Jakost (odhad 0,04 %, max. 0,14 % P; Kruta 1972, 324)1 totéž lze fíoi o ru~
di, která byla podle evědeotví etrusky k disposioi Y Praze-Podbabě (0, 25 % P o ). s1~
2 5
lurské foeforneté rudy berrendienu se epíěe mohou projevovat ve Stoddl.káoh na Jibosá•
pední periferii Prahy(~ 1,7 P2o5 ). NeJčietěí ruda, pravděpodobně luční hnědel, ae pou~
!ívelo v Dubči (o,2i P2o5 ) odhad pro !elezo (0,02 - 0,07% PI Pleiner 19761 ot. Venol Venclová - Zadák 1976).
Rozbord, jimiž disponujeme, je dosud málo. Je třeba je eyetematio)cy rozmnožovet,2
proto!e na základě jejich výpovědi byobom IDOhli obdržet jasnější obroz o využínn, IN•
rovinové základně• nejstarší technologii jednoho s ne jddležitě j š íoh výrobníob obori.
Chemioké analýzy !elezných
Ve elo!ení

předmětd

železných předmětd

z leténakýoh oppid
vyrobenýoh z tzv.. dýmeřského kovu sejím,

badatele

především uhlík, který určuje základní provozní vlaetnoeti výrobku (!sleso - ooelatvrdoet - křehkost). Dále bývají obsateny některé delší příměsi jako fosfor, mangan, sír~

dusík, nikl, mě~ aj.
Uhlík bývá rozdělen ve vzoroích tak nerovnoměrně, le jeho obsah lse epolehliňji
vyhodnotit podle struktur, metalografickou oestou, proto že chemi okj r ozbor udává jen
pr&lěrné hodnoty, tj. vždy nižší, než se ajlštuje např. ve tunkění oátt1 nástroje.
I posouzení obsahu křemíku a manganu je podmíněno tkreslujíoí okolností,!• totil
při relativně nižěí~h redukoních teplotách vzniká kov chemic ky reletivně oistý, v nělll
obsah aejména u zmíněných prvkd je vázán především na nematalioké, etruakov, Y1M1tk1,
kter, dýmařeké !elezo vždy obsahuje poměrně ve znaoném množství. Toté! pletí v pod,1ati
i o sífe, dostává se v podmínkáoh přímé výroby do etrusky z rudy (nikoli I paliv•, J•ko je tomu u surového !elesa redukovaného koksem) a do kovu jen y 1anedbatelnýoh
množstvích.
U toeforu je situaoe poněkud odlišná, protože tento prvek, pokud je v ru~f obsaien,
redukuje ae oástečně v podmínkách dýmafekého pochodu - jak bylo ul fa ěe no v před c hozí
oáatia pře chází do železa i do strusky (Tyleoote 1962, 25J; Piaskowuki 1965, 91).
ěí obsah fosforu v překovené~, tj. alespoň částečně homogenieovenám lelezn,a výro bk-u,
ukazuje ne zvýšený obsah v rudě (z paliva ee mohl dostávat do kovu m1n1m·~ln•).
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Tab. J Cbemloké analýsJ leleanýob pf-edmhd • oppida na UdaU

4G9
470
471
472
473

474

475
476
477
478
479
480
481
482

483

::
487

Hradiětě
Hradihě

Zl1Tiat
Zhist
HradUU Uviat
Hradiště Závist
Hradiště Závist
Hradiště Závist
Hradiště Závist
Hradiště Závist
Hradiště Záviet
HradUtě
Hradiště
Hradiětě
HradUtě
Hradiště
HradUtě
Hradiště
Hradiště
Hradiště

Zbiat

Zá'fist
Závillt
Záviat
Závist
Závillt
Závist
Záviat
Uvist

ndl
ndl

ndi
ndl

ndl

ndl

nOl

n'lll

ndlkJ

n\U)cy
ndlkJ
spona
spona

siona
z vlacSka
d1'tko
shlacSka
bHt.a

p

Cu

Jf1

0,113
0,140
0,040
0,197
O,J60
0,163
0,251
0,354
0,090
0,409
0,084

0,088
0,147
0,249

0,016
0,035
o,05z
O 02
0:016
0,014

0,032
o,ou
0,015
0,034

st

...

...

0,068
0,036
0,041
0,111
0,036
0,079
•o,038
0,100
o,oo
0,064
0,144

0,084
0,261
0,293
0,216

•t
0,038
0,015
0,051

0,124
0,101
0,152
0,055

Tab. 4 Chaaiok, analýsJ lelagnjoh
na Starim Hradisku
p

447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458

459
460
461
462

463

464

Sbd
Staré
Star,
Staré
Staré
Staré
Staré
Staré
Staré
Shr4'
Staré
Staré
Staré
Staré
Staré
Staré
Staré
Steré

Hradisko
Hradisko
Hradisko
Hradisko
Hradisko
Hradisko
Hradisko
Hradisko
Hradisko
Hradisko
Hradisko
Hradisko
Hradisko
Hradiako
Hradisko
Hradisko
Hradisko
Hradisko

499
500
501
502
503
504
505
506
507

Hoatýn
Hostýn
Hostýn
Hostýn
Hostýn
Hostýn
Hostýn
Hostýn
Hostýn
Hostýn

at
at

o,on

l'1

O\l

o,oo
0,038

m.ea

o,oo

kladivo

o,oťi
o,o
l

dl'-to
d1'to
kosa
kosa
ndl
n'lll
nlll
sekera
sekera
sekera

et
st

0,044
at
at
st
st
et
at

st
et

et
0,004
o,oo
st

přadnwt~

Ou

at

0,023

fit

0,022
0,051
0,211
0,205
at

0,095

o,oo

0,029
st
st

at

st
0,01:
0,02
0,032

..

0,211
0,107
0,130
0,032
0,065
0,349
0,044
0,122
0,041
0,198
0,131
0,104
0,066
0,045
0,191
0,103
0,263
0,111

Jin

0,017
0,046
st
0,022
at
0,012
0,013
st
0,016
0,015
0,012
0,028
0,028
0,019
0,024
0,045
o,01i
0,05

z oppida

p

0,007
0,050

st

• oppida

pfadmětd

g,035
,046
0,041
0,183
0,106
0,101
0,017
ndl
o,oe2
ndl
nlll
0,025
0,026
břitn
0,090
klín
aebro'V'1tl pi"edmh 0,009
0,364
riří•
láto
0,141
břitn
0,304
0,064
pilník

sekera
ndl
ndl
ndl
n'lll
ndl

Tab. 5 Chemiok, analýsy lelesnýoh
na Hostýně

498

at

o,02e
0,014
st

b

0,017
0,022
st
0,037

'11

0,050
0,077
0,031
0,044
0,054
0,193
0,198
0,166
0,091
0,200

11n

0,011
0,016
0,014
0,027
0,028
0,046
0,036
0,010
0,078
0,011

8)

Měd

a nikl, což bylo již také připomenuto, pře c hásejí do kovu; ale 1 kdyby sjiitěný obsah byl skreelován
etruekovými T11ěs tlcy - a platí to i o manganu - bylo by 110lné
ueusovat stejně na obsah tě chto prvkd v použité rudě a zjištění používat y klaeit1kao1
jednotlivých s oubord analyzovaných výrobkd. Tím nemy slím , !e by by lo spolehlivé urěo
Yet přímo sdroj, ložisko rudy, ale Je IDO Žné odhadovat vztah některých předmětd aouboru
k urěité oblaati, k1e ae mohla ruda získávat.
Abychom síekali alespoň předběžnou představu o rásu chemického elolení něktarýcb
archeologickj oh eoubord ielas • naěeho úzelllÍ, provedli jeme srovnání nálezd s něktarýob
naěich keltských oppid (H.radiitě nad Závistí , Staré Hradisko, Hoet;fu), jednak navsájem,
jednak•• eouborem mnoh•m posdějiía (H.radiětko-Sekanka, středověk lJ. atol.). Teto poslední kolekce b1l• porovnávána• materiále• sávietakébo oppida, protoie obě lokalit,
apolu úsoe eouvieejí geografioQ - l•• tudíi ddvodně předpokládat podobni sdroj lelesné
rudy pro výrobu artefaktd.Pfi srovnávání J1me upuetili od použití trojko•ponentního diagramu ve forid trojúhelníka, ktert ee nehodí pro posuzování trojího malého obe1hu prrkd (P, Ou, Hi), jež tvoří jen výběr• oelku. Jejich vzájenm! vztah na takovém diagralll\l
by zkraelcvsl ekuteěnoat, ie identické vataby platí pro velmi rozdílná absolutní mno!~
•tví. Míato toho jsme seneal1 enalýaou •Jiětin, hodnoty do ploině nepořádaných ecuřad
nio jako!to vztahu P - Ou a P - Bi (obr. 1).
Charakter i et ilc, jednotlivých aoubord lze atatisticQ vyjidřit takto I
1. Záviat
(15 anelý11, tab. J)
prdměrná

p

0,216
0,040
0,409
0,)69
0,122

hodnota

varia ění šíře

11.in.
max.

rospt:,l
atandardní odc~lk:a

Cu

u

0,047
at
0,249
0,249
0,066

0,077

o,oo
0,152
0,152
O,OJ6

1ln ~

0,022
at
0,054
0,054
0,014

Přitoa

je třeba uv,at, ie 9JJ analyaovanýoh předmětd sa z,v1eti ú svjěený obeah
foaforu a další příiooei a jen jeden přediět je chemiclc, ňiatý • hlediaka dneiních norem. Víoe než JO~ má zvýšeni obsah Ou (~ • 0,047 ~. etand. odchylke 0,066) a převátn,
větěina lllÁ i T'JŠ ŠÍ
obsah I1
0,077, atand. odohylka O,OJ6). Mangan je poviechně
v nízkjoh hodnot,ch, a jen jeden předmět aěl více ne! 0,05 ~ Mn, tj. 0,054 •• Pět aetin
procenta povalujeme pro věeohny sledované příměeov, prrky za hranici mezi níským a •v-Jěeným obaahe11.

ci.

2 . S tar, Hradisko
(18 analys, tab. 4)
pr~ěrná

hodnota

variaoní

šíře

1111n.

max.
rozptyl
standardní odohylka

p

0,0968
0,009
0,)64
0,)55
0,122

Ou
0,005

o,oo
0,044
0,044
0,010

111

11.n

0,12B
O,OJ2
0,0)2
0,)17
0,083

0,020

J

st

0,056
0,056
0,04

Tyto vfroblcy jeou prakticky bez mědi, nebot 66~ Jich obsahuje měa jenom n etopách
a jen 11% v niiěích setinách procenta; vyěší obsah P je zachycen u dvou třetin artefaktd, zatímco T'JŠií obsah Ni se projevuje ve více než 80 ~ výrobkd. Nikl j e tudíž nejcharakterietiět ě jěím znakem souboru pokud jda o c hemioké složení.
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3. Hoetýn
(10 enal/a, tab. 5)
prdměrná

Tarhc!ní

p

hodnota
Hře

min.
max.

ro11ptyl
atendardní odolcylka

Ou

o,06

0,013

st
0,21
0,21
0,075

o,oo
0,037
0,037
0,013

%

lil

lln

0,11
0,031
0,200
0,169
0,067

0,027
0,011
0,078
0,067
0,020

Analysovaná želeaa s Hoetfna mají vět51nou málo !ostoru - jen JO~ předmětd vykasuj• aTýěený obsah tohoto prTku, stejně je 1 dlo mědi (žádnf předmlt nemá víoe nel
0,05~ Ou). Zato nikl je opět příměsí, vyskytující se ve větěíob podílech• 80 ~ předmětd
ú nad 0,05 ~ a 40 ~ nad 0,2 ~ Bi.
Po této stránoe se hostfnský soubor velmi shoduje se Sterým Hradiskem u Proetějo
Ta, jehol ieleza mají odem • c!áeti asi třetinové určitou podobnost e výrobky• hradiitl nad Závistí T Čeoháoh. Je otázka, do jaké mí17 se soubor•• Starého Hradiska jeví
jako jednotný oelek. Není tot1! vyloučena přítomnost některýoh výrobkd j1n,bo pdvodu.
Tot&I platí i pro soubor sávietský e tím, že ten se dosti podobl poěetnému. středověk,w
•ouboru a Hrad1ětka-Seksnky (asi 10 km výše proti proudu Vltavy), kde složení kovu 54
"fýrobkd ukasuje shodu hlavně ve vyšěím obsahu fosforu (prdměrn, hodnota O,JlO, minimál~
ní obsah O,OJJ, maximální obsah 1,017, standardní odchylka 0,206. Ovšem řada etředoTI~
kfoh nožd ze Seksnky d obsahy P jeětě vyšší, snad aáměrnou empiriokou selekcí při kon•
strukoi c!epelí, kdy se hledělo na optický kontrast rdzných c!ástí (železo s fosforem d
etfíbřitější nhled). Sekank• mi t41 podobná
znaky Ou, naproti tomu má velmi mal1, asi
desetiprooentní podíl phd!Mtd se zvýšeným obsahem niklu. Zdá se tedy, la keltek, oppi~
d1 Závist i Star6 Hradisko měly železné předměty nejméně se dvou rdznýoh zdrojd,případ
n~ že vykazují živější oběh železa, výrobkd nebo i šrotu než Sekanka, kde se užívalo
spíše kovu jednotnějšího oo do složení. Těžba ordoviolcyoh nebo brdskjoh leleznýoh rud
s V1ěěím obsahem Pse adá být nasnadě, stejně jako těžba některých ložisek ČeskomoraT
sk4 Trohoviny, která jsou vázána na určitá niklonoaná pásma.
Pohlédneme-li - přes veškeré výhrady, které jsme uvedli - i na obseh3 · mang1nu,
ajietíme, že jsou vesměs velice nízká {nižší setiny procenta). Závist má relativně nejvíoe předmhd s obsahem Vn slabě svýěent,a, potom následuje soubor z Hostýna# na ·mangan
nejchudší je železo ze Starého Hradiska. Celkové rozdíly jsou však nepatrn6,křiv)cy čet
nosti jsou ei dosti podobn&, takže.v ~Tahá.ah lze poúlívat ob~ahd manganu jen atěží.
IDBI'l'IPIUC.E HMOT V ARCHEOLOGICKÍCB JÚLEZECB

C•. SOUDn)

Kvalitativní analjzy, od niohž se požadují údaje pro identifikaci materiáld, ~el
dodává výzkumná praxe, jsou velmi rdsnorodé. Zahrnují rozličné operace od jednoduchýoh
testd přes spektroskopické rozbo17 ke kompletním analýzám složení vzorku. ňasto jsou
to akoe náročné na čas, protože je třeba rozhodovat, jakou metodiku V'dbeo použít, pří
padně je nutno experimentovat.
Poměrně jednoduohé bývají případy, kdy je třeba rozhodnout• jakého kovu byl vyroben nepf. šperk, objenný mezi hrobovými přídavky. V jednom• brobd mledohradištního
pohřebiště v Radomyšli v jižníoh Čecháoh byly objeveny dvě z,ušnioe, s nichž jedna byla
předběžně označena jako stříbrná, druhá jako cínová (Nechvátal 1964). K ověření
byla
vhodná kvalitativní spektrální analýza. Kalá množství odebraných vzorkd byla vypafena
z kráteru grafitových elektrod ve střídavém oblouku 220 V, 9 A, spektrum bylo sejmuto
Zeiseovým spektrografem Q 24 na desku ORWO 2. Vyhodnocení spekter (Zajdel' et al. 1962)
ukázalo toto řádové zastoupení prvkd1
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Hl•wí
elolu

Phdmět

~illoritní
eloika

•tfíbrn, •iuinio•

Ag

Au,

•oínová• sáuinJ.oe

n

Sn, Aa

Ou

Stopy

..

, Mf,

Si, Pb,
Oa? Bi,
Sn,
A ' Zn
Cu, Ag, Oa, Si, h,
Al, Mg

Vf•ledek analfsy prokásal (apr,n ě3. )257/67 Ad ČSAV), le stříbrná záuinloe byla
~botonna •• atfíbra snaan, rysoati (asi 800 0/00) a legující přísadou mědi a slata,
jeho! obsah je posoruhodn;f a ain11 ael deeetinu prooenta. Druhá záuinioe, pokládan, ••
oinoTOu, byla Te skute~noeti '7robena • oloTa a příměsí cínu, doeahujíoí méně ne! 40 ~ .
StopoT' obsahy rmldi a atříbra lse vstábnout na typ loliska • mohly by sloužit v dvaháoh
o pdvodu suroviny (oňem •• phdpokladu, le by byl sbromálděn doetatečn! arovnávaoí ana~
teriál)# oatatní etopov, prTk:y jako vápník, hořčík a hliník představují kontaminao1 poYrobu sáuinice seminou, která předmět v do~ uložení obklopovala.
Ddl.elit, ddaje poe)cytlo materiálov, vyietřování dYOu mincířelcyoh odl,vaoích hlina~
n:fch deatiček a jamkami, vysdvi!ených • chaty 1 18 na keltském oppidu Hradiitě nad
Yiatí u Prahy (Jansová 1974). Destička č. P 365 byla na svrchní straně pokryta sklontou glasurou selenav, barTY, v níi trrily dft mikrokapénky zlata. V odlévaoíoh jemlcáoh
byla vrstvička bíl, drobiv, hmoty. !a povrchu druhá deetiělcy (a. F 1646) iedá barvy ulpily dw sřetelná kapky stříbra. $klovitá hmota nebyla zjiětěne a odl,vaoí jamky byly
pr,sdn, a ěist,. Spektrogratiok, rnlitetivní skouěoe byly podrobeny jak ull)llá kapánky
aveden;fch drahých kon, tak bílá hmota s deetiě)cy P 365. Zkoušená vzorky byly vpravany
do dutých gratitoyjoh elektrod a v jiskřišti epektrogratu Zeise Q 24 byly vypefeny stř.C
davfm obloukea 220 v. 7 A. Exposi~ní doba byla 60 sekund a sáznam spektra na desoa ORWO
2 byl Tyhodnooen podle tabulek {Zajdel'et al. 1962). Vfaledky byly tyto (ěj. 6374/73)1

z,~

Hlavní
alo!ka

Vzorek
destička

P J65

deatiěka

P 1646

Oa, Kg, Si,
Al
~ kapán)cy zlata
Au
- kai,nkY
- bílá hmota

stříbra

Ag

Minoritní
slolka

Mn,

Pa

StoP1

Au, Ag, Cu, Ba, B

Ca, Mg

Ou, Ca, Pb, Sn

Au, Mn, Sl,,•• (Al)

Analfza ukazuje, ie desti&a skuteěně sloužila k přípravě lld.noovních polotovard
(jalrýobei atříikd) z velmi ěiatáho slete. Vystoupení ěer Kn a Mg v minoritním obsahu
bylo sřej• zp"dsobeno kontaminací vzorku při odebírání kapičky ul~lá na keramiok,m palkladu. Ochranu roztavovan6ho slete před reakcemi s hmotou deatiěk:y afejlDi zajiěionlJ
píaěitovápnitá vystýlky jamek, přeminěn, v slinutou bělavou vrstvičku. Podle zafazení
sjiitěn1ch prvkd do koncentračních skupin a vysokým obsahem hořčíku, křemíku, mangamt a
lelesa lze nejspíše ueuaovat na tavný prostředek, jehož podstatou bylo vápno s dolomitiolrýoh vápenod. Vya)cytují ae např. v okolí Koněprus. Během ulolení v zemi pfeělo opět
do formy vápence. Vystýlky k odizolování taveniny od hmoty kelímku se bělně pouiívají
i T dnešní praxi.
Stříbro, objeven~ na druh' destiěce J 1646 je pozoruhodM ěiet,. Stopový ob•ah
zleta nelze vysvětlovat legová.ním, spí~e naznaěuje kontaminaci a možnost, lev destičoe
ee odl,val1 atMdavě stříbrn, i zlatá mincovní polotovary.
In:tormaoe o kTalitě stříbra poskytl i rozbor jeho korozních produktd,napf.u etfítrn,bo řetízkováho náhrdelníku se elovanekáho pobřebiětě sa Jísdúnou Pra!akábo hradu
(Smet,nka - Hrdlička - Blajerovi 197); ibidem 1974). Aby bylo možná posoudit čistotu
stříbra byly vzorky analyzovány spektrografioky kvalitativně. Po odstranění hrubýoh
zbytkd zeminy a korozních přim:!eenin se vzorek odj1sk řil v kráteru anody spektrografu

O 24 Zei••• • to v oblouku střídavého proudu 220 V, 7 A. Záznam spektra na desoe ORWO
Spektral Blau-Hart byl "Qhodnocen podle tabulak (Zajdel ' et al. 1962) a dal tanto T/•
dedek1
Hlavní aloika
Ag

Jlinoritní eloik•

Stopov, složky

Ca 1o·l al 101

Ou 10~3 d 10-2
Sn 10-J al 10-2
Pb 10~3
Au 10-J
Al, Si, :Pe, Mn

Protole obaah vipníku, hliníku e kŇmíku jde ne vrub kontaminace zeminou, v níl
Aperk po dlouhé vě}cy lelel, je možné pokládat za legující příměal stříbra jen měa, oín,
olo'YO a sloto v setinách až tisícinách procenta. Použité stříbro tedy bylo velmi čisté.
Jalikož jeho korosní produkty jevily značnou citlivost na světlo (rotosenzibilitu, smě~
nu 11barvení), byl kvalitativně zj Utován chloridový iont ( iSj. 6818/73). Test byl pod~
tivní. Chlorid jako agresivní korosní stimulátor byl vlastní příčinou ěpatného doohov,~
ní šperku a uroil i postup kon11erva oního ošetření stříbrného řetízku (Soudnj 19771Hanalod 1977 ).
V eouvieloeti a tím je vhodné zmínit ae ještě o analýzáoh korozních produktd na
stříbrných mincích, které mohou pomoci jednak při konzervaci památky, a jednak přivá~
hové rekonstrukci minoe. Pozn!n:! typu a složení korozní vrstvy je nezbytností pro maxi•
úlně citlivé
čistění
povrchu stříbrné mince, při němž by ee neporuěil její relief.
K ohemicko - fysikální identifikeoi se pokusně užilo stříbrné minoe z Vratišova na Tábor•ku (oj. 460/'74). Ba jejím povrchu byly zrakem rozlišitelné tři vretV1 . koroze• avrchní
selenavá patina , modrozelen, vretTa a spodní červenohnědá korozní vrstva. Vzorky jed•
notlivfch druhd byly po úpravě podrobe113 strukturální rentgenové {difrakční) anali•••
Po vyhodnocení aiznam~, tzv. debye-gramd, byly selen, produkty identifikovány jako atakamit C~{OH\Cl, modroselená patina pak jako geochemlcki sloučenina Ou(OH.Cl) 2 .2B 2a,
tedy obi jako básioké chloridy mědi, Te vodě prakticky nerozpustné. Spodní červenohnědá
Tr&tTa byl kyalioník mě~ný kuprit ~O.Tyto složky mědi penetrovaly na povrch se stříb
ra mince, které obeaboTBlo její znatelnou příměs. Zjištění chemického složení zmíněnýoh
korozních produktd umožnilo pak modifikovat obvyklf postup konservačního ošetření•
úpravy stříbrných mino! s aroheologickýoh nálezd tak,aby se oo nejvíoe usnadnilo numiematioké zpraoování. V budouonoe~~ -bude mít toto určování i značný význam při Táhovýoh
rekonstrukcích mincí (Soudný 197)a).
Příkladem zjištování neznámé hmoty je analýza výplně duté polokulovité hlartoe u
jehlice z depotu v Lužici u Chomutova, který patří počátku střední doby bronzové {Kruta
19701 čj. 2980/68). Vzorek odebrani I vnitřku hlavice byl ..-ypařen z grafitové elektrody
v elektric kém oblouku střídavého proudu 220 V, 8 A, pod dobu 45 sekund. Záznam spektra
byl v tomto případě proveden na spektrografickou desku Gevaert-Soientia a vyhodnooen
podle tabulek spektrálních i5er {Zajdel' at al. 1962). Bylo dosa!eno tohoto výaledlcur
Hlavní složka

Si

Minoritní složka
Al,Mg,Ca,Pb,Cu,Sn

Stopy

P,lln,zn,!'e

Ukazuje se, že jda o keramickou, či lépe o píačito-hlinitou hmotu, zanechanou u~
vnitf hlavice po tzv.odlití ne jádro. V tomto případě jde o aridectví slévačské teohnologie, užité ve zmíněném období.
V některých případech nás chemická analýza aama nedonde k positivnímu sáriru.
Při výzkumu laténského eídliětě v Hoěticíoh okr. Praha-východ bylo nale11eno závelí ae
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Ynaent• lelesnfa o!kem, p6Todnl poYeloTen4 sa bliněn,, jel Tiak mlo Tabledea km•
ob3em "780kou bmotnoat. 'fa nemdle btt aphoboTúe lelesnou ~,etí oaka, kter& 3• podle
rtc-e!llktl ••••••no jen do hloubky ••1) om. JiM o1sorod, TfplĎ nebyla pfi •n!mkorilú
odhalena. S ponohn!m pfedmtu do kepel1111 1a 'd.~elem ehnoTen! arn4 hmotnoeH
T~e1•, ntboi by bylo nutn4 poffoh net,ít •ohranou proti nae{ka-n,et1,~íml by ee pdTodn! poffOb porulil. Proto bylo opit poulito 1orienta~n.í spektro_ekopiok& analfay (ěj. 106Jt75),
pfiěeal ee diamantoTÝ• -,rt{atem odYrt,nly Tsorky kaldfoh 5 mm koimo ne STislou ow •'ni!. Celkem bylo sísk,no 9 Ysork\\. Byly odpafeny T 3i•kfi~1 epektrogrefu Zel•• Q 24.
V7hodnootní epektr,ln!oh !ar ut,salo toto elolen:!•
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Hl11pí
.Al,Oa

Slolky
Jlipodtp.i

StopoY4

Al,Oa
Oa,Al

•1,s1,,e
s1,•c,I'•
11g,Si,Pe

1m,sn,Pb,Ti,V,Ia,°'1
Jln,Sn,Pb,Ti,Ba,°'1

Oa,.Al,S1
Al,Oa,S1
Al,Oa,Sl
Al,Oa,S1,JI&
Oe,Al
Oe,.A l,81

llg. Pe ,Ibl
•g,Pe,lln
Mg,J'e
h
S1,Mg,1e
.,.,e,IID

Pb,Sn,Ti,Ba,Ou,Ii,Or
'f1,0u,Ia
Jln,Sn,Pb,We,Ti,Ou
Sn,Pb,la,°'1,0r,11
Ti,Sn,Pb,Jln,Ba,Ou,Ii,Or
Ti,Sn,Ou,Ie,V,Bi

Jln,Ia,°'1

Vfaledek ukasuje, ie hlandmi eteTebn!mi elolkami bJly hliník, T'pn.ík, kfemk a
ho~ík, tedy elol•n:! sem.lny nebo horniny, kter4 •• T rdzn;foh hloubk,ob odběru prektiolq
jen m{lo lišilo. ZTl,ltní posornoat byla Tinorine mo!noatl •jištění barya, neboi be1'7t
"7sneoonl ňtěí lllrnou hmotností. Baryum Ylak •jištěno nebylo,en1_ tižk4 ko"7 ja•
ko oín nebo oloTO. Zaetoupen:! lelesa aezi lllinoritními sloikami bylo elabl • nedoaehovalo 10 f. Podle úaoru L. SvobodJ • ketedry petrografie a mineralogh n UJBP T Brni by
aohlo jít o píekoTeo e karboútov;fm tmelem (Motykori 1977 ,55). Des atanonni mrn, bmo„
no•ti riak nel•• podložit ur~en! objektlnda oíseln;fla ddajem. dloha muaí být pře8Wlllta
• oheaie na 111.neralogiis Jde totil o to, eda unden;f před~t byl s,važím tunlt~ním nebo
lllrn;fa (849,5 g).
Ohem.ok, laboretof Aroheolog1ok4ho 11stavu ČSAV, praooviltě Praha, je BTfa příatre
Jo"f"/a Yybannía • pereoúlním obaasen!a saMaena hlavni na rosbory anorganiokýob 1,tek.
Podle potřeby prov,dť 'Tlak 1 jednoduoh4 akoušky nlkterýoh organ1oJl:1oh hmot pr''ri •• á~elem •'kladní identltikaoe. K úroonijiím dkolb patfilo skowún:í lepidla, u!it&ho pfi
Y'/robě koatin;foh hřeben~• Yf•kwlll Tllitmiho obTOdu hradlltl Y Budči(m.l.adohradiltní ať
del.n.í ff'8ha T aondl I/7), yjskwa z. vw:, oj. 61B8t73 ). RejprTG ee skoušela roapustnoat odebran,ho norlaa lepidla Y r'bntoh ~1n1dleoh,potom ee proyedly elementún:( eli111111dní rosborJ. Zíeuú skuienoaU ndly k aplikaci bílkovinovfoh t_eetl\ (xanthogeútoTf,
biuretovf a VoialnetdT teet), kter, Jii nssna~ily,ie poulit4 lepidlo je kaaeln. Waltoneo
bylo prondeno - IDiao naie praooYiltl - aejntí 1.nhačerven;foh spekter Ysord. jednak
T pt\vodnía •tnu, jednak po hydrolfH. SroTD.Úl:Í ae spektry kaeeiml ukasonlo na shodu
T hlemoh ryeeoh. Yfskua pak byl cloplain plamenovou akoulkou na pMtoamost dpn.í):u,kter, byla positind. Lepidlo, poulit4 aladohradiltním fesb,fem kosti bylo tedy ur~eno 3•te kHelnO dpenatt, H ňeoh proethdkl\, kter, 110hl3' bft Y tehdejU době snúu,, nej-

by••

trnnliňjlí.

Ohem.lokl Yf•Jcua byl podnilamt t41 Y případi 43 Tsorkl emoly • Yf•kumu pohhbiltl
doby MHt, T '?febuaioíoh olcr. Kladno (yfstwa K. Mot,ltod). dkolea bylo oTlflt, sde Jcle
elcutehl o eaolu1 T kl1dn4a pfipadl sda 3• pdvodu dřevn,ho • tone&n5 3•Jct byl jej! 6čel OS3. b,18/67). Byl 1-n,len poatup eplikonn;f jil dMn při yfskumu dřeyn;foh dehtl
• peo! Y Krien4 dolid (neiner 1970, 50J)• 21 nenienfoh Tzorkl ae destilovalo pf1

tepletl nylonn.t u 200° a, ,o•lfH al na Joo• "• pf1 a.al amol•tn 11„u l•hiob -r/·tllkt pfi aTeden/ob teplet,ob •• T proo•nteob poroYÚT•l• • phodn:f• anoletn• 1,tky,
uraen, k anal!••• Ul pH ttobto operaoíob •• ak,salo, •• Jda o •molu. Raeko• de•t1leňn:!
ndy pak b.ned urňi, Jda-11 o debat df•'ffl/ aebo a1aer,1ní. K1••l' reeko• apdeoben, ootoTou ndou ukesuJ• u produkt \epeln,ho ro&kledu df•T•• •'••dit, reeko• bJ nesnaňile, le
Jd• o produkt • ainerálního uhlí. V ndioh pHpadeah byl• ... koe Todního dHUle~n.ího
podílu kyaelá, ukasujíoí ne dfe'n1i p6Yod amoly.
hTní dTI otáak:y byly tudil sodpoTl••DJ' • sbjnlo pokusit•• o vjkled,t !em koueQ amůly T hrobeoh elouUl:,. 11Hlcyth H totU domněnlta; b to mohou být •toP'l' r1tu'1n!•
bo pálení, T7kufování • pod. Podle Tjeledkd c hemiak,ho TJletření věak nomd!e být odpojednoanaňná.DTe norky b1l1 T:Yloučeny, protoh T jednom pHpadi no o kámen ee arnoln:/m poTlake• a T druh'• o eměa emoly, tmpregnond blín, • dhvln,ho uhl:!. Oshtní byly
•k.ou~ny,jak undeno, přeruěovMnou deetllaoí. U ••d•i Tsork~ •• •'ri• 21 bylo zjištěno,
led~ teploty J20° C odd••tilonly Teiker, tik••' podíly# t)'io norky měly cpreTidl•
T:,eok, obeahy frakoí, Jel odtěk,nly u! při 200° O - to ukazuje, ie asi nepro!ly !ádn/a pálením. Spíh lse uwzoTU na sahř,tou, rospuhěnou a hned odk,pnutou smolu.· Její
•lolll:y by H podobaly např. aá11hcS1ti11, odkápnutým se emold pochodně nebo ebytk&i, kte•' ul~ly na obladnl~líob m.ísteob pohfební hranioe.Podobně by se mohla TJIIITětlit 1 emo1• dalěíob lJ Tsorkd eérie, akouman, destilací. č,et jaJioh těkayÝoh rrakoí •• odpařila
al při 360°0,pfi <Sami J)Oměr látek ...rouoíob pf1 rúsJcioh a yYěiíob teplot,ch byl Ta Tětěí
!'OTUová~e. lízl, sestoupení elo!ek těkaj!oích do teplot1 200°a bJlo sjlitěno Jen v jednom případě (6. 218/37 - 4,7 • 42,8~). Tato smol• 1110hl• vsninout t•peln/• rozklad••
dfeve •• minimálního přístupu v~duobu (Jako při sísk,vání dfevlného dehtu), ale T dan,
~ituaci k tonu došlo asl na§.hodou. Větš\na aérie ukazuje, le nalezené toueky smoly ••1
uev•nikly při sáměrn,m ,,1ení, např. pfi "l}'kufoTání apod., nfbl le jde o ~áetioe vytaven,• brzo odpaa1, • dfaY, poetupnó saeAhOYen!ch ohněm pfi hoření hranioe.»ezpeón4 T'!nětlení podat nelze.Druhá skupina 22 vsorkd byla podrobena orientaóní• zkouAkám pálením, Jejich! Yýsledky, ••staven~• enMl7tiok4 cprá'ri do tabulky, napoar;tly !ádn, non

na

f'ekta .

Aplikaoe jadnoduohýoh t~p.,lnjch zkou,ek pomohla však pf1 1dent1tit&o1 tmeyÝob tsT.
dosti óeeto zjiatoTánJ na střepech leraro.iky o orobeologiokých
nálesd. Většinou nejde o zuheln&tal, zbytky potravy, ale právě o smolu. Tukovi Bmoln4
poTlalcy byly sjiětěny &3př. na lat,nek, keram.iot • TuohloT1o,(výskum K. MotykoYé, ój.
1131/68), na nádobáoh doby fímok& •• Steh•lňevse, (výzkum v. Mouchy, ój. 4627/68), nebo
na dně hradištní nádoby mo eběrd 1U1 katastru obce Srbeó.
příňkvard, kter6 bfvejí

Aplill:ao• obemiolc1oh JDetod v prospekci
těmito metodami
zaujímá přední IIIÍeto metod• toet,tov, analfcy, 1alo!on, na
• lokální f1xao1 fosforu T semině, kontaminoYen, rocklede~ !iToóiěll/oh tkáaí
nebo ~mětd. Jo snámo, le lidská óinnost byla Tldy spojena aa avyěováním konoentraoe
fosforu v ••mině eídliět • pohřebiět. roafor je Jedním za stavebníoh prvl:1l liTtoh organiemd 1 roetlin. Při Jejiob ~ozkladu přeobází fosfor na anorganiok, alouěenircy ft YOdi
nerospUetn,. • proto t1xoTan, na a:Cato, kde se tento prvek do pdd7 doetal. V 1n1lytiok4
pre~i •• postupuje tuk, t.e nejprve ,e etanon pfiro1eu, mnol,tn • rosloiení toefon
T •~oh•dlogioky
•torilní 1elll1ně - pfiroseni hranioe obT:,kle kolí•' •••1 0,04 • 0,09 •
P20 5 • V1orq •• Tefí • kys•linou duet6nou, pfi ňeml nero~puatn, eoll to•toru phjdo~ do
rostokU. Potom•• vyer~lí toefomolybdenan amonn!, jebol v,lenía • pfepo~toa ne Yjobosí
mnolatví YGorku •• obdrlí ~dej o konoentraoi. Pfelcro!í-11 obsah P2o hodnotu 0,2 •• Je
5
to bezpeěnou sruluůtou někdej~! pfítoranoeti orgenie~d, ~ojm4ne liYobilnýob • aroheologiok/oh objektd • příaluěným foatorew obohaoenými •K~YPY•

Me11

atab111tě
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Klaaiot, toetitov, •n•lf•• •• TYhodnoouje T laboratofi • pt1 &naňn, roslose ter,m,
kde•• proT,dí proepekoe,je Tel111 n,kladM. Proto•• jí poulíT' taa, kde o•t•tní aetodJ
(TrtJ, geotysikUní Mhdy) •elh,Tljí. V po1lední dobl jsme • naií laboratoM apllkon11
ter&nní Oundl1cbdT teet, u•kuteaňo•ant pfímo na Tf•lmmu, Jeho princip epoňín
n JeigloTI kapkoft raakoit norek seminy •• pok,pne rostok•• eoluoe molybdeno•,, !ím.l
•• uwW toator Tiaant
Tanikn• llutl sben•nt toetomolybdenen emonnt, kterf

t•••

•••ad.ni•

ne podloloe tiltra!n.ího papíru difunduje do okolí Tsorku. Intensita llut, b8l"fJ je e,~
•1•1' u konoentreoi fosforu, ale protole •• lpatnl roseeMTi,redukuje •• foatomolybdenen k;J•elinou aeoorbo•ou ne modrou koaplexní sdl.. Podle intensity emodrání a a pomocí
kelibraňn:! ikily laa odhadnout obeeb fo•foru n veorm s přesností, která pro dňely aroheologiok, pro•pekoe posta!uje.
Tlbode t,to aetody je T rychlosti, tekl• ndouoí výskumu mdle bezproatřednl progl'&IIOTet " ' odkrJTY• Pfitoa ...,.ulití QundlechoTa testu se neomezuje jen na klasickou
prospekci před vt•Jruaem, O,brl . pol!llou!:( i blhe11 vt•kwml (Soudn/ 1973) .u nb jej bylo
ulito ponejprT ne Tfskumu ••nikl' etfedo-rik& nsnios Srldna u Slan,ho,detovan, do lJ. ~
15. •tol. (vtstwa z. Smetint,, 197)). Tehdy ilo o to,aby byly porovniny výaledky ter,nního foefitoT,ho testu e laboratorní• kTantitatiTnim atanovením P2ó5 Te vsoroíoh.Tento
Tfsledek byl pos1t1TDÍ. n,1e as sjlito•alo, •da test je poulitelnf.,. pdd,ch, dne• poroat1;foh leaem1ukáealo ee,le T le8JÚob ter,neoh je sfetelnoat a epolebl1Tost foat,toT4
•nali•Y „n!ť. 0Tifonlo •• tak,, ada by foef,tov,ho testu bylo mo!no 'YYU!ít při 1nterpretao1 odlcrytfoh objektd. Ra Sndnl ilo napf. o rocliienť obytntoh, st,jn:!ch • ote"t'ře
n;foh ••hradních plooh v rámoi jedn, odkryt, uaedloati. Podařilo se napf. osnaňit místa,
kde byla umťstlna bnoj1Atl, kudy probíhala molSdTkon atrulka. Konoentraoe P2 o ft slo.,_
5
lcu msenioe uví•l' n ep,ře kamenn,ho &diva TDitňú etiny sfpky byla yYilí nel u oeta,~
níoh hliMnýob Tfmasd. len:! vyloulSeno,le jda o n'1lodnl saohovant slomek • hlinin,ho vf•
masu p'My, kde mohla být umíetlna dr6bel nebo holubi. Bobulel sánl masenioe ne podlase
byl od•tranin ul dMve při vtskwau, takle tuto doiminlcu nelse podpořit daliím.1 analf••mi. Zato teetovW ob•odu, pokl,dan,ho •• sahradu, pfípadnl sad, b,10 negat1Tni. V i,dn~m pfťpadl nebylo prok4aáno přihnojoT'1ú, kter, by muselo sanaohat stOP1•
Joefátov,ho testu bylo poulito t,1 při proietfovruú T,fplnl údob s hrobd doby •tlhov'1ú národd • Loohenioíoh u Hradoe lCrálov, (yjzkum J. Zemana,aj. 6926n6). Celkem by~
ly prošetřeny semit& vjplnl IStyf nádob • hrobu 6, jadn, 11 hrobu 5, kter, byly . porovnávány se sterilním vsorkem.
Vaorek

1
2
J
4

5
6

Hrob

Odebrán s rádoby
se setel•nl• ~krajem, dno
dtto, TrOb
a ven yYhrnutým okrajem
pohúoviti n,dobe ( 'a · kbtkami)
ú.doba
atsrilní p6da aondy II, hloubka 80

6

'
'

6

4

011

Obsah P'205

~

0,09)
0,084
0,088

o, 107
0,106
0,083

PohiroTitá údoba • hrobu 6 •la kroml úlesd kostí (dosud antropologict;J nebo osteologicky neurlSen/oh} syjienl obsah fosforu etejnl jako nádoba• hrobu 41 mohly t,ft
v nich uloleny např. mae1t, potraviny jako milodar. Vtpli oatatníoh údob stejnl jako
Tsorek intektní pddy •• shodovaly a byly ateril.Jú •
.Akcí polcuen&ho rásu bylo sledovúú prdblbu obaehd P2o5 T s'8ypu mobyl.y a.1e u
střední doby bronsov, na mohylníku T Podralniol-llov, · oboře I, okr. Domallioe (Týskwa B.
ČUjanov,5 ). Zámlr sledoval enntu,1m molnoet poulit:! fosfátoT, analfsy pfi výslrum
110~ly, respektive jeji eohopnoeti postihnout deta111 • rosiústěnť pohřebního souboru,
kter, by pfl běln,m posorov,IÚ mohly uniknout.
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Vsorky •• odebíraly poetupni pfi •krfT,ní jednotl1vjob vrstev zásypu, a t o•• aítl
20 z 20 oa. Vsnikl tak proatorovt obr•• roalolení toetoru v 110hyloT,m náaypu. Hodnot7
obeabd P2o kolíeají od tiob, kter, jeou pfísna~n, pro ster ilní pddu al k jistým ehlu5
kb • hod notami positivními. Ani arobeologiok, konfrontaoe nepfineela ládn4 pozoruhodn4
ódaje , Jen někdy•• IÚet• bohati! toetoram la'yla • Tfalcyty shluku uhlíkd. Ke kontam1nao1
••miny toator•• mohlo dojít pf1 phn,ěení posllatatkd ap,len,bo těla do mohyly anebo ~út
•'•ypu pro moti,lu byla tranaportoTána • adst eídliit1 střepy u! itkovébo cbar aktaru,kter, by tuto do111J1ěnku podporoTaly •• riak Y t,to aohyle nevyskytly. Zdá • •, le eoueta'V"Di
toetátoyý prwilcwa katd, mohyly by nebyl děelný.ATěak je dnes již neabytnost í T připadl,
la n,lesov, eituaoe připouští molnoet pdvodně uložen4ho neapálen~bo tě la, kter, pdsob•aía mějšíob vli'Y"d •• soela rospadlo a nezachovaly•• ládn, v1d1teln, s t opy. Bapf .v mohyle )8 • pobřebiiti T Podraln1o1-Kooourovek4m lese byly• pros t oru 2 x 1 m, ohran1 ě e
n,a na jedn, straně údobemi a na druh' bro1111oyým.1 iperky vybr án1 vzorky T síti 5 x
5 oa1 po prondení toefátov, an•ll•Y bylo pak lllOŽno identifikovat oelou a zcela stráTe•
nou koatru.
Do skupiny obemiok;fob proepek~níoh metod lse zafadit 1 test k i dentifikaci barevnl
•• neodlilujíoích kdloyýoh jamek. Byl vypracován J.A. Brongersem (Brongers 1962/6)) a
poulíTán pf1 vjakumeob Y písěitých terdneob, kde biin6 aroheologiok, sji~tován! ěaato
••lh,Tá. Zetlel, látky• hmoty dfeva absorbují !eleaité ionty s okolní pwly, a ty se
T prdbihu te•tu ěerTeně
sbervují. Modifikeoe metody byla skouěena na výskumu mšstiltl
• 1). atol. Ta ždáru n.s. (Tjskull M. Richtera, ňj. 2538fT4). Bezpe ěně zjiětěné,a~ lpatně Tiditaln4 kdloT, jamky byly PN• mimů a jarní období vyatave113 vlivdm. poTětrnoetJ.,
ale přesto bylo sřejm,, le aplikace testu Je možná. Podle domněnky M. Richtera byly~ly se zjiětěnýoh jamek po dobi eai 25 let, kdy ee sídliět~ přemíetoTalo, o~t Tyjmuty,
takl e efekt testu byl m,ně yýrasnt.
Pří apě Tky k aplikaci chemie T archeolo gii a identifikaci hmot T tě ohto Mlezeob
byly seměfeny
na biin, aplikaoe analýz a na jejich interpretaoi (např. rozbory kori
a jejich atrueek), anebo ne poetupy neběln6ho charakteru ěi na polrusn, práce, ktar6 mají v6at k slepěení Týpovědní aohopnosti toho, oo archeolog pfi výsk:ual objeví. Je to
práce niroěná, rdanorod!,kter! vyladuje Telkou všestrannost a leokdy i takové vybavení,
kter, není ihned k disposici
doplňuje ae velmi nesnadno. Snažíme se věak i s dostupn;fmi pros thdky c o nejvíce prospět cílů arobeolog1ok, prioe.
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Posnámlcy
1. Analýsy uTeden6 T tebulk,oh jsou aěáeti uveřejn~111 . (Pleiner 1958, 282 -28)119601
1961 (Luětěnioe), 1976 (Dubeě). Rozbory se Měaoe a• Kadani-Jeser)cy dosud nejsou publi•
kov,ny.
2. Probíran, analýzy byly provedeny v chemick6 laboratoři AÚ ČSAV, pracoviště Praha,
• to spdsobem ob-..yklfm pro rosbory strusek,rud a lárovsdorn!ch hmot (Mayer 1956). - Pokud jde o analýsy !elesa a ooele,etanovují se obeaby fosforu vá!kově po vyer,!en:í a odd~lení jako fosfomolybdenan amonnt, manganu pak titraěně • alikvotního podílu navá!lq
Teor ku (Billabrandt - Lundell 19581 Spálenka 1961), mědi a niklu polarografioky •• spoleňn6ho roztoku pfi odpovídajíoíob vylu~oyaoíoh potenoiáleoh (Spálenka 1961).
). V literatuře je o molnoeteoh urňování pdvodu lelasa !iv, diskuse a pokusd bylo
ji! n~kolik (J. Piaslrowaki, o. Arrheniue aj.), proto!e aroheologov, tou!í
odpoň~
práv~ n e tuto otáaku. Vzhledem k nehomogenitě lo!isek a ke kolíeán! podmínek při př!m,m
hutniok6a pochodu je tfeba Tid~t snehy o přesnou identifikaci kritioky. V tomto arnyalu
aa TyeloTil t,1 R.r. Tyleoote (1970).
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4. Z t&hol regionu, bohat,ho na toatornat, lelean, rud1, je k d1apos1o1 deset ob•ah6
u lat,naktoh vjrobkd •• Stradon1o. Ukaaují tento obra•• g • 0,21 ~. aax. • 0,43 ~. mn •
• 0,08 ~, rosptyl 0,35 J, •tandardní odobJlka • O,l ~.

5. Zpráva o analfse 1/74, ~j. 8960n4 Ad OOAV. ň,st hodnot ae erovn,vale a yjaledty
atanoven;fai laboratornl (sprán o enaljse 5n6, ~j. 693Jn6 Ad ČSAV).
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R. Pleiner - M. Soudný : Zur Anwendung dar Chemie in der Archeolo gie. In dem vorgelegtem Baitreg werden euegawehlte enelytie ohe Methodan beeproohen, dle die Aueeaga der
archaologiechen Quellen arhohen konnen. Beiseite gelaeeen eind eleo dle s um Koneervierung des archaologiechen Fundgutee entwickelte und Terwendete ohemieohe Vorgenga.
Der Aufeetz von R. Pleiner beecheftigt eich mit dar Auaeege der chemiechen Zueammenaatzung dar Renneohl ecken und dar Eieengegenetěnde aue den archŠologieohen Grebungan.
Naoh ainer Beeprachung der Problematik des Rannprozeeees werden einige enelyeiarten Ser ien aue der Latene- und Romerzeit vorgefiihr t . Dia eěmtliohen behendelten Schlaoken
stellen t ypieohe leichtflueeige Rennfeuerebfelle1 1hr S102 /.Fe0 Verheltnie bezeugt eine
erfolgrei~ha Erzaugung vom kohleneto!farman Schwe1eeeieen, nur ausnebmsweiee aohain~
es, daee auch kohlenetotfre1c bere Rennstahle erzeugt werden konnten (Koatomlet1~ Kn
ber 2 %; siahe Tebellen 1 und 2) Die letenezeitliohan Sohlaoken aua Kieo sind reioh
auf P und Al . Von den keieerzeitliohen Sohlaoken ze1chnet sich dle Serie aue Kadaň-Jezer
ka aue, und zwer mit ihrar arhobten Mn- und Al-Gebelte, degegen durch eahr niedrige
P-Oehalte. Die untersch iedliohen Zueammensetzungen kann man au:t d1e lokale,nahe~ m.eistane nicht baatimmbere Erzbaeis beziehen. Bur die Rennhutten von Kadeň-Jezerka bedienten eich offenber mit den Hamatit-Magnetiterzen aua der Hihe von Měděneo,(Erzge
birge).
Die Anelysen von Rieenproben eind duroh Pundatuoke aua den keltisohen Oppida Bohman•
und Mehrana re pršeentiert. Sie eind aue den belge:riigten Tabellen ersiohtliob.Im Reh~
men e1nas eehr kurzen Kollllllentares laaet s1ch eagen, deae das Eisen von Závist bei Prag
(und such von Stredonioe) sind duroh hohe Pbosphorante1le auaz e1chnet.Auoh Biokel 1et
siemlich reiohlich vertreten und 30% 1st kupferhaltig. Dagegen dia Erzeugniaee von Star& Hradisko in Mahren sind ohne Kupter,liokel 1st kennseichnand ebenso wie bai den Punden von Hostýn, Mebren . Brhohte P-Gehalte liegen in dar Serie von Star4 Hredieko etwa
ale 2/J vor. Ea 1st nicht eusgeschlossen daea es untar gewieeen Oppida einen Eiaenumlauf
gab. Die ea Vermutung wird duroh dle chamische Zusammensetzung der Serien von Závist und
Stará Hra disko arweckt. Die Mangangehalte einů immer eehr niedrig.
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•• Soudnt let der Verfaeeer der ubrlgen awe1 Abeob.nitte de• Beitr•g••• Der •r•t•
lat der Identitiaierung TOD nr•ohledenen au• den Orebungen •t•u•nden Materiel1en gewidMt. la enthilt Beaerkungen uber 41• Verif1alerungen TOD Silber-, Gold- und Blelgepn•tinden oder -ep11ren duroh qualltetln Spaktralanal1se (daru.nter auoh die keltiaohen
Kwg11eeplatten •u• z,Tlet). 1erner wird dle Identiflalerung einea Sandgusekernee elner
Boblnadel der beginnenden a1ttleren Bromeaelt beaprooben un.Au• dem Bereioh der orgaDieohen Chellle wlrd die Be•tllllllWlg e1n•• Kalk- laeeinatklebatoftea erwěbnt,der sur Beratellang der triihaittelalterl1ohen lnoohenki-• aue Bude~ gedient hat, oder dle Unt•rnohung der Haraproben au• dem Oriberfeld der rolliaohen Kaiaeraeit TOD Třebusioe(Mittel
bohae~).Die Deetillationteste Terwelsen aut Diedrlgere Tempera~n der Warmebehendlwi.g
der Herae,eodeee dae abeiohtllohe Brennen (s.B.rltuellee Rauohern) kaum 1n Prage kommt1
eher iet aut sufllllge• Abtropfen de• erwirmten Harsea aue dem Bolse des Scheiterheutene IN denken. Ale Hara 1".lrden noh aanohe S}J\lNn euf den TOr- und fruhgeeohiohU1ohen leraiaiteoherben gedeutet1in eolohen 1illen werden oft nrkohlte lahrungamittelreete TOreuegeeetst.
Der drltte Tel1 behandelt ln lurse d1• Anwendung der 1oetatanalyse, beaonders des
1eldteatee naoh Oundlaoh,und swar nioht nur fiir. die arohiolog1ache Proapektion, sondern
noh 1• Laufe der Orabung. Z.B. bal dar Brforeohwlg der wiieten aittelalterllohen Dorfer
er.;glioht dieaer Teet Stellen Ilit typieohen Phoaphoranreioherungen teatetellen und
deuten oder aueeohelden• Stille,Plitse der ehe„11gen Dungablagerungen, Oirteu und dgl.
Auoh 41• Auat&llungen der Grabkeraa1t Ilit ihreD weoh•elnden P2o5 -oehelten konnen in gewisaer Riohtwlg gedntet werden (ur•pmgliohe Inhelte der Getlese ale Grabbelgeben).
Jel den lfiigelgrlberfreilegwlpn erwlee e1oh der Phoephattest kaua neobla••ig.
Soblleealloh tolgt e1ne BeMrtung Úber die erete Appllsieruq d•• Bronaera-Teetes,
der be1• Au•wohen der undeutllohen Ptoetealooher dienen kann C!!ú, Mahren, lllittelalterllobe Stadtgrundung).
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Obr . 1. Vztah obsahů mědi v železných výrobcích
z českomoravakýoh keltských oppid.
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z českomoravakýoh keltských oppid.
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l JUIOOVl'D ú.LEz81l z ARCHiOLOGlCllCH vfz1tt.111&

Teclle ainooYníoh n'1e1d, obje•eAfoh n4hod.nl pfi koptu.i anebo ocluyvu vrob.níoh vratev
Jddy, hofí dne• •f•numou •lolku oelkov4ho nilezov&ho tondu mino• •í•kan4 pfi aroheologiolt,Ob •lslnmeoh. l 1:lato n'1t1\hs doohbelo jil při nejstariíoh tubn.íoh vtzkumeoh
• a1nul4• •toletí,avlak netuhni
oellto•&ho mnolství minoovníoh nilead objevovaJl!eb T •olffielo•ti • aroheologiokjmi v;fskumy mdleme ••znamenat zejm4na v dobl nejnovljlí,kdy at'1e atoup, poaet uoheologioky zkoumantoh lokalit a metoda ter,nníoh praoí byla sdokonalena talt,le aolĎuje objevení 1 tloh nejmen5ích, jednotliYI ae vyaqtujíoíoh
ainoí. •'1e17 • arobeologiokfoh Yjskulld mají spravidla lirlí historickou prdkaznoat nel
n'1es7 tlohle druhd ainoí objevenfoh n~odnl,a to pfedeviím pro pfeanou dokumentaci pdvodníbo ulolenť Y •••1,sÚ'uku oeliatvoati nilesu a v mnoha případech pro přúoou aouv1•loe1: ee skouman/a objektem.
Vfz'kvaly, kter4 prov,4í AO ČSAV Praha a jeho expozitury, obohacují nil nilezovt fond
prdalrnl ročnl o ooa 20 nových minoovn.ích n'1esd. Veiker, tyto nálezy jaou podlt platnich pfedpiad oen1:~'1.nl evidovmiy, podle bllnfoh zvyklostí určeny a spracoviny ve forml
n'1esov4 sprivy. Archeologiokými Yfzlaaay jaou zí1k,váoy mino• vieob monetárnťoh období,
od neja1:arěíoh keltakýoh a! po nejmladlí s 20. atoletí. Z nilesov4 aituaoe vyplýv,, i•
bylJ ulo!eny do seml • nejrdanljěíoh ddvodd, viti! mincovní eoubory patrni ze atraobu
o majetek, mi.Do• v bzobeoh jako aoučút pohfebního ritu a vltšina nál.ezd jednotlivýoh
ainoí jaou patrni neámysln4 ztr,ty.
Pro úěely aroheologiok&bo výskumu nebo pro hodnooení zkouman&ho objektu má zpravidla
nejvltlí vfsnu datovaoí •obopnoat minoovního nilesu. Ka!dý nál.es,a tím epíle minoe,od~
krytá pfi aroh,ologiokm výzkulllu,poeqtuje vlak jeltl fadu daliíob hiatoriokýoh evldeo1:Yí o mí1tl a dobl av4bo vzniku,• to zejm4na v eouvisloeti • oatatními minooYními n'1es7 t4bol období. Literatura,která ee teoretioq sabývá historickým vjznsmem nilezd mino!, je dne• ji! velioe obeáhlá. Z badateld atarlí generace zddrazňoval nutnost zkoumání
nilesd llll1.noí pfedeYiím Jo1ef Smolík (1879,99-101, posn. 5). Jil v rooe 1879 poukázal na
nlkter4 sahranian.í práce, ltter4 pou!ilJ n'1.esd 11.incí jako vjohozí mater1'1.ov4 základny
pro biatorii minoovnioní nejen atfedovlk&ho, ale i fímek4ho. Velmi výsti!n4 teoretiok4
hodnocení hi1tor1ok4ho avldeotví nilezd ainoí podal Gustav Skalaký (1938), který pfedevlía sddraznil mnohoetrannoat jejioh pramenn, vfpovldi.Hietoriokým výcnamem nilezd mino! se víoekrát sabivala Emanuela Iohejlová-Prá1:ová (1951,851 1975,100).Uposorňovala, le
nál.esy llll1.noí mají nlkolikerou oenu1 hmotnou, ablratelakou a badatel1kou.Prvá 1 druhá je
podle jejíoh slov pro nú pfítllí,nebo\ často je pfíěinou rozobváoení nál.ezu,ěím! niles
stráoí avou oenu nejvltií,badatelakou.Pramennou hodnotou minoovnťoh nál.ezd se teoretiok;J ••bývala jeltl oelá řada daliíoh autord. Sbznutí t,to literat\U'J podo9nl jako vfaet
konkr&tníoh hietoriok;foh otázek, na jejioh! fe5ení se llll1.noovní nálezy podílejí zásadním
spdaobea,by věak daleko pfeeáhlo moinoati tohoto příaplvku. 1'fínoa nál.ezd,poohúejíoíoh
• uoheologiokfoh vts~,apočívá krom.I obeon&ho výsnamu,apole~n4ho v5em nálezdm, aasto
t&! v tom, le •• tu eetk4váme a rdznými druhy ra!eb, kter4 ee v n'1lodnl objevených,••ja4na bzcmadn.joh n'1ezeoll, vyakytují •fídka, a o jejiohl uplatnlní v am.ln.n,m atyku m&me
proto k 41apoz1o1 jen oaezen, a jednoatrann& ddaje.
Pi'edpokladem pouli1:elnoeti minoovn.ího nálezu jako hiatoriok~ho pramene je jeho dokonali spraoovúí.Metoda,kterou pf1 t,1:0 pr,oi poulívále,v podatati odpovíd' poatupu kter4kol1Y jin4 hiatoriok4 práoe, tsn. v s'1tl.adl proohází tfemi, reap.atyfmi metodio)q od115nja1 atupnis helll'istikou,kritikou a interpretaoí, ev.explikaoí (Hlav,ěek-Kaipar -Bovt
1974,1471 Bohejlová-Pr,tovi 1975,69-70). Heuristika v num1amatiok4 pr,oi spočívá pfede-
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vším v shromi!dAní prainend, • to jak pří•luinfob druhů minoí nebo jejioh nilezů,tak jin,ho hmotn, ho a píeemn,ho materi'1u, který •e v,!e ke zkouman6mu nálezu.Do oblasti kritiky pa tří llllalýza a vlastní utřídlní obsahu nálezu i veěkerých oetatníoh píaemnýob neb
hmotnýoh pr amenů . Ponivadl ka!dá minoe je předevěím platebním prostředkem, je rovni! potfebná •rovnání oba&bu zkoumaného nálezu e oatatními v t, dobi ulívanými platidly. H1•tor1oké hodnocení výeledků,k ni.ml jsme doapili llll&lýzou materiálu,přináěí interpretace .
Jde tu předevě ím o zodpovizení základníoh otázek, kter, •• týkají ekonomického významu
pří•luiného eouboru mincí v okam!ilcu jeho ulolení,jeho poaouzení z hlediaka v příaluěné
dobi obíhajíoíoh mincí, zjiětiní původu zkoumaného nálezu, příčin jeho ulo!ení a jeho
bli!ěí zařazení do hiatorického vývoje.
Při historickém hodnocení ka!dého nálezu hraje důležitou roli jeho •rovnání a nálezy
téhol druhu i celkovou mincovní zá•obou v příaluěné dobA.In.tormaoe tohoto druhu nma po•kytují předeviím soupisy mincovních nálezů, jim! byla ji! od počátku rozvoje videcká
numismatiky v~nována velká pozornost. Pokud jde o nálezy keltských mincí v Čechách , jejich první •oupie byl publikován ji! v polovini minulého století (Wocel 1850, 10)-114).
Dokonalý inventář keltekých ražeb přinesl R. Paul•en (19)3).Napoeledy byl tento materiál
publ i kován v rámci nejmladšího •oupisu věeoh minoovníoh nálezů z čeekýoh zemí (Radoměr
eký 1955 , )5-84) . Počátek zájmu o nálszy římských minoí v naěioh zemíoh je spojen s prohlubujíc í m se poznávání m antických d ějin a antioké kultury v oelé její ěíři,které zača
lo v období renesanoe a v 1 9 .stol.d ospělo k vědeckým objevům zásadního významu.Nálezový
fond, způ s obilý k videckému zpracov&ní, se začal v 19. století v našich zemíoh poetupnl
utvářet. Nej prve byly publikovány skupiny nálezů římských mincí
z menších územních oblastí a ro zsahově menší práoa (např. Paroubek 1888,2631 Hellich 1892,675-6871 Píč 1892,
594, Felcman 1896-7, 199-2001 Píč 190 5, 162-163, pozn.1771 Domečka 1904-1905, 249-262).
Dobrý mater i álový základ pro další práoi o nálezech fímekých mincí v Čechách polo!il
však te prve J . Schránil (1916, 12 5-139). k tomu té! Hellich (1916,7-18). S.Bolin (1926)
zahrnul nále zy z Čech i Moravy do evého rozsáhlého soupisu územně přesahujícího stfední
Evropu. V náeledujícíoh letech vyšla řada soupis~ římských mincí z menších územních oblastí ( např. Je čný 1926,8-2 01 Štolba 1930,10-281 Dvořák 19)61 Petrtyl 195) ,11-14 a další) .Soupis v šech nálezd z Čech a Moravy,v něm! je ehromá!děno až dosud nejvíce materiálu a kte rý souč asně předkládá podie mo!ností též dokonalejší určení mincí,publikoval E,
Pochitonov ( 1955 ,87- 314). Soupis čeakýoh denárd nalézáme v díle E. Fialy (1895) a naposledy v rmc i ji! wněného soupisu věech mincovních nálezd z čeekýoh zemí (Radoměrský
1 956,7- 73). Poslední soupis nálezd čeekýoh denárů vydal P.Caoh (1970-1972). Výzkum rozličných otázek gro ěo v ~ ho údobí v starší době zpravidla vyoházel z prošetřování určitého
depotu ne bo sbírkového materiálu, a proto k publikaci úplného soupisu těohto nálezů doilo daleko p oz ději než u nálezd atarěích období. Autorka soupisu nálezd grošového údobí
oddvodnovala ne dostatek etarěíoh soupisových prací malou vzácností, ba přímo všedností,
jak gro~ových, tak hlavně drobných mino!, které vzhledem k pravidelnému rozložení nálesů
témě ř po ce lé zemi patrně nelákaly ke sledování (Nohejlová-Prátová 1956, 115). Do svého
eoupi s u zařa di la pouse nálezy, čítajíoí nejméně pět kued minoí a zaregistrovala oelkem
př•• 1000 nálezó. Podobně jeko nálezy groěové byly 1 nálezy z doby tolarové z oel~ho území Čeoh , Mo ravy a Slezska poprvé souborně sepsány v rámci díla Nálezy mincí v Čechách,
na Moravě a ve Slezsku (Nemeškal 1957). Soupie nálezů tolarového údobí, zahrnující léta
1519-1900, č ítá 14 58 nálezó .
.A.l'che ologi cké výzkumy přispívají k rozšíření našeho celkového nálezového fondu, a to
ve v šech č a sových per iodáoh.Minoe nejstaršího monetárního údobí,keltekého,jeou nalézány
předevš ím na oppide c h .Např.stříbrné minoe s koníčkem stradonického typu a osminka kelt•kého etatéru byly nalezeny na Hrazanech (Jansová 1965, 77, obr. 2):1-J) a na Závieti
(Či!mář- Drda-Motyková- Rybová 1976,tab.1111 Motyková-Drda-Rybová 1978,94, obr.19). K ddlelitým n álezwn,které beaprostředně souvisejí e mincemi,nebol jeou pozůstatkem mincovní
výroby, pat ří hl ině n é destičky e důlky,v nich! byly odlévány stří!lcy. Poněvad! tyto des-
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tiaky vzhledem k jejich menší oeni nebyly tak paa11vl opatrovllny jako ras1dla nebo a1noa, j1ou jejioh n'1asy v kalt1ká• proetfadí daleko aaetljií nal n'1esy minoí .
ftímek4 mino••• doeud v11kytly vsáoni pf1. výsklllll.eoh pohfoabill s doby fímek4, na pf!klad v Plotiltíob (ěj. )088/76) nebo eídlill, napf. v Doln:!oh Počarnioíoh {ěj. 504/35).
1'1.asam, ktarj nemll pf:í&ou eouvieloet •• •koumaným objektem,je eeatertiua Julia Mamaey
• v;fskumu elovanek&ho h.radiltl v Kouf1m1 (čj. 5930/71). Dosud nejvitAí aoubor - oelka•
21 fímekfoh mincí - byl nalezen pfi vjskumu fímekáho kaetelu u Ile nedaleko od Komúna
{Namalkalov,-J1roudkov, 1972, 115-131) .
Častlji nel mince keltek& nebo fímsk4 bÝ'\'ají
při archeologickýoh v~kumeob nal6stcy
raťby mladlíoh období. Čeekl denŮ'y byly, kroml jinfoh, objeveny na Pra!ekám hradl (aj.
6411/75),H.radaku {ěj.2929/62), Libioi {ěj.741/76 ,4719/77),Vraclavi, Buděi {aj,5653/77),
Koufimi,v Davli {ěj.5186/76,6866/76),Stehelěevei {ěj,2095/69),Podibradeoh {čj.7933/74) .
Vleohny tyto danúov6 ra!by mají pfedevAím sáeadní význlLIII datovací pro zkoumaný objekt
a nepoohybnl tu patfí k n'1as~ hietorioky nejoennljiím. Nlkter4 • nich pfed1tavují na
mapl denúovfoh n'1esd soela novou lokalitu, jin6 zase jen doplňují obras,který o oblhu
a u!í•Mi ra!en,ho ko•u na příeluěn,m míetl poakytly j1i nál.esy atarAí.Mezi tyto přípa
dy patří např. n'1asy • Buděe. Jil phd nlkolika desetiletími zde byl nalezen fezenek!
d•nú Jindfioha I. Bavorak,ho (948-955) a čeek, denúy Vratielava II. (1061-1092) a Bof1voja II. (1100-1120) (čj. 391/31, 191/32). Dále sde bylo nalezeno pit denárd - údajnl
sbytek vltAího pokladu (Davídek 1973-74, 24)-245), s niobž vlak byla určena pouze jedna
m1noe patfíoí ltn.íieti Soblalavovi (1125-1140).Výetyt a uplatnlní minoí na tomto hradilti 1 po polovinl 12.a ve 13.atoletí pak dokládají dva nov, nálesy, objeven, při arohaologiok,m výzlcumu,a to denár Vladislava II.(1140-1158) a velký braktaát,kter, jsou dosud
nejmladlími nálesy na Budči. Velký brakteát je aoučasnl d~le!it)fm pramenem pro otúlcu
rituálního u!íviní minoí pf1 pohřbeoh. Starěí budeěak, hrobov, nálezy a Vratialavdv denú, objevenf v jednom hrobi při aroheologiok,m výzkumu pohřebišti v nedalek, Stehelče
vsi {čj. 2895/69 ) svědčí o tom, i• minoe byly v táto oblasti dávány do hrobd v 10.a 11.
atol. Wa sl!Ocladl nov,ho nálezu velkáho brakteátu mdžeme w,uzovat o vyzn:!•iní tohoto ritu'1ního zvyku al do počátku 13.atoletí.Z brakteátovjoh ra!eb, nalezených při výzkumech
Al-oheologiokáho úetavu ČSAV a1 saalou!í pozornost t,1 n'1es z Moatu z domu ěp.2Jl,nebol
na rozdíl od blinfoh stříbrnýoh brakteát-d je tato raiba mldlná (Neméškalová-Jiroudko•á
1975, 673-676). Mldln, brakteáty•• dosud vyskytly velmi vzáonl v Čeoháoh, v Sasku a na
Slovensku • byly to právi arobeologiok, výzkumy, kter, snačnou mlrou přieplly k jejioh
poznání . K vzáoným nález\lm z 12. -13.e tol . patří d'1e ohebskf fenik,objevený při výslcumu
románek' basiliky v Teplioíoh {Nemelkalov,-J1roudková 1960, 239-245), který jednak ros11U1oluje pom~rnl skrovný poěet n'1ezd tohoto druhu mino! a jednak představuje dosud n••nmou variantu ohebekjoh fenik\\.
Jak lse předpokládat, minoe dalších monetárních údobí, grošov,ho a tolarov4ho,•• vyakytují v aroheologioky zkoumaných objekteoh, především v rlznýoh druzíoh středovlkfoh
staveb, velmi často. Groše rdznýoh českýoh panovnílcd 14.století byly nalezeny např. pfi
výzkumu v Sázavl (čj. 5391/68,1211/70,6573/76), Chodovi (čj. 5208/70,2701/77), na h.radl
Ronovoi (ěj. 1962/74, 5195/73), v Jamn:!káoh (čj. 2768/77), na hradl Týfovi (ěj.5444/76,
4765/70) a na Uivoklitl (čj. 7727/75). Jako příklad grošovýoh ntUesd, kter4 poohúejí
• navá!ky anebo c nadloln:íoh vrstev a se zkouman.!m objektem nemají ládnou funkční ani
dobovou souvislost, je molno jmenovat pdlgro5 c roku 1524 ra!ený Te Svídnici, který byl
nalezen pf1 výzkumu v Súavl (čj. 3639/n) nebo mí5eňský gro5 z let 1424-1436 • výzkumu
keltsk&ho oppida v Rrazaneoh.
Čaatlji nel grole jsou při aroheologiokýoh výzkumech naoházeny drobn4 minoe 14.- 16.
atol., pfadevlím nejstarší druh drobných mino! grošov~ soustavy, parvi. V poeledn:í dobi
byly nalezeny puvi Václava II. (1283-1305) na příklad v Týnoi nad Súavou (čj. 988/77,
1961/74), v Súavl (čj.5392/68), ve Velk~m Březnl (čj. 6647/76) a na Oškobrhu (5emelkalov,-Jiroudkov, 1962,Jll-)12).Pani Jana Luoemburskáho (1310- 1346) byly nalezeny na Te-

98
tínl (oj . 1462/7J) v Sásavl (čj. 6574/76, 1145/77), v Moetl (čj . 7067/75 ) , na Oškobrhu
• pa.rvi Kul a IV. (1J46-1J7B) v Súavl (čj. 1144/77), v Praze v lů,lteft Bl.Anelky (oj.
5904/68). Hal'f Karla IV.byl objeven na hradl Ronovoi (ěj.5195/73),duti haléř• obrazem
orl1oe s poeledJú čtvrtiny 14. atolet! na Oškobrhu, baléf • konoe 14. a! první pol. 15.
a tole tí s mincovny ve Zhofeloi, epoleěnl • neralen;fm1 atfíl)cy, na hradi Landětejnl (čj.
9196/75).Ffiblifni stéle doby pochácí baléf mleta Jihlavy,nalesený v mladlích vratv,oh
pfi v;rikumu keltekého oppida na Rracaneoh (čj. 4169/61 ). Okolo poloviny 15. atoletí byl
ralen kruhový penis ee lvem,objevenf pfi vfzkwnu hradu Vizmburku {ěj. 1321/75).Z oizíoh
drobnjoh minoí ae pomlrnl ěaato vyakytují na rdznýcb lokalitách rakouaké a jiné oizí
fenikov4 ra!by s druh4 pol. 14. a první pol. 15. etoletí, napf. dolnorakouský tenik ••
ětyfrázem v Krasovi (čj. 5923/72) a v Sezimově Oetí ( ~j. 114)/77 ), fenik •• ětyřrásem
A.znoěta I. a Viléma III . (1)97-1435) s Bavor-M.niohova na Vizmburku (čj. 1321/75), ten1k
•• čtyfrisem Jindřioha IV. (1393-1450) s Bavor-Land•hutu v Týřovi (čj. 804/74), hal,f
z Hallu na hradl Angerbacbu (čj.5746/75,1386/77) nebo fenik se čtyřrásem Jana II. (1429
-1 441) aroibiekupa v Salcburku a ětítovf groš 1ridrioha II.Dobromyslného, Prid:rioha IV.
Mírumilovného a Zikmunda (1428-1436) ze S aeka-Míěni, nalezené na hradi Vizmburku (ěj.
1321/75 ).
Neméně č etné jeou mezi nilezy
• aroheologickýoh výzkumů i domácí drobné mince druh4
pol . 15. a prv.rú pol. l6.1tol. Peníze Jiřího Podlbradekého (1458-1471) se vyskytly mimo
jiné v Týřovi (čj. 1944/73, 594/74), dále na h.radě Landětejně (čj.9196/75), v Mo•ti {čj.
7802/75), několik kueů malých a bílých penis Vladislava 11. (1471-1516) v Kraěovl (ěj .
5923/72), v Moeti (čj.7066/75).Z areálu •tředovikého mleta Mostu pochází tél celý depot
bílých pen~z Vladisl ava II., čítající 24 mino! a několik drobných zlomk11 (čj. 1146/77),
který byl nalezen u kos try v hrobě. Při výzkumech v Mostě (čj. 1894/77) a v Týnoi nad
SÁzavou ( čj. 1961/74,988/77) byly nalezeny též mal, peníze Ludvíka I. (1516-1526). Kal&
peníze Ferdinanda I. (1 526- 1 564) p řinesl výzkum v Chebu a v Krašově {čj.5923/72) a bílt
peníz táhel pe.novníka výzkum v Libuěíni.
Rovněž z rdznýo h druhd minoí tolarového ~dobí,které začíná v 16.atoletí,ee vyskytují
v nadlo!níoh •ratváoh a zásypech především drobné minoe,avšak ani tolarové ražby nejsou
vjj imkou. Jako příkl ad j e možno jmenovat Aeatistuber z Výohodního Fríska, ralený r.1562
anebo seeký tolar g roku 1626. Obě mince byly nalezeny nezáviale na sobě v Mostě (čj.
6648/76,986/77).Různé dalěí nominálové hodnoty domáoíoh 1 oizíoh mincí tohoto údobí pocházej í g výzkumd v Radomyěli,Libušíni, Píeku (Hemeškalová-Jiroudkov, 1969-70,221), Sázavě (čj . 5303/67,228) /77), Šebířově (čj. 5209/70), na Záviati (čj.6733/71), v klášteře
Bl.Anelky v Praze (ěj. 5122/72,1078/76), Nodlešovioíoh (ěj. 595/74,828/74), Poděbradeoh
(ěj. 4007/71), Týnci nad Sázavou (čj.5003/73), Libici (čj.5290/77), Kadani-Jezero• (čj.
5942/72), Most~ ( čj. 7281/75, 7726/75) a na h.radě Křivoltl átě ( č j. 4572/75).
Při aroheologiokýoh výzkumech bfvají nalézány tél ražby podobné minoím,nemajíoí však
platební funkci.Jsou to především početní peníze a žetony,& niohž ai zaslo~í pozornoat
např. že ton, nalezený při výzkumu kláštera Bl.Ane!lcy v Praze, který je společnou ražbou
Petra IUavsy z Liboelavě a Hanuše Špigla z Milčio (Nemeškalová-Jiroudková 1966, 42-45).
Tato ražba nemá letopočet,lze ji však datovat do let 1557-1558, kdy Špigl zastával úi'ad
královského rady a rentmistra a současně v leteoh 1553-1561 byl IUavsa nejvyšším minomistrem království českého. Nález z kláštera Bl. A.ne!)cy byl ražbou representační, která
však dobře mohla být upotřebena též při aoudobém zpdeobu počítání. Z doby, kdy ae v našich zemích v největší míře zaěaly prakticky uplatňovat početní peníze,z 2.poloviny 15.
a začátku 16 . stol.,poohMÍ nález objevený při aroheologiokém výzkumu v Praze na Váolavakém náměstí (Nemeškalová-Jiroudková 1973,147,obr.2). Je to jedna z ra!eb,importovanýoh
k nám z Norimberka, podobně jako pon~kud mladěí početní penía nalesený při aroheologiokém výzkumu v Praze, v poloze U Starého divadla (ěj. 4924/75), který lze datovat do let
1607-1645. Mezi příklady raleb,kter~ nem~ly platební funkoi,je mo!no zařadit taká saako
- výmarskou pemltní ražbu Jana A~no§ta Mladšího,vydanou k jeho úmrtí r. 1626, která byla
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nalesena v loatl na dvofe a1nor 1tak4ho ltl,ětera (čj . 987/ 77) .
UYeden, pfíklady nasnaěují,I• n'1••1 poohúejíoí • aroheologiokfoh vfslnamd ae •1sna!ují velkou rosmanitoetí, vedle biinýoh minoí vieoh časových ódobí •• tu •1•k:ytv.jť takl
ralby
vs,on4 nebo• nibodn/oh n'1esd t4mlf nesnÚl4. :Pfínoa n'1esd, objeven/ob pfi
aroheologiokfoh vfskumeoh pro numiematilc\l lse proto apatřov ai nejen• s,valn4m roslíhnť oelkov,ho n'1esov4ho fondu, al• 1 v molnóat1 nového pohledu na problematilc\l v;faJrytu,
oblhu nebo funkce nikterfoh minoovníoh druhd.
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obohodnť

oeaty

Z.Bemeškalová- Jiroudková1 Zu den lundmu.n~en aua arohaologieohen Grabungan.Munzen kamen bereite eeit den eraten arohiologieohen Untereuobungen am Auagang des Yorigen und
au Beginn unsere• Jahrhunderta zum Voreohein. Ihre enteoheidende Vermehrung duroh dle
Grabungetitigkeit enttallt in dle jungete Zeit,wo dank den Orabungametboden dle Auttin-

dung aogu von den kleinaten, Yereinzelt vorkommenden Kunzen geaiohert lat. Daa Arohiologiaobe Inatitut aamt Foraohungaetellen bere1ohert den beetehenden .Fund.fonde durohaohnittlioh mit etwa 20 Pundaunsen pro Jahr.ZWII Groaeteil handelt ea aioh um Einzeltunde,Sohatsfunde gibt ea wohl auoh. Die Autceiohnung eimtlioher,den Auagrabungen entata- .
me44er •unsen aua der letsteren Zeit entsieht aioh dea Rahmen dea vorliegenden Eeitraga.
Ba werden demcutolge bloes Fundaunsen aua den umtangreiohsten Unterauohungen oder aua
den tiil' dle entapreohenda hiatoriaobe Periode wiohtigaten Lokalititen erwibnt.Dea Inter•••• 4•• I\m1amat1kera unterliegeb neben den wahren Zahlungamitteln auoh 111\UlStDahAliohe bigungen. ID er•t•r Linie geboren hierher Braatzgel4, ..da1llona und GelegeDheit•prlgwipn. Dl•••• had.aaterial konnte de• otteren 1aí Grabinventu oder ln aanohen andertD arohaolog1•ob unter•uohten Objekten teetgeetellt werden, und deawegen w1r4 •• a\lf
ib.nliohe Weiee behandelt wie die 1undawen.
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ANTROPOLOGICJrn PRACOVIŠ~ V ARCHEOLOG1CKID4 ÓSTAVU ČSAV V PRAZE
Jaromír Choohol

Z rozhodnutí akademika Jaroalava Bohma bylo v lednu r. 1950 zaloieno antropologické
praooTiitl pf1 AO ČSAV (tehdy jeAtl Stitním archeologickém ústavu).v té době jako první
Tts1rumn, sákladna apeoializoTan, na zkoumMÍ pravěkýoh,pro tohietor ických a hietoriokých
posdatatkd ňlovlka, odkrytých aroheologiokými výzkumy na ~zemí Čech. Zfízení pracoviitl
bylo aoučiatí prom,Alen4 konoepoe komplexního výzkumu nepsaných dějin našeho národa,
4al5í Tfvoj potvrzuje apr,vnost a konečně i nezbytnost tohoto zamlření. Antropologickf
v;fskum doplňuje, obohacuje a rozAiřuje vfsled)cy,získané archeologickými metodami, podle
okolnoatí je konfrontuje, koriguje anebo potvrzuje, a v některých případech potom přímo
vytvffi naproato nezbytné pfedpoklady pro tvorbu archeologických z,věr~.
V rooe 1980 se dovrAilo třioetileté období existence našeho pracoviště; neohoeme na
tomto míatl bilanoovat,ale povalujeme za vhodné informovat o nových metodických oeaticb
a rosliřujíoíoh se mo!nosteoh antropologického •ýzlcumu, nadhodit některé problémy a naatínit aleapoň v nejobeonij~íoh a informatiTn:íoh rysech některé s doeaženýoh výsledkd.
Širií přehled je určen předev!ím vědeckým pracovnílrum v oboru aroheologie,kteří obvykle
poznávají v!dy jenom úzoe vymezený úsek naěí práce, bezprostředni souvisejíoí s fe!ením
jejioh aktuální ar'cheologioké problematiky. Proto volíme formu volného pojednání, nezatiiovaného ani odbornou a bibliogra!iokou dokumentaoí,ani e.rgumentací1v tomto směru odkazujeme na připojený rejstřík vybraných praoí.
Antropologiokému praoovi!ti byly při jeho založení dány dva základní, navzájem ovšem
velmi úzoe souvisejíoí úkoly. Prvním s niob je zpraoovávání lidekýoh koeternýoh i žá.rovfoh pozdatatkd, vyzTednutýoh při aroheologiokých výzkumech a předávMí základních informaoí o niob vedoucím jednotlivýoh aroheologických výzkumdt tento prvni úkol je z,kladní aouěietí komplexního výzkumu a antropologie tu plni úkol pomooné vědní discipliny.Výsledky se T tomto amlru objevují ve formě základního určení pohlaví a dožitého vlku a zpraooTání jednotlivých nálezd nebo soubord po stránce metrické , deskriptivní, typologické, případně i demografické klaeitikaoe; jsou součástí nálezových zpráv,materi,lovýoh publikací a aroheologiokých dvbd.
Druhým úkolem je vlastní antropologioký výzkum, který vyohúí z takto zíekanýoh dat,
hodnotí je po samostatné linii a doohází tak k samostatným zfvěr~ a názor~ v oblasti
•koumané problematiky. Obecnou otázkou, kterou tento výzkum řeší, je předevěím základní
pozn&ií tělesných vlastností a antropologické struktury jednotlivých populačníoh skupin
kulturně, časově
a míatnl vymezenýoh, jejioh vzájemné srovnávMÍ z hlediska prostoru a
času, a tím poznávání příbuznosti nebo cizorodosti jednak vzhledem ke geografické lokalizaoi pfi shodném časovém úseku archeologioky určené kultury, jednak se zřetelem k vý.vojovým yztah\lm mezi skupin811li,které se v určeném areálu vyvíjely v prdběhu del§ího ča
sového období, charakterizovaného případně dvěma nebo 1 ví ce archeologickými kulturami.
llno!etví a hodnotu antropologických zjiětěni a závěril. podmiňuje početnost nálezd a
jejich atav zachovalostir je třeba získávat reprezentativní vzorky populačních skupin,
a to s materiáld,které dovoluj! potřebné souborné posouzení věech snakd a tvarových detaild.Zvl,ště v poslední době značně stoupají požadavky na dobrou zach ovalost a neporu!enoet koetí,protože součást! antropologického výzkumu se stává hodnocení jemných a detailníoh snakd povrchoTé modelace, struktury a změn, podmíněných funkčně, fyz1olog1oky,
genetioky, patologio)cy a traumaticky. Kvalitativní rdst antropologického zkoumání a poznávání stále dalš!oh vlastností nálezd je současně podmíněn podstatným kvantitativním
ros!ířenim sledovaných skutečností a stoupají cím počtem zkoumaných znak~. Tento vývojový
trend potvrzuje obecně známou ekutečnoet, že antropologický materiál - zejména koetrov~.
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aviak v o~kterýo h případeoh

i ž&rová po zůstatky - je prakticky nevyče r p atelným zdrojem
informací. z toho plyne povinnost uchovávat všechny nálezy i po jejich zpracov!ní eoučaanými metodami, a to nejenom pro případnou kontrolu a revizi, ale zvláAtě pro budoucí
výzlcum,jehol metody ei dne• ještě nedoká!eme konkrétně a v přesných obrysech představit.
Vývo jový trend prohlubování, rozšiřování a celkového zkvalitňování metod antropologiokáho výzlcumu v uplynulém období ee zřetelně projevuje ve stoupající hodnotě našich
výaledků. K základnímu hodnocení jednotlivých nálezů a větších ai meně íoh aérií, kter,
sahrnuje urč ení pohlaví,dožitého věku a základní fyzickou a typologiokou charakter1at1ku, pfietupuje detailn~jěí rozpracování těchto dat. Stále postupuje poznávání celkového
obarakteru místně a kulturně ur čených skupin, jejiob struktury, zvláštních vlastností a
•••i•kupinovýoh i vnitroakupinov ých diferencí. Tyto skutečnost i mají zásadní důležitoat
pfi poeusov!ní vzájemnýob vztahů jednotlivých etnik, jejioh vývoje, uplatňování oizích
vlivů a do značné míry 1 působení vlivů některýoh !aktorů ekologického proatředí,aooi'1ního poetavení a vztahů 1 pracovní činnosti. Tak na příklad detailnější zkoumání indiv14uilníoh charakteristických znaků UllložĎuje přesnější posouzení funkčního typu hodnocených oeob. Kvantitativní a kvalitativní analýza stupně a zpósobu vyvinutí reliéfu avalových ~pond dovoluje v řadl případd rozeznat oeobu, kter, dlouhodobl vykonávala tiikou
a v7ailující práo1,na příklad zemědělského oharakteru,od človlka,ktert ae zabýval praoí
f••••lniokáho rázu, třeba 1 náročnou, ale jemněj§í, vázanou jen na určit• tělní a7atémy
a celkovl ne tak detormuj í oí , Kvantitativně značný, ale relativně jemnl modelovaný avalovt re11,r epolu jeitě • dalšími znaky dovoluje usuzovat v některýoh pfípadech na aaalatnúií vojenek4ho charakteru.U nlkterýoh jedinou zase kvantitativně nepatrný a kvalitativnl jemnl modelovaný reliéf naznačuje,le jde o osoby a! třeba vysloveně !yzioky nefunkční, které ae zřejmě J.ádnou pracovní činností nemusely zabývat. Posouzení funkčního
typu tak v pfíznivém případě vede k odkrytí základních ryad společenské diferenoiace a
k vytfídlní oeob nillího a vyššího eooiálního postavení.V tomto eměru nabývá zvláštního
významu tak4 zhodnocení zdravotního a hlavně !unlcčniho stavu ohrupu a oel~ho čelistního
ayetému. Zjiitujeme, a daliím komplexním posouzením všeoh, 1 aroheologiokýoh okolností,
•1 dále ověřujeme,!• nejhorií stav zubního a čelistního ayetému nalézáme u semědllských
ekupin obyvateletva1 funkční abrase zubd je velmi silná, někdy jeou ubroušeny a! téměf
cel, korwiky zubd, četné jsou intravitální ztráty zubd a zubní kazy, čaato se vyskytují
snmza)r;y bniaavýoh čelietníoh procesd . Nezemědělské skupiny obyvatelstva a vyšší !ivotní
drovní, u niob! pf edpokládMie lépe upravovanou stravu s vyšším podílem masité eloilcý,
aají suby relativni méně otřené,ztráty zubd za !ivota jsou vzácnější, je 1 m,nl zubních
kasd a patologiokých čelietníoh prooeed1 zdá ee však,!e ae zda objevuje víoe pfípadd ••
snákami puodont1ok4 w,u.ry okrajd zubních ld!ek. Podle daliíoh zjištění ee často projevuje 1 rosdíl v t~l••n• výšoe1 "14pe situované" vrstvy obyvatelstva dosahují vyššího
vsrdetu,tlloe praoující ve •rovnání• nimi vzrdetu ni!šího. Není vyloučeno,!e relativnl
aenAí tělesnou vjiku podmiňuje nejen pdeobení komplexu faktord !ivotního prostředí jako
oelku, ale i ěaanějAí u.zavírání • kostnatění rdstovýoh štěrbin dlouhých kostí, k něaul
dooh,aí vlivem tl!k' práoe v dltak,m a čaen4m dospívajíoím věku. Všeohny tyto okolnoati
je ovšem v!dy nutno posuzovat s ohledem na epeoi!iku nálezu a se zřetelem ke všem sn,mým dalším fakt orOm.
Detailní antropologiok4 zkoumání bi!nýoh abnormit, drobnýoh mor!ologiokýoh variet a
oel, fady drobnýoh minuoi4zních znalcd, jejioh! utváření je nebo mů!e být geneticq podmínlno, Ulllolňuje poeouzení příbuznoeti ěi oizorodosti al ul jednotlivcd nebo skupin.Ap11kaoe tohoto metodick4ho smiru je značně nároěná - js třeba zkoumat řádovl nlkolik set
tvarovfoh detaild, ale jeho výsledky jsou pro archeologiok, závěry i pro kompl exní hodnooení vieoh vztahd znaěně závainé.Positivní výsledky se nám ji! projevily při zkoumání
pozdetatků dvou nebo i víoe osob pohřbených v jednom hro~, ve skupináoh hrobd, a při
bodnooení vztahů na malýoh i vitiíoh poh.febištíoh. Nepochybujeme, !e po urč it , dobl intenzivního,takto zamifen4ho výzkumu a nahromad~ní dal ších zkušeností ee podaří rozezná-
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vat charakterist ické vlastnosti rodinné,rodové, případně i většíc h cel ků . So učaeni jsou
tu dány 1 předpoklady pro řešení otázek širšího dosahu,na příklad endogamte či ex og!llllie
a jejího druhu i kvantitativního stupně (např. množ etv{ při jatých cizorodých prvků,při
jimání obou pohlaví nebo jen žen č i mužů).Jako t éměř vždy ,také zde j e nutno dané otázky
řešit i jinou metodickou cestou
a výsledky tak prověřovat. V tom nám zna~ ně pomáhámetoda typologická,al už podle okolností využívwne metody komplexního typového hodnocení,
nebo metod zji&tování kvantitativního podílu zastoupe ných typov ýc h prvků, porovnávruií
dílěích souborů znaků či jenom jednotlivých znaků typov ého komplexu .
~ešení řady historiokovývojových otázek napomáhá an tropol ogická analýza žárových pozůstatků, metodicky rozpracovaná
a aplikovaná na našem prac oviš ti . Různé aspekty i výsledky tohoto zaměření jsou dostatečně publikovány;na okraj oblasti vlastní problematiky však poTažujeme za nutné připojit vážné upozornění,které se týká obsahu žárových pohřbů, a to bez ohledu na jejich datování
a kulturní příslušnost. Po v šech dosavadních
zkuěenostech,zíekaných antropologickým rozborem žárových pozůstatků,musíme konatatovat,
že každý obsah pohřbu musí být odborně vyhodnocen, jinak vzniká nebezpečí mylné interpretaoe. Žárový pohřeb totiž sioe obvykle obsahuje pozůstatky lidské, někdy doprovázené
kTantitativně větší či menší příměsí pozůstatků zvířecích (které se mohou, ale také nemusí lišit velikostí, stupněm spálení, zbarvením, atd. ). Dosti často však v objektech,
které se svými vněj šími znaky neliší od hrobů a pohřbů lidských, tvoří obsah spálených
pozůetatk\1 pouze
a výlučně zlomky kostí zvířecích. Vysvětlení tohoto zjevu nespadá do
oblasti antropologického zkoumání, naší povinností však je poukázat na tuto skutečnost
a z ní vyplývají oí možné důsledky, které se týkají zvláště starších aroheologických výzkumů, jejich interpretace a závěrů,
Systematický výzkum populač ních skupin, to jest především poznání jeji ch entropologiokého charakteru a ze vzájemného srovnání vyplývajíc ích vztahů , je založen na kos trových i !árových nálezech,datovanýoh do širokého časového r ozmezí od neolitu až do st ře
dověku. Dosavadní výzkum přinesl již řadu zajímavých a té ž pro archeologic kou prác i významných výaledk\1,eoučaeně v šak stále rozšiřuje okruh problematiky a klade další a nové
otázky, jejichž řešení je ovšem zpravidla zase vázáno na získání a zhodnocení většího
počtu nových materiáld.~ešení vývojové problematiky jako celku (a to nutně v celoevropských souvislostech) i řady jednotlivých dílčíoh otázek proto spadá do spíše vzdáleněj
ší budoucnosti. Ale již dnes existují některé základní okruhy problémů, k nimž může antropolog přinést konkrétní a podle současného stavu bádání věrohodná fakta.
První oblastí,v níž můžeme zaujmout stanovisko na základě poměrně obsáhlého materiálu,jeou otázky vztahů základních kulturních a populačních proudů našeho č eského eneolitického období a navazující epocbl' doby bronzové.
Ojedinělé nálezy,které zatím nedostatečně charakterizují naše obyvatelstvo v ne olitu
a časném eneolitu, naznačují, !e antropologioká struktura byla v tomto vývojovém úseku
poměrně jednoduchá. Zjištujeme tu dvě základní typové formy a jejich vzájemnó mí še noe:
v průměru převažují formy e dlouhou, úzkou a vysokou mozkovnou, širokým če lem, středn~
širokým a! u!ěím obličejem, ni!ěí a širší očnicí a širším nosem. Postava je u mužů robustnější, u !en štíhlá, tělesná výška až nadproetřední; výrazně je vyvinut reliéf avalových úpond, a to v převá!né většině případd silněji, než odpovídá stupni robusticity
základní tělesné stavby. Prvý typ ee projevuje vývojově archaičtějšími znaky, především
inklinací obličeje a jeho komponent k nižšímu a širšímu utváření, dále větší rcbustioitou tělesné stavby a poněkud vyšším vzrůstem.Druhý typ má naopak tendenci k užěí a vyě
Aí konf1gurao1 obličeje a graoilněj ěí i drobnější tělesné konstituci . Druhý typ je zastoupen ve vyšším procentuálním podílu a svou asimilační sch opností naznač uje větší vývojovou progresivitu. Ve vět ší míře přebírá do své antropologi cké struktury jednotl ivé
znaky a komponenty typu prvého. Přev aha typových pysů t ~to druhé f ormy tedy oharaktftri zuje obyvateletvo,které považujeme pr o na š e území za výc ho zí neolitiokc-eneclitický autoohtonní substrát.
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Lid se šnůr..., v ou keramikou je charakte ri z,ov án shodnou antropol ogiokou s truktur ou, a l e
liší ee od autoohtonního oelku větší výrazno stí obou výohozíoh an tr opologickýoh typů.
'hary prvého typu jsou o beoně hrubší,maaivnP.jší a obsahují řadu vývojově archaiokýoh a!
primigen.níoh znaků . Výrazné nále zy tohoto typu, pokud jsme zatím mohli sledovat,se konoentrují především do starší fáze kultury šňůrové keramiky.Není tedy vylo uče no,!e první
pfedatavitelé populaoe se šňůrov ou keramikou na našem území byli charakteri zováni pře
vahou právě této (paleoeuropidní či oromagnidní) typové s ložky ve své struktuře. Podíl
druhého, jemnějšího (medi teranidního) typu podstatně stoupá v ml ad ší vývojové fázi šňů
rové kultury 1 jde však opě t o výraznější formu ,než jakou jsme poznali u pův odního autoohtonního obyvatelstva.V t éto eta pě zřejmě probíhá mezi oběma výohozími složkami intenzivní míl!ení, v Jehož průběhu získává znatelnou př evahu asimilačně echopněj:H jemněj§:!
torma druhého gracilnějšího a drobnějšího typu.Považujeme za víoe než pravděpodobné , že
pře• jieté znaky vzdál enější příbuznosti nevzniká lid ee šňůro vou keramikou z domáoíbo
proatředí, nýbrž přichází do Čeoh jako reprezentant en tropologioké oblasti , Jejíž dílčí
aložlcy ae aroheologioky projnují r ůz nými variantami kulturníoh proudů s bojovými sekerami a eekeromlaty.Nově vznikl é s truk tuře po a nt ropol ogické stránce odpovídají také ně
lcter4 delší nálezy, zatím ovšem jen o je dinělé, datované dalšími eneoli ti okými kulturami.
kulov itých amfor, jordanovské a ři vná č eké .
Druhým antropologickým komplexem, a t o bez nejmen8Í pochyby zoe la av6r ázným B jak od
čeakého domácího prostředí, tak od lidu se šňůrovou keramikou zřetelně odlišným, j e lid
kultur1 zvonoovitýoh pohárů.Jeho antr opolog1oký zjev j~ typi cký a vyhraněný, jenom snad
• malým podílem prvků, které vy ohá ze jí z hrubší a mas iv nější archaické formy. Lebka je
oharalcterizována krátkou, Hrokou a vysokou mozkovnou , která pH pr:ihledu shora mé okrouhlý nebo klínovitý obrys e t y picky o ploštěným týlerr..Obli čej m1> velké a beolutní r o1,méry,
je vysoký a ši r oký e vysokou dolní če li otí ; očnic e jsou vy~~í a zv lÁ~tě chBrakteristioký
je výrazný a silně prominující úzký noe , ve věti';ině př íp udl1 orlího tvaru. Na rN.dí l od
v5eoh ostatních dopoeud zmíněnýc h populací, které se vy zn ač ují kle štovitou for mou skusu
a plošnou,horizontální funkční abr azí zubů , přinAšejí příslu tiníc i kul tlll'y se zvonoovi tými poháry nůžkovitou formu zubního skusu: horní řezáky při ak uau po ně kud přesahují přes
řezáky dolní.
Z antropologického hlediska můžeme zcel a vyl oučit možnost vzniku ~vedeného typového
komplexu jakýmkoliv autochtonním vývojem.Podle našeho názoru jde nesp orně o invazní vlnu, jejíž původ patrn~ mueíme hledat na vzdál enějším jiho v ýc hodě ( ne j novějŘÍ antropologiok~ práo a uvažuj í nejspíše o oblasti Anatolie). Tento invazní proud je podle našich
výsledlro nesen převážně muži1 počet že n byl,zdá ee,velmi malý a podle některýoh indioií
byl doplňován přijímáním omezeného počtu žen z místního prostředí. Je pravděpodobné, že
skupiny lidu B8 zvoncovi tými poháry zachovávají poměrně dlouho s vo u sv éráznost 1 jistou
míru izolovanosti. Jak e8 toti ž ukazuje v pozdějším vývoji, objevují se antropologické
prvky - avšak ne již oelé typové komplexy - představitelů kultury zvonoovitýoh pohár~
v typologické struktuře kleeioké, vyspělé vývojové fáze úněti c ké kultury. Nepodílejí se
prakticky ve starší vývojové fázi této kultury, v její nejmladší f ázi pak se jejich podíl zase značně zeslabuje.Jak se zdá,jde o typioký případ dokonalé aaimilaoe ci zorodýo h
prvků. Naopak význačná shoda antropologickýoh vlastností
únětiokého lidu
j ako cel ku
e t~lesnými vlastnostmi lidu se šňůrovou keramikou nás nutí p řed po kládat bezproet ~ední
genetický vztah, logickou vývojovou následnost a pří slu šnos t obou populačnío h okruhů dn
tébo! vývojového antropologického trendu.
Na okraj probl ému můžem e jako zajímavost uvés t, že z naš eho území známe jediný př í
pad, kdy ne pohřebišti s některými atributy kultury zvoncov itých poh árů byli po h řbeni
lidé e antropoiogiokými vla!:!tnostmi tak zvaného "šň1ir o v ého" typ u . Domníváme 1:1e, že j d~
o převzetí oizi kultury nebo některýoh jejích p r vků , r ,io b n€ ,Jflko 1, rlaHíoh nĚ'k<'l ikfl n4lezů mimo naše uzemí , známých z J i tera tur y . !'!'3nÍ v f, ak dNiud sni crl nás , ani oil,',m.d :: n túc
případ opačný , to je et,že by 0FJobn net,o osoby "zvcnrrw,;hC'" ty r'. 1 byly pchfhe ny :a n t r : hut:v
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keramiky nebo některé jiné .
pro doplnění obrazu eituace v období eneolitu je tře ba uvés t , l• jako
další ekupinu,opět jiným zpdeobem evéráznou,ee specifickým1 ryey antropol ogického zjevu
i atruktury, jsme poznali představitele tak zvaného baalberekého kulturního proudu kultury s nálevkovitými poháry. Nositelé tohoto kulturního komplexu ee antropologicky výraznl liší od lidu s kulturou zvoncovitých pohárd a v mnoha ohledech i od populace 88
šňlU'ovou keramikou.Koeterné nálezy charakterizuje dlouhá, úzká a středně vysoká mozkovna
•• lirším čelem a protaleným týlem,nízký a poměrně úzký hranatý obličej se širokou dolní čelietí. Dolní čelist je dále nízká s krátkými, širokými a šikmo nasazenými rameny,
tvary očrrlo a nosd nejsou jednotné. Zvláit~ nápadné jsou u předetavite ld baalberakého
kulturního okruhu malé abeolutní rozměry lebky i poetkraniálního skeletu, značná gracilita,projevující 88 1 u mulekých koster,a zvláště pak nízkoroetlá poet ava1těleená výška
muld dosahuje v prWDlru jen asi 157 cm, maximální zjištěn~ byla 159,4 cm, u len vychází
p~ěr asi na 150 cm.Přitom antropologické formy projevují vyšší etupeĎ vnitroekupinov,
heterogenity a známky elo!itějěí vnitřní struktury.Odlišnost baalberaké skupiny se projevuje i ve •rovnání • n'1ezy autochtonního neolitioko-eneolitiokého prostředí, VČ8tnf
nilezd • kulturou nilevkovitýoh pohárů.Proto!e však naše znalosti neolitického prostře ~
dí jeou značně omezené malým počtem nálezů, nemůžeme zatím vyloučit případné vztahy či
analogie třeba pouze k některým dílčím skupinám.
Lid únětick4 kultury, časově navazující na období eneolitu, představuje 1 v antropologickém smyslu pokračování tohoto výYoje.ProjevuJe se nám jako produkt velkého prooeau
míšení a stmelování místních eneolitických složek na antropologickém základě nositelů
IĎ\U'ová keramiky.Skupiny únětioké kultury charakterizuje dlouhá, úzká a vysoká mozkovna
vltšinou pentagonoidního obrysu a zpravidla s protaženým týlem. Tvar obličeje je v pr6měru u!!í, a vylší dolní čelistí, střední očrrloí a středním al širším nosem1 hlavni ve
tvaru obličeje a v morfologii jeho detailů se projevuje různá kvalita a původ aeimilovanýob prvků. Postava je pomě~ně ětíhli a dobře vytvořeným, někdy relativně vtz,azn~jlím
•valovým reliéfem, těleeni výška je nadprostřed.ní al velká jak muů _ (průměr asi 170 om)
tak 1 !en (~růměr asi 160 om). Podrobný texonomioký rozbor antropologiokýoh vlastností
a struktury únětiokébo lidu dovoluje rozeznat tři základní tvarové komplexy, kter4 se
zpravidla projevují ve vz,jem.ně amíěenýoh formáoh a jen v menším poětu pfípadd ve formioh bli!5ích typovým vzorům.Kvantitativně výrazně dominujíoí podíl forem, dílěích komplexd i znalců ve struktuře únětiokého populačního oelku pfedatavují vlastnosti, které
jsme poznali u lidu ee šňůrovou keramikou. Tuto formu proto povalujeme za výohozí a za
eilladn.í pro utváření tělesn,ho vzhledu a skupinová struktury únětioklho obyvatelstva.
Přiblilnf ve stejném kvantitativním podílu, jaký jsme shledali již jak v eneolitickém
proatfedí autochtonním, tak i u lidu se šňllrovou keramikou, je zastoupena vývojově primitivnější a archaičtější elo!ka,hrubší a masivnější typ,který genetiolcy vyoh&zí z mladopaleolitiokáho období. Třetí tvarový komplex wiětick, struktury vychází z typu, který
dominoval u noeiteld kultury zvonoovitýoh pohár~. Jeho fyzioký vliv je malý1 propočítá
me-li jeho kvantitativní účast pfímou 1 dílčí v ovlivnění jednotlivých znaků, vyoh&zí
podíl maximálně ve výši asi jedná pětiny typovýoh prvků. Tento typ podle všeoh dosavadníoh poznatkd vstupuje do procesu míšení a stmelování e určitým zpo!děním ~ můleme uvalovat pfípadně i o jisti dočasná izolaoi - jeho splývání se začíni projevovat až v pře
chodu ze atarowiětioké do vyspělé únětioká fáze . Výraznd typová formy se však rozpadají
a jejich podíl se projevuje jen v jennotlivých dílěíoh znaoíoh smíšených forem nebo jen
v určitém ovlivnění nových antropologiokýoh komplex~. Pdvodni (armenidní č i d1naridní)
forma je plně asimilována ostatním prostředím; intenzitu tohoto prooesu dokládá i další
vývoj z klasické do mladší únětická fáze, kdy pozorujeme dalěi význačný kvantitativní
dbytek všech vliv~ a prvků původního "zvoncového" typu.
V celém množství únětiokých nálezd se nám zatím ne podař ilo objevit žádné zřeteln~ j bí
stopy vlivu av,rázného typu baalberekého lidu.Je mo žné, že jeho kv antitativní podíl tyl
kultury

šňdrové

Konečně jeětě
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nepatr ný a ae

'1 e oP dokonal á i krátkodobá,ově~m oe můžem~ ani vylouéit možnost, že pří

al uoníoi baalbereká skupiny ee únětického otmel ovaoího prooesu vůbeo nezúč astnili.Jinou
otázkou,kterou ee zde nebudeme zabývat,ale považujeme ji za zajímavou,je jietá analogie
forem 1 struktury baalberekého li du e kostrovými nálezy,da tovanými kulturou knovízskou.
Druhým t ématickým okruhem, o němž ohoeme refero vat , je oblaet vztahů lidu Juž1okýoh
popel nio0výoh polí. Pozůe tetky t ohoto lidu se doohov a l y prakticky jenom v žárových hrobech , tak že antropologické posouzení má k dispoz ic i jen ome zený poč et klasi ckýoh ta.x onomiolcy závafnýoh zna ků. Vzhledem k řadě pomoo nýoh ohar akte ri e ti k a rekonst rukcí na korelačním pod kla dě jeou však antropologioká indioie
v mnoha smě re c h d o s tat e čně podloženy;
poaouzení napomáhá i pomlírně zna čné kvantum prozkoumaných materiálů a je jich v nitroekupinov é erovnávání, 1 meziskupinová por ov nání žárovýob R kostrov ýc h nál ez ů z různýoh č a
•ovýob období a kultur.Na tomto základě mů žeme kone t atovat,že pozůstatky luži cké ho lidu
•• •1zna čují vysokým stupněm homogenity, která dov oluje us uzovat na s hodné základní tě
leené •l astno eti a pravděpod obně i jednoduchou typologiokou strukturu. Věe ohny doposud
poznané vlas t nosti lidu lužiokýoh popelnioovýoh polí potvrzují předpoklad, že jde o antropologický oelek zásadně odliňný od lidu a únětiokou kulturou a o genetioko-antropologioký vývojový trend zoela jiného oharakteru,nežli jakým se vyznačují nositelé obecně
pojatého lidu bojovýoh seker.Podle všech okolností př ichází,a t o patrně invazní formou,
• lužiokým lidem do č esk é oblasti nový antropologioký komplex a účastní se dalšího vývoje .K tomu je snad na místě uvéet, že mlsd čí nálezy,datované kulturou elezekoplatěnio
kou, již •ykazují vy šší s tu peň heterogenity . Tato formaoe se mohl a vyvinout přimíš ením
dalších typovýoh prvků k pův o dnímu lužiokému základu, ov šem zatím nemůžeme vyloučit, že
jde o jinou, ovšem do značné míry pří buznou strukturu téhož trendu.
V t éto eouvieloati narážíme na svého času diakutovanou a u nás již hiatorioky v negativním smyslu vyře šenou otázku slav ini ty lužického lidu popolnioovýoh polí, k níž p~
antropologioké etránoe a ž dosud nebyl vysloven žádný podložený závěr.Jestliže poneohá.me
stranou všechny hist ori cké a kulturní aspekty a soustředíme svou pozornost jen na principy ant ropologic ké, můžeme rovněž op odstatněně považovat otázku za vyřešenou. Charakte
rietiokým znakem luiiokého lidu, a to i jeho mužských příslušníků, je drobná, ~tíhlá a
nízkorostlá postava s d obře až výrazně vyvinutým svalovým reliéfem; podle rekonstrukce
dochovaných znaků s oudíme na kratší formu mozkovny se zaobleným a jemně modelovnným týlem, na drobný, snad nižší a š irší obličej, slabě profilovaný a s nízkou dol ní č elistí ,
jejíž ramena jsou krátká, úzká a š ikmo nasazená. Všechny nálezy dokládají o beoně nízký
stupeň sexuálního di morf i zmu.Typ lužiokého obyvatelstva se zřetelně d ifer enc uje od úně
tického lidu a představuj e populac i odlišného etnogenetiokého původu.Na na š em území patrně proohází intens ivním prooeeem míšení
a asimilaoe nov ýo h prvků; v mladší v ývojové
fázi ae aioe objevuje poněkud vyšší variabilita forem a ur či tá nehomoge nnost struktury,
nepřekračuje však p odstatně meze základního graoilního a drobného konstitučního typu. ~
Ke vzájemnému srovnávání máme k disposici do značné míry representati vní množství
koatrovýoh pozůstatků naěioh etaršíoh i mladších slovanských populačníoh skupin ( no zatím ovšem nejetar§í nálezy pražského typu). Problematikou vnitřní an tropologioké struktury jej ioh celku se budeme zabývat až v následuj ící témat i cké č ást i ; pro náš bez pr ostřední účel stačí pouze konstatovat, že vůdčí slovanskou formu, známou až z pozdějších
kostrovýoh hrobů, charakterizuj e antropologioký typ spíše robustnějš í a vysokorostlejší
s většími absolutními rozměry, dlouhou a v ýr azně modelovanou lebkou i absolutně velkým
a dobře profilovaným obličejem. Již prosté a obeoné porovnání obou tvar ovýoh ok ruhů lu!iokého a pozdějšího slovanského - vede k záv ě ru, že mezi oběma antr opologi ckými kompln:y jsou tak zá sadní rozdíly, ž e o případném p;ene tioko-vývoj Mém vz tabu nemůžeme ani
uvažovat .
Složitá problematika našeho slovanského obyvatelstva t v oří t řetí té mat ický komplex,
k němuž v našem pojednání chceme uv é st některé n ov ěj ší poznat ky an trop olo p;iokého výzkumu. Soubor elovanskýoh populací se ne. •í~emí Čech pr oje vu;J e j ako zn a čně ha t<Jr ogenní ko:1 -
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glomerát an tropC'lr, ,•i ok.i'o h t,y pť: , sr.,Í Ře nýo h tyµo výoh fo rem a znakovjch k om pln ů . Pr1\měro
vou oharakter i etiku t oho t o r.elku mMeme ohápat t Áměř do slovně - znaky se koncentrují do
•tředovýoh kate gori í . Jestl i že vš ak ea pokus í me dif erencovat oelý soubor z hledisek ~aeových a ge og rafickýc h, zjletíme, že Jedn otlivé pr oudy a skupiny zpravidla mají n~kter~
•vé antropologicky epeclf1oké oharalcter1stiky . V obecném pohledu jsou teto svéráznost
a jednotlivé diference, tvarové odchylky a zvl á H noeU,zfejm~ váz!Úly na lcmeno"Té a v nikterých detailech 1 rodové vlaetnosti. Př&sná epec1fiknce těchto rozdílů bude ot 4zkou
dalšího u tenetvního a intensivního výzkwnu, v němž nemalou úlohu bude hrát vyhodnocování tak zvaných epigenetických znaků, jejichž kvalita a frek vence může dosti npolehlivi
prokázat stupeň vzájemr.~ příbuznosti srovnávaných tlílč íoh ekupin. JU nyní v ~ak n elo"Tanském komplexu rozaznávrune dva základní tvarové, nepoohybně i Tývojově a genetiolc:,
podmíněné a vymezené trendy,ktaré ea vzájemně odli š ují ze j ména ve starší historick~
zi slovanského oaídlení,a to nejen po stránce !yzické,ale 1.řejmě 1 po etránoe apolečen
ekýoh v i tahů.První antr opologioký komplex ee vy z načuje monší heterogenností typologick&
atruktury: převažují zde formy antropologického typu,který jeme podle maximálního kvantitativního zaatoupeni na dvou důležitých elovanskýoh lokalitáoh pojmenovnli pracovním
názvem jako typ libicko-mikulčický.Předetavitele této antropologiok~ formy nacházíme r.A
hřbitovech, které pat~ily ko ulovanským hl.'adiltím, ~glomeracím městského typu, nebo vojensky důležitým etředie~ům. Funkční analýza této po~ulačni elolky naznačuje, f.e její
členové nebyli systematicky zatěžováni tělkou a vyčerp~vaj í oí fyzickou činností; oaoby
• více nebo až se značně vyv i nutou muakulaturou představuji funkční typ poměrně jt11nněji
modelovaný. Z díl č íoh charakteristik dále můžem~ uyéet na příklad relativně lepší ateY
chrupu, a to jak po stránce funkčního opotřebování,tak i po ~tránco zdravotní1 tyto indicie nasvědčují obeoně lepším podmínkám Yýživy a 1,pe upravované otravě.
Druhá slovanská složka je typologicky i tvarově podstatně heterogenněj~í a oč1vidni
vychází z jiných (a pravděpodobně 1 různých) genetiokýoh z~ladů než první komplex.Tvoří ji značně různorodý soubor typů, tvarovýoh komplexů a znaků1 její představitelé jsou
poohováni na hřbitovech převážně venkovského charakteru a patří podle všeoh okolností
hlavně zemědělským skupinrun.
Tito lidé jsou oharakterizováni známkwni přizpůsobení al
mimořádně nliročné a zřejmě vyčerpávající fyzické práo1, komplexem znaků hrubě modelovaného hyperfunkčního typu. Jej i uh ohrup je eilněji,někdy a! mimořádně silně funkčně opotřebovaný,zuby i čelisti vykazují vysoké prooeuto zdravotních závad, na příklad velkých
a četných zubníoh kazů,četnějěíoh a rozsáhlejších hnisavých čelistních prooeeů.Není poohyb o tom,že strava těohto lidí byla jednoduchá, možná jednostranná (převálně rostlinného původu), málo upravovaná, a snad obsahovala také vyšší podíl abroz1vníoh činttelO
(na příklad kamenné drti v mouoe).
Antropologický výzkum předalovenokého prostředí jeětě nepokročil natolik,abyohom mohli uč init jednoznačný závčr,e.le podle dílčíob poznatků se zdá.,h ganetické koř'eny t6to
druhé skupiny muoíme hledat především ve vývojově autochtonních oložkáoh našeho starěí
ho obyvatelstva. Pak tedy se nám první skupina, charakterizovaná vůdč ím etaroslovanekým
typem, jeví jako invazní proud, který vychází z populační oblasti, její! antropologioké
vlaatnoeti a genetioko-vývojůvý trend jsou analogické a velmi blízké (vzhledem k č aso
vému rozpětí a možným vývojovým trnnsformaoim zatím nemůžeme říci, že identické) tomu
komplexu, který jsme Obflcně charakterizovali jako soubor populací s kulturami bojových
seker (tedy z okruhu,z kter ého se podle všech indicii také diferencují i keltské i ~ermánské proudy).
V mlad oím obd obí vývoj e ol ovansk ého obyvate lstva Čeoh doc há zí k pomě rn, inten 1. 1vnímu
vzájemné ~u mí§en t ztí č a s tně nýo h složek,aniž by v~ak doš lo k úplnému ee t r ení v ěe o h ro~dí 1 ,~ ve :'yzi c k•i 6 tyl,>OVé afé ře. Skupiny, svými pe neti c kýml koř e ny nee lovane ké, po kul turnf
atr ~noe po t rně tl!J it:r,om o p l ýv11 ,H o vytv :if„,J í e p1iv odn í m1 slovenským i eložkami nov~ etn1 kum,~1e v nel:to r y~ t. !il '1n ~ír.t co ~r.íc h ( enn~ r odec h ) dokonoe uu býv fl j Í v ě t ňf h o e p~ le č ene k~ 
l! o v,ý ;: narnu H vy"·Jí h,. tJ<· <' '.·H ni h<- 1,1,e t,!vení :
n~ s v{>d,~ uj "' t 0rnu výv o,1 Jem něji!óío h f un k č 11{d1

r,-

lOfl

typ~

del1Hml Ptri l.uty n11 ~rc,1,11Jo,doÍ{ 1"tw z.lo vu ri,1d1·nz~n}ch ::1 kuplnr;k,
Vývo ,Jový proces etru"llov .w í a <\O]lflilucn a nt.ropc,}oi,:iokýo h prvkť1 v průb.Shu slovanakého
období nepro bí h4 .1ednotn;;. R shodně n" ool tÓm n'l i'i em :·1Mr.rí. Některé udrzu,Hoí se 1 zřejmě
novl vznikající odlil'inoati mezi ,1f;dnotlivými !!kup i nam1 ,Jsou patrně ovllvněny rozdíl y
v ekologiokýoh a ekonomiokýoh podmínkÁch, v ~oolÁlníoh vztazích a v nepoeledn{ řadě té!
• r~zném stupni endogrunie a izolace; lok~lné bude t řeba uvazov~ t o rektorech kontinuity
1 migrace místní ch skupin 1 o iro1graoi cizorodých prvků,
V závěru ch ceme uvést je ště některá obeonR po1.orov~ní , kt~r1 vy.,1 ýv nJi z prú~e našeho
•ýzlcumu a je.)iohž platnost, pokud bude prověřeni-\ 1 dalšími poznatky, m!H,e véat ke stanovení základních výv ojových zákonl toutí. I-'ředev~ím konstatujeme, žo v průběhu vývoje
od nejstarších období až prakticky do sou~Rsnoati ne zvyŘuje alo7.1toat antropul ogio kýoh
forem a struktury popula č n íoh celků.Nej3tarěí ťorina.oe ,jsou oha.r1-1ktc rizovó ny č 11::ito Jenom
jediným vtld č{m typem a omezenou vnriaoí komplnu znaků nebo jednoducl!ou stn1kt urou, danou dvh1a základními f ormami a jejich nnv ,.ájo1;: R111íšen ými tvary. Základní an tropologi cké
formy se při tom kryjí e představou typov 1ho vzoru, nebo ee mu značně při blH.ují; podíl
amíěenýoh forem je rele.tivn~ malý, Vývoj postupuje dvěma hlavními oofltamL l'rv nj , jednoduMí, je charakterizována 1:1tabilhaoi a p řo·~ívání rn základní f or my , lcte rá aloe pr odě lává
jist, vývojové změny v některých dílčích ,n ncíoh nebo 1 celkové (např . graoilizaoe),ale
nedochází k podetetnějlií změně typ ovt1 ho ko1rple:r. u ,:neků . Drur1á, eJožitěji'íí oeeta vývoje ,
je především (a mc 1. ná výlučně ,prot ože pro Jiný vznik nových forem neznáme žádné doklady
ani indicie) pocw.íněna mí§enjm z~klRdních fcrem1vzoiká struktura s roen~ím počtem pů vod
ních forem, typových vzorů a vy§ěím počtem míšenců.Nově vzniklé smíšené fo rmy opět podléhají výše uve dené zákonitosti.Jednak ee etabilizují,zaohovávají nový základ vzniklého
komplexu a s dílčími vývojovými změnami přetrvávají.Druhý směr vývoje nově s tabi lizovaného typu může vé st o~etou mí§ení s dalšími obdobnými formami nebo 1 e původními jednoduchými typovými formami ke vzniku sl ožitěji kombinovaných forem, které se pak opět mohou bud stabilizovat, nebo dále mísit; naopak ovfem může , v souladu ee zákonit ostmi gene tiky, dooháze t ke zj ednoduifování tvarových k ompl ex ů , vymi zení, asimilaci nebo rozplynutí
podílu některého z původníoh typových prvki.\. Faktory míšení, asimilace, izolace a endogamie, migrace, stabilizace a přetrvávání i dal~í vytvářejí velmi š irokou variační škálu možností, jež u.rčují typové a tvarové apektrum historicko-vývojov ě mladších p opulač
níoh skupin, Vývojový procos je tedy oharakterizován přibývajícím počtem nově vznikajíoíoh emí~enýoh komplexů a fixovaných emiBených f orem;etruktura populač ních celků je pořád složitější
a zvyšuje ee počet v ní obsažených kompone nt, j ejichž vzájemný kvalitativní 1 kvantitativní poměr pak strukturu a celek určuje. Přit om u emíňenýoh forem naoh4zíme v podstatě dvě možnosti křížení:bud dochází k převzetí dílčího tvaru ne bo znaku
v pdvodní podobě (stavebnicový typ míňení),anebo vzniká pravý smíšený tvar,to jest mezi
oběma výchoz ími složkami interpolovaný etředový,průměrem vyjádřený tvar (průměro vý typ).
Je ovšem mo?.né, aby se obě možnosti míšení uplatnily i společně, u jediného individua,
eamozřejm~ u r-Ozných znaků.
Vývoj v~eoh forem, at už jde o tvary jedncducbé nebo o složitější komplexy, je podle
dosavadníoh pozorování zcela l ogický, pozvolný a postupný. S výjimkou dosud uepokojiv~
nevysvětleného, relstivně krátkodobého průběhu tak zvané brach1cefalizace, obecného výrsznébo zkráoení hbek v priiběhu lJ .- 1 5. stol. n.l., neshledáváme žádné prudké zvraty,
radikální změny tvarů, ani vznik nelogiokýoh forem. Z toho usuzujeme , že j ak jednotl1v6
formy, tsk také populační struktury mají tendenci vyvíjet ee v mezíoh variace výchozího
komplexu znaků, a že ve avém vývo ji udržují a zachovávají daný genetioko-antropologioký
trend;vybo čují jen v případech míšení s formami,kt eré patří trendu jinému.Přesná formulace tohoto pravidla bude ov3em n1ožná až po shromáždění a o věření dalších d okladů ,které
tomuto přfldMžně f orir.ul ovanému teor e ti ck'5mu pi·edpokle.du vy tvoří spolehlivou základnu, To
kone čně plutí i o oete.tních zde uvertených n,Szorech a závěrech,kter é samozřejmě vycházejí ze souř.aon f. ho . č 1H1 to znl'lčnl; ne ,.í plného st w,u ne ;;i ch znalo A tí a nej eou vždy fundovány
e

109
plně

reprezentujícími materiály1teprve další eystemetioký výzkum bua vyvr,tí

nebo potvrdí a doplní naše

či

pozminí

dneění představy.

Výbir praoí k jednotlivým

tématům

a

dílčím

otázkrun

Reolitioké osídlení
- Antropologiok~ materiály k nové konoepoi českého praviku: neolit a autoohtonní eneolit. AR XVl 1964, 564-57).
- leolithieohee Einzel- und Fam111engrab von Blučina (Bez. Židloohovioe bei Brno). Aota
Univ. Carol. Biologioa 1965, 9-14 .
- Antropologioké zhodnooení kostry z volutového hrobu v Berounl. AR XXX 1978. 547-549.
Lid• kulturou šňůrové keramiky
- Zur Anthropologie der bobmisohen Sohnurkeramiker,207-216, tab. XXI-llIII in1 M. Buohvaldek, Die Sohnurkeramik in Bobmen. Aota Univ. Carol. 1976.
- Koatry ze šňdrového pohfeb15ti v Polákáoh, AR XX 1968, 291-293.
- Die anthropologiaohe Analyae der aut dem aohnu.rkerami•ohen Griberfelde von Vikletioe
geborgenen Meneobenreete, 257-283 in1 ».Buohvaldek, D.Kouteokj, Vikletioe ein aohnurkeramiaohea Graberfeld, Praehiatorioa III, UK Praha 1970,
- Antropologioké zhodnooení koaternýoh n'1ezd s hrobd šňdrov4 kultUJ')' v Konobr!íoh a
Obrnioíoh, AR XXXI 1979, 2)-26.
Lid a kulturou zvonoovitýob pobú-d
- Lid• kulturou zvonoovitýoh pohád. Antropologiok~ poznatky o populaoi v Čeoh,oh, PA
LV 1964, 432-478 (• M. Blajerovou).
- Koetrov, pozdatatlcy z pohřebiště kultury zvonoovitýoh pohb-d v Moohovl,1965,arobiv AÓ.
- Antropologioká zhodnocení kosternýoh nilezd z brobd KZP v Prase,AR XllII 1980,132-133.
Skupina b&alberak,ho typu
- X antropologii ěesk, baalberek, skupiny lidu kultUl'Y nilevkovitýoh pohú-d,PA LX 1969,
488-497.
- Bigenartige anthropologiaohe Merkmale der bohmiaohen Baalberger Gruppe (Triobterbeoherkultur}, HOMO XXI 1971, 98-100.
- Koaterná pozdetatky baalberek, skupiny lidu e kulturou nilevkovitýoh pohbd s Makotřas u Kladna, 1971 in1 Ponte• Arohaeol. Pragenaea.
Vztahy populačníoh skupin v eneolitu až době bronzov,
- Koetrov~ pozdetatky m~e a novorozenoe s hrobu s kulovitými amforami z Bl5an,o.Podbořany, AR XVI 1964, 167-169.
- Antropologické materiály z nových výzkumů neolitu a doby bronzov, v Čeohioh, Crania
bohemioa I, AŮ ČSAV 1964.
- Beue Erforeohung der tacbeohiaohen Populationen aue dem Neolit und der Bronzezeit,Anthropologie II, Brno 1964, 49-69.
- Antropologický rozbor pohřebiště 5ň'IU'ové a ú.nětioké kultury v Praze - Čakovicíoh, Arohaeologioa Pregeneia I, Praha 1980, 101-121.
Lid• únětickou kulturou
- Antropologický posudek kosternýoh zbytků v hrobeoh l - 4 (Brodce nad Jizerou), PA XLV
19'54, 319-324.
- Kostry z únětické jámy v Klučově, AR VII 1955, 592-594.
- Výsledky antropologiokáho zpracování kostrových pozůstatků z Hrušova, AR X 1958, ~09-311.
- Antropologioké zhodnocení lebky z Kralup - Lobečku, AR XII 1960, 169-1 72.
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- Antropol op1ok,1 posudek o tělflenJm poz1iut&tlcu 7,e Nioel, /li{ X.X.Ill 1~71. 679-682.
- Kostrové pozůetatky li t om~řic k é ekuplny lidu a únP.ticlcou kulturou,Crauia hohemioa Il,
AÓ Č SAV 1974 .

- Koetry z

hrobů úniítiolcé kul\.W'y na Litorniiř1 c ku , PA U.:' 1 979 , :i40-)~2.
- AntropoloP,ioké zhodnocen{ kosternýoh nále 1. ů ún~1 ic ké kultury~ Prnhy-Čimio,Arc haeologica Pra~ene1a I , Praha 1980 , l ,S -16G.

Populaoe lužioké kultury
- An tropoloRioký rozbor luž J c.cýoh žiirovýoh hro b ů z Hruiiova , hH V 1953 , '.)9 7-602 .
- Antropologický rozbor žárových pozůst a tků ze skalických hr obů , PA XLVll 1956,)07-)09,
)1).

- Zaj í mavý doklad lidojedstv í T mladol užio ké kultuře, 1956 , archiv AÚ,
- Doaavadní výeledky antropologioké ho rozboru luž1okýoh žárovýoh pohfbů z ňeekýoh zemí,
PA XLIX 1958, 559-582 .
- Antropologický rozbor lidekýoh ž árov ýc h pozůstatků z lužických pohřebi5\ v Oetí nad
Labem - S třekov~ II a v Ží rov ioíoh, okrAa Cheb. Kap.VII,195-232, 27)-290 in: E, Pleel,
Lužická kultura v eoverozápadníoh Čech áo h. Monumenta arohaeologioa VIII, 1961.
- Hedb~žný antropol op,io ký ro zbor žárových pozůstatků z lužického a elezskoplatěniokého
poh ře bi š tě v Opat ovioíoh n.L., PA LIII 196?, 67-76 .
- Žárové pozůstatky z l už i ckého p ohřebi ~ tě v Hru8ově, AR XVI 1964, 500-501.
Obyvatelstvo v období knovízské kultury
- Lid•ké kosti z knovízskýoh j am v Břeštane oh, AR VI 19 ~4, 751-752 , 769-776,
- Antropologiok á problematika kostrových hrobů knovízské kultury v Čeoháoh,PA LXII 1971 ,
324-36).
- Lidské kostrové pozů statky z knoví zského sídli~tě u Mutějovic, AR XXIV 1972, 612-61) .
- Anthropologisohe Problematik der Knovízer Kultur, HOMO XXII 1972 , 12-19.
- Lidské kosti z knovízských s í dlištní ch jam v Blažimi, AR XXV 1973 , 38-)9.
- Kostrové materiály knovízské kultury ze severozápadních Čech, Cr ania bohemioa III, AÓ
ČSAV 1974 .
- Kosterné nál~zy ze sídlištních j e..m koovízeké kultury v oeverozápadníoh Čeohách,PA LXX
1979, 21-40.
Né.lezy bylanské kultury
- Kostrové pozůstatky z hrobů bylanské kultury v Březně u Loun, AR XXI 1969, 389-390,
- Kostrové pozůstatky z pohř ebi§tě bylanské kultury ve Stradonioíoh u Loun,AR XX.II 1970,
540-543.
- Lidské žárové pozůstatky z objektů bylaheké kultury v Polákáoh, 1977, archiv AÓ.
- Lidské kosterné pozůstatky z bylanských objektů v Polé.káoh, 1977, archiv AÓ,
- Antropologická sonda do populačního prostředí bylanské kultury,AR XXXII 1980,187-194.

Halštatské a laténské období
K problematice prvé poloviny prvého tisí ciletí př. n. 1. (na základě antropologického
rozboru lárového pohřebiště v Nynicích u Plzně), AR XXI 1969 , 626-641.
- Pozdně hal š tatské kostrové pozůstatky z Dobroměř1o, 1976, archiv AO.
- Antropologická charakteristika laténské skupiny z Makotřas, FA LXIX 1978, 145-170.
Popula ční skupiny v době římské a stěhování národů
- Kostrové pozůstatky z doby s tě h ování n árodů, odkry té p ř i výzkumu v Mochově, PA XLIX
1958 , 472- 477.
- Antropol ogický r ozbor !árovýo h pozůstatků~ pohřebiětě římského období v Ti š icích, PA
LIV 1963, 438-466,
- Lidské pozůs t atky ze ž árové ho p o hř e b i š tě doby ří msk é kul tury v Lužci nad Vltavou ( o.
Mělník), PA LXI 1970 , )78-393 .
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- Lidské žárové pozůstatky z pohřebiště římského období v Třebueioíob, okr.Kladno. Ode·ndino do tisku pro Monumente archaeologica.
- Koeterné pozůstatky z doby stěhování národů, odkryté v Lochenicích, 1978, arohiv AO.
- Lidské pozůstatky z pohřebiště římského období v Ploti~tíoh nad Labem, PA LXXI 1980,
335-359.
Období hradištní - otázky élovanakého osídlení
- Slovanské kostry ze Staré Kouřimě, PA XLIV 1953, 363-368.
- Kostrové pozůstatky slovanského obyvatelstva na Staré Kouřimi. První část - kníleoí
pohřebUtl! "U Libuše", PA LI 1960, 294-331 (apolu a M,Blajerovou a R.Palečkovou).
- .lntropologioký příspěvek k poznání slovanskýoh populaoí v Čeohách. Slovanské pohřebii
tě z poloviny 10, stol. z Brandýsku u Slaného, PA LII 1961, 631-642, 650-651,
- K některým otázkám antropologického výzkumu starých SJovanů,
Vznik a počátky Slovand
IV 1963, 335-355.
- Nové hledisko v typologii starých Slovanů, AR XVI 1964, 704,741-746 (spolu• M,Stloukalem).

- Ant ropologický příspěvek o obyvatelích Staré Kouřimi. Kap. XI, 281-289 in1 M. Šolle,
Stari Kouřim a projevy velkomoravské hmotné kultury v Čechách. Academia Praha 1966.
- Die Sozialuntereohiede 1m Spiegel der Anthropologie der altslawiaohen Oruppe von Alt-Kouřim, A.nthropoa 19, Brno 1967, 144-147.
- Kostrové pozůstatky "vampyrů" z Radomyšle, AR XIX 1967, 489-500.
- Antropologie staroslovanské skupiny z Lahovio u Prahy, PA LXIV 1973, 393-462.
- Předbělná antropologioká analysa lidských pozůstatků ze slovanských hrobů I - VII na
Závisti, AR XXVII 1975, 513-515.
- Koetrov4 pozůstatky z hrobd VIII - XIV slovenského pohřebiště na Závisti, 1976,arohiv

AO.
Rdzn,
~ Slovanská trepanaoe z Moravan u Pardubio, AR VI 1954, 635-636, 647,
- Zur Problematik der vor- und fruhgeaohiohtliohen Sohadeltrepanation. Anthropologiaohe
Wertung einiger Funde aus Bohman, Anthropologie V/3 Brno 1967, 3-34.
- Ein kunstlioh deformierter Kindersohadel aus der Zeit der Volkerwanderung (Fundort
Luleo nad Vltavou, Bez. Mělník, Bohmen), Anthropologie VII/2 Brno 1969, 11-17.

J. Choohol1 Die anthropologisohe Forschungestelle des Arohaologiaohen Institute der
Tlloheohoslowakisohen Akademie der Wiesensohaften, Praha. Die kurze thiersicht einiger
Sohlusae, Erkenntnisse und methodisoher Vorgange, die im Verlauf der 30jahrigen Porsohungstatigkeit der spezialisierten anthropologisohen Arbeitsstelle des AI erzielt wel'den konnten,1st vor allem ale Information !ur die Arohaologen bestimmt. Die Forsohungeautgaben und die methodisohe Zielsetzung werden in Form einer freien Abhandlung wiedergebens die Aufmerksamkeit gilt ferner den folgenden drei Hauptproblemen: 1. Beziehungen
pri.marer Populationsstromungen des Neo- und lneolithikums und der daran anknupfenden
Bronzezeit (die Heterogenitat autochthoner neolithisoh-i.neolithisoher Populationen, der
Kultur mit Schnurkeremik und der Glockenbecherkultur sowie der Baalberger Oruppe; dia
einheitliohe anthropologisohe Basis der Trager der Kultur mit Sohnurkeramik und der Aunjetitzer Kultursdie teilweise Aseimilation des Type mit der Glockenbeoherkulturs 2. Der
Kontaktraum der Laueitzer Kultur und die anthropologisohe Auffassll.Dg der Slawinitat der
Trager der Lausitzer Urnenfelderkultur (eigenwuohsige anthropologisohe Eigensohaften,
die von denen der Altelawen abweichen); 3. Die Problematik der Slawenbesiedlung Bohmene
(altslawiecher Leittyp; abweiohende Arbeite- und Sozialbereiohe; Assimilation lok&ler
Komponanten).
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Abeohlieeeend werden allgemeine Beobaohtungen zueammengetaaat, die aut die Kenntnia
elementarer Entwioklungageaetze geriohtet einds die anwaohaende Kompliziertheit antbropologiaoher Typen und der Struktur von Populationskomplexen, eineraeite dank der Stabiliaierung und dem Portbeatehen ant.h.ropologiaoher Pormen, andereeita dank neuen gemiaohten Pormen und deren unYollkommener Wiederetabiliaierung,Aaaimilation und Entwioklungaabwandlungen, ferner die Auffaaaung der Regal der andauernden genetiaoh-anthropologiaohen Entwioklungatendenz. Der Aufaatz wird vervollkommnet duroh eine Auawahl von gewiohtigeren A~beiten, die aioh auf die einzelnen Themen und Teilprobleme beziehen.
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X a v á n, J.a Hrací k'1ien z Libice nad Cidlinou, PA 66, 1975, 438-449.
I r , 1 i t , o. , ffedměškovak, kfeslanatví a ěeakf podíl na ohrietianizaoi Polaka.
Z tradio alovanak, kultury v Čechách. UK Praha 1975, 41-49.
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akf zpr avodaj 3, 1975 , 11- 12.

J. ,

121
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AR 26, 1974, 277-278.
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K• r t í n • k, J., Svojšín u Stříbra - kostel Petra a Pavla, Sborník okr. IDllzea v Ta•
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R• 1 c ber to v á,
K děj1nrun a výstavbě elonnskébo kláštere na Súavě, Pam.p4oe 1974, 209-226, 255-256~
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R 1 o h t e rov á, J.1 Zaniklá středověká osada Lhota u Smeona, AR 26, 1974, 628-630.
Ry n • š, v. a Hietorioké poznámky k obj evu nejstaršího chrámu na Súevš,Zpravodaj Roatolcy 6, 1974, 69- 72.
Sed 1 á o k o v á, H.1 Hrad Mydlovar u Kostomlat, Polabí 14,1974, 46.
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S i g 1, J.1 Archeologickf výzkum středověkého síd liště v Tisov, v poloze "Staré mýto",
Zpravodaj KIIVČ 2, Hredeo Králové 1974, 27-29.
S kru! n ý, L.: Z historie hrnčířských ceohd na území Čeoh,Zpravodaj Ro•tok:y 6,1974,
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S m•
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§ k a brad a, J . 1 Roubená valená klenba ve vývoji atředovikfob obytných staveb,Acta
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B • n d a, !.1 Benátek, re11,ry na zámku Hrádku u Nechanic, Umění 23, 1975, 36-52.
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Čer nt, B.i Bvidenoe zaniklých středověkých osad, AR 27, 1975, 318- 324.
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1 1 al a, Zd. 1 Přemyslovská Čechy . Český stát a společnost v letech 995 - 1310. Praha
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Pr e 1, J . 1 Kestřany, budoucí pobočná praoovi§tě muzea. "Muzeum v Písku 1885-19451975" . Písek 1975, 16- 19 .
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.IVII, Corning (N. Y.) 1975, 142-150.
H • j do T á, D. - Re o hy á ta 1, B. - ~ e divý, č., Použití kobaltu Te etředo
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Hu• 1, v., Praha 9 - Vyeooany (ul. Emanuela Klímy), Pražekt ebonúk hiatoriokf ll,
1975, 228.
R u• 1, V,1 Vodoyodni eíl na VáolaTak,m náměstí T Praze v 15. - 17. etolatí, OL 62,
1975, 223-230.
J • n •k,, E.a Praha l • Staré Mi•to (čp.181 U slat,ho hada, Týskua 1972), Pra!ekt
•born:ík hietorioki IX, 1975, 217-220.
K a ě 1 ě k a, Pr. h Tát a 1, B.1 Barokn! sbrojn1oa na Vyiabredl, Pam. p4~•
1975, 2, 109-117.
I • A 1 ě k a, Pr, - Rech vát a 1, B.1 StaTebni yýTOj sámku • farního kostela
T Dolních Poěernioích, Pam. p~oe 1975, 3, 173-185.
Kl, pšt i, J.1 Aroheolo gickf Týzkum města Mostu T leteoh 1971 al 1973,Doeavadní Tfeled)Q a perspektivy vjzkumu, AR 27 , 1975, 262-270.
Kl á pitě,
Zjištovací Týzkum T koatale sT. Barbory T Maětoň, PP! 7, 1975, a.
), 10.
Kl, p i t i, J. - V a 1 í m •ký, T.• Příspěvek ke studiu poěátkl\ ••ta Mostu, AR
21, 1975, 651-672.
Kopp o T , , B.1 Archeologioký vjskum nádvoří píseokého hradu, "Museua T Píeku 1885 1945 - 1975", Písek 1975, lJ-15.
Kotrb•, v., Nové Město pralské-"Karlstadt" Y universální konoepoi oíeafe Karl• IT.
Z tredio sloYanské kultury T Čeoháoh. UK Praha 1975, 53-66.
K u drn á o, J.1 KluooTské vinařství, Čeekobrodaký spravodaj 6, 1975.
Leh e o k o T á, B., Nové nálezy středověkého skla s Kutné Hory, PA 66, 1975, 450-485.
Martin a o, Vl.s Praha 4 - Podolí (areál kostela archanděla Michaela, výzkwll 1972),
Pralský sborník historický IX, 1975, 223.
Mat o u i, Pr.s Mittelaltarliche Olasmalerei in dar Teohechoslowakei. Praha (Academia)
1975.
Merhautová - Livor o v á, A.1 Byl svatojiřský kostel T Klatovech rotundou?
Umě ní 2J, 1975, 182-184,
Hech Tát a 1, B.1 Archeologický výzkwll Vyšehradu v letech 1971-1973, AR 27, 1975,
159-177.
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N • c h vát a 1. B. 1 Nález rlal ě í nezná.mé veduty Vyšehra du, Umění 2), 1975, 53-56.
Outrata. J.J.s Příep~ vek ke stavebním dě j inám kostela a kláštera ev.Tomáše v Praze, Psm. péče 1975, J. 1)0-143.
P e 6 í r k o v á, J. a kol. 1 Pojem a pojmenování městské oboe ve středově kých Čeoháoh,
LP 98• 1975. 79-88.
Pí i a, Vl.r Kostel ev. Kosmy a Damiána v kláš teře na Slovanech v Praze. Z tradio slovanské kultury v Čechách, UK Prahe 1975, 73-84.
Po o h •, B. 1 Ke stavební hi s torii kláštera ne Slovanech. Z tradio elovaneké lrultury
v Čeohác h, UK Praha 1975, 67-72 .
R a 1 o her to v á, K.1 Přínos aroheologie ke st ředověké podobě bývalého slonnek,ho
kláštera ne Sázavě. Z tradio slovanské kultury v Čechách. UK Praha 1975, 27-37.
R 1 o h t e r. M. 1 České středově ké město ve světle aroheologických výzlrum~AR 27,1975,
245 - 258 •
.R 1 o h t e r, M.1 Der arohaologisohe Beitrag zur Klainatadttorschung in Bohlllen.Vorund Fruhtormen der europaiaohen Stadt im Mittelaltar II, (Bericht uber ein Symposium in Rheinhausen bei Gottingen 18.-24.IV. 1972). Abhandlungen der AW su Gottingen
1975, 239-257.
R i o h t e r, M. - Smetán k a, Zd.1 Konterenoe o výsledoích a perspektivách stfedo'riké aroheologie v ČSSR, AR 27, 1975, 243-244.
R i o h t a r , M. - smetán k a, Zd.: Rosvoj etředověkÁ archeologie. ASM 10/2, Praha 1975, 62-74.
R 1 o h t • r o v á, J.1 Praha 1 - Nové Město (Jungmannovo náměstí, op. 750), Pralekt
eborník historický IX, 1975, 220.
Ry n • ě, v., Emouay, Vyěebrad a ev. Prokop. Z tradic slovanské kultury v Čeohioh. Ul:
Praha 1975, 39-40.
S• dl á č • k, Zb.r Podzemní chodba u Třebovle, okr. Kolín, AR 27, 195-196.
S i g 1, J.1 Aroheolo~cký výElcum ne "Starém mýtě" u Tisové v r. 1975, Zpravoda3 K?lVO 4,
1975, 28-31.
S m • t á n k a, Zd. - K 1 i pšt ě, J.s Archeologie a česká vaen1oe 10.-13. etoletí,
AR 27, 1975, 286-296.
S m • t á n ke, Zd. - Š ke brad a, J.s Nové poznatky o raně středověké arohitektufe ne Čáelevelcu, Umě ní 23 , J 1975, 262-266.
Smetán k a, za. - š ke brad e, J., Třebonín ne Čáslavsku v raném etředověku,AR
27, 1975, 72-85 .
~ k a brad a, J. - Smetán k a, Zd.1 Náles románských kvádříkd ve Zbečně, okrae
Rakovník, AR 27, 1975, 579.
Š ke brad a, J. - Smetán k a, Zd.r Neznámý románský kostel na L1biokě oeetl.
(Příspěvek k povrchovému prllzkwnu raně středo'Y'ěkě vesnice), AR 27, 1975, 178-181.
S k a brad a, J. - s metán k a, Zd.1 Vesnická architektura a archeologie.(Příapě
vek k molnoatem studia stavebního utváření české středověké vesnice), AR 2·1, 1975,
329-337.
Špaček, L.: Praha 1 - Nové Město (Petrská ulioe, výzkum 1972),Pra!ský sborník historický IX, 1975, 220.
Š pa o k o v á, D. - Ve 1 í m s ký, T.2 K výskytu kameniny v óeekýoh etředov~kýcb
nálezech 14. - 15. století. Zpráva o IV. celostátním semináři o středově ké kerem.1oa v Opavě 1 Zprávy ČSSA XVlI/1-2, 1975, 82-91.
V a ně k, J.1 Archeolo gické objevy ne bradu Vizmburku, Pam. pé č e 1975, 2, 125-126.
Waber, v. - Wa 1 d ha user, J 1 ~ t ře dověká keramika z f ortifikac í v severních
Če chác h - teze. Zpráva o IV. celostát ním se m iná ři o st ře d ovň k~ kerami c e v OpevA,
Zprávy ČSS A XVII/1-2 , 1975, 42- 50.
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Antropologie, paleobotanika e peleogoologie 1974

».•

~oetarné pozdstatky za st fedověk4ho pohřebiš tě ne O!kobrhu . OraB 1 a 3 e r o y ,,
nia Bohell!oa 4, Praha 1974.
Bla 3 •rov,,••• Antropologická obarakter iatika koe ternýoh pozťistatk~ ze etředo~
k'ho pohfebiltl na Oikobrhu, PA 65 , 1974, 185- 217.
O ho ohol, J., KoetroTé mater 1il3 knovízské kultury ge severozápadních Čeoh. Orenia
B.ohemioa .) , Praha 197 4.
O ho ohol, J., Kostrov4 poadetetk:y 11toměfio k6 skupiny lidu s 6nětiokou kul turou .
Orani• Bohemioa 2, Praha 1974.
O ho o ho l, J. 1 Antropologiok;f posudek o lat6neké kostře z Preh3-Bubenč e, AH 26 ,197 4,
591-592.
O h o o h o 1, J. a Koehrn6 posll.stetky III laténského hrbbu LXXX v Březně u Loun, AR 26 ,
1974, 460.
P • I k o , L.a Oet eologio)q roabor 1nfeoíoh kosti• Klí~an, o. Praha-východ, AR 26,
1974, ).)2-))8 .

Pr o kope o,••• Des 110- lŠhrige Geburtsj ubilěwn univ. pr of. MUDr et RNDr h.o. Jin•
fioh Matějkaa, Anthropologie, Brno, X/2-3, 1972 (1974), 151-152 .
T l I • k, B. 1 a,.iavst, kalva - pravděpodobnt pomdstatek Jana Žižky z Troonova ... v kontrontaoi a hl•torioJc.tmi prameny, JSH 43, Oeek, BuděJovioe 1974, 50- 60, 93-94.
Y la e k, I.a a,alaTak, kaln. Pravd~podobnl posdetatek Jane ! ižlcy z Troonova. Měst.
lllll.S. Y OáslaTi 1974.
Aatropologie, paleobotanika a paleosoologie 1975
H a n , lc o v ,, H.1 Hromadu! ún.hiokt hrob v Blatu, okr . Pardubioe,

Oma - BM 14), 1974

(1975), 110-117.

H •lne r o

T , , B., Antropologiok, analf1a
l árového hrobu z WeAt~mio, AR 27 ,1975,
24-25.
B o 1 ne r o T ,, B.1 Antropologický roabor lidskfoh pos-a&tatkd m objektu 23 v WeAtě
m1oích (okr. rtetí n. Labem), Výskwn;y v Oeoháoh (BZO) 1971 (1975), 261.
Ch o o ho 1, J.1 Lidakl poadetetlr:y • knovísak,ho mohylníku v Levousíoh, AR 27,1975 ,

627-628.

Ch o ohol, J.1 W~kterl aktuální probl 'my v oboru prehiatoriok, antropolo gi e . ASM
10/2, Praha 1975, 140-145.
O ho o ho 1, J.1 Předbě!ni antropologická analfse lidslcyoh pozdstetkd •• elonnakýoh
hrobd I-VII na ZáTi&ti, AR 27 , 1975, 51)-515.
L 1 ! k a,•• - • u s 11, J.a Urěov'1ú. pohlaví a T6ku na z'1tladě otiskd papilární ob
linií T aroheolog11 a krim.inalistioe , Oe. kriminalistika e, 1975, 185- 193.
O p r a .., 1 1,
Přís~vek k rodHen! j abloně v pra"ku etf-edni Bvropy, AR 27, 1975,
375-384.
P • I k e, L. 1 Os teologioltf meteriál. ra knovízek&ho m.o~lníltu T Levous:Coh, AR 27, 197, ,

1.,

628.

B t 1 o u k a 1, M.1 Československá hist orická antropologie pfed padesáti lety e dnes.
ASK 10/2, Praha 1975, 133- 139.
Tempír, Zd.s Přehled vývoje studia děj in země děl ských roetliu na s'-kladě aroheolog1okýoh nilesd j e jioh zbytkd. ASM 10/2, Praha 1975, 98-99.
IUlliemetike 1974
O a o h, Y.1 Bejsterěí ~eeké minoe III. - aesk6 e moravek, minoe doby brakte,tové.PraJ:la 1974.
O a o h, ~. a Jeden z pohledd ne ěe eká m1noovn1otv:ť ve l).etoleti. Karel Oaetelin,Sborník k 70. naroaenlnrun. Hredeo Králo·vi§ 1974, 37-45.
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H á •ková. J.: K et átni 1deolo~11 raně feud~lnicb Čeoh. Dr. v. Ryneěoi:ri k pětaieda
aátinám, MumL 29, 1974, 71-77.
Jan a o T á• L.: Zur Munzpraf,';Ung auf dem Oppidum Záviet-Minoovniotví ne Hradi~ti ned
Závistí, PA b5, 1974, 1-JJ.
K u r ~. K. 1 Antic ká numi smatika v Národním museu, NwnL 29 , 1974, l-8.
I e m e A k e l o v á - J i r o u d k o T á, Z.1 K pramennému vjsnemu nálozd ant1okýob
ainoí v 6eekfc h muzejních ebírk,oh, MumL 29, 1974, 65-70.
Numismatika 1975

C • • t • 1 in, K.1 K najAtartímu latinskému písmu na na š i ch keltských minoích, NumSb
1), 197)-1974 (1975), 67-7).
C • e t e 1 1 n, K. 1 Zu den kel ti11chen S ilbermunzen von "Nauheiroer Typus", Jahrbuob tur
lumiematik u. Geldgasohicht• U.V, Kall111Unz/Op!. 94 , 1975, 7-16.
Day í de k, v. 1 Nález denár~ lcnilete Soběslav ~ I.n~ Budě1,NUIIISb 1),197)-1974 (1975),
243-245.
H
• k o v á, J • I Čeek& mince v do bě románaké. (Pří spěvek k ikonografii českých denlÚ-d
10. - 12. stol .) Cheb-muzeum 1975.
H á •ková, J. 1 Numiamatiokf příspěvek k historiok:ým po čátkům Chválenio. 700 lu
Chválanio. Praha 1975, 21-25 .
H 1 in k a, B. - R• domě r •ký, P. 1 Peníze, poklady, peděllcy. Mince a jej1oh nálezy na oe eko olovenekém území. Praha 1975 .
R• m • ě kal o v á - J 1 r o u d k o v á, z., Arc heologie a numiemetike. ASM 10/2,
Praha 1975, 11)-1)2 .
Rem e i ke 1 o v á - J 1 r o u d k o v á, Z.: Brakteát z op. 2)1 v Mostě,AR 27,1975,
67)-676.
W • m e ě k a l o v á - J i r o u d k o v á, z.i Ke l tské zlaté mince z óeakýoh zerní ve
střední Itálii, PA 66, 1975, 38)-416.
R • m. e ě k a 1 o v á - J i r o u d k o v á, z. 1 Příspěvek k oU.zoe výalcytu minoí na
Moravi na poňátku doby stěhování národd, NumSb 1), 1973-1974 (1975), 45-56.
I o h e ~lo v á - _P r á t o v á , Em.1 Základy numismatiky. Praha (Academia) 1975.
~ i m • k, ~. 1 Bibliografie prací uniT.prof.PhDr. Emanuely Nohejlové-Prátové, DrSc. od
r. 1925 - 1975, NumSb 1), 1973-1974 (1975), 9-)6.
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Metodika 1974

Bárt a, v. , Ustavení geofyzikální odborné skupiny Českoslovanské apoleěnosti archeologic ké při ČSA V, AR 26, 1974, 280.
B •ne š, A. - Mi o h á l e k, J. - š 1 m a n a , M.r Soupis mohylových pohřeb1~t e
hrediět ne základě prdzkumu a měřičských prací v leteoh 1971-1973. (Záklední mapa
ČS SR li50.000, list 22-44). Praha.
B • n • ě, A. - Mi o h á 1 e k, J.1 Zaměřování prav~kýoh a slovenakfob mohylovýoh
pohřebiět v jilníoh Oeohách, Výběr 11, 1, České Budějovice 1974, 12-14.
B • n • I, A.r ~ 61. A.Benaěa-J.Uiohálker Zaměřování prevělcýoh e elovanelrých mobJlovýoh
pohřebi~t v jižních Čeoháoh, Výběr 11, J, České Budějovice 1974, 211.
Bou ze k, J. - Buch Ta 1 de k, M. - B á r t a, V. - Hrd liň k a, L.(edit.)1
Nové eroheologick, metody II. Proepekce. UK Praha 1974.
Čupr, v. - Pá g o, L.: Zneškodňování rzi Y konzerTa čníoh úpravách leleznýoh ko~,
AR 26, 1974, 167-186.
B • j do T á, D. - A• z n í č k o v á, M.r Pfiepě Yek k metodioe rekonstruováni střa
dovňkýoh skl~n~nýc h nádob, Pam. péče 1974, 137-14) , 192 .
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Metodik• 1975

au

pr, v. - P, g o, 1., Deionisaoe vrstev rsi na archeologio kjoh náleseoh, AR 27,
1975, 560-578 .
Jur m, n • k, v., ln!ormeoní ayat,m archeologie T eouoaan, etapl Tldeokoteobniok,
revoluce, Věatník ČSAV 84, 1975, 92-94.
L 1 a k a, M.• Použití petrografie pfi uróování provenience prehiatoriok, • protohiatoriok, keramiky, ČBI! - HM 143, 1974 (1975), 188-195.
s• d 1 , o e k, Zb. - Ven o l, si., Zpráva o leteok,m snímkován! ne Kolínsku, AR 27,
1975, 151-158.
š 1 1 ho T ,, ,., Motnoati pou!ití eoanovaoího elektronov,ho mikroakopu. Sborník praoí
k ••dmdesátinám univ.prof.dr. Jiřího Neuatupn,ho,DrSo., Bll T Prase 1975, 170-177~
Ten o 1 o T á, N. - Wa t • r b o 1 k, H.T.1 Probl'my radiokarbonov,ho datování,
Zprávy OssA XVl/4, 1974 (1975), 52-68.
Horniotví,

tě!ba e

•pracování rud 1974

fo v á, o., Zlato, Zpravodaj Rostoky 6, 1974, 137. ·
n 1 a k, Vl.1 Kašperskohorská "slat, ate•k•" n 14. a 15. atoletí, Vfběr 11,
Budějovice 1974, 233-235.
n 1 • k, Vl.1 Stopy po dolování •lata na Kaěperekohoreku, Vtbšr 11, Oeak, Budějovice 1974, 202-203.
J •not k•,••• Bástroje kovářek, rukoděln, výroby T IIJUseíoh, Mus. a vlast. práoe
lll (82) 1974, 71-84.
I o f • n, J.1 K minulosti oeslcyoh rýžovisek slata, Studie• dějin hornictví 5, 1974,
15-33.
X f i Tán e k, L.• K výskumu dljin tě!by slata, Studie s dějin horniotň 5, 1974,

r ví
Hor p e
aeak,
Hor p •
B •

65-68.
~ u drn á ň, J., Výskum dávn,ho rý!oviště slata Y Modlešovicíoh na Strakonicku T r.
1973, Studie• d~jln horniotví 5, 1974, 34-42.
R o v j, L. • kol., Dějiny techniky v Čeekosloveneku do konce 18. století. Praha 1974.
P 1 ••k o w s k 1, J., Schl~bemerkungen sur Di•kueaion ait R• .Pleiner ta hage der
ldentif1kat1onekr1ter1en in Hinsicht aut die Technologie altertwnlicher eiserner
Gegeetande, AAC llV, Kraków 1974, 155-156.
P 1 e 1 ne r, R., Bochmale zu J.Piaskowski's Erkennungemerkmalen der alten Schmiedeteohnik, AAC nv, Kraków 1974, 151-154.
Ple 1 ne r, R., Bergbau D.Biseners.Reallexikon der Oermanieohen Altertumekunde.Bd.2.
Berlin-R. York 1974, 258-261.
P 1 • l n e r, R.s Technika T období prev~ku. Dějiny techniky za feudalismu.Praha 1974,
(RTM), 11-20.
S a k a ř o T á - Malá, A., Běkolik poznámek k rýžování zlata v 16. stoletť,Studie
• dějin hornictví 5, 1974, 43-64.
Hornictví,

těžba

a zpracován! rud 1975

Hor p e n 1 • k, v.s Památky zpracováni slat, rudy Te středověku, Vfběr 12, Oeeké
Budějovice 1975, 35.
K u drn i ň, J.1 Preriká a etředověki těžba zlata v ňeohách ve sritle aroheologiok;fob
vjzkuad. ASK 10/2• Praha 1975, 109-112.
Ple 1 n • r, R., Bibllographie de la e1d,rt1rgie ancienne 1969-l974·, AR 27,1975,90-92,
458-464, 687-691.
P 1 • 1 n • r, R., Die Auseagen der B1eenmetallurg1e fu die archaologiaoh-hiatorleche
Porechung. Koderne Probleme der Archeologie (K.H.Otto - H.J.Brachmann edte.).Berlin 1975, 189-198.
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P 1 e 1 ne r, R.a Eieeneohllliede 1m fruhlllittelalterlloben Zentraleuropa. Die Wege eur
Brforaohung einea Handwerksweigea, rriihadttelalterliohe St\ldian 9, lliinatar/W. 1975,
79-92.
P l • 1 n • r, R.• Hutniotví lalesa v badatelek&m programu Aroheologiokfho dataw &!AV
v Praze. ASM 10/2, Praha 1975, 100-108.
P 1 • i n e r, R.a Ivo KruliA • LadielaT Joníňak T dijin,oh butniotrl, Z dljin hutn10,n 2, Rosprav, BTII 66, Praha 1975, 11-16.
P l • 1 n • r, R., Poa,t1c, Aaobtovl peoe v evropsk,m prariku, Z dějin butniotTÍ 2, .ao~PH'fY JDI 66, Praha 1975, 77-84.
Musejni ctví, yfata.,-y, sbírky 1974
• I • nt, J.a Aímské importy T Čaoháoh a Tabule Imperii Romani K)) (Praha,yfetav'lta
v D), LP 97, J/1974, 155-156.
B •ne I, A., Výstava "l'lov, aroheologiok, vf•kumy na Plseňaku•, AR 2&,1974,411-412,440.
1 e no 1, v., PraTěk' sbírka městského muaea n VelTareoh, Zpravodaj Roztoky 6,1974,
)-4, 2.)5-256.
B ~ • 1 •, J.1 Praiekt oyklua aroheologickýoh pfedn,Aak v rooe 1974, AR 2&, 1974, 6)4.
S k 1 • n, f, K.a Městské muzaWII v Radnioioh u Rokyoan. &etalog pravik6 abírky, zpr,'fJ
0sSA XVI, 1974, 1-lb.
B k 1 • n, f, K.a Dvě výatav, k jubileím Jana Brasima Vooela, AR 2b 1 1974, 69.
S kru In t, L.• Vfatava "Středovik6 • novov~k, kaohle na ~sem.i Oeakoalovenaka• v Oblastním museu v Roztokách, Zpravodaj Romtoky &, 1974, 112- 122.
B t r ouha l,E.1 Památky s antiokého obdob! Egypta a Přední Asie ve abírk,oh w,pr•tkova 11111sea v Prase, LP 97, 3, 1974, 133-1.36.
!
t, J., Ósilí Svazu ňs. muGeÍ o jednotnou evidenci 111Usejn!oh sbírek, Muz. a vlast.
práoe Ill (82) 1974, 88- 98.
B

p,

lluHjn1otví, výstavy, abirlc, 1975

B •ne I, A.a Aroheologioké náleGy • Pfe~tioka (okr.Plzeň-jih) ve •bírco Váolan O.ra,ho v Plzni, Vfzk:wlcy v čeoh,oh (BZO) 1971 (1975), 167-177.
B • D • i, A.a Plav, okr. Č&ek& Bud~jovioe. Vfkopy mohyl před 109 1,ty. Prwi odborn4
výetan a první aroheologiokf spor v ji!níoh Čeoháoh, Vtb~r 12, Oo•k6 Budfjovioo
1975, 55.
B o D • I, J., Obeoná museologie v praoíoh Jifího leuetupného. Ina Bibllogratio m•oologiokýoh praoí Jiřího Neuatupnáho. Praha 1975, 1-11.
Bou•• k, J., K oevětoválllU v,u!1ti antiok/oh abirek, L1 98, 1975, 41.
D • n k• t e 1 n, v.a Jluseum e spole?lnoat, mfll - HK, l.J7•139, 1968-1970 (1975), T-17.
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