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REGISTRACE TER.trndcH AKCÍ (náhodných nálezd, pr dskumd, abird, s áohrannjoh 1 1yatematic kých v:fslrumd), provedenýoh v Čeoháoh v l eteoh 1976 a 1977 (a doplňky pro láta pfedoháHjíoí) .
Jednotlivá zprávy jsou řazeny abecedně podle bfv alýoh osad nebo obcí, na jejiohl kataatrální.m územ! ae nálezy vyskytují . Na druh,m m!etě jsou uváděny oboe ( o.) , ke kterjm
lokality podle nováho správního rozděle ní pat f:( ( podle Statietickáho lexikonu oboí ČSSR
1965,Praha 1966). Odkazy jsou uvedeny u lokalit,publ ikovanfoh v l iteratufe atfídavi pod
rdan,mi názvy, u hradd apod . Bálezy v rdznýoh ěáate ch nebo pol ohách ,,ie oboe jaou odděleny a oznaěeny písmeny a), b), o) atd., zatímco r dsn, správy o t cmt,1 nalesiAti jeou
osnaěeny ěíelicemi 1), 2), 3) atd.J ohronologiok, řasení uvnitf jednotlivfoh oboí není
vidy dodrleno.
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Búodní muzeum (Praha)
Núodní teohniok, mu.zeum (Praha)
nilezov, zpráva
obec, do jejího! správního obvodu (MRV) lokalita patfí
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okres
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Obzor prehistorický, Praha
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Památky aroheologiokl, Praha
pozemkov, paroela č .
pfírdstkov, číslo
Pra!ek, atředieko státní pam,tkov, p,ae a oohrany pf:írody
Prehistorický ústav Univereity Karlovy (Praha)
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eekěnť čúa (okraj mapy)
Severočesk, muze\DD (Libereo)
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kultura s vypíchanou keramikou
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Universita Jana Evangeliet7 Purkynl (Brno)
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Zpr,v7 č,. epoleěno,ti aroheologiok,, Praha
Zpr,vy pam,tkov, p&če, Praha
saniltl' etfedO'flká oeada

I

I
I

I
I

I
I

I
I
I
I

I

I

I
I
I

I
I
I

I
I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

7

1. BARCHOV, okr. Pardubice
1976 - JCULT : Neurčena. LOK: Osek plynovodu Barchov - Černá za Bory, o.o - 0.5 ka.
OKOL: Terénní průzkum traey plynovodu. BALEZ1 Stavbou plynovodu prolato několik objektd
černav~ výplně, bez nálezů. Pravděpodobně jde o recentní objekty. LIT1 J . Sigl - V.Vokolek, Zpravodaj JCMVČ IV/2, 7.
J.Sigl
2. BECHYBI, okr. Tábor
1976 - 1) JCULT : Věteřovská,hradištní,atředověk. LOK: Státní zámek. OKOLr Památko,, úpravy, dozor na jejioh průběh a účast na komisíoh. BÍLEZz V prdběhu roku 1976 nedoilo k dalším zásadním zásahům do terénu.V západním parkánu zkoumali splaohové souvrství
• věteřovskými a slovanskými nálezy A.Beneš a P. Braun.V souvislosti s pohybem meohaniamd při injektáži západní obvodové zdi bylo projednáno a schváleno rozebrání svrohní č•
ti parkánové zdi, odkryté v minulých leteoh. V zápisech Kanise teohnioko-ekonomiok,ho a
památkového zajiš\ování zámku Bechyně (např. ze 7.9.) byl znovu zakotven požadavek hl,šení zahájení všech vyklizovaoích prací v dostatečném předst1hu,vybírání a ukládání nálezd praoovnílcy stavby a okamžitého hlášení pfípadnýoh nálezů zdiv, či jinjoh objektd.
LITr Z č . j. 7554/76, 2494/76J BZO 1973, 1975.
T.Dul'dík
2) ICULT : Raná střední d. bronzová, pozdní d. halštatská, d. laténská, d. hradištní a atředověk,výšinné sídliště (hradiště?). LOKz Státní zámek - západní parkán hradu.
OKOLz Pokračování záchranného výzkumu z r.1975 pfi záp. obvodové zdi hradu pfed etatiolcjmi úpravami objektu 1.3. - 29 . 4.1976, NÍLEZz Splaohové vrstvy, oelkem 66 m2 do hloubky a! 2 m. Výzkum prokázal, !e oatro!na mezi Lužnicí a Smutnou byla vjšinným sídlištěm
(hradištěm?) v období blízkém věteřovskému typu. Z tohoto období osídlení byl získán
početnf soubor keramických nálezů, záva!í,mljnky,oateologioký materiál a několik vfrasnfoh bronzovýoh předmětů.Kromě pozdně halštatského a laténského materiálu je v nilezeob
zastoupena keramika ze atarší al atarší atfední fáze doby hradiětní,která zřejmě doklá4, funkci oetro!ny jako slovanského hrad1ště.Stfedověkýob nálezů bylo registrováno milo
a jsou mladého rázu. ULOŽz AO ČSAV exp.Plzeň, ě.pf. P 34/76-1 a! 71, P 35/76. LITz Hl4šení ě.j. 208, 270 a 584/76 Plzeň.
A.Beneš - P.Braun
1977 - JCULT: Věteřovská, hradištní, stfedovět. LOXz Státní zámek. OKOL: Očaat na
komiaíoh v souvislosti s památkovými úpravami zámku. BWZ: Vzhledem k pereonilním změ
nám došlo k vytě!ení vrstev v prostoru býval, prádelny bez vědomí a dozoru referenta,A.
Beneše 1 zpraoovatele stavebně-historiokébo průzkumu J.Mulca.Zan1kla tak jedna z poaledníoh neporušenýoh terénníoh aituaoí v prostoru jách'a atar,ho hradu.K dalším novým zúahdm do terénu v prdběhu roku 1977 nedošlo. LIT: Z č.j . 4277/77, 4461/77; BZO 1973,1975.
T.Dul'dík
3. BBCMSÚ SMOLEČ, o. Sudoměřioe u Beohyně, okr. Tábor
1976 - JCULT: Doba hradištní, mohyly. LOK: Žlutá Hora, při oestě od Všechlap k hájovně Marunka, les.odd. 504 a 505, les.správa Beohyně, ppč. 1004,1004/1, oeata mezi nimi 1004/5 . ZK 22-422 Želeč, 205 mm od Z a 186 mm od J s.č. OKOL: Prdzkum mohylového pohfeb1ště 18.5. 1976.NÍLEZzV mladém borovém lese 60-70 kruhovýoh 1 obdélných mohyl o prdměru 6 i víoe m ve 4 řadáoh ve směru Z-V; několik je nepravidelně \DDÍstěnýoh. Asi 20 ~
mohyl je porušeno. Výohodní část pohřebiště pfi oeatě ppě.1004/5 je poru§ens odebír'ním
píaku,několik mohyl bylo při úpraváoh cest ěáateěn~ odkopáno.Tři z mohyl jsou za eeatou

B

v les . odd . 505 , ostatní na záp . svahu v les .odd. 504 a, LI T: Hlášení č.j . 498/76 Plzeň;
R.Turek, Slovanské mohyly v jižníoh Čeoháoh, Fontea A.roh . Prag. 1, Praha 1958, 43 - 45,
KOMENTÁ~: V literatuře mylně vedeno též pod Všechlapy nebo Smoleč.
A.Beneš - P.Braun - L, Hájek

4,

B!LČICE,

okr. Strakonioe

1977 - KULT: Středo-.ěk - hrzUtě, eejpy. LOK: Tvrziště "Hrádek", 1 km západni od
kostela-. oboi,ppč, 1591/1, nad rybníkem Hrádek. OKOL: Po-.rohový prdzkum dne 22,10,1977,
BÍLEZ: .ueál t-.rzi ě tě je silně porušen dřívějšími úpravami.V poslední době je naruěo-.án
zejména terén.nimi motooykly,Povrohovým sběrem bylo získáno oelkem 44 zlomlru rdzných nádob (mj.střep tuhové zásobnioe e reparačním otvorem),Pod tvrzištěm jsou na t,že parcele
při potoku sejpy po rýžování zlata, ze kterých uvádí Píč (Starožitnosti III, 1909, 389)
hradištní střepy, Sejpy jsou dosud patrné na levém břehu potoka mezi rybníky Hlubokf a
Brádek 'f poloze Lipíže . ULOŽ: M Strakonice, inv. č. 705, LIT1 A, Sedláček, Hrady, •Mlkf
a tvrze krélovat-.í českého XI, 1897, 257-259,
J.Prohlioh

5,

BILEČ

b.J:'ad JBNČOV, okr. Kladno

1976

- KULT : Středověk.

LOg1 Zříceniny b.J:'adu Jenčova.

OKOL: Zaměření lokalitJ.

B1LBZ: V roce 1976 byl dokončen po-.rohovt prdzkum hradu Jenčova a měřičakf kolektiv AÓ
zaměřil

oelou lokalitu s okolím v měřítku l 1 500 a vlastního b.J:'adu
LIT1 BZO 1972, 1974; liZ č,j, 596/77,
T.Durdík

'f

miřítku 1 1 50.

6. BEJÚTKY, okr. Hradeo Králov,

1976 - KULT : Volutová (sídliště), zvonoo-.1tých pohbd (pohřebiětě), alezakoplatlDioká (sídliště), LOK1 Staveniště porodny prasat na paro,č. 255/1 a 260/1. OKOL1 Pokračo-.ání záchrann,ho -.ýzkumu (V.Vokolek, J,S1gl). BÍLEZ : Registrováno a čútečně prozkoumáno dalších 13 objektd, ULOŽ: M Hradec Krélo-.,, př.č. 18-28/77, LIT: J,Sigl - V.Vokolek, Zpravodaj KMVČ IV/2, 11,
V.Vokolek

7, B.BBÍTKY, okr. Svitavy
1976 - KULT : Hradi~tní. Lem: Severní okraj obce, kat.č. 490 , 491, 471, 470, 467,
460/1, 461, 429 , OKOL: Terénní prdzkum 20. 1.1976. BÁLEZ1 ZjiAtění pokl'ačující devastace
této významné lokality. LIT1 J.Sigl - V.Vokolek, Zpravodaj KllVČ IV/2, 8,
J.Sigl

a.

BEROUlf, okr . Beroun

1976 - KULT: Středo-.ěk, LOK: Zbytek vě!e vpravo od prdohodu b.J:'adbou vedle kláAteřiště, OKOL: Komiee 13.1.1976. BWZ1 Z neznámých ddvodd (zfejmě porucha v základeob ui
v podlo!í) do§lo k čútečné deetrukoi zbytku jedné z vě!í měetského opevnění.Podle jednání 13.1 . měl zabezpeč ení vě!e provést n.p. Oeoinduetria. K záaahdm do terénu nedošlo,
LIT : Z

č ,j.

474/76,
T. Durdík

9

1977 - a) KULT: Knovízská . LOK: Černý vroh, hranioe parcely 1514/ 4 a pfilehl' komunikaoe. OKOL: Výkop pro kabel . NiLEZ: PoruÁen velký knovízský obj ekt ( oheta ?); etře
PY a mazenioe . ULOŽ: AÓ Č SA V prso. Oěkobrh.
P.Břioháček

b) KULT : S tředov~k, novověk. LOK: Výohodní strana ulioe Na klášteře, ji!ně od čp.
112. OKOL: Předstihový archeolo~1oký výzkum. NlLEZ: 27.10. 1977 byl zahájen předetihový
areheologioký výzkum v místech, kde podle historických zpráv exietoval por. 1295 do r.
1421 dominikánský kláěter. Výzkum probíhal do konce roku 1977. Vzhledem k tomu, !e oelá
výohodní etrane ulice Na klá áteře podlehne demolicím, bylo nutné provést před vlaetním
záchranným výzkumem a jeětě pře <l zahÁjením demolio předstihový výzkum zji5tovaoího oharakteru, jeho! oílem bylo podat informace o skladbě t~rénu, eventuálně o eamotném docninikánském domu.Bylo zjiětěno,že v prostoru eond a jejioh nejbliž šího okolí je nutno počítat e pokláPterní zástavbou počí naje 2 .pol. 15. atol. Do t é to doby patřil krátký úsek
sdiva s terakotovou podlahou, dochovanou na roz5ířeném základu. Zmíněný úsek zdiva byl
začleněn do renesanční stavby, dochované do úrovně sklepa, na jeho! podlaze ležely pdl.groě Zikmunda Vaey I. z r. 1507 o keramika odpovídající l.pol.16.etol. Renesanční adivo
sklepa prolalo etředověké souvrství, jeho! nejspodnější horizont předetavovala vretva
deetrukoe, překrytá jílovitou úrovní e parvem Jana Luoemburekého. Do 14.etol.jeou zafaditelné také dalěí eporadioky nalézané keramické fragmenty z této a náeledujíoí vretvy.
Ji!ně od nalezeného reneeančního sklepa probíhal ve směru V-Z kanilek,z něho! ee doohóvely obvodové zídky lícované dovnitř. Prostor mezi nimi byl vypln~n načervenalou hlinitou vrstvou obeahujíoí keramiku 14.- 15.etol.a parvue Váolava IV. (?). Dalěími řezy jeme
zjiatili, že skladba terénu ve zkoumaném proetoru vypadá takto: eterilrú podlo!í ve fozmě hrubého žlutého píeku říční terasy (J,5 - 4 m od atávajíoího povrohu}, kulturní eouvrství a vyrovnávaoí horizonty (do hl. 2,5 m od povrohu), mezi nimi a podlo!ím aai 1 m
eiln, vrstva náplavd se eporadiokými nálezy středověk& keramiky, ve větěině případd naprosto atypioké a omleté. Po výzkumu na konoi roku 1977 md!eme jednoznačně prohlieit,!e
objekty kláětera jižně od čp. 112 nebyly nalezeny. Podle doohovanýoh píaemnýoh zpráv••
výzkum pohyboval v prostoru bývalé klášterní zabrady. ULOŽ: AÚ ČSAV prao, 05kobrh. LIT,
Závěrečná zpráva o výzkumu r. 1977 - arohiv AÚ Praha č.j. 100/78.
P.Sommer
9, BEROUN - STAli iru,, okr Beroun
1976 - KULT: Neurčeno, středověk? LOIC, Poloha Stari Hul (podle map} či Ba Pt'1cu
(dvdr Pt'1c - podle míetníoh obyvatel). Na adminietrativní mapě okr. Beroun (Praha 1969)
195 mm od S a 321 mm od V e.č., naproti východnímu okraji obce Hýskov. OKOL: Po~rchový
prdzkum 29.4.1976. NALEZ: Zaniklý kruhový objekt,v terénu ee projevující prakticky pouze díky vegetačnímu, eventuálně en~hovému efektu. Jde o pravidelný kruh na svahu k feoe
o vnitřním pr\lměru 14 krok,l (ooa 12,60 m) a vněj5ím pr\lměru 17 krokd ( coa 15,)0 m).Celf
objekt tvoří ooa 1,35 m široký pruh,znatelný bujněji vzroetlou trávou,po oel& vegetační
období výrazn~ barevně odlišnou od okolí. Celé polohy je vyu!ito jako pastviny, takže
e~r archeologického materiálu je značně obtížnt, Podafilo ee nalézt pouze l běžný oxydačně pálený atypický středověký střep. Na jaře 1976 byla zřejmě celá plooha zorána,oo!
objektu ubralo poněkud na výraznosti.Bližší interpretace terénní situace není z a den&ho
stavu možná, teoretioky nelze zoela vyloučit eouvieloet ee středověkým hutním podnikáním, doloženým písemnými prameny v okolí Hýskova. LIT: NZ č. j . 41 )5/78,
T.Durdík

10
10.

BEZD~ČÍN,

o.

Želeč ,

okr. Tábor

1976 - a) KULT: Neur č ena,mohyl a . LOK: Les Jitra, asi 1250 m J ZZ od kaple v Želči
a 250 m jižně od bývalé hájovny v Jitreoh. ZM 22- 422 Želeč, 86 mm od V a 180 mm od J s.
č.OKOL: Průzkum a registraoe mohyly 10.11. 1976. NÁLEZ: Ji žně od silnioe Želeč-Bezděčín,
pře d konoem Z-V průseku, těsně za příkopem se naohází osamělá mohyla o průměru ooa 13 m
a výšce 1 m, s propadlým středem . LIT: llláěení č,j. 886/76 Plzeň.
b) KULT: Doba slovanská, mohyly. LOK: Výohodní okraj lesa Jitra, 500 m ji!ně od
bý-falé hájovny. ZM 22 -422 Želeč, 88-92 mm od V a 171 mm od J s. č. OKOLz Průzkum a upře
• nění polohy mohy l ového pohřebiště 10. 11.1976. NÁLEZ: Skupina asi 20 mohyl seskupených
v řadách Z-V1 1 . řada (severní) obsahuj e 7 mohyl (z ni oh je jedna prokopaná); 2. řada 3
mohy ly; J. řada 7 mohyl (z nioh 2 silně snížené); 4. řada 2 dl ouhé mohyly, patrně dalěí
jedna v neprůhledném lese; 5, řad a jednu ~ohylu. ~ady jsou situovány ve vět šíoh vzájemných odstupech. LIT: Hlášení č .j . 886/76 Plzeň . KOMENTÁ~: Podle zápislru. Fr. Lískovoe (M
T,bor) byly zkoumány skupinou uč itelů (Švehla, Lískovec, Kratochvíl, Mareš) 2.6. a 2.7.
1923. Negativní výsledky ( "pouze uhlíky, spálená země") nasvědčují,apolu·e řadovou diapoeio í pohřebiětě, datao1 do doby hradištní.
A.Beneš
11. BEZDfDOVICE, okr. Strakonioe
1977 - a) KULT: Doba slovanská,mohyly. LOK1 Lesní tral U bílých kamenů, 1 km SSZ
od Doběio, 70 m západně od rozhraní katastrů Bezdědovic, Závišína a Drahenického Málkova, na ppč. 591/1 . OKOL: Revizní průzkum dne 25,9, 1977. lliEZ: Tři mohyly na ekalnat,m
hřbetu, orientovaném ve směru V-Z. Na povrohu výohodní mohyly střepe vlnicemi, na pro•třední drobný hliněný úlomek a 4 kůstky (recentní?). Pohřebiště je v nadm. v . 524 m.
Dal ěíoh nejméně 6 nevýrazných mohyl se táhne z,padně odtud po jihových.sve.hu Hliničn~ho
vrchu na ppč. 591/1, v nadm.výěoe kolem 518 m. ULOŽ: M Strakonice, i.č. 698. LIT: R.Turek, ~SPS, roč. LI-LIII, 1943- 45, 27 (pod lokalitou Doběice).
b) KULT, Neurčena . LOK : Záviěíneký potok SZ od obce,ppě . 591/1, 644, 645/1, 679 .
OKOL: Revizní průzkum v roce 1977. NlLEZ: Zachoval, sejpy po rýžování zlata.LITz J.Kratochví l, Topografická mineralogie Čech I, 1957, 58,
J.Frohlich
12. BÍLINA, okr. Teplioe
1976 - KULT: Lineární keramika. LOK: Sídliště u nádraží na SV okraji měeta,u ěp.
582/27. OKOL: Záchranný výzkum. NÁLEZ1 Obj. 1-2/76 v rýze vodovodu, lin. keramika (II.III.etupeň), kostěné předměty a těrka. ULOŽ: M Teplice, inv.č. 28813-28888.
J.Waldhaueer - P.Holodň~k
13. BÍLSKO, o. Ódrnice, okr. Jičín
1976 - a) KULT: Stře dní doba hradiětní. LOK: Ppě.117,nevýrazn, návrěí nad Chlumekým potokem,jihovýohodně od Velkého Bílska. OKOL : Terénní průzkum trasy plynovodu Hradec Králové - Jiěín 4.4.1976 (Sigl,Vokolek). NÁLEZz Narušeny 3 objekty, ve kterých byla
nalezena hradištní keramika a několik z lomků pískovce. Jeden objekt je zásobnice. ULOŽ:
M Hradec Králov,, př.č. 89-90/76. LIT, J.Sigl - V. Vokolek, Zpravodaj KMVČ, roč. IV-2,6.
b) KULT: Neolit. LOK: 250-)00 m SZ od lokality a ) , na ppě. 95/1. OKOL: Terénní
průzkum trasy plynovodu Hradec Králové - Jič ín 4,4.1976 (Sigl, Vokolek). NJLEZ: Narušen
jeden objekt,ze kter ého nebyl získán žádný typioký aroheo logický materiál. ULOŽ: M Hradec Králov~, př. č . 89- 90/76. LIT: J ,S i gl - V. Vokolek, Zpravodaj KMVČ , roč . IV-2 , 6 .
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1977 - KULT : Ne ur č ena , LOK: Pravá strana sil ni ce Hradec Králové - Jičín, mezi
Bílskem e Hol ovousy, OKOL: Terénní průzkum výkopu pro kabel 24,2. 1977, N1LEZ: Ve vzdál e nosti 20 m od silnice veden úzký e mě lký průkop pro kabel , V délce 350 m bylo zj iště
no 7 e ídl i ě t ních o b j ekt ů, z niohl nebyl získán ládný datovací materiál. LIT: Zprav odaj
ICMVČ V/1, 6.
J . Sigl
14 . BLANSKO, o,

Hroo hův

Týnec, okr. Chrudim

1976 - KULT: Laténská. LOK: Ket.ě. 419/3, 791 levý břeh potoka Že jbra. OKOL: Záchranný výzkum. lÚLEZ : Činnos tí vody obnažen profil obje ktu, ze kter ého byl zí eká.n keramický mat eri ál, lelezný předmět ( zby tek s pony) a zvířeoí kosti. Dal ší ker amika sebrána
na sousedních polích ne kat. č . 419/4-6 . ULOŽ: M Hradeo Král.ové,př . ě . 95/76, 96/76. LIT1
J.Sigl - V.Vokol ek, Zprav oda j KMVČ IV/2 , e.
J.Sigl
15 . BLATN1, okr . Strakonice
1976 - KULT: S tředověký hrad. LOK: Nádvoří státního zámku. OKOL: Záchranná akce
a komi se 8. 7. a 7,9. 1976. N1LEZ: V rámci památkových úprav ob j ektu byl o vyba grováno vět
ší mno!ství rýh pr o ulo!ení in!. sítí. Na t y to zásahy do teré nu byl AO upozorně n náhodnými náv š těvníky, v době referentovy návštěvy byla jil podstatná č ást výkopů zavezena.
V zavezené č ásti,při u!ěí etreuě Rejtova křídla ee údajně nacházela 3 zdiva. Jedno bylo
zřejmě č ástí obvodové bredby,z\•ylá dvě nebyli schopni precovníoi, prov ádějící výkop,blí!e popsat (s výjimkou tvrzení, fe "kdy! ze ně bagr vzal,tak ee rozsypala") . Jedno rameno výkopu prolelo zdivo románski kaple,jeho! čáet destruovalo . Na profilu nebyly patrny
!ádné hi storic ké vretvy ani nálezy . V části průkopu zhruba ve středu nádvoří bylo prolámáno mohutné zdivo, které je pozůstatkem obvodové fortifikaoe původního hradu. X vnitř
nímu líoi přiléhala spál.eniětní vrstva s keramikou ze 13. století. Při vně jším líci,tj.
v prostoru bývalého prvního nádvoří, nebylo dosa!eno úrovně původního terénu. Převálnou
část profilu tvořily naválky vzniklé při pozdně gotické přestavbě bradu, kdy bylo nutno
vyrovnat úroveň obou nádvoří, z kterých tak vzniklo jedno dne5ní. ULOŽ 1 AO ČSAV . prao.
P.raha . LIT: Z č .j. 4458/76, 5710/76.
T. Durdík
16. BLAŽEJOV, hrad

vtTK8v

HJÚDEK, okr. Jindřichův Hradeo

1976 - KULT: Středověk . LOK1 Zříoeniny Vítkova Hrádku. OKOL: Povrohový průzJna
10.4.1976. NÁLEZ: Vítkdv Hrádek vznikl okolo poloviny l).stol. Dispozice j e trojúhelná,
na ~elní a bo~ní straně opevněná dvěma pfíkopy a systéem valů . Při č e lní frontě bradu
stál.a obytná budova, v její! nádvorní fasádě je pou!ito opus epicetum ( nad zemí patrný
jeden klas). Ostatní zástavba hradu je bez výzkumu dosti nejesná, dal ší ob j ekty snad signalizují dvě propadliny. Byla pořízena rotodokumentaoe,teránní náčr t půdorysu, a ačko
liv byla věnována značná pozornost sběrům, byly nalezeny pouze 4 stře py . ULOŽ : AÓ ČSAV
prao. Praha . LIT1 Z č . j. 6580/76.
T.Durdík
17. BLEHOV, o.

Zhoř,

okr. Písek

1976 - KULT: Pozdní doba hal5tateká, sídliště. LOK: Polní ppč,795 ( st ře d ní a se verní ~, st), východně od okresní silnice Milevsko-Petrovi ce , as i 600 m JZ od stře du osady Zbielav (obr. 49:3). OKOL : P.růzlrum dne 5. 2. a 4.4.1 976 . N1LEZ: 45 zl omků r ůz ných
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nádob (obr. 23: 6-8) , povrch

hnědý

až

červenavý,

se stopami tuhování, materiil

s

pískem

a křemínky. ULOŽ: M Pisek,př.č, 13/76. KOMENTA~: JJV od zjištěného sídliště prokopal B.
Dubský pozdně halštatské ploohé žárové hroby (obr, 49: 2) ar. 1951 L. Jansová halštat-

skou mohylu (obr, 49

1

1).
J,Frohlich - J,Michálek

18. BLŠANY, ok.r. Louny
1976 - KULT: Pozdně halštatská. LOK: Pískovna č,kat. 160/41, OKOL: Záchranný výzkum ne poli západně u pískovny.V těchto místech se příležitostně odebírá písek v malém
množství. Přitom byly porušeny pravěké objekty, na což upozornil J,Šimů.nek, okr . konzervátor z Loun, NALEZ: Průzkumem lokality bylo zjištěno, že jeden z objektů by byl vhodný
k detailně jšímu prozkoumání, Provedli jsme nad ním dílčí skrývku.Objekt je zbytkem menší polozahloubené ohaty obdélníkového půdorysu ee zaoblenými rohy (šíře 3 m, zach.délka
1,8 m, hloubka 75-80 om od povrcbu), Světle šedá výplň objektu měla jednolitý charakter.
Byly nalézány především zlomky hrubé keramiky,v menŘÍm množství pak střepy z jemnějšíoh
nádob .Př edběžně lze určit nálezový inventář jako pozdně halštatský. Zmínku zaslouží dva
železné nástroje, z toho jeden je dobře zachovalé dláto e tulejkou. Byly nalezeny také
zvířecí kosti, ojediněle se vyskytly uhlíky, zlomky perletě,mazanice pozorována nebyla.
Jižně navazovala na p ů dorys
asi 10 cm silná šedá vrstva s ojedinělými střepy. V tomto
směru se mohly naoházet další objekty, které se nepodařilo zachytit. ULOŽ: Březno,depo
zitáře výzkumu. K~ENT1fi:Zjiětění pozdně halštatského sídliště na lokalitě známé z dří
vějška eneolitickými
a únětickými nilezy je novým poznatkem, Pole západně od pískovny,
která již nepokračuje v těžbě, by poskytovala možnost plošného odk.ryvu v budoucnosti.
Ten by mohl podat zásadnější informace o uspořádání tohoto sídliště,
R.Pleiner - I .Pleinerová
19. BOHUTÍN, okr.

Příbram

1976 - KULT: Středověk. LOK1 Hájovna "U Prokopa", OKOL: Průzkum , NÁLEZ: V lese
při potoce nedaleko hájovny "U Prokope" jsou stopy po vodním náhonu. Při zjištovací sondě pracovníků příbramských dolů tam byl vykopán mlecí kámen o průměru téměř 1 m ee soustřednými rýhami ne mlecí ploše e menší zlomek dalšího obdobného kamene.Oba jsou z tvrdého třemošínského slepence a jsou příznačné pro středověké rudné mlýny.V bližším i širším okolí nálezu jsou v lese jámy, odvaly e pahrbky obsahující strusku. (Za upozorněn:!
děkuji vlastivědným spolupracovníkům ONV v Příbrami Vl.Ježkovi, J ,Te lenekému a V.Jindrovi .) ULOŽ: N'l\l Praha .
J .Kudrnáč
20, BOHY hrad KRAŠOV, o. Kozojedy, okr. Plzeň-sever
1976 - KULT: Středověk, LOK: Zříceniny hradu Krašova. OKOL:Účaet na komisích pořádaných v pr~běhu památkových oprav. wiLEZ: V průb~hu roku nebyly dodrženy zásady spo-

lupráce s AO a docházelo k dalšímu narušování terénní situace ve zbytcích starého paláce, který byl poslední neporušenou částí hradu. Nebyly dokonce respektovány ani zásady
stanovené jednotlivými zápisy komisí, vždy při příští byly konstatovány další zásahy do
neporušených zbytk~ terénní situace,AO trval na záeadách sjednaných v r,1974 a zpřesňo
vaných jednotlivými zápisy (tj. hlášení všech výkopových prací, konsultace všech zásahů
do terénu a ve shodě s projektem SÓRHJIO ponechání prostoru star ého paláce v původním
stavu bez jakýchkoliv zásahů do terénu.Od ří jna 1976 přestal být AÚ na komise zv.ín.LIT:
Z č .j . 4160/76, 5347/76 , 6178/76 , 6)23/76, 5447/76; BZO 1971, 1974, 1975, T.Durdík, Stavební vývoj hradu Kra šova na základě archeologického výzkumu, AR XXVl 1974, 16 - 28 .
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KOMENTA~ : Kr ašov patří k nejstarším ~leohtickým hradwn v zemi(vznikl pře d r.1232 ),proto
je nutno t r vat na zachování aleepoň malá čáeti neporuěené eituaoe,
T.Durdík
21. BOLEŠINY, okr. Klatovy
1977 - KULT : Pozdní doba halštatská a! čaeně laténeká, sídliště, LOK: Polní trai
"U br odu" nebo "Za vápeničky", ppl5 . ll01, l!leYerně od obce1 ZM 22 -13 , 38 mm od Z a 136 mm
od J e. č . OKOL:Při stavbě polní cesty mezi obcí Bolešiny a Ostřetice byla porušena 15áet
sí dliště, odebraná vrstva zeminy byla a! 60 cm mooná. NALEZ: Záchranným yýzkumem (20. 30. 6. 1977) bylo prozkoumáno osm objektů, Šeet z niob byly základy zabloubenýob ohat obdélníkového či čtvercového půdorysu, u dvou bylo zachyceno ji! jenom dno ( obj. 6 a 8),
u ostatních bylo zahloubení zachováno do 30 cm.Nejmenší z polozeDIJlic měla rozměry 210 x
140 cm (obj . 4), největší 420 x 270 om (objekt 5). U tří chat byly v rozích a uproetfoed
zjištěny kůlové jamky ( obj. 3,7,8), u obj. č. 4,pravidelně obdélníkového tvaru ee evialými stěnami byl malý, o 30 cm hlubší eklípek ee stěnami oblo!enými postavenými kameny.
Ve čtvercové chatě (objekt 7) byly zachovány zbytky hliněné pícky. Objekt 1 byl zbytkem
klenuté pece v jamce, obj.2 byla pečliYě erovnaná hromádka kamení, vedle ní! le!ely dvě
nádoby. Všechny chaty obsahovaly velké mno!ství mazanice a keramiky a větší mnoletví
hliněných přeslenů.Podle tvarů a výzdoby keramiky (lahvovité nádoby,kolkovaný ornament)
patří sídli š tě pozdní době halštatské al čaené době laténské. ULOŽ: Zatím A~ ČSAV prao.
Praha. LIT: V.Šaldová, Pravěké nálezy z Bolešin u Klatov,AR XII/1961,737- 739. XCJlERTil:
Z katastru cbce Bolešiny pochází ze stejného období bronzový turban, nalezený roku 1913
pod "Horou", ploché !á.rové hroby, zjištěné západně od obce roku 1955 a eídlištní nálezy
severně od obce z roku 1959.
V.Štefanová
22. BOROT:fN, okr . Tábor
1977 - KULT:

Středověk.

LOK:

Zříceniny

hradu Borotína. OKOL: Povrchový

průzlrum

a

zaměření lokality ve dneoh 12.4. a 8.11.1977. BlLEZ: V roce 1977 byl proveden povrohovt
průzkum hradu Borotína a měřičskou skupinou AÓ bylo revidováno a doplněno zamifení sfí-

ceniny,proveden~ Jihočeským podnikem pro ddr!bu p8111átek, Tábor. Hrad vznikly první po14. etol. a zanikl nejspíše na samém poěátku třioetilet~ vilky. Na rozdíl od dosavadních názorů (např. O.Menclová, ~eak4 hrady 1, Praha 1972) se po povrchovém prdskumu zfíceniny hrad jeví jako poměrni alolitf organill!llllue,vzniklf Ye 4 hlavních stavebních
fázích. Prvá fáze je reprezentantem rozvinut4ho bergtritov4ho typu,e ním! se ve 14.etoletí setkivlSme bHně. Kromě hlavní dle bylo ulito i druhé okrouhU vHe u druhé hradní
brány. V dalších fázích výstavb1 bylo měn~no komunikační ach4ma a na přelomu 15. a 16.
století diepozioe rozšířena o nový rozsáhlý palio,který pohltil některd starší objekty.
Při povrchovém prdzkumu ee podafilo nalézt pouze nikolik střepů, datovatelných do 15.
atol. LIT : Z č . j. 181/77, 1990/77, 2012/77; T.Durdík, Povrchový průzkum hradu Borotína,
Sborník vlastivědných prací z Podblaniok~ 1978.
T.Durdík
lO'Vině

23. BOŠILEC, okr . České Budějovioe
1977 - ~T: Středověk. LOIC: Výkop při okraji komunikace u nové obřadní síně
v oboi. OKOL: Předala N.Váolavíková, ředitelka ZDŠ, 9.11.1977. NlLEZ : Keramioké zlomky.
ULOŽ: AŮ ČSAV exp. Plzeň, přír.č. P 78/77.
A. Beneš
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24. BRDO, o. Manět í n, okr. Plzeň-eever
1976 - KULT: KnovízekÁ, poh řebiště. LOK: Na poli (parc . č. 187) na rozhraní tratí
a Na Hrobíoh, oca 80 m západně od polní oeety Brdo-Hrádek. Na výohod od
oesty spadá návrší do údolí Brdského potoka. OKOL:Zjištovaoí záchranný výzkum v místech,
kde r . 1964 byl vyzvednut knoví zský popelnicový hrob. Od 16 . 8. do 17. 9. 1976 byl výzkum
veden autorkou. dokonč en do 8. 11. 1976 E. Soudskou. NÁLEZ: Na ploše ooa 18 x 18 m bylo
zjištěno 11 hrobů rozdílné úpravy a obsahu. Popelnioovýoh hrobů bylo pět;nejbohatší (č.
2) měl popelnici podloženou i krytou břidlicovou deskou,na krytu spočívala přídavná keramika1v popelnici byla bronzová výbava ženy.Ostatní popelnicové hroby: J (porušený orbou). 4,6, 9 obsahovaly 1-) přídavné nádoby. U oetatnioh objektů. označených jako hroby,
nebyly zjiště ny pohřby. Hroby 7, 8,10 měly v jamce uložené menší nádoby.Hrob 5 obsahoval
několik přídavných nádobek značně porušených,uloženýoh mezi břidlicovými kameny.U hrobu
11 tvořila kryt velké obdélníkovit é hrobové jámy souvislá vrstva velkých balvand, pod
nimi byly ~ouze střepy nádob.Hrob 12 byl shluk střepů u ohniště.Výzkum ostatních objekt~,tu zjištěných. byl ponechán na příští sezonu. ULOŽz AÚ ČSAV prso.Praha. LIT1 NZ č.j.
11327/66 (A.Beneš), Z č.j. 7508/76 .
Na Přeeličkáoh

1977 - OKOL: Pokra č ování záchranného výzkumu 12.9. - 27.10.1977. NÁLEZ1 Na ploše
ooa 20 x 27 m bylo vyzvednuto 13 hrobů; z nioh 9 bylo popelnioovýoh. Ve tvaru i výplni
hrobových jam popelnioovýoh hrobů byla zřetelná variabilita1v prostornějších jamáoh byla vypálená zem.Častá byla killová jamka ve etěně hr~bové jámy. Charakteristickým znakem
popelnicových hrobů byly břidlicové desky.zjištěné u většiny hrobd,v nichž tvořily podklad i kryt popelnice (14, 19), nebo byly pouze pod (13, 21) nebo na popelnici (16,19).
U všech pohřbů byly přídavné nádoby, které byly uloženy u výdutě popelnice nebo při jejím dně. Pouze u hrobu č. 2 9 byla drobná nádobka na krycí deaoe a u hrobu 19 bylo 7 meniíoh nádobek v oválu těsně vedle níže zapuštěné popelnioe.Všeohny popelnicové hroby obeabovaly zlomky bronzu, vzácněji přetaven, slitky. Jediný žárový jámový hrob č. 20 měl
•pálené kosti podložené břidlicovou deskou, na kostech ležely zlomky tenkoetěnn4 nádobky. Hroby č.26 a 27 představují shluky střepd,u nichž nebyl zjištěn pohřeb. Obvod prvního vymezovaly killové jámy sestavené do rovnoramennáho trojúhelníku, pod druhým byla
hluboká jáma ee spálenou zemí a vrstvou uhlíkil při dně. Výzkum zbývajících objektd bude
pokračovat. ULOŽ: AÚ Č SAV prac. Praha. LIT1 Z č.j. 5706/77.
O.Kytlicová
25 . BRLOH, o. Drhovle, okr. Písek
1977 - KULT : Pravěk, mohyla. LOK: Trat Hradec, 950 m jižně od kapličky v osadě a
350 m jižně od valového opevnění (hradiitě) na Žižkově vrahu, na kótě 439 m, ppč.290íJ.
OKOL1 Průzkum 13.5. 1977. N.Ú.EZ : Porušeni mohyla (byl z ní patrně vybírán kámen), prwněr
10 a v. asi 1 m.
J.Miohálek
26 . BRUSY, okr. Strakonice
1976 - KULT: Neurčeno, mohyly(?). LOK1 Trat Na Králíkově louce u Brložského potoka,asi 660 m východně od kaple v obci. ZM 22-411 Písek, 93 mm od Z a 120 mm od J s . ~.
OKOL: Re gistrace mohylovitýoh útvard 8.4.1976 při průzkumu již.větve tranzitního plynovodu,po upozornění Fr.Jíně,Brusy čp.28, na místo výkopu B.Dubského kolem r.1 925. NiLEZ:
Na levém břehu potoka v úzké nivě mohylovitý útvar (průměr asi 14 m, v . 1 m) uprostřed
s vkopem. Patrná je konetr ukoe z velkých kamenů. V tě sné blí zkosti eev.od tohoto mí sta,
pod srázem vrahu Hůrka jsou patrny tř i kamenné kruhy o průmě ru asi 10 m. LI T: Hl á~ení č .j.
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277/76 Plzeň. KOMENT1~: Druhové určení těchto objektů je problematické, nebol jsou situovány v údolní poloze, zatímco mohyly bývají obvykle v náhorních polohách. V žádném
případě věak nejde o rýžovnické sejpy, protože v konatrukcíoh objektů jeou velké kameny
beze stop vodní erose. B.Dubeký se o tomto výzkumu nezmiňuje.
A.Bene§ - P.Braun
1977 - KULT:

mohyly. LOK: Lee a návrší Baba, JZ od obce, ne výoh. okraji
lesíka, ppč . 984/1. OKOL: Průzkum 9.4.1977. NlLEZ: Mohyla o prům. 10 a v. 1 m. Z povrchu
vyčnívají skalky e kameny; mohyla leží 45 m severně od trasy tranzitního plynovodu. Asi
200 m jižně odtud v lesíku , na jeho SZ okraji nejistá mohyle (prům. 8 a v. 0,5 m). LIT1
B.Dubský, Pravěk jižních Čech, 1949, 264.
J.Miohálek
Pravěk,

27. B~EštAN'l, o. Břežánky, okr. Teplice
1977 - KULT: Pozdně hradi ětní až středověk. LOK: Okraj dolu M. Gorkij, ZM 02-34
'l'eplioe,35 mm od V a 21 mm od J s .č. OKOL: Záchranný výzkum objektu ve stěně dolu,zapo~atf T. Velímským a dokončený autorem zprávy. NlLEZ: Sídlištní objekt(?) složitého zahloubení s nálezy keramických zlomků, zlomků železných pfedmětů a s velkou esovitou z,uěnioí z tenkého bronzového drátu (13. stol.) . ULO~: AO ČSAV exp . Most. LIT: llláAení č.
j. 751/77 Most. KCl!ENTil: Naleziště č. 11 z průzkumů povodí Lomského potoka.
J . Bubeník
28. BflEZNO, okr. Louny
1976-1977 - tULT: Lineární, lengyelská, Aň'1rová, únětická, mohylová, knovíz•k',
časově blí že neurčitelné. LOK: Vých. od obce, na okraji terasy Ohfe, č.kat. 1461, 1344.
OIOL1 Systematický výzkum - pokrač ování, sondážní průzkum - pokračování. NlLEZ1 Line&ní: jámy, střední a jižní část kůlového domu 61, kůlový dům 97. Objekty doplňují obraz
zástavby sídliště lineární kultury v západní části naleziště.Lengyelská: část půdoryeu,
dále jednotlivé !ruly a část velké materiálově bohaté jámy ve východní čás ti naleziště.
Souvisí zřejmě s již dříve odkrytými chatami z tohoto období. Sň'1rová : hrob CXXV patfí
nejstarší fázi této kultury. M~mo keramické nálezy ozdoby ze psích zubů a perlelovýoh
krou!ků.Byl odkryt ve východní části lokality. Ónětická : v západní části jámy,dále hrob
CXXI s pohřbem, ulo!eným patrně v dřevěné rakvi a hrob CXXII. Oba ze starší ráze 'OK. Do
#
této fáze patří enad i dva velké kůlov6 pddorysy:chata 94,jejíž jižní polovina byla odkryta v r.1976,severní v předchozí sezoně a půdorys 96 . Datování obou velkých domd není
zcela jist6, nebol střepový materiál z lruld je jednoznačně nedatuje a od západovýchodní
orientace věeoh ostatních únětiokých ohat ee poněkud odchyluje situování jejich dloubl
oey více směrem k SZ-JV.Jinak charakter staveb a jejich rozměry plně odpovídají únět1o
k1m chatám na březensk6m naleziAti,rovně! i jejich umístění v prvním sídlištním okrsku.
Ve vých. ěáeti dvojice hrobů CXXIII a CXXIV s pohřbem mu!e a !eny, s bohatší keramickou
výbavou ze starší fáze mc a. zajímavt hrob CXXVI s dobře patrnou rakví z kmene stromu,
obsahující pohřeb dvou na eoN le!ících jedinců . Milodary : keramika ze starší ráze tbc,
pazourkov, odštěpky, pískovcová kulička . Středodunajská mohylová k.: jámy v záp. ěáeti
nalez i ětě . Zmínku zaslouží jáma 736,v ní! jsme nalezli 5 celých nádob. Do tohoto období
patrně náleží jáma 752 s kostrovým pohřbem dítěte ve skrčené poloze na pravém boku,v orientaci J (hlava) - z. Knovízská k.: jámy v záp. části naleziště, někter, nálezově bohatá. ~aeově blíže neurčitelné: několik objektů - jámy a !ruly, některé z nich v sondážních rýhách, se nepodařilo blíže časově určit. Obě výzkumné sezony,jejich! těžiětě bylo
v záp.části naleziětě,zachytily vesměs pravěké obje kty. Jako nejuceleněj ší a tím i nejzáva!nější se jeví poznatky z období únětické kultury , Nejen rdzná detailní pozorování ,
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týkajíc í ee pohř ebního ritu, uložení mrtvýoh do dřevěných rakví , ale i pozorování pokud
jde o uspořádání eídliětě. Projevila se totiž značná konoentraoe jam,a to jižně od velkýoh lrulovýoh únětiokýoh etaveb prvního sídli š tního okrsku, odkrytých většinou v minulých lete oh, u niob! se naopak naprosto ojediněle vyskytovaly eouč aen, já.my. ULOŽ: Břez
no , depozitáfe výzkumu.
I.Pleinerová
29. BfiEŽANY II, okr. Kolín
1976 - KULT : Štítarský typ . LOK 1 Zahrada p. J , Kubelky č p . 29 na JZ okraji oboe
27/1 ?); tj . ooa okolí bodu na ZM 13-13 Brandýs n.L.- Stará Boleslav, 213 mm od Z
a 101 mm od J e.č. OKOL : Dar p.J . Kubellcy. Ódajně nález při kopání já.my pro stromek. NÍLEZ 1 Patrni sídlištní objekt - střepy z hlubokého talíře, z koflíku a jinýoh nádob, masanioe, zvířeoí koeti, kameny. ULOŽ: RIi Kolín, přír. č. 17/76. KCJ4ENT1~1 Soubor nálezd
ob&l'akterietiokj pro přechodné období štítarsko-bylanské.
(ppě .

Zb.Sedláček

JO. rutlštANY:, okr. Jičín
1976 - KULT1 Neurčeno, pravěk 7 LOK: A/ Západní svah návrší, SV od oboe, na poli
ppč. 271. B/ Na témže n&vrší,výše. OKOL 1 Trasa plynovodu fu'adeo Králové - Jičín. BWZ:
A/ V úaeku 14,662 - 15 00 km trasy plynovodu zjištěna 88 m dlouhá "kulturní vrstva", na
záp.konoi vrstvy zjištěny dva objekty. Nedatováno. B/ Osek týž,zjištěna černavá vratva,
40 m dlouhá, dále po avahu se vytr&oejíoí. Ze zmrzlého profilu vytažen pravěký atřípek
a pozorov'ny drobné bročky mazanioe. LIT1 J.Sigl - V. Vokolek, Zpravodaj KKVČ IV/2, 5-6.
V.Vokolek
BUDEČ viz

Jl.

KOVÁRY, o. Z'1tolany, okr. Kladno

BUDIČOVICE,

o. Skály, okr . Píaek

1976 - KULT1 Ranj středověk. LOK: Trat Na homolkách, trojúhelníkový ostrožný výblžek nad Tvrzským rybníkem, ooa 1,1 km od kaple v Budiěovioíoh a 550 m JV od hájovny
Božovioe, Zlil 22- 413 Štěkeň, 49 mm od V a 82 mm od J s.č. OKOL: Sběr při prdzkumu jižní
všt,e tranzitního plynovodu 7.4.1976. NWZ: Keramické zlomky. ULOŽ: AÓ ČSAV exp.Plzeň,
č.pf. P 6/76. LIT: Hlášení č.j. 275/76 Plzeň.
A. Beneš - P, Braun
32. BUDIHOSTICE, o. Chr!ín, okr. Kladno
1976 - KULT: Štítarský typ,mladší doba římská. LOK: Pole po obou atranáoh silnice na jižním okraji oboe,na břehu Vranského potoka. ZM 12-21, 100 mm od V a 210 mm od S
e.č. OKOL: Sběr autora na jaře r.1976. NÁLEZ: Větší množství štítarské keramiky po obou
stranách silnice. Naleziště leží přímo na břehu Vranského potoka . ULOŽ : M Velvary, NZ
V/76 . KCNERTil: Na opačném konoi oboe leží další knovízské eídliŘtě.
V.Fenol
JJ. BUŠOVICE , okr, Rokycany
1976 - KULT: Pravěk bez bliž šího určení. LOK : Pole "Na Le ve okáoh",po lev~ etran~
si lnice Bušovice-Vitinka, svah nad potokem Ko utským, ZM Plze ň 12-JJ , 166-1 69 mm od S a

17
158-162 mm od V e, č , OKOL : Kontrolní povrchový pr ůzkum, NALEZ: Atypic ká pravěká keramika patrně z roz or aných mohyl, získaná sběrem na čerstv ě zoraném poli. ULOŽ: ZČM Plzeň,
p 18/76, KOMENTA~: Starší nálezy bronzd z rozrušených mohyl uložené v ZČM v roce 1926,
D. Soukupová
)4. BYLANY, o. Mi skovice, okr. Kutná Hora
1976 - a) KULT: Raný ene olit, sídlUtě. LOK: "Nade veí" , pole č . 257 ( teohniokohosp.mapa 1:2000 Kutná Hora 4-J/J) . OKOL: Výzkum 1.- 30. 7. navazující na sondálrú práce
z podzimu min. roku. NALEZ: Na prozkoumané ploše (830 m2 ) zachyceno 19 objekt'd. Největší
z nich - soujámí č. 2)18 - lze funkčně interpretovat jako hliník, dalších pět (č. 2319,
2320, 2322 , 2327, 2335 ) jako zásobní jÚ!y - aila. Ostatní menší, č i nevýraznl objekty
mají zčáati neurč i tý, zčásti neintencionilní charakter. Získan, nálezy (keramika, broušená a štípaná industrie, větší počet zuhelnatělých obilných zrn, získanfch proplavením
vzorlru ze zásobních jam) představují v Čechách dosud unikátní soubor z poěátku eneolitu
a ázkým vztahem k ran, KNP, rané k.miohelsberaké a pozdnímu lengyelu. ULOŽ: AÓ ČSAV ex pedice Bylany. LIT: AÓ č.j. 5600/76.
I.Pavld - M,Zápotocká - M.Zápotockt
b) KULT: Recentní

(středověk),

LOK: 1. pole

č. boapodářaká

1601 2. pole

ě.

hos-

podářek, 4470. ZM 13-32 Kolín, 106 mm od V a 1 38 mm od J s.č. Tra\ "Na Kavkách". OKOLs
Sondil. liLEZ: 1. Vedena jedna aonda ve směru JZ-SV, dlouhá 102 m a tři sondy ve amlru

JV-SZ o celkov, d,lce 231 m.Negativní. 2. Vedena jedna sonda ve směru zhruba S-J v d,1oe 220 m. Ve 214-217 m od severu bylo zachyceno větší porušení a hnědou hlinitou vtplní
a rulovými kameny, patrně recentní (nebo středověká?). LIT: AŮ ČSAV č.j. 7204/76.
I . Pavld
35. BZ1, okr . Plzeň-jih
1977 - KULT: Chamaká - výšinnl sídliště. LOK : "Velká skála". ZM 22-11 Pl-eštice,
227 .mm od Z a 27 mm od J s.č. OKOL: Sběr K. Škrábka v srpnu 1977 na západní části horní
plochy skály. N.Ú.EZ: Mazanice, keramika. ULOŽ: AÓ ČSAV exp . Plzeň, přír.ě. P 90/77. LIT:
A.Stockf, Pravěk I; PA XLVI, 1955, JO.
A.Beneš - P.Braun
J6. CERHENICE. okr. Kolín
1976 - KULT: Nálevkovitých pohár\\, knovízská, bylanská, hradištní. LOK, Pískovna
JZD při JV okraji oboe; tral "Beránek" a "Za oborou", tj . ZM 13-14 Nymburk, 120 mm od Z
a 40 mm od J a.ě.; dříve ppč. 170. 173. 181 a 182/1, tj. dnes ppč, 164. OKOL: Záchranný
výzkum RM Kolín ve spolupr,ci a AO ČSAV Praha, který navázal na výzkum z roku 1973. NlLEZt Obj. č. 2 - zbytek sídlištního objektu (jámy) KNP - střepy, mazanice. Obj. č. la porušený žárový hrob kultury knovízek~ - střepy. Obj.č. 5 a 15 - sídlištní objekty kultury bylanek~ (jÚla a polozemnice) - etřepy,zvířecí koeti,koetěná náa troje,úlomky bronzových předm~td,uhlíky,kameny.Obj.č. l,J,4,6,7,10-14 - spodní části sídli štních objektů
střední doby hradištní, 1 ohniště?, 1 obilnice? - střepy,zví řeoí kosti,uhlí ky,kame ny.
Obj.č. B, 9 - zničeny ješt~ před odebráním vzorků z výplně. ULOŽ: RM Kolín , př . č . 5/ 76.
LIT: Hlášení AÚ Praha č.j. 4095, 4250, 4869, 5165 , 5788, 6447/76 a hlášení z Jl. 1.1 977 ;
dále zápisy z jednání s ONV.JZD a MNV . K~ENTAn : Výzkum pokračoval do května 1977. J e ho
plocha byla zaměřena AÓ ČSAV 4.10.1976, č.plánu 621/ 1.
1977 - KULT: Nálevkovitých poháru (baalberská).LOK : Pískovna JZ.D CP- r henice na

J\'
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konoi oboe - její SV čáat; tra\ "Za oborou", ppč.164 (stav z r.1964). ZII Nymburk 13-14,
ooa 41 mm od J a 122 mm od z a. č . OKOL: Záohranný výzkum RM Kolín a AO Praha - e~pedioe
Bylany v lednu a! březnu 1977 , N1LEZ1 Sídlištní objekt - jáma. Střepy,zvířeoí koat1,k~meny. ULOŽ1 RY Kolín, přír.č. 2/77. LIT: Hlášení z 31.1.1977 a z 2.6.1977.
Zb.SedUček

37. CERH1NICY, o. Cerhenice, okr , Kolín
1976 - KULT1 Štítaraký typ a! kultura bylanská ( ?). LOK: Poloha " Na ohmelnioi",
pole ppč . 145/1 vlevo {ji!ně) od býval6 úvozová oesty od hospodářekýoh budov JZD, tj.na
n konoi oboe, zhruba okolí bodu na mapě ZM 13- 14 Nymburk, 87 mm od Z a 34 mm od J e.č.
OKOL1 r.r,nní prdzkum 22 .12 .1976. Při zahrnování výše uveden, úvozov, oeety ( ppč. 154)
ornioí • pole ppč . 145/1. Hll.EZ1 Skrývkou porušený sídlištní objekt. Odebrány vzorky etřepy, zví řeoí koeti a mazanioe, ULOŽ1 RM Kolín, přír. č. 16/76. KCJlEBTil1 llno!atví a
kvalita získanýoh vzor~ nedovoluje jednoznačná zařazení. Rámcově lze vzorky zařadit do
období HB 3 - HC.
Zb, Sedláček
38. CIDLINA, okr .

Jičín

1977 - a) KULT 1 Mladší paleolit, LOK1 Traea plynovodu

Jičín-Hodkovioe, ďeek

15,5

lan, JZ od osady Březka. OKOL1 Teránní prdzkum trasy plynovodu 10,J. 1977, :I.Ú.EZ1 Zlomek

pazourkováho jádra. ULOŽ1 K Hradeo K:rilov,,př.č. 93/77. LIT1 Zpravodaj KKVČ H.radeo K:rilov, V/1, 1978, 6 .
b) KULT, Středověk. LOK1 Trasa plynovodu Jičín-Hodkovioe,úeek 15,5 km. OKOL1 'hránní prdzkum trasy plynovodu 10,J.1977. NÁLEZ, Několik nevýraznýoh etředověkýoh etřepd
(13 , etol . ). ULOŽ: li Hradeo K:rilov,,př.ě. 94/77. LIT1 Zpravodaj K!IVČ Hradeo K:rilov, V/1,
1978, 6 .
J.Sigl
39. c1NOVEC, okr. Teplioe
1976 - KULT : Středověk. LOK1 Loupe!ný, kÓta 757, západ.ni od Komáří hdrky , OKOL1
Revizní výzkum podle práoe R, von Weinzierla z roku 1904, před novým osázením lokality.
NlLEZ 1 Místo, ohraničená kruhovým valem a příkopem, poskytlo velmi milo archeologiok,ho
materiilu (14,- 15. atol.). Ukázalo se, !e lokalita je vzhledem k sv6mu pdd.nímu elo!ení
krajně nevhodná pro výzkum, Poznámky R. von Weinzierla ae ukázaly správn,. ULOŽ: M Teplice, i,č. 27503-27702, LIT1 R. von Weinzierl, Skitzenbuoh I, rkp, v M Teplice,
F,Gabriel
40. c1RKVICE, okr. Kutná Hora
1976 - KULT1 Lat6nská, sídliště. LOK: Mezi státní silnicí Praha - Brno a potokem
Klejnárkou, ooa 400 m SZ od oboe (objekty zaměřeny na trasu prdkopu)i ZM 13- 41,ooa 2 mm
od Z a 160-165 mm od J s.č. OKOLt Traea dálkovodu,prdzkum na území okr. Kutn, Hora VII.
- VIII. 1 976. NJLEZt Dva objekty (jáma a soujámí) zahlouben, do epraěov,ho podlo!í. Oba
byly testovány, ale získáno bylo jenom několik zlomkd keramiky datovateln, předbi!ni do
staršího laténu, ULOŽ: AÓ ČSAV e~pedioe Bylany, LIT: AÓ č.j. 55 48/76.
I.Pavld - M.Zápo t~cký
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41.

ČANKOVlCE,

okr. Chrudim

1977 - KULT: Slezskoplatěniok,, !árov6 pohřebiAtě a sídliště,středověk. LOIC1 Pole ppč. 534/5. OlOL1 Prdzkum 27.10. 1977. mLEZ : Prdzkumem bylo zjiětěno, !e !árov, pohřebiětě bylo zničeno zástavbou hospodářskýoh budov JZD. U býval6 pískovny, na paro. ě534/5 nolezen slezskoplatěniokf a středověký střep.Z těohto míst uvádí J.Eisner eídliAtě. ULO~: M Hradeo K.rálov,, př.č. 24/78. LIT: J.Eisner, OP IV/1913, 2-3. Zpravodaj KMVČ
V/1, 10.
V.Vokolek
42. ČEÚKOVICB, okr . Prahe-výohod
1976 - a) XOLT: Lat6nská. LOK: Prostor u Englsovýóh domd, ppě. 1663/J, v poloze
zvan6 "Na Děkanskfoh", asi 182 mm od S a 242 mm od Z okraje, ZM č. 13-13-07. OKOLt ffi
hloubení zlikladovýoh jam narušeno pravěk' pohřeb1ětě a eídl1Atě. NÍLEZ: Ffi bagroviní
jam pro základy novýoh bytovýoh jednotek n.p. Kovohutě v Čelá.kovioíoh byla naruěena řa
da eídliAtníob objektd z rdznýob kulturníoh období. Mimo tyto objekty byla v západní
stěně základov6 jruny B zčásti neruěena hzobov& j&na - objekt ě. 5/76. Jáma obsahovala
kostru doapěl6 len:, ulo!enou v poloze ne zádeoh. Orientovaná byla hlavou k SSZ,ruoe mě
la volně polo!en, podál těla. Kolem hlavy, stočen6 na pravý spánek, byly nalezen:, tf1
bronzov6 spony, pod bradou hladký, nezdobený bronzovt prsten a na prav4m humeru byl navlečen bronzový náramek. Stopy po dalším bronzov6m předmětu byly patrny na zápěstí lev4
horní končetiny. Prstní, z~pratní a zápěstní kdstky včetně bronzov6ho předmětu a rovně!
oelá levá a větě! část prav6 dolní končetiny byly odbagrovány. Jáma měla pdvodně dálku
ooa 190 om,ěífku 75 cm a její dno ae naldzalo v hlouboe 110 om od dnešní úrovně teránu.
Ve vzdálenosti asi 6 m západně od tohoto hrobu byla zjištěna dalěí hzobová jáma -objekt
č. 7/76. Tvarově i rozměrově odpovídala předeěl,, ale kostra v ní ulo!ena nebyla. UL0!1
K Čelákovioe, př.č. 26/77, kosterní materiil v antrop.odd. lil v Praze. LIT: AR - v ti•ku. KCMENTÍ~: V roce 1968, asi 30 m výohodně, nerušen lat. kostrovf hrob, viz BZO 1968,
21-22, tab. m.
b) KULT: Středověk. LOK1 Stpč.143 ,
Hrádku 464 - '!'vrz. O~OL: Zji~lovaoí výzkum
v rámoi rekonstrukoe středověkého objektu. IÚLEZ: V ji!ním traktu tvrze byl proveden
prdzkum sklepní místnosti (~).Po odstranění betonov6 podlahy a dal~íoh vrstev byly v hl.
aei 40 om nalezeny zbytky podlahy tvořen, z dubovýoh prken (?).Pod podlahou následovala
10 cm mooná vrstva !lut4ho jílu a dile potom pod touto vrstvou ji! skila, kterou tvofí
!lutá břidlice - opuka.V západní části sklepního prostoru byla pod úrovní zjiětěn, podlahy nalezena jímka - lednice, vysekaná do skály. Jímka o téměř čtveroovém pddorysu, ae
stěnami ooa 3 x 3 m je hluboká asi 170 cm. Svrohní vrstva,tvořená 60 om silnou sterilní
vrstvou !lut6ho jílu,byla patrně nanesena současně s 10 om silnou vrstvou, rozkládající
se po cel~ místnosti pod zmíněnou podlahou.Zbylá 110 cm silná zásypová vraha jímky obsahovala velké mno!ství převá!ně polévanýoh zlomkd keramickýoh nádob(rdzné druhy hrnod,
talíře, pkve, pokličky aj.} a zlomky skla. Svým provedením lze nalezený materiál klást
do konce 15. - 2. pol. 16. století. Ke zru~ení tohoto objektu (lednice ) do~lo patrně ke
konci 16. století. ULOŽ: K Čelákovice. LIT1 J.Špaček, Čelákovioká tvrz, SSH 9-1974, 183
- 199. KOOENTÁft: Materiál bude zahrnut v kompletní nálezov6 zprávě o aroheologickém výzkumu '!'vrze.
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43. ČERmKOV, okr. Doma!lioe
1976 - KULT: Neurčeno, rý!ovnioké eejpy. LOl: Babice, ol~ový hájek nad severním
okrajem malého bezejmenného rybníka,asi 400 m JZZ od oboe, ppč . 1134. ZM 21-24 KlAt 0vy,
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lBJ mm od z a 142 Dllll od J a. č . OKOL: Regiatraoe rfžovniokýoh sejpd 6. 10. 1976. BlLEZ1
Skupina 10-20 dobře doohovalýoh rýžovniokýoh sejpd. LIT: Hlášení č.j. 749/76 Plzeň.
P. Braun
44. ČBrudKOV, o. Droužetioe, oltr. Strakonioe

1977 - lULT1 Laténak, - mohyly . LOK1 Polní trat Prdhony, té! Ba homolkáoh, 550 m
SV od kapličky v Černíkově, ppč. l2J/2. OKOL1 Prdzkum dne 1.10.1977. BÁLEZ1 I>Yě "polní"
mehyly na pahorku porušené starší.mi v/kopy. ULOŽ1 NM Praha, inv.č. J6409-J6410. LIT1 B.
Dubakf, La Ten• jižníoh Čeoh, 1932, 44-45. KOIIEBTÁ.li 1 Severně od mohyl, na kat.ú. Podolí
(ppč. 65/1) laténak, sídlišti (B . Dubaký, l.o. 74-77) ,
J.Prohlioh - J.Miohálek
45. ČERBOLICB, oltr, Praha-sápad
1977 - KULT: Mladší doba halětatak,,stfedověk . LOK: Svah "V potooíoh" nad ailnioí • llínoe do Všenor,ppč. 400/2. OKOL: Výzkum atarýoh tižebníoh praoí na zlato. IÁLEZ1
V rúioi epolupráoe AO • Oatředním ústavem geologiokýa jsem byl pověřen výzkumem horniokfeh atafin na vfše zmíněné poloze. Ókolem výzkumu podle požadavku ÓÓG bylo především
zJistit dobu, kdy ee tam tižilo zlato. Vyřešení této otásky je eouěútí k0111plexního vyhodllooení lokality pro potřeby zjiělováJú lo!ieek zlata. Písemnýoh zpráv, které by tam
sísk,ván! zlata zaznamenaly, není. Proto objaanění této otázky bylo proveditelné jenom
aroheolog1okfm výzkumem. Odvaly a při niob býv. těžební jmny ae rozprostírají ponejvíce
ve střední čáati zmíněného návrší. Při dolním okraji prostoru s jámami a odvaly probíhá
ve aměru V- Z neetejnoměrně zaohovalá etrouha. Její záp. začátek je u hladin:, potoka pfi
siln1o11 kdya1 tam byla zřejmě hrás,do ní! ae vedla strouhou po stráni v déloe asi 1 km
voda. Ba nikterýoh úseoíoh je i víoe struh,ty ae vzájemně přerušují a prokazují tím intenzitu praoí, prováděnýob delší dobu. Při v~kumu bylo položeno 12 ploěnýoh aond. I>Yěma
jsme prozkoumali zvrstvení odvald,obaahujíoí uhlíky; 2 sondy prolaly a zjistily pdvodllí
rozmiry um~lýoh atruh,jimi! ee př1vádila voda k rýžovniokým splavwn;jedlla sonda procházela tižební jámou-pinkou; sedmi sondami jsme prozkoumali ploohy mezi strouhami, těžeb
ními jámami a odvaly. V aondi č. 7, položené na rovné ploěini mezi dvěma umělými strouhami, se podařilo nalézt střepy z několika hrubě zhotovených nádob z ml. d. halštatské.
Rozproetíraly •• na ploše ooa 1,5 m2 • Jmn:,,bl!né na aídlištíoh,jame tam nezjistili. Jea
v a.ě.8 se nepatrně jevila na šedé jílovité hlíně tmavší Jatuhovitá alcvrna o prwněru coa
25 om. Je značni nepravděpodobné, !e nilez zlo.mkd halštatských nádob aouviael a bež.n1m
sídlištěm.Poloha je na atráni obráoen, k aeveru a vyznačuje ae nejakostní pddou pro zemědělství. llnožatví tižebníoh jam,vodní díla {tj.vedení potoku po svahu a odvádění pře
bytečné vody svislými atrouhami do pdvod.ního koryta potoka) a další zafízení aotva by
však mohla vzniknout již v mladší době halštatské. Tehdy patrně došlo k prvému kutání a
v menším rozeahu k propírání zlatonosného písku. Rozsáhlá tě!ba, po ní! je "V potocích"
většina jam, struh a odvald, ee však rozvinula a! ve stfedověku,kdy ji uvádí hiator1oké
zprávy v oboíoh na Jílovaku. S tímto výkladem souhlasí i středověká podkova datovateln,
do 13. - 14. století, kterou jsme vykopali v aondl č. 4. V prostoru Černolice - Všenory
není poloha "V potooíoh" jediným dokladem o provozované U!bl zlata. Obdobné jmny a odvaly jsou i nad silnioí ze Všenor na Jíloviště, v dolní části vrohu označeného na mapi
l t 50.000 jako "Jílovišteký les" a v l••• pfi ailnici ze Všenor do Černolio. Zřejmě
s rázem území, pro které byly příznaěné četné jmn:,, vyhloubené těžebními praoemi,aouv1sí
i jméno Všenory . Podle výkladu etymologd Ant. Profouse a J. Svobody (Místní jména v Če
oháoh I V,1957,6 46-647) je odvozeno od substantiva "noře" středního rodu, které ve staré
ěeštini mělo význam "hlub1na","propaat".(Bora, tj.doupě, savedl do češtiny patrni a! J.
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Jungmann z ruštiny.) Území se zřejmě vy značov alo če tnými "norami" ( ve staročeském v~namu, tj.jámami, propadlinami) již v r oce 1205, kdy je poprvé zaznamenává zpráva (CDB II ,
382), Název poloh:, "V potooíoh" vznikl zře j mě v době , kdy umělými koryty na stráni protékala voda k rýžovniokým zař{zením. Výzkum u Černolic (Všenor) s plnil jak požadavek
ÓÓG, tak je 1 p ří nosem pro arohe olo~ii, nebol roz ~iřuje poznatky o prav ěké a stfedověké
těžbě zlata v Čeoh áoh, jejíž zkoumání j e v plánu AÚ, ULOŽ: AÓ ČSAV preo. Praha. LIT: J .
Kudrnáč, Archeologický výzkum starých t ěžebních prací ne zlato u Černolic a Křivo ó. Výzkum zlatnoeti etra tiformnío h formací Če ského masivu, Zpráva o činnosti ÓŮG za r. 1977,
Praha 1978, 17-21. KOMENTi~: Zpráva v archivu AÚ.
J.Kudrnáč

46, ČERNOŠfN, hrad VOLFŠTEJN, okr, Tachov
1977 - KULT: Středov ěk , LOK: Zříceniny hradu Volf š tejna. OKOL: Povrchový prózkum
13.3,1977, NlLEZ: Hrad bergfritového typu, založený okolo pol, 13. stole tí (na věži dosud pozdně románský portál), zanikl ve 2.pol. 15.etoletí , Byl poříze11 terénní náčrt lotalit:,, provedena fotodokumentace a sběrem získán nevelký soubor keramiky pfevá!ně 15,
století . V čele dispozice za hlavní hradbou stojí mírně konio ká,okrouhlá útoč ištná vě!,
zřejmě se zbytky krbu v 2. patře. Ne nejchráněnější straně se zachovaly do výše l.patra
zbytky obytné budovy,vykezujíoí ve zdivu dvě stavební fáze. Zhruba ve středu areálu při
léhala k obvodové hradbě další čtverhranná věžovitá stavba,na protilehlé straně stávala
dvouprostorová budova, z níž se zachovala pouze zaeutá č ást zřejmě suter énních prostor,
Komunikační eohéma není jasné, pro situaci uváděnou např. O.Menclovou není v terénu dokladó. V narušení v prostoru zadní obytné budovy l ze pozorovat mohutné spáleniště. ULOŽ :
AÚ ČSAV prso.Praha. LIT: Z č .j. 6106/771 D.Menolová, Česká hrady I, Praha 1972.
T,Durdík
47. ČERNOVICE, o. Spořice, okr, Chomutov
1976 - KULT: Eneolit(?), mohylová, knovízská, pozdně halštatská, laténská, řím
ská ( ?) , etar§í až střední doba hradUtní, středověk. LOK: Hradii!itě na vrchu "HradUtě"
(též Bu:rberk, 593 ,7 m n.m.).OKOL: O.ěřovaoí výzkum na polykulturní lokalitě znám, z literatury a zkoumané již H.Preidlem. IÚLEZ: Datován kamenitý val,obepínajíoí plochu hradiště,jež má rozlohu ooa 6 ha (knovízský), jámy po tě!bě křemence ( středověké a novov~ké) a získáno množství nálezó, doplňujícíoh a roz§iřujíoíoh dosavadní znalosti o doW
osídlení. Stratigrafická pozorování nebylo možno v lesním humueu,tvoříoím pokryv skily,
provádět, Lokalita je podrobně zaměřována J. Březákem. ULOŽ: AÓ ČSAV exp. Most, př. č .
54- 113/76, LIT : J, Bubeník, Nálezy hradištního období z vrchu Hradi_ětě u Černovio, okr.
Chomutov, AR XXVI, 1974, 56-59, 110 (tam 1 st81"5í lit.); Z.SIIU'!, Nové poznatky o pravě 
kém a časně hietoriokém osídlen! vrchu Hradi!tě u ~ernovio,Památky -příroda-ž ivot 1/1977
(vlastivědný čtvrtletník Chomutovska). Hlášení č.j. 626/76 Most, KOMENTI~: Poprvé byla
prokúána doba vzniku kamenitých vald, častých na hradi5tíoh v severozápadních a západních Čechách a Sasku.
Z.Smr! - J,Bubeník
48, ČERNoiicE, okr . Hradec Králové
1977 - KULT : S vypíchanou keramikou, slezskoplatěnioká . LOK: Hradecká ulice (od
kři!ovatky ulice
e ulioí Nádra!ní,před domem čp. 102). ZM 13-22 Jaroměř, 179 mm od V a
211 mm od J s.č . OKOL : Záchranný výzkum čtyř naruěenýoh objektó v kanalizaěním prů kopu,
23. VII. 1977. NILEZ : Objekt 5/77 byl zjištěn v hlouboe 34 cm od povrchu vozovky. Jeho
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délka na západní

straně průkopu

byla 100 om. Max.moonost

černohnědé výplně

14 cm. Nale-

z,_

zeny zlomky mazanice, př.č. 67/77, Obj. 6/77 byl zachycen na obou •tranách průkopu.
padní profil objektu tvořila jednotná výplň, černohnědá, s nálezem slezskoplatěnick,ho
etř•pu.Východní proril byl dlouhý 536 cm, max.hloubka od povrchu vozovky 180 om. z pro-

filu zíekány otřel, střepy vypíchané keramiky,zlomek porcelanitového náatroje,mazanioe,
dva !elezn, hřeby (atředověk - novověk}, zlomek bronz.euroviny, př.č. 68/77. Neolitický
objekt byl patrně narušen slezskoplatěnickým objektem a dalším středověkým až novověkým
zásahem, Obj.7/77 byl registrován na výohodní straně výkopu v hloubce 125 cm od povrchu
vozovky, byl dlouhý 245 cm. Ma:x.moonost hnědočerné výplně, místy promíšené, byla 38 cm.
Bez nálezů. Obj.8/77 představuje hnědočerná kulturní vrstva na východní straně průkopu,
v hlouboe 95 cm od povrchu silnice. Její délka byla 530 om, mu. síla výplně 27 cm. Nálezy: 2 střepy patrně z pozdní doby halštatské, přepálené kůstky, mazanice, př.č.69/77.
Objekty byly zahloubeny do štěrkopískového podloží. ULOŽ: 104VČ Hradeo Králové. LIT1 BZO
1972, 26 . KC!aENT~i Registrované objekty rozšiřují plochu pravěkého aídli!tě jihozápadním směrem od Nádražní ul.,kde bylo v r, 1972 zjištěno sídliště e vypíchanou keramikou.
Je pravd~podobné, že terén v sousedství Hradecké ul. byl zničen staršími, již zrušen;fmi
štěrkovnami a v současnosti je zde zástavba rodinnými domky,
K.Vávra

49. ČERB1 vth., o. Statenice, okr, Praha-západ
1976 - KULT: Lineární, vypíchaná, bylanská, laténská(?). LOK: Těžní jáma cihelny při SZ okraji obce, ppč, 177/10, nadm. v. 274 m, mapa SM0-5 sekce Kralupy n. v. 9-7,
748,)5011035,320, OKOL: Záchranný výzkum AÓ ve spolupráci• KM Roztoky. B1LEZ1 V r,1976
pokračoval záchranný výzkum v prostoru těžní jámy cihelny na třech místech ve dvou etap,ch:v květnu až červeno! a v říjnu až listopadu.Protože těžené plochy na sebe jen čás
tečně nebo vůbec nenavazovaly,označili jsme je písmeny.a plocha A (zkoumaná v roce 1975,
obj.6- 27), plocha B (květen až červenec 1976, obj.28-44), plocha C (listopad 1976,obj,
48-49, 53-75), plocha D (říjen až listopad 1976, obj. 45-47, 50-52, 76-98}. Ve výzkumu
plochy D se pokračovalo v r.1977, Plocha B (1950 m2 ) byla zaoiAtěna jen částečně,odkry
to J4 objektů, z toho 16 zkoumMo: 8 je datováno do LnK (1 kůl.chata), l StK a 7 je bylanských (1 zahl.chata al pec). Zbylých 18 objektd není přesně datováno, podle keramiky z povrchu objektů převládá ml.d.halštatská až lat,nská.Plocha C (lJOO m2 } byla zbi!ně začištěna, objekty zaměřeny a 7 částečně zkoumMo, ostatní (19) jen testován:,. Dat.
LnK a d.halštatská.Plooha D (1075 m2 } byla v prostoru pěti kůlovýoh chat dobře začiště
na, 14 objektů zkoumáno, šesti vedeny sondy, z ostatních získán datovaoí materiál jenom
při začišlování (9},Podle předbě!náho datování je na táto ploše stejnou měrou zastoupena LnK ad. halštatská, vypíchaná keramika je v tomto prostoru ojediněle. ULOŽ: AÓ ČSAV
Praha,po zpracovMÍ KM Roztoky. LIT: Závěrečné zprávy o výzkumu č.j. 4749/76 a 7126/76,
1977 - KULT: Lineární,vypťchan,, knovízská a bylanská. OKOL1 Záchranný výzkum AÓ
spolupráci s KM Roztoky - pokračování. l'ÚLEZ1 Výzkum pokračoval na ploše D (825 m2 )
od 2.5. do 29.7, opět táměř bez brigádníků. Celá plocha byla dočištěna, zkoumioo celkem
31 objektů (51, 77-79, 8l-8J, 85, 87-92, 97-11)).Kultuře s keramikou lineární pravděpo
dobně patří všech pět pddorysů kůlových chat (spolehlivě stavebními jámami jsou datovány jen dva) a další 4 objekty (obětní !lábek či koželužna?). Keramika vypíchaná byla
zastoupena jen v šesti objektech (1 pec},nejbohatěí nálezy patří k.bylanská (část pravděpodobně ještě knovízská) - celkem 14 objektů (1 zahloubená chata, v jedn~ jámě kostra
psa),zbytek není datovin. Touto sezonou prozatím záchranný výzkum (od roku 1974} končí ,
nebol cihelna má být zrušena a těžní jámy pou!ito k jiným účelům. ULOŽ1 AÓ ČSAV Praha,
po zpracování KM Roztoky. Závěre č ná zpráva č.j. 4742/77.
ve

M.Zápotocká - P.Sankot -

I.Vojtěchovská

23
50. ~ESKi: LHOTI CE , m.č. HllADIŠT~, okr. Chrudim
1976 - KULT: Laténská. LOK: Oppidum , tral "při vrateoh" . OKOL : Syetematioký výzkum . NJLEZ1 Aroheologioký výzkum oppida pouaěoval v sezoně 1976 na pozemku ppč. 200/2
v trati "při vratech", v jihovýchodní části , kde jsme předpokládali existenci hlavního
opevněného vchodu. V •ondě č . Vl/1976 byla odkryta v déloe 900 om kamenná lícovaná ••
bez dokladů o existenci svislých kůlů v jejím líoi. Tvořila vnitřní stěnu křídla vnitř
ního valu, které bylo orientováno směrem V-Z a n~vaz ovalo téměř v pravém úhlu na vnitř
ní val,který přepažoval oetrožnu oppida ve směru J-S. V kolmém průkopu V-Z křídla hradby bJlo zji~těno , že bylo etavěno z hlinitopísč itého násypu. Kromě toho byly v j edné
části nalezeny malé jamky a otvory, vertikálně i horizontálně hl oubené, které mohou naznačovat
existenci roŘtové konstrukce, provedené pravděpodcbně z tyčoviny a nikoliv
z trámů . K vnitřní kamenné zdi přiléhal hlinitoště rkový náaep ,navr šený zřejmě v pozděj
ší fázi pře stavby opevně ní . Oba objekty,křídlo hradby i hlinitoětěrkový násep, byly postaveny na podlaze ze silné uhlíkaté vrstvy, na níž byly patrny i struktury dřevěných
trámll (kmenll ?) orientované zhruba J-S, tedy kolmo k odkryté vnitřní z di křídla hradby.
Severně od křídla valů, s vnitřní zdí směrem do vnitřníh o areálu oppida, byly zjištěny
dva souběžné tarasy. Tara s č. 1 byl ohraničen na vnitřní straně velkými kamennými bloky
a postaven z vrstev hlíny a kamenů.
Taras č. II, situovaný severněji, byl ohraničen na
vnitřní straně lícovanou kamennou zdí, doohovanou pouze ve dvou z ákladov ých řadách. Byl
rovně ž vybudován
z vrstev hlíny a kamene. Terasy byly postaveny na starším laténském
aídl1 $tním h orizontu, ve kterém byly vypreparov ány zbytky tří ohlebovýoh peoí, vymezené
dvojitými řadami malýoh kůlových jamek, a částečně dochovanou podlahou, zhotovenou
z drobných kemínků,na ní ž byly míety nalezeny malé úlomky době la ne bo červena vypálené
mazanice. Objekty byly jednoz načně datovány souborem nález ového ma teriálu do mlad ŘÍ doby
laténské . V eeverozáp adní části eondy č. Vl/1976 byl v hlinitopí sč it ém podloží odkryt
mírně z akř ive ný žl á.b ek, hl. 8 cm, §ir. 20- 25 cm . Ve vzd~lenosti 165 om od V bloku eondy
byl přeru~en ( vchod do objektu ?) a v tomto míetě byla mě lká kůlová jamka, Na r ozdíl od
ostatních objektů zde nebyly žádné nálezy, takže žlábek nebylo možno datovat . ULO! : A6
prao. Praha.

a

1977 - NlLEZ: Dal~í etapa vý?.kumu pokračovala v roce 1977 na pozemku ppč. 900/2,
v areálu hlavního vchodu oppida, na jeho jihovýchodní straně. V sondě č . VII/1977 byla
odkryte vnějěí lícovaná kamenná zea ee stopami po vertikálních trámech v j ejím líoi, ve
vzdálenostech 260 - 228 - 250 cm.Vnější ze~ byla orientována V-Z ,byla souběžná e vnitř
ní zdí bez evialýoh Wlů, odkrytou v rooe 1976 a vymezovala s ní hradbu š irokou oo a 45C
om. Před touto čelní zdí byly zjiAtěny zbytky mlad§í čelní lí cované zdi s doklady existence vertikálních klllll,v líoi poněkud odchylně orientované než star ~í čelní zea - probíhala v mírném oblouku od vnitřního S-J příčného valu oppida j ihozápadním směrem a netvořila s ním pravý úhel jako starší čelní ze!. Mezery po kllle ch v mlad§í zdi byly ve
vzdálenoetech 180 - 100 - 130 - 145 om. Proetor mezi etar~í a mladší čelní zdí byl volně zasypaný kameny a hlínou. V sondě ě. VI/1976 byla po rozebrání taraau č. I a odstranění velkých kamenných blokll,které jej na vnitřní (severní) str aně ohraničov aly, vy pre parovaná v jejím jižním bloku lícovaná ze!,tvoříoí pokračování vnitřní hranice taraeu
z velkých kamenných bloW. Ze!, orientovaná V-Z, byla sledována v délce 385 om, kde ne
ni navazovala zhruba v pravém úhlu lícovaná ze!, pokračující směrem S-J v d, lce oc a JOO
om. Uvnitř taraeu č. I, ooa 100 om jižně od jeho vnit řní zdi byla odkryta starší karn~nná lícovaná zea, orientovaná opět V-Z, představující zřejmě pův odní vnitřní zea tar8eU
č. I. Nálezový materiál, zlomky keramiky a želez . spon, byl datován obdobně jako v přPd
ohozíoh eezonáoh do mladší doby latének~. ULO~: AÚ ~ SAV prao. Praha.
M. Princ
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ČES!ra MEZ I1Učí,

okr. Icyohnov nad

Kněžnou

1976 - KULT, Volutová, vypíohaná. eneolit. popelnioová pole. středověká tvrz,nález minoí. LOK, Na pozemcíoh v okolí dvora Vranova aj.OKOL: Registraoe atar5ích n'1ezd.
BllEZi 8-10 neolitických mlatl nalezl se školními dětmi říd. uěitel K. Dvořák {1950, l)
v )O.leteob v blízkém okolí dvora Vranova,což dokládá (podle ěáati doohovan.ých předmětl
ve •bírce ing. Dvofáka) eídliAtě mladAí t.úe (?) kultury vypíohané {např. týl kopytovit,ho •ekeromlatu, hladítko upravené z těla kopytovitého sekeromlatu, ploohá sekerka) a
1topy osídlen.! eneolitického (zlomek aekeromlatu obdélníkovitého prdi'ezu 70 x 52 mm.
1 n,bibem na rozlífení oetfí,nalezen r,19)0 v místě oznaěovaném "Kvartýr"). Pouze jeden
vrtan;f kamenný mlat obdržel K.Dvořák od majitele ěp. 187 v ~.Meziříčí, který jej nalezl
sa krovem pfi bourání staré stodoly (tedy ve funkci hromového klínu).Štípanou i brou5enou indUJttri1, převážně neolitiokého až eneolitiokého atáří. nalézá prakticky po celém
kata1tru obce J.Nimeěek (cf.mapu nálezd v arohivu Aó), jeho nálezy (vesměe ve sbírce J.
Klena v Dobruěce) n'1ežejí starší polovini vývoje kultury volutové (dva nízké kopytovit4 klíny),neurěené neolitioké kultuře {zlomky plochých aekerek) a 9neolitu (sekerka typu Slánské hory). K . Dvořák (1950,152) vypsal z kroniky obce Jasenná, sepsané V.Lacinou:
"Roku 1878 v Meziříčí na Bukačově poli vykopan, byly popelnice, zlaté svinuté dráty,jeden kotouček,skleněné korálky a spálen, kdstky." K.Dvořák dodává, !e lidé v Meziříěí 11
na tento nález již nepamatují, snad by mohlo jít o pozemky Březineká nebo Ba březinl,
které leží za silnicí k Jasenné. K. Dvořák (1950, 152): "Roku 1879 bylo na zahradě při
chalupě Janeěkově čp. 109 v Meziříčí nalezeno několik tisíc mincí (pražské groěe Václavovy, husitské haléře, solidy a hranaté penízky ze 16. století, velmi rozmanité, vesměs
z Německa)." K.Dvořák (1950. 21): "Vranovská tvrz opevněná systémem vodním ••• pdvodně
a1i 200 - 300 krokd východně od nynějšího dvora v místech za studánkou Terezínkou •••
cbrann4 valy,dobře znatelné jeětě v šedesátých letech minulého etoletí,byly srovnány se
zemí a materiálu použito k vyrovnán.! úpadd na pozemcích vranovského dvora (I - tedy doAlo k rozptylu ~tředověkýoh nálezd). Četné střepy středověké v lese,místy 1 mírně zvýšený terén dávají jen tušiti přibližnou velikost tvrze• •• Pamětníci ••• nedovedli polohu přesně označit, pamatovali se jen na rozvoz vald a na hromadné nálezy prapodivnýoh
podkov." (Historické zprávy k Vranovu od roku 1)6) do 1582.) ULOŽ: Ing. Dvořák (sbírka
1 pozdstalosti K.Dvořáka), J .Němeček,J.Klen atd. LIT: K.Dvořák 1950: Prameny pro dějiny
č.Meziříčí; obsáhlý strojopis v majetku vdovy v Č,Meziříčí. KOMENTÁ.fir České Meziříčí by
podle situace na archeologiokých mapách (ct. např. Stooký 1926, mapa III: ojedinělé nálezy broušené neolitické industrie jsou rozptýleny od ústí Dědiny až za Dobruěku, zato
neolitická sídliště na mapách I a II sahají jen do okolí Třebechovic), nebo v deposit,řích muzeí platilo za archeologicky okrajové a tedy málem sterilní území.Znalosti místních sběratelů nepronikly do ústřední evidence nebo literatury, jejich četné nálezy zd1távají, bohužel, utajeny mezi soukromníky. Podle nálezd nejodolnější složky pravěkého
materiálu lze soudit na bohaté osídlen.! od paleolitu počínaje (ot. AR XXIX,1977,34-36).
V neolitu muselo okolí Meziříčí patřit k intensivně osídlenému okraji úrodné roviny pod
Orlickým podhdřím.Odborně provedeným prdzkumem by patrně bylo možno získat mnoietví keramiky. Nález roz šiřuj e rozsah neolitického a eneolitického osídlení východních Čech.
Sl.Vencl
52. ČESicr BROD, okr . Kolín
1976 - a) KULT: Knovízská. LOK: Veterinární stanice v Klučovské ulici . NlLEZ: Na
staveništi veterinární stanice u SV okraje města jsem zjistil při sledování skrývky pro
úpravu terénu knovízské osídlení . ULOŽ: AÚ ČSAV prac . Praha.
b) KULT: Hradištní,laténská. LOK: Chouranioe,parc.č.4 80 a okolní .OKOL: Povrchový
průzkum . NiLEZ: Na poli j i ž. od soutoku Šembe ry s potokem Bu ěioo em, záp.od Podv ini č néh~

r
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r ybníku zahájeny povrohová sběry keramiky za upřesněním polohy se starohradištním veaniokým osídl ení m (úkol Vlll - 4- 4-3/ 2 - Klučovsko). Kr omě nálezd prokazujíoíoh oaídlení
pros toru ve at e.rší době hr adi š tní zjiště na tam t áž keramika latánská a pozdně hradištní .
ULOŽ : AÓ ČSAV pr lio. Praha .
1977 - LOK: Chouranioe . OKOL: Povrohový průzkum a půdní vrty. N1LEZ:JZ od kři žo
vatky s tát . ailnioe Praha- Kolín ae ailnioí z Č . Brodu do Zahrad , výobodně od Podviňakáho
rybníka nad soutokem Šembery s potokem Bušinoem, na poli (ppč. 480) povrohov:fmi sběry a
půdními vrty zji ělován rozsah sídliště ze starší a poč átku s třední d.hradištní. Na poli
tál zlomky nádob mladohr adištníoh a latánekýoh. ULOŽ: AO ČSAV pr so . Praha.
J.Kudrnáč

53. ~ESK1 ŠTERNBERK hrad, okr . Benešov
1977 - 1 ) KULT: Středověk . LOK: Horní předsunutá bašta nad hradem. OKOL1 Návště
va lokali ty dne 16.11.1977 na základě upozornění na probíhaj í c í památková úpr avy.NÁLEZ :
Ffi pamá~kovýoh úpravách areálu bašty byly vytěženy vrstvy des trukce a s páleniště.Tímto
sůahem byl odkryt vnitřní lío obvodov~ hradby . Ukázalo se, že oo a po dvou třetináoh evá
dálky nese oti sky roubenýoh konstrutoí, bohužel již část e čně zani kl~ při zmíněných památkovýoh úpravách . Areál oelá bašty vykazuje 2 - 3 stavební fáze. LIT : Z č.j. 5843/77.
K(J(ERTÁft : Z amě fe ní teré n.ní situaoe bylo provedeno v rooe 1978 .
T.Durdík
2 ) LOK: Horní bašta hradu. OKOL: Práoe spojen& ae zpevněním obvodov~ zdi bašty.
IDEZ1 Velk~ 111.nožství železných hřebíků,keramika,zlomky kaoblů, zvířeoí kosti . Naleze no
při odstraňovMí materiálu ve vnitřním prostoru za obvodovou zdí. Nález poohází z konoe
15. a zač átku 16 . století. ULOŽ: M Benešov .
Vl.~tverák
54. ~fčENICE, okr. Strakonice
1977 - KULT : Knovízská kulturní vrstva.LOK : 1.0kraj pole nad fo t bal ovým hři štěm,
asi 80 m za hotelem Blata. 2. Zahrada 20 m výoh. od bospodářskýoh objek tů hotelu Bla ta ,
ooa 90 m SZ od místa nálezu 1. OKOL: 1. Sběr v rýze pro telefonní kabel 5.- 15 . 5. 1977.
2. Zjišlovaoí sonda JO.a 31.7.1977. Nil.EZ: l. Kulturní ~rsna s knovízskými keremi okými
zlomky. 2. Kulturní vrstva s knovízskými keramickými zlomky. ULOŽ: A~ ČSAV exp . Plzeň,
ě . př. P 106/ 77 a P 28/77- 1 až J. LIT1 lllášení č.j. 351/77 a 433/77 Plzeň . KOMENTl~: Obdobni situaoe nálezová a mali ~zdálenost mezi oběma místy n álezů 1. a 2. (ooa 90 m) dovoluje pfedpokl,dat, že jde o stopy táhož knovízského sídl ,ě tě.
P. Braun
55. čfVICE, okr . Plzeň-sever
1976 - KULT : Raná

střední

doba bronzová,

sběr .

LOK: J ižní svah oetrožného

návrěí

v j,dru oboe ; ZM 12- 31 Plaey, 25 mm od J a 203 mm od V s. č. OKOL: Průzkum pro ověření po-

lohy nál ezu z výzkumu Z~ Plzeň 1944. NlLEZ:Zlomek přesek áv aného vytaženého okraje misky (obr . 1 B) ,muzeem získán spolu se zásobnioí z pozdní doby hradištní . Zj i ětěn~,že terán je silně přeměněn terasovitými úpravami a v ýstavbou komuni kaoí;niomdně situaoe př1pouětí představu výšinného eídliště,na ji!. a severní str aně obráněného dvěma levobřež
ními přítoky Berounky. Pozdně hradiětní keramika mů!e s ouvise t a his t.zpr ávou k r.1181,
kdy se obeo připomíná jako sídlo Stojanovo. ULOŽ: Z ČM Plze ň, přír.č.A 34/75. LJT: Hlá~ení č.j. 888/76 Pl zeň . KCMENTÁ~ : Topografioký význam nálezu spočív á v posunu raně středo-
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bronzového osídlení na severní Plzeňsko,kde dosud nebyly známy nilezy z tohoto časového
úaeku.

A,Benelí
56. ~:Uod, okr. Písek
1976 - KULT: Kladohradilítní. LOK: Asi 200 m západně od železniční stanice Čížová.
130 om od domku Štěp'1lů. OKOL: V dubnu 1976 porušil majitel při kopání kanalizační pří
pojky do •vébo rozestaveného řadového rodinného domku odpadkovou jámu, kterou jaem proskoumal 29.4.1976. ?ÚLEZ1 Výkop kanalizační rýhy, 48 cm ěiroký, zničil téměř z poloviny
júau ovilného půdoryau (cca 110 x 60 cm).J"1ia byla 60 cm hluboká,měla kol.mé stěny a míaoviti narované dno. V její tmavé výplni, odlišné od okolního poiloží, byly nalezeny
zlomky různých nádob (převážně tuhových), okraj tuhové zásobnioe, dvě hrudky hlíny, dvě
svířeoí kosti (při vyjímání ae rozdrobily na několik úlomků),miskovitá poklička a drobnf lelezný předmět (obr. l A; 2). Nilezy byly převážně při dně jámy spolu s menlíími kameny. PátrM! po dallííoh objektech na staveništi bylo negativní. ULOŽ: M Písek, přír.ě.
544/77. LIT, J.Frohlioh, Čížová, Mladohradiětní sídliště . Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicíoh XIII, 1976, 198.
J.Frohlioh
57. DAVLE, okr, Praha-západ
1976-1977 - KULT: Středověk. LOK : Ostrov - areál zaniklého benediktinského klálítera. OKOLt Pokračování revizního předstihového výzkumu v letech 1976-1977, NÁLEZ:Trojlodní basilika (základní poznatky): Při výzkumu chórové části (severní část prozkoumána
r.1975) se ve střední části objevily zbytky starších podlah a hroby,při západním závěru
chóru viloová jáma.U vnějlíího líce apsidy zjištěna u základové spáry zea obloukového plldorysu,sledujíoí v jižní části oblouk apsidy (statické zajištění,dok:lad upřesnění půdo
rysu?) . V místech vítězného oblouku vloženo zdivo,později v koruně čás tečně odlámané a
překryté dlažbou. Spolu se zbytky omítky na západním líoi ohÓru do lodi doklad toho, že
chórová část půdorysu dočasně sloužila jako samostatná sakrální jednotka.V jižní ohÓrov~ kapli sledovány přestavby, projevující se hlavně u severní zdi, která byla dodatečně
podezdívána a zesilována při gotických přestavbách.V obou prostorách se našly v podloží
kdlov~ jamky (atavební,ale i z období před- stavbou chÓru).Trojlodí bylo k ohÓru přista
věno dodatečně,je připojeno k chóru na epáru,má základovou partii z kamenů kladených na
jíl. Ze! pod sloupy a pilíře arkád mezi loděmi jsou také napojovány na opěrné pilíře na
vnější fasádě chórové části a odliěují se jak technikou, tak niveletou základové spáry.
V trojlodí se podařilo zachytit zbytky dlažeb v různých ú.rovníoh,jámu konického profilu
s plá~těm,vyzděným kameny kladenými na jíl,a kůlové jamky.Obloukovitá přepážka u vítěz
ného oblouku byla prokazatelně přizděna dodatečně,později při zvyšování podlahy ve svém
vroholu, původně schodovitě upraveném, odbourána a překryta sohodilítěm probíhajícím napříč celým kostelem.
Dvojice věží na západní straně je součástí výstavby lodí. Výzkum
v obdélném presbyteriu ukázal část hřbitova před jeho výstavbou a upřesnil zařazení t~to stavební etapy klálítara až do doby kolem pol.14.stol. Relativní a zčásti 1 absolutní
chronologie basiliky se zatím rýsuje takto, 1/ chórová část (tradičně po rooe 1137,není
vyloučeno ani o něoo starší datování),
2/ trojlodní basilika (dokončení na počá tku 13.
atol.), 3/ rozšíření o obdélné presbyterium (polovina 14.etol.).Dále byla zjištěna řada
mezifází a úprav, včetně zvyšování podlah, důležitých poznatků o stavební technologii,
rozšíření počtu typů keramiokýoh dlaždio apod.
Jihovýchodní nároží ambitů : viz Výzkumy
v Čechách 1975 . Po vyzvednutí množství hrobů v mnohonásobných superposicío h byla prozkoumána zděná hrobka,částečně překrytá základy nábě hu apsidy severní chórové kaple. Poct
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břidlicovými krycími deskami (č~etečně prolomeny nebo odstraněny) obsahovala v ýplň sil -

I

ně zahliněn~ho

písku a uhlíky kerBmiku a zvífeoí kosti. V ní se tak~ naěel denár Spytihněva II. Kostra le!ela ve slabé vrstvě šedočerné hlíny, U pravé nohy le!elo tulejovité
okování berly a u mandibuly a klíčních kostí kousky velmi tenkého zlatého dr á tu. Hrobka
patří k nejstarěím dosud zji~těným objektdm klá§tera, ULOŽ: AÓ ~AV prso. Praha. LIT: Z
č.j. 4490,5191,6029/761 11, 3850/77; 917/78. K(){ENT~fi: Výzkum,který předchází presentaci
památky v rámci programu Odboru kultury ONV Praha-západ, je prováděn na z~kladě hospodářské smlouvy AÓ s Muzeem tě!by zlata v Jílovém.
M.Richter - A. Merhautová - P.Sommer -

P . Břioháěek

DEBRNÍK viz RYBOVA LHOT.A, o. Skalioe, okr, Tábor
58. DOBEV, okr. Písek
1977 - KULT : Pozdní doba halštatská, laténská, středověk. LOK: Sídliětě, parcela
p.Těhle, čp . 7 ve vsi. OKOL: Sběr J,Kuěery z Písku r. 1931. N1LEZ: Zlomky nádob, zlomky
tuhov ých zásobnic (13. století), zlomek kachle a 33 atředověkýoh střepd (14. století) pocháze jí z místa bývalé tvrze,z ní! je dnes zachována jen část zdi (obr. 3: 1-4).Ul.,OŽ :
M Písek, přír.č. 75-76/77, LIT: k tvrzi: J,Soukup, Soupis památek uměleo. a hist, v politickém okrese píseckém, Praha 1910, 58-59.
J,Michálek
59, DOBKOVIČKY, o, Chotiměř, okr . Litoměfice
1976 - KULT: Mlad§! doba bronzová(?), LOK: Vrch Srna,SZ nad obcí. OKOL: Prdzkum
dne 6,5. NlLEZ: V minulosti na kopci nalézány střepy (cf, PA LX, 1969, 346), dnes kopec
odtě!en lomem tak,
!e zbfyá jen ji!n! a západní úbočí. LIT : Hláěení č.j. ) 70/76 Most ,
K<XENTi~ : Nvodně patrně vý~inné sídli~tě,
Z,Smr!
60, DOBRÁ VODA U HOftlC, okr.

Jičín

1977 - a) KULT: Lu!ická. LOJC: Výstavba nové bytovky na SV okraji obce, OKOL: Záchranný výzkuni. N1LEZ1 V eídli!tním objektu,zniěen~m při kopání základd,nelezen hromadný nález keramiky. ULO!: M Hořice. LIT1 Zpravodaj KMVČ V/1, 8.
b) KULT: Pozdní doba hradi~tnť. LOK1 Pole naproti železniční zastávoe, p~ro , č.
351/1. OKOL: Terénní pr~zkum. NllEZ1 Stfep. UL0!1 M Hradec Králové, přír. č, 80/77, LIT:
Zpravodaj KMVČ V/1, 8-9.
V.Vokolek
61. DOBRONICE, okr. Tábor
1976 - KULT1 Stfední doba bronzovi a doba halAtatská, mohyly. LOK: Kukl~,té! Pe trovina (tak~ U čeňkovsk, obce, nebo U Petrovek~ho pole), les.odd. 211 d 1-J, les.sprAva Mal~ioe, ppč.642/1. ZH 22-422 Želeč, 148 mm od Z a 60 mm od S a,č. OKOL: Pr~zkum mohylového pohřebiUli 18,5.1976. JdtEZ1 Ve vyeok~m leee, SSV od kÓty 505, JJV od kÓty 5c16
a severně od kÓty 505,ekoro v rovině e nepatrným sklonem k jihu J0-40 velkých rozptýlených mohyl, některá o prwněru 10 i víoe ~. vysokých okolo l m.~ada z nich je neporu~en ~.
LIT: Jná~ení č.j. 496/76 Plzeň.
A.Bene§ - P.Braun - L.H -; jf' k
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62. DOBRONICE - DOBftEJICE, okr. Tábor
1976 - KULT: Doba hradištní, mohyly. LOK: U myslivny (též U hájov03 Obory), les.
odd. 208 o 2, 208 o 5, 211 a), lesní správa Malšioe . K.ú. Dobronice - ppč. 642/1, k.ú.
Dobřejioe ppč . 176/1. ZM 22- 422 Želeč, 142-143 mm od Z a 31 mm od S s.č. OKOL: Upřeeni
ní polohy a průzkum mohylového pohřebiště 18,5.1976. lliEZ: Téměř ji!ně od hájov03 Obory (kóta 499), v rovině nepatrně skloněné k jihu, východně od cestÝ vedoucí od hájovny
na jih, po obou stranách cesty vedouoí od křižovatky na východ ke kÓtě 509 je mohylovl
pohřebiště. V jeho severní části, na k. ú. Dobřejice, jsou v řadě Z-V tři velké obdélnl
mohyly o rozměrech asi 10 x 6 m a vysoké 1 m.Ostatní mohyly,zaeahující do revíru Kukle,
v katastru Dobronic, jsou malé, kruhové (aei 20), další 2 jsou podlouhlé,• průkopy. Ra
ji!ní straně je pohřebiště ukončeno 3-4 v ětšími mohylami (jedna neprokopaná). LIT: filášení č.j. 497/76 Plzeň. KOMENTÁ~: Skupina mohyl leží na katast~eoh obcí Dobronice .a Dobfejice.
A.Beneš - P.Braun - L.Há.jek
63. DOBru:JOVICE, o, Hosín, okr. České Budějovice
1976 - a) KULT: Starší doba bronzová,sídliště. LOK: Lee Osiková, ppč.2745. OKOL1
Záchranná akce v pískovně 14. a 26.7.1976. NÁLEZ : Ve výohodní stěně pískovny, v eondě
6 x 3 m nepravidelná mísovitá jáma (max. hloubka dna 1 m od povrchu), její! zbytek byl
v náznaku obdélné dispozice (110 x 225 om). Jáma obsahovala keramické zlomky, uhlíky a
hrudku grafitu. ULOŽ1 AÓ ČSAV exp. Plzeň, č.přír. P 38-39/76. LIT: lD.ášení č.j. 582/76
Plzeň. KotrIBNTÁA: Lokalita je ze sběrů známá od r. 1973,
b) KULT: Recentní(?) milíř. LOK: Lesní trat Baba - V zahrádkách, ppč. 2739/1.
OKOL: Zjištovací výzkum 6.- 8.7. 1976. NÁLEZ: Při zaměřování mohylníku č. 25 (A. Beneš J. Michálek - M. Simana, ZM 22-44 Hluboká nad Vltavou, Mohyloví pohřebiště a hradiště,
1974) byl zjištěn na plateau 150 m SV od skupi03 13 řadových mohyl slovanského vnějšího
typu a 80 m SV od osamělé mohyly pravěkého vněj šího typu kruhový objekt a nízkým náspem
a vnitřním příkopem, o průměru 21,5 m. Nyní bylo úzkou sondou zjištěno, !e jde o bázi
milíře. Protože návrší je bezvodé, milíř mohl být v provozu pouze v zimním období, termín ente quem pro jeho provoz určuje porost uvnitř jeho prostoru na 120 let (hist.zprávy zmiňují uhlíře v okolí ji! k r.1490). ULOŽ1 AÓ ČSAV exp. Plzeň, č.př. P 33/76 (vzorky
uhlíků). LIT: lD.ášení č.j. 581/76.
A.Beneš
64. DOLANY, okr. Náchod
1977 - KULT: Neurčena. LOK1 Pole po prav~ straně silnice Jaroměř - Náohod,na západním okraji obce. OKOL: Průzkum 14. 11. 1977. NÁLEZ: Na povrchu pole byl znatelný naoranf objekt, bez nálezů. LIT: Zpravodaj KMVČ V/1, 10.
V.Vokolek
65. DOLNÍ BfLÍ hrad, okr. Plzeň-se ver
1977 - KULT: Středověk. LOK: Zříoen103 hradu Dolní Bělé. OKOL: Zběžný povrchový
průzkum 20.3.1977. NÁLEZ: Hrad, založený pány z Krašova ve 14. století a přestavěný potom na rozsáhlý renesanční zámek, zanikl až v průběhu druh~ poloviny 18.etoletí. Dodnes
se zachovaly převá!ně pouze terénní náznaky a několik fragmentů zdiv. Vlastní hrad byl
dvojdílný. V zadní části, která podle vyobrazení hradu před zánikem obsahovala velkou
budovu ve tvaru L s renesanč ní fasádou, se zaohovaly nad zemí jenom dva fragmenty ob~odové hradby, v jednom případě zpevně né opěráky. Z přední č ásti se zachovaly p ředev š í m
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zbytky for tifikace . V če l e e tÁVRl a okr "ithl á ba ě te či v ěž.Zvlá š tní poz.ornoeti si zesl ou! í velki, d obře zachovaná sypaná zemní ha ~te v j~dn om z nároží č ele . Před vlastním hradem ae zřej mě nacházelo r oz e ~hl tS předhrAd í , '1nAe pohlo e ntS vs í , v jehož areálu je patrný
zbytek zřej mě rene sanční budovy a kon1.ol <'u.
T. Durdík
66. DOLITT BEZDŠKOV, okr. Chrudim
1977 - KULT: 'Ónětic ká, hr ad i š tní. J,0Y: !'o ] P , per o. č. 211, 215/1. OKOL: Průz kum
výkopu pro vodovod 27.10 . 1977 . NJLEZ: V pr t"ik<'pu pr r, vodovod nerušena ún ě ti c ká jáma ( č .
paro. 211 ) 1 ne parce le č. 215/1 byla zji?-ít ě na kul tur ní vre tv e e rnl odohrad !Ptní mi s tře py.
ULOŽr M Hradec Kr álové, př .č . 28/ 70 , Ll'!' : Zpr nv0dA,1 ř.r,-.vč V/1, 10 .
V. Vokolek
67. DOLN:f KAMENICE , o . Chr žín, okr . Kl nilno
1976 - KULT : Pravě k - neur č eno, l a t.Snakn , ml nrl ohrA<i i ~t ní . LOK: Pole, -.pravo p ři
silnic i odboč ující do obce, přímo ve c!l e kři>:.ov R tl,·1 . '."'.~,'. 12-...:l , 105 mm od V a 212 mm od S
s.č. OKOL: Sbě r au t ora . NALEZ: Ně kolik pravě kých stře pů na poli, le ží cím nA bře hu Vransk~ho potoka. ULOŽ: M Ve l vary , NZ VI/76 .
V.Ffl nol
68. DOLN1 KOŽLÍ, o . Chlumany, okr . Pr achatice

'Y

1977 - KULT : HradUtě ( ?) , nedatovÁno. LOK: 400 m s eve rně od obce , na kÓti'S 808 m,
trati "Na hájku", "Kohleký vroh", "Nov~ů vrch" - na JV o1':ra,1 i horského hřbetu "Hr a-

diště" , ppč.

255 , 256 a 257 ; odd . 19 11 a 19 1 3 leení s pr ávy Vlaohovo Březí. OKOL: Prů-

1:kun 26. 7. 1977. NÁLEZ: Náhorní plo~ina omezená kam~nným valem do naru li choběžníku o

obvodu 325 m a výměře 7252 m2 . Skalnat6 ostrohy vybíhajíc í z valu na severovýchodě a východě umožňují daleký výhled.Val je nejvýrazněj§í na přístupných stranách jihov ýc hodní ,
ji!rú a západní, kde dosahuje z vnějšku výšky až 2,5 m. Z Vfllk6 č ~eti j e v ~ak nahr aže n
novodobou zídkou,eloženou z kamene na euoho kladeného přímo na z 4kladnu v e lu. Pa trně jde
o zásah l esní správy, která dala kámen z rozvalených valů s lo žit do hromad a teraeov1. tfoh zdí.Delší podobná zídky vybíhají paprskovitě eeverovýchodním,jižním a ( dvě) ~9pe dním směrem od valů, takže dispozice příp. předhradí není z řetelná. na celkem ne č leně n~
vnitřní plol§e ( pouze ve výoh. ěMti již. obvodu je patrný úsekovitý vnitřní val o 1él oe
ooa JO m) lze nepo číst 5 kamenných destrukcí ve tvaru mohyl,z ni ch! jedna má s topy pr t1kopu středem. Při pokuentS sondáži na pěti místech vnitřního are~lu nebyly uč ině ny žn1n~
nálezy (bez nále zů byl 1 výzkum J . N.Woldřioha, B.Dubskáho a A. Stookáho,pouze J .Rr ož n~l§el r.1895 v porušeném valu uhlíky smíšená e popelem). Detinitivní soud o celá t:11tuao1. ,
pova!ovan~ za hradi š tě,bude mo!no vyslovit po získání pfímých nále zů.LI T: J . 11. Wol d~i ch ,
MA.GW V, 1875, 345-346; tý!, MAGW XXXIII, 1893 {sep.), 10; J.Brož , Jihočeské l isty 1Q2J,
ě . 56-59 ( zvl.otisk); týž, Z č.j. 4765/40 AÓt J.Maličký, PA XLIII 1950, 29-30; t ýž, Z~ .
(s přetiskem pl~u J. :Br oh z r . 1ri1r, .
j . 2326/52 A01 A. Beneš in : Dějiny Vimperka, 1979

A.Beneš
69. DOMANICE, o. Radomy šl, okr. Strakonice
1977 - KULT : Hradi Ř tní - mohyly. LOK: Vroh Ostr ý (JV od osady ) , na j e ho z ÁpAdn í ~
a severním úpa t í,coa 700 a 800 m JJV a JV od kapliěky v oead ě , v nadm .v. 45 0 a 4AO m: nr.
ppě . 322 . OKOL: Pr ůzkum 24.5 . 1977. MJLEZ: Ha z!!íp. ú patí d v ě me nllí por u~ené m<'r·1 l :1 z-l ;, .
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od oeety j doucí po úpatí vrchu; na severním úpatí (aei 200 m západně od vrcholu) prokopaná mohyla o prwn, 5 m a v, eei 1 m (B.Dubeký 1926 ). LIT: B. Dubský, Slovenský kmen na
střední Otavě, 1928 , 66.
J . Miobálek
70, Dat10U~ICE, okr. Louny
1976 - a) KULT: Halštatská. LOK: Hradiště "Rovina". OKOL 1 Průzkum dne ).6 . 1976,
NÍLEZ1 Obhlídka lokality,z místního nerušení v SV průběhu valu vyzvednuto několik stře
pů , Průběh valu (pod hranou plo ě iny)
je v severozápadních Čechách příznačný pro pozdně
halštatská hradiska, připomíná silně opevnění nedalekého Výrovského kopce u Třeskonio.
ULOŽ: AÓ ČSAV exp,Most, LIT: Hlášení č,j. 420/76 Most,
Z.Smrž
b) KULT : PravJk - středověk - novověk? LOK: Tzv. kounovské kamenné řady "Na roOKOL: Zácluanný e zjišlovecí výzkum , NALEZ: ''Kounovské kamenné řa
dy" tvoří nejméně 14 víoe či méně kompletních řad, orientovaných ve směru S-J, dl. max.
340 m a položených na ploše ooa 250 x 450 m.Povrohově patrné řady jsou tvořeny z kamend
různé velikosti,tvaru a druhů.Kromě řad jsou nápadné tři velké kameny.Detailní povrchovou identifikaci a dokumentaci řad provedli v letech 1973-75 členové a spolupracovníci
zájmového kroužku mládeže,vedeného J.Brejchou (Lidová hvězdárna a Odborový dům kultury ,
Rokycany). Archeologický výzkum (KM Teplice, AÚ ČSAV) v rooe 1976, vyvolaný těžbou lesa
v prostoru řade zájmem veřejnosti o lokalitu (paleoastronomická struktura nebo novovlké meze paroel),měl za cíl pokus o datování řad a zjištění příp.stop po orbě v prostoru
řad. Výzkum se soustředil na poškozený prostor (řady č.11,12 - sondáž 78 m2 ) ; menší odkryvy byly provedeny kolem velkých kamenů I - III a v řadách č. 8 a 14, Výsledky výzkumu:
1. Mezi kameny byly stopy po orbě,která respektovala kamenné řady, byla vedena v jejich
směru a byla v superpoeioi valovitého núypu, který zčásti kameny k.ryl . Dobu orby nelze
přesně datovat (v prostoru jsou středověké a novověké nálezy),vlastní konstrukce řad je
starěí. Z doby orby mohou pocházet
nakupeniny drobných kaménků (opuka), nalezené v auperpoeioi s místy zachovalou humusovitou mezivrstvou nad kamennými řadami nebo u niob.
2. Výzkumem byl poprvé dokumentován způsob konstrukce kamenných řad,nady jsou postaveny
z velkých (prům.přes 0,5 m), středních a malých kamenů. Povrchový obraz řad je neúplný:
jsou tak patrny převážně jenom velké kameny, Zjiětěná konstrukce řad je dvojí : řada 12:
vět ěí kameny (křemenec, slepenec) byly v různých intervalech položeny
do málo patrn~ho
žlabu (hl.0,3 m), z vybran~ hlíny mohl být zbudovM valovitý násyp, ~ady 8,111 s výjimkou jednoho kamene,patrného na povrchu, byly střední až malá kameny skryty pod humusemi
slepencové a křemencová kameny byly ve 2-4 řadách a 2-) vrstvách, s náznaky lícování,
uložené v málo zřetelném žlabu (hl.O,) m) . Datovací materiál nalezen nebyl . ), Největěí
kameny (předpokládané stély) jsou bu! ve zcela recentní poloze (III), nebo nebylo možno
rozhodnout,zda jejioh současná poloha je přirozená,nebo zda původně stály na užěí straně (I, II). Největší k&nen (I : oca 1,8 x 2,7 x min. 0,5 m) byl na obvodu intencionálně
opracován. Datovací materiál nebo stopy po případné kultovní aktivitě nalezeny nebyly,
Pllvod a účel "kounovských kamenných řad" výzkum nezjistil. Aady mohou být mezními pásy
úzkých (oca 10-30 m) parcel, připomínajících středověkou tralovou, příp.nepravou tratovou plužinu. Z hlediska ústní tradice nelze zcela vylouěit ani novověký původ kameny
ohraničených polí; úzký a dlouhý tvar mají v okolí polnosti, dokumentované v kataatrálníoh mapách. Podle závěrů z. Horského z Astronomického ústavu ČSAV nebylo zatím možno
objektivně
identifikovat v systému kamenných řad astronomická aspekty (kr omě z~ladní
orientace S-J), Případný náznak p~avěkého původu řad a jejich paleoaatronomického úč elu
by bylo jenom zcela hypotheticky možná spatřovat ve specifickém rytmu pá.eů (tři ěirěí
středové pruhy,po okrajích pruhy užěí), ve v ýstavbě řad,praoné a náročné pro účel me zí ,
vináo?",ppč . 181 5/10.
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v exiatenoi eneolitického osídlení v uŽAÍm a tzv. menhi r ů v širším okolí a ve sohopnosti výstavby geometrioky pravidelnýoh, rozmě rnýoh etruktur v době eneolitu v ~eohAoh.

ULOŽ: AÓ ~SAV Pr11ha, př. č . 62 /76. LI"r : J . Neustupný, Nábo ženství prav ě k~ho lidetva v ~echách a na Moravě, Praha 1 940, 118 n; K. Sklenář, Slepé uliěky archeologie, Praha 1977,
122 n . KOMENT.<I\: Dallíí postup řešení oUzky "kounovských kamennýo h fad" je zAvielý ne
epeciAlníoh expertizách (petropre.fie , příp. geofyzika sj.), na studiu archivních pramenů eohwarzenbersk~ho panství
a na př~sném geodetiokém zaměření lokality.
E.Pleelová - J.Waldhauaer
1977 - KULT: Eneolit, pozdně haUhtelcá. LOK: Hradiště "Rovina" ( u stejnojmenné
hájenky, na západním okraji kat.území Domoušice). OKOL: Zjiš lovaoí výzkum ( profil dvěma
pfíěnjmi valy a příkopy, mozaikovitá eondáž ve vnitřním areálu) . N1LEZ : Keramika, prakové koule atd. ULOŽ: M Teplice, inv.č. 28889-29003. KOMENT1fi: Zachyoen zánikový horizont a prakovými koule mi (podobně Z~viet, Maiden Caetle) z období HD 2/3.
K.Slabina - J . Waldhau.eer

71. DOUBRAVA, okr.

~eeké Budějovice

1977 - a) KULT: Stře dní doba bronzová - mohylové pohřebiště . LOK : Polní tral zv.
"V babrovioi", 750 m JJV od středu obce (obr . 4 : 1 ) . OKOL: Průzkum dne 11.6 . 1977. N1LEZ:
Uváděná

skupina asi 40 mohyl je dnes téměř zahlazená dlouholetou orbou v trati - patrny
pouze nízké zvýšeniny - zbytky mohyl(?), v nadm.v . 430 m. ULOŽ: M Bechyně, M České Budějovice (inv.č. J.1. 114/3-5). LIT: J.L.Píě, Star. I, 2, 1900, 150 1 J .Burian, 'l'l-i doby
břehů Lužnice, 1922 , 131 B.Dubeký, Pravěk jižníoh Čech, 1949, 1051 A.Beneš, Katalog Bechyně, Zp~SSA. Praha 1966 (Supplément 1) 3-4.
b) KULT : Pravěk - mohyla. LOK: 170 m záp. od vrcholu Kamenného vrohu (obr. 412) .
OKOL: Průz kum 11.6.1977. N1LEZ: Menší zaohovaná mohyla v nadm.v. 474 m.
J.Frohlich - J . Michálek
72. DOUBRAVA, hrad PUSTOHRAD, okr.

Jiěín

1976 - KULT: Středověk. LOK : Zříoeniny hradu Pustohradu. OKOL: S běr J. Frolík a
J. Kalferst. NlLEZ: S třepy (mj. 1 zlomek záeobnioe al bíle malovaný střep ), kosti, mazanioe, uhlíky. lJ. stole tí. ULO!: U autora zprávy. LIT1 BZO 1975. KOMENTAfi1 Nález bíle
malovaného střepu dokládá tuto keramiku i ve východních Čeoháoh.
J .Frolík
73. DOUBRAVČICE, okr. Kolín
1976 - KULT: Knovízská, hradištní. LOK: Staré ( Pusté) Zámky, pero. č . 179. OKOL:
Syetematioký výzkum VIII-4-4-J/ld Doubrav!ioe. NlLEZ: Dokonč ením výzkumu v odkryveoh č.
XLI a LII ee objasnil etev osídlení v jihozápadním proetoru hradiště, mezi velem a mohutnou stavbou z kůlů.Slovanské sídlištní objekty tam tvořily zbytky mírně zahloubenýoh
příbytlru (kolem )O om).
V jednom z nioh byla objevena poměrně dobře ~aohovaná kamenn~
pec (odkryv č. XLI).Ve zmíně ném prostoru jsme dále proz koumali jámy,jejichž funkce není
jednoznačně vysvětlitelná, jamky po kůlech a sídli š tn í vrstvy
se eterohradi ótní a kno'YÍzekou keramikou. Slovanská kera.mika patří svým r 1zem do doby současné se et ar ?óí f :L{
klučovského hradiště a má obdoby také v náleze ch z t1em1okého hradH1 tě. UL0Ž: AÚ ~S.W
prao. Praha.
1977 - KULT: !~noví zská, haHit.- lo V:nská, s lovanská, atře1cw ěk . LOK: Star~ \i'1ts té) .Zámky. OKOL: Dok0n čení systema ti ck~ho výzkwnu. N,~L:·:z: ~n!~rnutím plo1'in:vcr. o~}:r yvl°i
by l ukončen sy s tematický vý2'.kum J,(Í ?.r.h ~jený v roce 191:-1. V:í :-":urr. by l 1. runčřen pf~ df'•: i'l<:n nn
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objekty ze starší doby hradištní.Objeveny a prozkoumlln.y byly též z,važné doklady o osídlení z dob staršíoh a mladšíoh.Souhrn nejz,važnějšíob poznatlro: 1/ Na oetrolně se rozprostír, slovanská hradiště s předhradím, datovatelná do 8., příp. již sklonku 7. atol.
Zjištění současnosti doubravčického hradiště s ostatními slovanskými hradišti Klučovem,
Tismicemi a Přistoupim! v Poěembeří na Čeekobrodsku je přínosem k řešení otázky o epolečenském ~řízení
a tím také o mezikmenových bojíoh před vznikem českáho středověkého
at,tu. 2/ Uvnitř hradiště provedenými odkryvy na ploše 1084,85 m2 se podařilo přes ztílené podmínky prozkoumat a poznat ráz osídlení ze starší doby hradištní, pražského typu
a kultury knovízská. )/ Unikátní je objekt,po kterém zbylo přes 100 jam po klllech, sutě
kamenů a vrstva vypálené hlíny
s otisky dřev. Uvnitř objektu a kolem něho byly jámy obilnice (odkryv č.XXVII;XXIX;XXXI). 4/ Ze sídlištních objektů ze starší doby hradištní
byly objeveny a prozkoumkty zbytky mírně zahloubených příbytků a kamennými píckami či
ohništi. 5/ Do doby kultury knovízské patří příkopek a za ním eul kamenů z náspu, který
probíhá v severní č,sti hradiště a patrně zabezpečoval sestup k říčoe . 6/ V ústřední
č'8ti hradiště, kromě zlomků nebo větších částí nádob, byly nalezeny ve výše zmíněných
objektech p ředměty z kovu (nože,kování), kamene (žernovy,brousky,koule-závaží), zvířecí
kosti a uhlíky. 7/ Na předhradí byl prozkoumkt halštatský val s příkopem, který probíhi
těsně před slovanským valem
a příkopem. 8/ Ve vzdálenosti ooa 80 mna jih od zmíněného
valu jsme zjistili, že terénní vlna je halětateko-laténským valem (e.č. V, VII, VIII),
před kterým je vyhlouben příkop;za vnitfní stranou valu jsou sídlištní objekty.Prozkoumaná mírně zahloubená ohata je patrně tkaloovsk, dílna,datovaná do zmíněného údobí (odkryv č. V). Z ní pochází zejména halětatsko-laténsk, nádoba, vyrobeni jil na hrnčířskám
kruhu. 9/ Bylo prozkoumlln.o tél předhradí, kde ráz a rozsah osídlení ze et8l.'ěí a střední
doby hrad15tní prokúaly jámy a aídl. vrstvy (a.č. II, VI-XVIII, XLIV-Lll) a také jilní
~'8t planiny, kde bylo zjiitino osídlení lidem k.knovízské (s.č. XXV). 10/ Na předhradí
dokumentovlln.y jámy a odvaly, vzniklé po těžbě nerostu. 11/ Nálezy datovatelné do 14. a
poč. 15.stol. doplňují písemné zpr,vy o hrádku ~emberku1 v jilním prostoru planiny byly
prozkoumlln.y terénní vlny, které jsou patrně zbytkem mezí středověkýoh polí. Tamté! byl
objeven kámen s vytesaným znamením, který je pravděpodobně mezníkem ze druhé poloviny
14.atol. 12/ Vypraooviny podklady pro pamitkovou oohranu hradiltě a předhradÍJ ochranné
púmo vyhliieno výnosem odboru kultury ONV v Kolíně z 17.12.1974 (srv. BZO 1975). ULOŽ:
AO ČSAV Praha. LIT: N'1ezové zprivy o výzkumeoh z let 1961-1976 (č.j. 3423/67; 5224/701
4782/77) obsahují úhrnem 95 str. textu, 296 fototab. z terénu, 66 fototab. předmětl, 45
plllnů a map . K dokumentaci jsou připojeny soupisy n'1ezd, analyzy kovd, určení zvířecích
kostí a uhlílro. Předbělná sdělení o prdběhu a výeledoíoh doubravčického výzkumu jsou
zveřejněna vedoucím výzkumu v těohto publikaoíoh: PA LVIII,1967,563-569; Inveatigationa
arohéologiquea en Tohécoalovaquie, Prague 1966,189,225; BZO 1967,46-47; BZO 1968,29-301
BZO 1970, 28-29; BZO 1972, 37-391 BZO 1973, 32-331 Die iltesten slawisohen Burgwalle in
der Techechoslowakei, Siedlung, Burg und Stadt, Berlin 1969, B. 25, 1n-1021 Zpravodaj
etředočeaké vlastivědy a kronikilství r. II, 1970, ~í•. 2, 164-168; Slovanek, hradiitl
v Čeoháoh s doby předvelkomoravské - historie zkouméí do roku 1969, Vt,oj archeologie
v Čeoháoh a na Moravě, ASJI 10/2, 1975, 25-311 Vfsledky aroheologiokého výzkumu "Starjoh
Zámkd" u Doubravčio, Českobrodskt spravodaj 1975, č.4, 28-29.
J. Kud.rn'15
74. DOUDLEBY NAD ORLIC:t, okr. Rych.nov nad Knllnou
1976 - 1) KULT: Neurčena.LOK: Poloha V Aíltíoh. OKOL: Záohrannt vfzkum při stavbl silnioe. B!LEZ: Stavbou silnice bylo naruleno několik objektd, z nich! dva byly prozkoum'1ly. !ádn' aroheologioké nilesy nebyly zjiltlny. LIT: J.Sigl - V.Vokolek,Zpravodaj
KIIVČ IV/2, 9.
J.Sigl

))

2) KUL'r : Středověk. LOK: Pole 11a l okali tě "llřHítě" ( tél "l\íět") v okolí rybní č
ku. OKOL: Sběr J.Tržioký ( Doudleby nad Orl1 oí) . NÁLEZ : S třepy z 15.- 16. etoletí. ULOŽ:
U autora zprávy, LIT: BZO 197) , ) 4.
J.Frolík
75. DRAHORAZ, okr.

Jičín

1977 - KULT: Lulioká. LOK: Stavba bytovek ČSSS u dnešního hřbitova, OKOL: z,ohr.
v~kum J. Sigl. N.úJ.;Z1 Byly zjištěny t ři objekty, z niohž dva byly lužioké zásobní jámy
a kostrový hrob,zničený při výkopu,bez milodarů. ULOŽ: M Hradec Králové,př.č.99-101/77.
LIT: Zpravodaj KMVČ V/1, 8.
V.Vokolek
76. DRAŽÍČ, okr. Píeek
1977 - a) KULT: Pravěk - mohylové poh ře bi B tě . LOK: Lesní tra\ Karlovka, ppč ,166 7
(vitšina) a 1654/1; 1400 mna JZ od středu obce Draží č . OKOL: Průzkum 11.6.1977, NWZ :
Skupina asi 22 větších mohyl,z nichž jedna je poru§ena; mohyly jaou Y nadm.v . 450-457 m,
LIT: Píč, Star.I,2, 1900, 15) (Chlum u Chráětan). KC"1ENT1fi: Píčem uváděná skupina mohyl
na SZ svahu Chlumu (zničená) byla podle mapy na k.ú. Dražíč.
b) KULT: Neurčena - valové opevnění. LOK: iápadní předvrchol Chlumu, ppč. 1654/1,
lJOO m jižně od oaady Vranov. OKOL: Průzkum 11.6.1977. NÁLEZ: Na vrcholu oválného půdo
rysu, orientovaného delší oeou ve směru V-Z (nadm.v. 49) m), je vybudováno valové opevnění tvaru neúplného čtyřúhelníka. Na východní straně je val zachován
Y celé délce asi
100 m, na jižní straně asi 120 m, na západě pouze v délce asi JO m, na eeveru chybí . Val
je hlinitý, široký při patě asi 4 m, před ním je mělký příkop ě. 2 m a hl. 0,5 m.
J,Prohlich - J,Michálek
77, DRAŽIČKY, okr, Tábo~
1976 - a) KULT1 Pozdně halštatský žárový hrob. LOK: Tra\ U rybníčka, ppě.359,aei
od kaple v obci;ZM 22-244, 163 mm od V a 161 mm od J e. č . OKOL: 1/ Bález
při orbě asi před 15 lety. 2/ Sběr na poli ppč,359 v roce 1977 (J.Gebr, Dražičky č. 1).
BÁLEZ: 1/ Nádoba a železn, kopí. 2/ Ker811lioké zlomky. ULOŽ: 1/ Soukr . ebírka. 2/ AO ČSAV
exp. Plzeň, př.č. P 33/77. LIT: Hlášení č ,j. 891/76 Plzeň. KCMENTÁli: Zároveň byla nale zena železná středověká šipka.
b) KULT: Slovanek, mohylové pohřebiště, LOK1 Trat U mohyl, též Široká alej (dří
ve U korové boudy), ppč. 520/1, lesní odd. 324 c 8; ZM 22-244, 223 mm od V a 134 mm od
J e.č. OKOL: Vzhledem k čeretTému naruěení byl proveden záchranný výzkum mohyly č. 74
na řadovém pohřebiěti, kter, bylo zároveň zaměřeno. NALEZ: Mohyla e č etnými keram1okými
zl01tky v náeypu,žárový pohřeb, pod objektem kulturní jáma slovanská. ULOŽ: AÚ ČSAV exp.
Plzeň, přír.č. P 115/76; sběr z mohyly č. 73 přír.č. P 114/76, LIT: HláPení č .j. 8)4/76
400 m

východ.ně

Plzeň.

c) KULT: Středověk, sběr. LOK: Trat V rybníčkách, ppč. 44 8 , pole cc a 700 m ji~ně
od kaple v obci; ZM 22-244 , 187 mm od V a 128 mm od J e, č . OKOL: Průzkum dne 7.9. 1976,
NÁLEZ: Ker81'D1ka, mazanice, kamenný broueek, ULOŽ: AÚ ČSAV exp. Plzeň , přír, č . ? 110/ 76 .
LIT1 Hlášení č .j. 892 /76 Plzeň, KaAENTA~ : Patrně ZSO, nálezy 13. - 14. století a mlad<> í .
1977 - 1) KULT: Pravěk a slovanská. LOK: Cca JOO m severně od Hoře jř.íh o ry bnikn ,
od kÓty 473 m, na poli. OKOL: Sběr etud, J,Gebra z Dražič ek č. 1; předán o 17.
10, 1977, NALEZ: Keramické zlomky. ULOŽ : AÚ Č SA V e:xp. Plz eň, přír. č . P 32/77.
2 ) KULT: Laténská a st ředověk, LOK: Neznámá poloha (bua nad Hořej i!í m ry bníkem,

východně

)4

nebo na JV okraji oboe mezi eilnioí do Slap a polní oestou do lesa "Široká alej") , OKOL:
Sblr ing. L.Bezeckáho,CSc., ze ~leohtiteleká stanice Slapy u Tábora; předáno 21,9,1977.
KWZ1 Keramická zlomky. ULOŽ: AÚ ČSAV exp. Plzeň, přír,č. P Jl/77.
J) KULT1 Slovanský mohylník. LOK: "Široká alej". OKOL: Záchranný výzkum 17,8. 20,9, 1977, HÁLEZ1 Prozkoumá.Dy mohyly č, 9 a 16 s kostrovými pohřby v hrobovýoh jamáoh
pod úrovní. UL0! 1 AO ČSAV exp. Plzeň, přír,č. P 79-81/77. LIT1 A,Benei, Výběr 15, 1978,
234-2)5,

A.Band

78. DRAŽKOVICE, okl' . Pardubice
1976 - a) JruLT: Latánská, aídl15tl. LOK: Písková duna SV od obce, ppč. 324, 333,
341, OKOL: Záchrannt výzkum na tra•• plynovodu Barchov - Černá za Bory. nLEZ1 V prdkopu s•lfeno celkem 6 objektd, čáatečnl prozkoumán obj.4. Nalezeny atfepy, zlomek hlinlnáho sáva!í, masanice. UL0!1 M Hradec Krilová, přír.č. 7-9/77, LIT1 J.Sigl - V.Vokolek,
Zpravodaj DlVČ IV/2, 7.
b) JruLT1 Latánaki, aídliAtl. LOK1 Poloha "Pískový kopeo", pole paro.č. 394, 395,
396/l, 398. OKOL1 Záohrannf výzkum v prdkopu vodovodu. NlLEZ1 Prdkop naruAil oelkem 10
objektd, s niohl byly prozkoumány obj. 5, 9 a 10, Obj. 10 byla čáat polozemnice. Zíakán
byl početnt keramický materiál, ml. !ernovd s čediče Kunltioká hory a mazanice. UL0!1 •
Rradeo Jt.rálová, pfír.č. 1-6/77, LIT, J.S1gl - V.Vokolek, Zpravodaj Kl4VČ IV/2, 7,
o) l0LT1 Latának,. LOK, Bávrií "H\Ú'ka",paro.č. 234/J. OKOL1 Sběr J.Sigla. N1LEZ1
Drobná atfepy. UL0! 1 M Hradec Králov,,pfír.č. 16/77, LIT: J.Sigl - V.Vokolek, Zpravodaj
DlVl5 IV /2 , 7.
V. Vokolek
79, DRHOVLE, okr , Píeek
1977 - KULT 1 Zanikl' atfedovlká osada (ZSO), LOK: Poloha "Ba•trčioe", pole ppč.
298/1 u božíoh muk, 1100 • eevernl od sámku v oboi. OKOL1 Povrohovt abir dne 9,5. 1977.
ÚLEZ1 Čáat lokality•• naohází na mí•ti eadu,kde byly patrn, dolíky a vyvtieniny; pfemlněna na pole. Balezeno 6 eilných okrajd záaobnic, zlomky rdznýoh nádob, 2 ka atruaky,
l k• mazanice a zlomek podkovy , Pod lokalitou (za oeatou) byl regiatrován alabý pramen.
UL0!1 M Píaek, přír,ě. 170/77, LIT: BZO 1968, JO; 1970, 29; 1971, 32-33,
J,Prohlich
80. DROBOVICE, o.

Potěhy,

okr. Kutná Hora

1976 - KULT1 Vypíohaná,nálevkovit, poháry - aídlilti. LOK: Pole ji!nl od ailnioe
Drobovice-Tupadly (objekt zaměfen na traau prdkopu); ZII 13-41, 13 mm od J a 117 mm od Z
a.ě. OKOL: Traaa dálkovodu, prdzkum na území okreau Kutná Hora VII.- VIII. 1976. Id.LEZ:
Zbytek jámov,ho objektu, prokopaný ji! dělníky (keramika KNP). Ze aběru nad ji! zahrnutým prdkopem je zlomek k.vypíohan,. ULOŽ1 A'Ó ČSAV,expedice Bylany. LIT1 A'Ó č.j.5550/76.
I,Pavld - M,Zápotooký
81, DROUŽETICE, okr, Strakonice
1977 - KULT: Doba halětataká - mohyly. LOK: Západně od obce,blízko Rabova křížku
(s letopoětem 1920). OKOL1 Prdzkum 1.10.1977, NÁLEZ1 Tři značně rozvezené mohyly,uvádě
né B.Dubakým, nejsou v terénu dnes patrny. LIT: B.Dubeký, Pravěk jižních Čeoh,1949,186.
J,Frohlich - J . Miohálek
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82. DROUŽKOVICE, okr. Chomutov
1976 - KULT: Polykulturní naleziště. LOK: Trat "Stfelnioe", mezi Droulkovioemi a
Spořioemi . OKOLr Pl'ůzkum dne 6.4. 1976 . 1ÚLEZ: Sběry, neobyěejnl mno!ení etfepů, v rfb,eh melioraeí míaty patrn, eídliitní vratvy. Naleziitě eilně naruieno pinkami blubinn.joh dold. LITr m,šen! č.j. 336/76 Most; poloha naleziště ot. AR 29, 1977, 137.
Z.Smrl
83. DRUWČE , okr. Jindřiohdv Jhoadeo
1976 - a) KULTr Slovanská, mohyly, eběr. LOK : Zahrada ppč.308/2, trat V kouteoh.
OKOL r Pl'dzkum dne 1.9.1976 . NlLEZ r Keramiok, zlomky,patrně z rozorani mohyly . V proetoru •oučaaně prováděných meliorací SZ od oboe v blízkoeti mohylov~ho pohfebiště zjištěno
pouze na poli ppč .307 zahloubení a uhlíky bez kulturní výplně . ULOir AÓ ~SAV exp . Plzeň,
pfír.ě. P 108-109/76. LITr BZO 1 974, 43J hlášení č.j. 671/76 .
b) KULT: Nedatováno. LOK r Trat Vanurovaký rybník,údolní poloha SZ od oboe . OKOL:
Při melioracích. NÁL!Z:V hloubce 1, 20 m nebo větší v ra5elině zachycen bagrem opracovant 1mrkovt trám, d.232 om, na koncíoh •• zádlahami. ULOŽr Soulcr.abírka. LIT : máěení č.
j.671/76 exp.Plzeň. KOMENTl~: Trám d~lkou odpovídá příčoe v míatní lidov, arohitektui'e.
A.Beneš

84, DRUZTOVJ hrad v1žJCA, okr. Plzeň-sever
1977 - KULT r Středověk. LOKr Zříoeniny hradu Vě!ky, výohod.ně od oboe, nad levým
bfehem Berounky. OKOL: Povrohový průzkum, revize a doplnění zaměřen! z roku 1968, 20. 3.
a 22. - 24.6. 1 977. NÁLEZ: Zbytky hradu Vělky byly v 60. leteoh ze značn& č'8ti okop~
pion;frekým krou!kem. Nezabezpečená odkrytá zdiva,vystavená vlivOm povětrnoati od ti doby silně zchátrala a čáetečně i zanikla. Tímto taktem byla tak& vyvolána záohranná akoe
v rooe 1977. Z revidovan,ho zaměření vyavítá, !e pl~ p. Uchytila jeou zkreslen, ale
zmíněným krou!kem byla prokopána menší plooha, ne! se uvádí (jde ovšem i tak ooa o 2/3
hradu). Oproti dosavad.ním představám ae rovně! ukázalo, le hrad je alo!itým stavebním
organismem, vzniklým nejméně ve ětyřeoh stavebníoh fázích. Zaměřeny byly t,1 zbytky valov,ho opevnění na výšině proti čelu hradu, pova!ovan&ho doaavadní literaturou za obléhaoí tábor. Vzhledem k malé opevněn& ploše, mohutnému ope vnění, obraoejío:!mu se proti
další plo~e oatro!ny před hradem a abaeno1 tortitikaoe proti hradu půjde epíš, o pfedaunutou baštu. LITt Z č.j. 3200/77.
T.Durdík
85. DRŽOV, o. Vroovioe, okr. Písek
1976 - KULT1 S tředověk - doly na !ilnou lulu. LOJCr Vrchol kopoe, 1600 mna SZ od
v DolnÍlll Z~oří a 520 m severně od Svatonického vrohu. OICOLr Pl'ůzkum 14. a 15.
9. 1976. NÍLEZ r ffi prdzkumu byly zjištěny v leae aevern~ od Svatonio etaré doly na lilnou !ulu - na vroholu kopce ae po hřbetě t~e řada ve něru Z-V (200, m od záp. a 160 m
od výoh. okraje leaa koněí) a obsahuje ]Q mělkfoh (hl. 1- 2 ,5 m), okrouhlfoh a oválných
šaohet (průměr 3 al 10 x 5 m)J při !aohtě ě. 4 (od vjoh. konoe řady), 4 m ji!ně od ní,
na svshu,jaem ve vývratu nalezl zlomky keramiky . Na místě byla vyhloubena sonda 1 x 1 m
(humua - 3 om,!lutohněd' píaoit, vratva - eluvium - a úlomky !uly do velikos ti 10-20 cm,
do hl. 45 om, v ní střepy). Ze zlomků sestavena •pod.ní část dlb"1u,uoho odlomeno. Patří
16.- 17.etoletí a datuje patrně jednu etapu zdejšíoh praoí. Další šaohty,opět na !ilnou
lulu, se nalézají 520 m ji!ně odtud na Svatonickém vrohu (kóta 49) m) . ULOŽ: M Písek,
př.č. 175/76. LITr Základní geologická mapa 1 1 25 . 000, list 22 -412 Kluky, red.M.Fi ~era
kapličky

J .•1oh'1tlt

86. .DbroVICE, okr . nad.no
1977 - XUL'r, fti-,d!•k'-, laUnaU, Mmek'-, doba alffanak,, !••nt athdodk1 pl'avllt blíl• neur!enj. LOX, z,pad..a.1 od obo•, ZII 12-23 lladno, 80 mm od S a 166 mm od V•·
a. OXOL, Vfata•b• reten!ní -,odn:! n,dl'le !.3 pro SOIP !lad.no. BWZ, Sídl1itl • pftTahou
Jlilesd • doby alo•an.ak, a !aan,ho atfedoTllcu. ULO!a . .lO ČSAV prao.Praha • . LITt m.,1,ní ! .
3. 3847/77. KOJIEBill, la sáohranna T,Sklau •• t,1 podíleli dl'. P.SOlaltl' a I.Xrutina.
V.Mouoha
87. DhviBICB, o. Radi.a, okr. Ji!ÍD
1977 - IULft Ieur!ena. LOX, Plynovod J1aín - Hodkovio•, óaek 5,6 - 5,7 ba. OKOLs
!9r,DDÍ prdskum tra•J plyno•odu 24. 2.1977. DLBZ, V•'P· atlni prdkopu sj1itln •í411ltDÍ objekt. V protilu objektu nebyl sj1ltln lád.nt aroheolog1okt materiál. LlTs Zpravodaj
ovl) v11, 5 .
J.S1gl
88. DVORY, o. Laliltl, okr. Praohatiot

1976 - XULTs PraTik a atfedcr,ik - hl'ad1itl. LOXs Tral "Hrad1iU", 600 • jilnl od
tapli!ky" oaadl. OKOL: Povroho•t prbk\a 21.8.1976. IÍLEZt V• Talu je ncr,I proralen
buldoserem •ohod pro anuií •3••4 na pole u,,nitf hrad1ltl. Val jt" tiohto JIÍateoh naYrien c kamení a hlíny,ohnia do a,r-,ena vyp'1en,. Ia porui•n'• aíatl bylo nal,ceno aeda
atředovlkýoh atfepd. Poruienj •al je fotogratioky dokumento•m (.lÓ a.neg. 46057-46058).
ULO!s .lÓ ČSAV prao. Praha. LIT, J.Prohl1oh, O..ory, PoruhAt -.al hradiHI, Vtblr s praoí
ělend H1ator1ok,ho klubu při Jiho!,ak,m museu" Čtektoh Budljo-.ioíoh XIII, 1976, 280.
X<IIEBills Pod hrad1itlm pfi Blanio1 jsou aejpJ po rtlo-.'-ní •lata.
J.J'rohl1oh
OU!rŠTEJI hrad ds OJrnotJHij HRADIŠ1i, okr. '?aoho-.

89. BABM, o. Lipí, okr. Čeek, Budljov1o•
1977 - KULfs PraYlk, bec blillího urě,ní. LOXs Ve Ttlk' píakoYnl "lea,, Ypra•o
z Habří do Slavěe. OKOLs Po•roho•t ablr 22.3. a 2.4.1977, :IÍLBZs Zlomky nádob.
ULO!s AÓ ČSAV exp, Plceň, pfír.ě. P 8/78.
J.Prohl1oh

od oeaty

1977 - KULT, Blí!t nedato-,an, rtloYiitl slata. LOKs V lteťku 200 • na •e•eroz,pad od oboe, na břehu Mlýnakého potoka, ppě. 209/1 a 209/4. OXOL, Revizní prdskuJD 25. 9,
1977. IÁLEZs Menší ekup1na eejpd.
J.J'rohlioh

H!nl vis KOfill - z!LA.Bt

)7
91. IWfOV, o. ZbHialq, okr. PíHk
1976 - guJ,T1 Stfední doba bronaO'Y,, doba halltat•k' a neurěen.1 pravit - mohylov,
pohfeblltl. LOia Lee a,belky, •'padni od o•ady. OJCOL1 P.rdskum 24.l. 1976. DLIZ1 V rooe
1976 jeem snO'Yu v rmnci 1oupieu mobylov;fob pohfebil\ v okr••• Pí•ek provedl prdskum aobylovfoh akupin v le1e a,belky u Hanova a sjiatil jeeas l/ 1300 • ZSZ od kapliěky v Bannl, na ppě. ll/1 a 11/4 k.á. Hanov a ěúteěnl na ppč. 307/1-2 k.á. Z'11í •kupinu
12 mohyl po obou etraa,oh hraniěního pfíkopus nikter.S • Dioh byly poruleny atarlÍllli vftopy1 2/ dellí akupinu ••1 20 mohyl v t.Sm!e l•••, • Jliohl alkter.S prokopal J.K. Brah naehúejí •• ~r,o m ZSZ od tapliělq v oaadi na ppě. 11/11 )/ 200 • na a,pad odtud le!í
jedaa velk' prokopu, mohyla (výkop Hrale 1895 - bronsov, oieta llM Praha,dallí n'1es1 K
Beobynl),ppě. 11/1. ULOŽ: lil Praha, M Bechyni . LIT1 Píě 1900,149, tab. XVIII, sde atarlí lit. svist,! BZO 1975 (Hanov).

••1

J .Miohilek

92. HAR'lJI.AlilC!, okr . llatovy
1977 - IULT: Stfedovik - novovlk.

LOK1 Stavba

IBWlY,

25 m SVV od •'viru koatela

1v.lateřiDJ v Bar tmanioíoh. OKOL1 Po upo&oralaí p. Vodáka•• •pr,vy CHltOŠ v Sulici prdskum 20.9.1977, B1LBZ1 V profilu bagrovúim narušena oviln, jůa o rosmlreoh coa 100 x

skládka lidekýoh kostí (minwilnl 6 jedinod), kter, aebyly rostří
aejvltěí pravdipodobnoetí jde o skládku koetí se sruleafoh hrobd . LIT1 Hlálení ě.j. 518/77 Plsei. KOllBBTlA: Praoova.íkdm MilV Hartmaniee bylo
doporuěeno, aby koet1 byly ulo!eny do aoh.ránky a pietni pohfbeny.

80 om.

Výplň tvořila

dlay,ani v anatomiok.S poloze. S

P.Braua

9). HAVLOVICE , okr . Trutnov
1976 - IULT: Středovik. LOK1 Hrad Vi&mburk. OKOL1 Pokračování ey1tematick.Sbo vfskumu san1kl~ho hradu. Bil.EZ1 P,t, etapa vfzkumu hradu Vimburku probíhala od ěervenoe
do tonoe sffí. Vfskum byl provádin na dvou hlavních ú•ecíoh. Ba vnijlim obvodu vnitřní
ho hradu, na jeho eeverovýoh. a eeverní etrani pokračovalo odkrývání v pln.S lífi part,nov.Sho ooho•u, kde 1e podařilo odhalit objekt na ětyřbok,m pddory1u, vybaveaf v ůi'ovni
podlahy kamennou peoí, kterf bylo mo!no interpretovat podle •ituaoe a prdvodníoh nilesd
jako dílnu na opravu sbroje.Tato etavba • pddoryeným roseahem 5 x 6 m byla •oučútí pdYoda.í výetavby hradu a její vnitřní proetor byl &&klenut valenou klenbou. Druhým áeekem
vfskumu v rooe 1976 bylo n,dvofí vnitřního hradu, savalen, do vf5ky coa 4 m eouyr1hím
deetrukoe.Vf&kum nidvofí byl prov,din od a,pada.í etrany, tj . od Ynitfní brúay a poetupni
byly uvolňovúay a,dvora.í fronty s,pada.ího, ji!ního a východního, reep. jihovýohoda.ího
objektu.V jihovfohodním rohu n,dvofí bylo sěúti odhaleno m.íeto vymesen, hradní •ídkou,
kudy•• vetupovalo k portilmi do eklepních proetord pod jilnim objektem a pod •tředDí
aíetno1t1 pal,oe. Zkultbni bylo &ji5tino, le a,dvofí bylo vydl,ldino valouny vyti!enjmi
• feěi5ti ffpy. Na eeverní etrani vnitfního hradu byl provádin vý&kum v míeti pfedpokl,dan.S kuchyni. LITs AÓ ě.j. 7342/761 Arch. hiet. 1, 1976, 177- 1871 AR 28, 1976, 61)-624,
715-717.
1977 - OKOL: Šeat, etapa eyetematiok,ho vfskumu sanikl,ho hradu. B11.Ez, V rooe
1977 byl prov,din výskum sěúti na plo5e příkopu u paty parkhov, sdi na SV áeetu. Bylo
sjiltlno, le pfíkop byl ploohf, vymes•n1 vaij5ť hradbou a partúovou sdí. •a vfcbodnía
úetu pokračovalo odkrt'fúú parkúov,ho oohosu, vymHen.Sho parkúovou sdí a obvodovou
1dí hradu •mlrea k jihu.•ebyly sj15tlny 1,4n, nov4 posnatk:y.Uvnitf hradu pokraěoval •tskum .v pal,ei po1tupnjm odkrt'fúía jeho •everní plochoetrop, m.íatn09ti. V deetrukění.m
eouvretví byly nal•••DY ěetn.S architektoniok, ělánky, dílem núo~ni sdobea, roetl1nnými
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motiYy,dokládajíoí exiateno1 kaple Ye Yyšším nedochoYan~m podlalí paláce. Sloha.i patfí
tyto člúky 4o doby po r . 1250. Ve •tohodní etěně aeyerní míetnoat1 pal,oe byly odhalen:,
4Ya Yyeok,, pdluuboYě aaklenut, Yfk],enky •• zkoaeným oatiním, podobn4 okenním o'hor-da,
4oeud bea ao!noati pfeanljšího urěení funkce. V aeYerní etlnl míatnoati byla odhalena
Y •oU'fial4 fadl ldlka po atropníoh trmeoh. V n,dyofí byl ukoněen •,Skula JY aúo!í, lt4e
jaou Ye •nílen4 •uter4a.ní drOYD.1 port'1y do •klepníob pro,tor pod ji!nía kfídlem pal,oe
a pod atfední míatno,tí •tohodního kfídla. Su;f,ka •oUYraní Y nádYofť polcračoYala
rem k •e•eru pod41 Yfohodní atran:,.Podafilo se poatupnl oduft celou n,dYorní frontu SV
objektu, saohoYanou do Yfšky pfedllu pfísemí al.patra, a na droYni dlalby byl saobyoen
Yaljií obYod roubení etudn:, nebo cisterny o prdmlru 4 m. Pfi SV okraji Ynljlího obYodu
roubení lelely in eitu dYa mljnak4 kamen:,. V prdblhu akr;f-#ky deatrukčního aoUYrsní po441 •tohodní atran:, n,d•oří byla odhalena •fohodní strana n,dYorní fronty kuchyni• čá
atí okenního oatlní. R'1esy architektury a aroh1tekton.1okfoh článkd, •••ml• se 2. poloYiny 13. •toletí, byly proY,zeny četntmi nilezy keramiky• lJ.- l.poloYin:, 15. atolett,
n'1eay koYoYfoh nútrojd,niladí, militarií,,oučútek yýatroje, domOYního yybaYelÚ in,leay mincí . ULOŽ, Rileay doeud ulolen:, Y AÓ ČSAV.
A.Hejna

••I-

94. HEDÍ, ou. llatoYy
1976 - KULT1 Doba hradištní, sblry. LOK, Vfohodnl, •'padni a SV od koetela ••·
Jakuba, ppě.88,76,287/2. OKOL1 Sblr Y réoi prdzlnnu hradištního oeídlení na Práoheňaku
14. 4. 1976. RÍLEZ: Hradištní keramika Y okolí koetela ••· Jakuba, jeho! nejstarší ěút
je datoYatelná do 13. etoletí. ULOŽ1 AO ČSAV exp. Plzeň, pf.ě. P 13/76-1-3. LIT, m,šeaí
č.j. 454/76 Plzeň, 449/76 Koet; A. Benel, naetiYědn4 zpráYy horního PootaYÍ 1964-1965,
39. XatERTA~ : Ra louce u čp. 90 (nyní 53, ppč. 290/1) Y blízkosti koatela byla Y r.1965
nalezena hradištní keramika.
P.Braun - J.IClápitl
95. HEftMAií, ou. Píaek
1976 - KULT, Doba hradištní al rant atfedoYěk,kulturní YratYa.LOXs Západní okraj
náYrší Na Bábě, píakoYna l km od Yýoh. okraje obce. ZM 22-413 Stěkeň, 21 mm od V a 175
mm od J a.ě. OKOL s Sběr pfi prdzkumu ji!ní yětYe tranzitního plynoYodu 8 ~4.1976. NÍLEZ1
Slabi kulturní YretYa e keramiok;fmi zlomky. ULOŽ, AÓ ČSAV exp.Plzeň, pfír.ě. P 7/76.
LIT , m,5ení č . j. 278/76 Plzeňt BZO 1970, 34, ě. 51 o. KOMEBT11: Ba poli ji!ně od n,Yrší, n,padně •• zyedajíoího z inundace Blanice, sjistil sloYanaká osídlení J.Prohlich.
A.Bene! - P.Braun

1977 - KULT: Pravěk - sběr. LOKs Traea tranzitního plynoYodu, 1000 m JZJ od kostela T oboi, tral Za Yrohem, 850 m SZ od vrohu Polanka (436,8 m). OKOL1 Sběr 6.5. 1977.
RÍLEZ : Tři zlomky praYěkýoh nádob. ULOŽ: M Písek, pfír.ě. 1)8/77.
J.lliohilek

96. HLASIVO, okr . Tábor
1976 - KULT: Beurčeno, mohyly. LOK: Vrch Beránek, lee . odd. 207 a 1, leaní epr,Ya
ChotoY1n:,, ppě. 1709, 1710, 1n3, 1714, 1688. ZII 23-131 Mlad, Vo! ioe, 206 mm od Z a 109
1111ft od S e.ě. OKOLs Prdekum
a lokalizace mohyloY~ho pohfebiště 18.5.1976. BÍLEZ: Ji!nl
od oeaty • Dědic do HlaaiTa mezi kótami 563 a 564 _a z,padně od ltl'í!ku, na mírnlm eyahu,
ekloněnám k jihu, v mladl pasece je aei 6 malých mohyl,z niob jedna a pfíěnjm prdkopem.
JZ od nich, ve Yyššťm elDl'koyám leae je jedna vltší mohyla o rozměrech aai 7 x Bm a Y.
ooa 130 om. LIT: Hlášení č. j. 494/76 Plzeň.
A.Beneš - P.Braun - L.Hájek

J9

97 .

HLINIS'It,

o. Strá!ný, okr. Praohatioe

1976 - KULT: Novověk - valov4 opevněn! . LOK: Zaleanin4 návr!í "Šano•" 900 m SSV
od hřbitova ve Strá!ném. OKOL: Povrohovf prdzkum 7.8. 1976. BÍLEZ: 1,vrší opevněn4 valem
a příkopem na horní plošině. Vnitřní rovn, plooha je porušená vojenakjv,1 a'1topy • tohoto etoletí. Ve vývratu nele ze~ 2 novověké střepy (jeden z niob s vnitřní zelenou pole vou). LIT: K lokalitě: Mare5-Sedláček, Soupis památek hiat. a uměl. v pol. okr . praohatiok4m, 191), 97; A.Beneš, BZO 1965, J5. ICIIEBTil: V literatufe pod lokalitou Strilnf.
J.~rohlioh
98. HLIHNÍ, okr. Litoměřioe
1976 - JrULT: Pravěk4 výšinné sídli!tě? LOKz Vroh HradiAtě (544,8 m),JV nad oboí. OKOL : Prdskum a obhlídka lokality 31 . 5.1976. BlLEZz Výrasná vf!iDAá poloha, ael••
vyloučit, !e fiíje, spojující na severu vrohol kopoe s náhorní planinou, byla phhralena
valem. Terén je pr otkán sítí kamennýoh řad a zídek nejasné tunkoe. LITz Z hlášen! č.j.
400/76 Most . KOMENT!ff.: Polohu uvádí jil J.L. Píč (Staro!1tnost1111-1, 359). K ověření
et4.ří kameJU1ýoh staveb by mohl pomooi h1ator1oko-aroh1vní prdzkum.Podobné etavby se objevují na řadě kopod v Českém středohoří.
Z. Smrl
99. HL:fzov, o. Rov4 Dvory, okr. Kutná Hora
1976 - KULT: Lineární, starší (střední?) d.bronzová - sídlišti. LOKz Poloha lz
SV od oboe, po obou etranách silnioe Hlízov-Starý Kolín. Poloha 2: ooa 450 a JV od té!e
ailnioe (objekty zaměře~ na trasu prdkopu), ZII 13-32, 34-40 mm od V a 126-130 mm od S
a .č., oca JO mm od V a 135 mm od S s.č.
OKOLs Trasa dilkovodu, prdzkum na ázemí okreau
Kuto, Bora VII. - Vlll.1976. RÁLEZ, Poloha lz Prdkopem prolato 6 objektd (č. 3,6 j ~ t.
lineún!, č. 5 eoujáaú té!e kultury, č. 1,4 júiy neol., blí!e aeura., a. 2 niles • čer
nozelllllí vrstvy, neol. blí!e neurč.). V tiohto míeteoh pozorovúua černozemní vrstva 0,6-0,8 m mooná, její! horní čá.et je zminina v ornici a která spočívá na !lutav, jílovit,
apraěi.Objekty se zahlubovaly a! do hloubky 1,95 m od povrohu. Jejioh profily jame testovali.Podle nilezd (mezi keramikou i střep se atar!í notovou výzdobou, brou!ená a Atípu, indwstrie) je lze datovat nejapí!e do atředního atupně t.lineún!.- Poloha 21 Profil jámy ze atarěí al střední d. bronzové (hrubti záeobnioové tvary• plaatiokou páskou
na podhrdlí). ULOŽz A0 ČSAV, expedice Bylany. LITz A0 ě.j. 5545/76.
I . Pavld - M.Zápotockt
100. HLUBOKf Dfu., o. Nebovidy, okr. Kolín
1976 - KULT, Halětatolat4neká a kulturni neurěený pravik. LOKz Vpravo (tj. •'P·
od ailnioe B1ubok1 Ddl - Bebovi dy,na poli mezi uved.ailnioí a nebovidakým potokem (pole
ppč. 309 - stav• roku 1966), tral "Na vykoW11aném", tj.ooa v okolí bodu na 1JI 13-32 lolťn, 144 mm od V a 113 mm od S a.ě.
OKOLs Ter,nní prdzkum a záohrannf vyzk\mi u
traae
dilkového potrubí v srpnu 1976. NWZz 327 m od atředu uvedené ailnioe, v úaelru dlouh,m
137 m bylo zjiětěno oelkem 11 pravikých aídlištn!ch objektd. Objekt ě. 7 - polozemnioe
v obou atináoh rýhyJ obj.ě. l, 4, e, 9 - patrně zbytky polozem.nio, obj. č. 2, 5, 6, 10,
11 - j&y, obj. č. 3 - patrně zbytek peoe. Vyjma obj. ě. 3 byly ve všeoh případech získ~ keram1ck~ zlomky rozličn4 vypovťdaoí hodnoty, dile zvířeoí kosti, mazanice . Z obj.
ě. 7 pocházejí zlomky !elezného předmětu, z obj. č. 8 hladký uzavřeni bronzový tyči nko
vitý. náramek . ULO!z RIi Kolín, přír.č.6/76 . LIT: Bláěení AO ČSAV Praha č. j. 5854/76 (dr,
J.Hrala, Zb.Sedláček)i dile viz hláěení v AO č.j. 5441/60 (A. Knor). 1011.ENTÁfi: Není vy -
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loučeno,

že zpráva A.Knora o průzkumu na trase plynovodu Byěkovioe - Pardubi oe sviděí o
ehjnám eídlUti. Snad je můžeme ztotožnit 1 s "bylanským s ídlištěm na poli p, Záběhlio
káho" u Fr.Dvořáka (viz DvořiUc, Pr av ěk Kolínska a Kouřiml!Jka, Kolín 1936 , 130 - soupis).
J.Hrala -

Zb.Sedláěek

101. ffdVKOVICE NA LEV.bt DMHU VLTAVY, o. Týn nad Vltavou, okr. ~eská Budějovioe
1976 - KULT: Pravik, mohyla. LOK: Čihovioký les,asi 2400 m JJV od kostela v Týni nad Vltavou,JOO m JJV od samoty Zadní Kohout (křížek) a 1350 m JJV od kaple ve Zvěr 
kovioíoh. Lesní odd. 319 d 3, lesní správa Týn nad Vltavou, ppč. 3302/1, ZM 22-432 Týn
nad Vltavou, 46 mm od J a 204 mm od V s. č. OKOL: Registraoe osamě lá mohyly 16, 7, 1976,
NÍLEZ: Ploohá poruěená mohyla (průkop od západní strany) o rozměreoh 8 x 11 m a v,ma:ximilně 80 om e patrnou kamennou konetrukoí. LIT: Hlášení č,j. 906/76 Plzeň,
A.Beneš

102, HNOJNÁ LHOTKA , o. Radimovioe u Želče, okr . Tábor
1977 - KULT: Pravěk, patrně doba halětataká, LOK: Pole "U Lhotky", nad kamenolomem, ooa 200 m z ápadně od kÓty 496 m, OKOL: Sběr etud, J,Gebra z Draž iěek č,l, 17.10.
1977, NÁLEZ: Keramická zlomky. ULOŽ : AÚ ČSAV exp. Plzeň, přír,č, P 34/77,

A.Beneš
103, HODYd, o. Dřevec, okr , Plzeň-sever
1976 - KULT: Pravik. LOK: Pole jihovýchodně od oboe, ZM Plasy 12-31, 184-192 mm
od S a 171-177 mm od V s.č. OKOL: Povrchový sběr. NÁLEZ: Atypická pravěká zlomková keramika. ULOŽ: ZČM Plzeň, P 16/76, KOMENTÁA: 50-500 m jižně od aídlišti ze atarAí doby
římak,, zkoumanáho r,1965 (K.Motyková). LIT: AR 18,1966, 296-309 .
D. Soukupová
104, HOLICE, okr. Pardubioe
1976 - KULT: Středověk, LOK: Paro,č, 24/1. OKOL: Teránní prdzkum (Sigl, Šebek).
RilEZ: Tvrz• dobře zaohova.ným pddoryeem čtveroovitáho tvaru, majíoí v rozíoh aituovan,
kruhovitá rondely. LIT: J .Sigl - V.Vokolek, Zpravodaj DVČ IV/2, a.
J,Sigl
105. HOL1N, o, Kovářov, okr, Chrudim
1977 - KULT: Středověk, LOK: Pole 400 m JV od osady. OKOL: Ter~nní prdzkum 8,4.
1977 {J,Sigl),aběr J,Novák. Nil.EZ: Při prdzkumu bylo získáno několik keramiokýoh zlom.Iru
z 15, a 16. etoletí. UL0! 1 M Hradeo Krilová, přír,č, 98/77, 105/76. LIT: Zpravodaj KMVČ
V/1, 7; IV/2, 10.
J,Sigl
106. HOLOHLAVY, okr. Hradeo Krilová
1976 - KULT: SídliAtě • volutovou keramikou,zvonoovitýoh pohárd a lu!iok~. LOK:
Prdkop pro vodovod při levá straně silnice Hradeo K.r~lová - Jaroměf, na paro. č. 259/1.
OKOL: Záchranný výzkum (V , Vokolek,J,Sigl,E.Kamenická) , NiLEZ: Z aměřeno 13 objektů; vět
šina z nich patří Aáreokámu stupni volutov ~ keramiky.Jeden objekt náležel kultuře zvonoovitýoh pohárů .Objekt 10 představoval patrně příkop datovaný do mladého stupně lu~iok~
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kultury. ULOŽ :
IV/2, 11 .

M

Hradec Králová, přír. č. 53-61/76. LIT: J.S1gl - V.Vokolek, Zpravodaj

KKVČ

V.Vokolek
107. HOLOVOUSY, okr.

Jičín

1976 - KULT: Neurčena. LOK: Na poli jižně od obce, na ppč. 1113. OKOL: Záchranna trase plynovodu H.redec Král.ov~ - Jičín. NM.EZ: V úseku 23,00 - 23 ,12 lan
trasy plynovodu byl zachycen na jižní straně výkopu ojedinělý objekt bez nálezů.LIT : J.
Sigl - V. Vokolek, Zpravodaj KMVČ IV/2 , 6.
V.Vokolek
ný vfEkum

108. HOLUBICE, okr. Praha-západ
1976 - KULT: fiímeká. LOK: "Koz'1cova zahrada" č. kat. 89. OKOL1 Sběr,následný pedoohemick! průzkum na ploše 450 m2 • Výzkum provádělo oddělení prehistorie a protohistorie iM (V.Sakař, A.Šilhová). NÁ.LEZ1 Keramika,mazanice. Dekor: meandr, vrypy nehtu.UL~:
D Praha. LIT: J . Pelcman, PA XVI, 1893-1895, 135 ad.; K.Motyková-Šneidrová, Die Antange
der romiachen Kaiserzeit in Bohmen, Praha 1963, 18-19. KCllENTil: Pedochemickj průzkum
zjistil větší počet objektů,aroheologický výzkum realizován v roce 1977 a v dalších letech .
1977 - OKOL: Systematický výzkum. RlLEZ: Prozkoumán sídlištní objekt pravoúhelrúkovit~ho půdorysu; sondou zastižena část dalšího objektu. Keramika, mazanice. Z nálezů byla nejvýznamnější část zoomorfní nádobky (v podobě vodního p1áka). Dekor keramiky:
meandr, vrypy nehtu a špachtle, svisl~ rýžky, ryt~ konoentrick~ půlobloučky. Mezi tvary
zaatoupeny terriny,mieky s vklopeným okrajem aj . ULOf: NM Praha. KOMENT.<fi: Výsledky výzkumu opravňují k pokračování v následujících sezonách. Výaledky pedochemick~ho výzkumu
byly plně ověřeny.
V.Sakař

109. HOLUŠICE, o. Mužetice, okr. Strakonice
1977 - KULT: Pozdní doba halštatská - sídliště ( ?) • LOK: Les "Sedlická obora",
150-200 m západně od středu lesních cest v oboře, býv.leaní odd. I, ppč. 666, v příkopu
vybranám na jižní straně ceety. OKOL: Sběr 10.9.1977. NALEZ : ~tyři zlomky nádob. ULOŽ:
M Strakonice. přír.č. 263/77.
J.Michálek
110. HORXY, okr. Tábor
1976 - KULT: Pravěká hradiště (nebo opevnění z r. 1621) . LOK : Vysoká levobře!ní
terasa Lužnice, těsně záp.od již. vyústění eilniěního mostu pod táborským Kotnovem,trel
"Nad baAtou" v lese Pintovka, ppě.500 (k.ú. Horky)s ZM 22-244, 34 mm od V a 172 mm od S
a,č. OKOLt Průzkum pro ověření zprávy v zápisnícíoh P.Líakovce z r.1928 (rkp. M Tábor).
RlLEZ: Ostro!na přepažena obloukovitým valem a vnějším příkopem,proražene cestou.Vnitř
ní areál tvoří šikmá plošina, óetící do skalní vě!e. Délka valu asi 67 m, vnitřní prostor ooa 50 x 40 m. Stáří fortifikace, půaobící dojmem pravěká památky. bude ov ~řeno výzkumem, nebot na rytině z 30.- 40. let 17.století, ilustrující dobytí Tábora císRřek ým 1
vcjeky,vykrealil V.Hollar na tomto místě čtyřtíhelníkov~ opevn~ní a označ il je v le ve nd ě
jako "10. Propugnaoulum in sylva" ( reprodukce r y tiny in : K. Thir, Hradi ě t ě S t An: 'l'.clbC'r,
1890 nebo R. Cikhar t, Okres Táborský, 1910). Prnvidelná schéma Holl arovo neeou~] P.ní s~
skute·čným vzhledem objektu. LIT: Iná?íení č . j. íl93/76, e~p . AÓ Pl ?. eň.
.a. , De ne š -

L. :; q~ e k
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111. HORN'Í ADRŠPACH, okr. Náohod
1976 - KULT, Středověk. LOK1 Adršpaoh - hrad, pro•tor na ekile (viži) v jihovfohodním eektoru hradu a proetor v •everovýohodním náro!í hradu pod baltou. OKOL1 Povrohový abir L.Jiráaka 7.4.1976. BWZ1 Zlomky keramiky 15.atol.,zánikový horizont hradu.
ULOŽ1 M Hradeo Kl'ilov,. KCMENTÁ.ft: Hrad zniěen Slezany r. 1447.
1977 - LOK1 Pro•tor nad vohodem do sklípku ve vnitfním hradu a pro•tor J m ••od •kily při ji!ním okraji areilu vnitřního hradu. OKOL: Povrohov, •biry
• krou!kem ČSSA v '1'1'utnovi 23.4.1977. RWZ1 Zlomky keramiky 14.- 15.atol. UL0!1 M Hradeo Krá.lov,. KCllERTÁft1 Navazuje na •biry v r. 1976. Zánikový horizont.
verovýohodně

V .Wolf

112. HORN.f Bt:r...( hrad VRTBA, okr. Plzeň-eenr
1977 - KULT1 Středovik. LOK1 Zbytky hradu Vrtby . OKOLt ZW!ný povrchový prdzlrum
dne 20.).1977. NillZ: Z hradu, vznikl,ho na poňátku 14. a zaniklého v prdběhu 16.etoletí, ae zaohovalo okrouhl' hradilti,opevnin4 mohutným příkopem a valem. Jeho vlaatní povroh je doalova rozryt výkopy rdzného •tilí, v jednom z narušení, kterým byla odkopána
čá•t vnitřního avahu příkopu,je v řezu patrn, zea,zbudovan, s lomov,ho kamene na maltu.
Vzhledem le zmíninému poškození povrohu hradu není mo!ný ani pokwl o jeho typologiok,
zařazení . Lokalita je zajímavá 1 vzhledem k velmi dobře patrnému vztahu hradu ke vai.
T. Durdík
11) . HORNÍ BOUSOV, okr . Mladá Bole•lav
1977 - KULT: Pozdní doba hradiitní. LOK1 60 m JV od ěp .2 4 na zahradě p.Slavíka.
OKOL1 Obj ekt v hl . 2 m (podle udání p.Slavíka) . NÁLEZ: Keramika. ULOŽ: M Mladá Boleslav
(předáno nálezoem ). KOMENTA~: V areilu zástavby oboe nálezy datovatelné do 13 .atol.před
první písemnou zmínkou (1323 Ctibor z Boueovoe).
J. Waldhauser
114. HORN'Í

zAHo~t,

okr . Písek

1977 - KULT: Středověk - sídliště. LOK1 Farská zahrada u kostela ev. Miohala.
OKOL1 Sběr ve výkopu na zahradě roku 1977 - J.Kurz, tř.Bárodní svobody 19, Píaek. · NlLEZ :
10 zlomk\1 keramiky; zlomek okraje většího hrnoe ae vseky na pod.hrdlí a vodorovn~ rýh3,
zl omek dna tuhové záeobnioe, materiil tuhový a hnědý,písčitý (obr. 54: 10-11 )1 12.- 13.
stol. UL0!1 M Písek, přír. č . 162/77.
J.Miohálek
115. HORUSICE , okr. Tábor
1976 - KULT: Středověk a! reoentn:í,sběr. LOK: Pískovna Vlkov II, lokalizaoi v iz
lit.OKOL1 Při těžbě vodním bagrem. NWZ : Železný kopáě ee zbytkem dřevěn~ násady.ULOŽ:
AÓ ČSAV exp. Plzeň, přír.č. P 41/76. LIT: BZO 1972, 50-51J BZO 1974, 51.
1977 - KULT: Pravěk - neurňeno a středověk. LOK: Pískovna Vlkov II. OKOL: Sběry
a záohrann~ akoe 6.7., 11.B. a 9. 11.při vodním bagrování. ?ÚLEZ, Keramika, dřev ěn~ před
mě ty . ULOŽ: AÓ ČSAV exp.Plzeň, př:ír.ě. P 24, 30 a 76/77. LIT1 Hlášení č .j. 426 a 67)/ 77
exp. Plzeň.
A. Beneš

4)

116. HORY MATKY BOŽÍ, okr. Klatovy
1977 - KULT:
zkum dne J0.5. 1977.
stříbro v provozu od
Matky Boží u Sušice,

Novověk. LOK: fiada odvald těsně ji!ně od oboe.W<OL: Povrohovt prd-

NÁLEZ: Materiál ze starých odvald rozvá!en na opravu oeat. Doly na
16.století. LIT: P.Kratoohvíl,O atarýoh dolech na stříbro v Horách
Sborník Ů'ÓG 1952, )7-55.
J .Prohlioh

117. HOMNlCE, m.č. Hefmanice, okr. Báohod
1976 - KULT: Lineární, vypíchaná. LOK: Doloe, ppč. 414/1. ZII 50 1)-22 Jaroměř,
1)9 mm od V a ))4 mm od J s.č. OKOL: Sběr na poli 27.9.1976. B.ú.EZ: SWrem v jihozápadní čá1ti pole bylo zachyceno 17 kulturních · jBIII s nálezy lineární a vypíchaná keramiky.
ULOŽ: AO ČSAV prao.Praha. LIT: Sl.Venol,Příspěvek k poznání výobodočeaká skupiny ěáreo
k~bo stupně keramiky volutová, Práoe muzea v Hradci Králová 5, eerie B, Hradeo Králová
196), 25-27. KOMENTÁ1i1 Zdejší eídliětě souvisí a velkým neolitiok;fm aídliětěm v Horníoh
Doloíeh,ěást oboe Zaloňov, kter~ se rozkládá jižním směrem za silnicí Jaroměf - Zaloňov
(východně od Doleck~ho potoka).
11. Vána

118. HOllBICE, o. Poláky, on. Chomutov
1976 - KULT: Knovízská. LOK1 Záp.okraj oboe, na zahradě Wtedloati ap. 11. OIOL1
Prdzlcum 26.11.1976 . NÁLEZ: Sběry, patrně z nuuienýoh vrstev a objektd (aídliěti}.UL0!1
AO ČSAV exp. lloet. LIT: IO.áěení ě.j. 8)6/76 Moet. KcaEBTÁfi1 Sběry• táto polohy, aíakan, J.Oktáboem a V.Pelcem v pfedohozíoh leteoh, jeou uloženy v li ladaĎ.

Z.Sul

1976 - KULT: Slezekoplatěnioká, eídliiti. LOK: Staveniěti bytovek na ppě. 432/1
v eoueedatví hfbitova. OKOL: ZáchraDDj vjzkum. JIÁLEZ1 V saladeoh budov zjiětěno 7 objektd a kulturní vrstvy. ULOŽ: li Hradec Králov4,pfír.ě. 1)-17/76. LIT: J.S1gl - V.Vokolek, Zpravodaj KMVČ IV/2, 10.
V.Vokolek
120. HOfiOVICE, okr. Beroun
1977 - KULT: Středověk. LOK: Ulice Tankietd. OKOL : Stavba vodovodu. NÍLEZ: Sídliětní vrstva atfedověk,ho mleta e konoe 15. al.poloviny 16. atoletí. Nalezeno Aěkolik
zlomkd keramiky, zvířeoí koeti, zlomky lelsza. ULO!: I Hořovice.
Vl.Čtverá.lt

121 . HOSTOMICE, okr. Teplioe
1976 - KULT: Lat4nake aídlieko.LOK:Severozápadn, a západni ěael mieetnej tehelne,ě.k.85. OKOL: Pokračovanie vfekumu eídliaka teplickým múzeom 12.4.- 26.5.1976.HÁLEZ:
1/ Severozáp.ěael tehelne: kultúrne jamy 71/76 (sektor P , prír.ě. B 5/76), 72/76 (sek5
tor P5 , prír.ě. B 6/76) a 73/76 (áektor 1 , prír.ě. B 7/76), eonda ě. 5/76 oez priekopu
5
III a objekt 74/76 (sektor a 5 ,p~ír.ě. B 8/76) a sondy č .9 a! 11/76 oez priekopu I (sektor 1 5 , prír.č. B 9/76).- 2/ Západn, ěasl tehelne1kultúrna jama 70/76 (sektor I , prír.
3
ě, B_l0/76}, sonda č. 4/76 oez priekopu II a objekt 75/76 (sektor IJ, prír. č . B 14 / 76),
eondy ě. 2,J,5 a! 10/76 oez priekopu II (sektor IiJ , prír.č. B 12,1) ,1 5 až 20/76) a
3
sonda ě. 12/76 cez priekopu I (sektor 1 2 , prír.č. B 11/76) . Pl'-n nálezieka of.BZO 1968,
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tab . XIV, ULOŽ: Arche ologi cký odbor M Teplice eo s í dlom v Bíline. LIT: BZO 1975,
1977 - KULT: Laténske sí dlisko (1), pohrebieko z do by hradi š tnej (2) . LOK: Západná čest mieetnej tehelne, n.p.,č. kat. 85. OKOL: Pokr ačovanie vo výekume laténekeho
eídl iska a pohrebiska z doby hradištnej (plán nálezieka v1a BZO 1968, tab. XIV). NlLEZ:
1/ Sektor J 2 : kultúrna jama 76 / 77 ( pr ír. č . B 60/77); objekt 77/77 (prír. č. B 61/77). Sektor J 2 /J : priekopa IV a objekty 78/77 a 79/77 ( prír.č. B 62, 63/77); s onda č. 11/ 77
3
cez priekopu II (prír. č. B 65/77); povrchový zber ( prí r. č. B 66/77). 2/ Sektor I 2 /J 2 :
Rozrušený kostrový hrob XIII /77 a žlab 80/77 (prír.č. B 64/ 77). ULOŽ: Archeologioký odbor M Teplice v Bíline , LIT: P.Budinský, BZO 1969-1972; AR 26 ,1 974, 348-385 , 425-432 ,
P.Budineký
122. HOSTY , okr .

České Budějovioe

1977 - a) KULT: S třední doba bronzová - mohyly. LOK: Polní trat Na dolinách (Za
bukovým), br,alá ppč. 2 4 6 1, 700 m JV od samot Dobrný. OKOL: Prdzkum 9.7.1977. lÚ.LEZ: Orbou porušená mohyla, prokopaná p. Hájíčkem z Hostd v r. 1943, není již v terénu patrná.
Asi 150 m SV odtud stopy enad dalších, silně orbou sní žených mohyl(?). ULO! : M Týn nad
Vltavou, inv.č. 2109-2130, LIT: NZ AÓ č,j. 204/ 44 (M.Šolle) a 1522/58 (L.Hájek)
b) KULT: Star ší a střední doba bronzová, doba halštatská - mohylov, pohřebiště.
LOK1 Les Kopcová (Na pláni, V homenáoh), asi 500 m JZ od obce (obr . 58, pl@: 1) . OKOL:
Prdzkum 11.6. a 25.6.1977. NlLEZ: Skupina 85 mohyl, většinou porušených staršími výkopy
a prozkouman, NM Praha v letech 1940-1941. Nadm.v. 455-470 m. ULOŽ: M Bechyně, M Česk~
Budljovice, HM Praha, M Týn nad Vltavou. LIT: B.Svoboda, Naohrbl.r .d.V.18,1942 , 249-251;
L.Hájek, PA 1954, 126,128; A.Beneš, Muzeum keramiky v Bechyni - Katalog pravěké sbírky,
z,essA 1966, Supplément 1,4.
c) KULT: S třední doba bronzová - mohylové pohřebiště. LOK : Lee Hájiětě, záp. od
obce, asi 200 m JZ od kÓty 503 m (obr.58,pl@: 2). OKOL: Prdzkum 25 .6.1977, NilEZ1 Skupina 4 mohyla 2 porušeny star šími výkopy, 1 zaohovaná al nejistá. Nadm.v. 485 m. ULO~:
M České Budějovice. LIT: J.Wodiozka, IV. Bericht uber die Reise naoh Hostí - 1:0.adná Behufs kutographieche Autnahme der Hugelgriber, rkp. uložen v M České Budě jovioe.
d) KULT: Střední doba bronzov,, d. halAtateká - mohylové pohřebiště. LOK: V lese, aev. od aamot Mcčín, většina mohyl na k.ú. Hosty (starší ppě. 3288/1 a 3288/7), ně
které zasahují do k.ú. Doubrava (obr. 413). OKOL: Prdzlrum 11.6.1977. tdl.Ez1 Skupina 10
mohyl ve dvou skupinkáoh (5 + 5), asi 100 m vzdálenýoh od sebe. 9 z nich poruěeno staršími výkopy. Nadm. v. 430-435 m. ULOŽ: M České Budějovice. LIT1 A. Lindner, 11.AGW XXVII,
1897, /29/-/30/; J . Wodiczka, rkp. zprávy o výzkumu pohřebiště v M České Budějovice.
e) KULT: Starší doba laténská - mohylové pohřebišU. LOK: Návrší "Na kyp\áku"
(dfíve Vondrdv - Tomkdv kopeo), JV od samot Močín (obr. 414). OKOL: Prdzkum 11.6.1977.
NlLEZ: Z pdvodní skupiny 9 mohyl některé porušeny staršími výkopy a vybírfflím kamene,
některé úplně zahlazeny. Největší mohyla je na výohodním okraji ~kupiny. Mohyly jsou na
neobdělávaném pozemku uprostřed polí v nadm. v. 460 m. 150 m jižně od skupiny je na severním okraji lesíka neporušená mohyla. UL~ : M České Budějovice, i. č . J.II. 185 a-k,J.
III. 156-157. LIT: J.Wodiozka, Berioht uber 1m Fruhjahre 1913 in der Umge bung von Hostí
- filadriá autgefundene priihiet. Gegenetinde, rkp. uložen v M ~eeké Budějovioe.
J . Frohlioh - J,Michálek
123 . HRADEC KRÁLOVt , okr. Hradeo Králové
1977 - a) KULT : S tředověk. LOK: V prostoru mezi Labem a Jungmannovou ulioí, na
výoh.od č p . 1396 . OKOL: Výkop žák~ ZDŠ Raka a Dvorníka 27.- 29 .12.1977 v prostoru stavby
eilnioe Hradeo Králové - Pardubioe, v labské kotlině. NALEZ : Vě t ší množství keramického
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materiálu ze lJ.- 15. století. Dále byly nalezeny zbytky koAatiny,zvířeoí kosti, odfezky kll!e a mazanice.
Při na~í náTAtěvě lokality
bylo zjiAtěno, !ev hlouboe 350 cm pod
dneAním povrchem se nachází sídl1Atní vrstva,která je překryta recentními a náplavovými
vrstvami v těsn~m sousedství tekoucího Labe. tJLOŽ: A Hradec Králová, přír.č. 15-16/78.
LIT: Zpra•odaj J!JlVČ V/ 1, 6.
b) LOX: Ulice V kopečku, před čp. 87. OKOL: Teránní prOzkum 24. 2. 1977. NlLEZ:
v hloubce 0-140 om byl z přemístěných vrstev zíekM kerrunický materiil z lJ.etol. tJLOŽ:
M Hrade• ICrálová, pfír.ě. 91/77. LIT: Zpravodaj KMVČ V/1, 1978, 6.
J,Sigl
124. HRADEC K.RÁLOV°t - rl'mBEš, okr. Pradeo Králová
1976 - KULT: Střední doba bradiAtní. LOK: Výkop na chodníku před čp. 166 v ul.
la jezírkách. OKOL: Sběr z výkopu J.Pinkaee(květen 1976). BÁLEZ1 ťn.omky keramiky, mazanioe, z•ířeoí kosti a kameny. ULOŽ1 M Hradec Králová, přír.ě. 102/76. LIT: J.Sigl - v.
Vokolek, Zpravodaj JCMVČ IV/2 , 9.
J.Sigl
BR.(oim

tvrz viz LIBCllYŠL, okr. Beroun

125. múDEK, o. Manětín, okr. Plzeň-sever
1976-1977 - KULT1 Pozdně halštatská - stuý lat~n. LOK1 Ba hrobíoh (U eedm1 záhond). OKOL: Pokračování systematiokáho výzkumu. NlLEZ1 V roce 1976 byly zahájeny akoe,
kter4 měly za ďkol zjistit rozsah pohlebiAtě1 ploAnjm odkryvem a eondá!í byl zjiAtěn
pravděpodobně západní (nebo epíAe jihozápadní) okraj. Sondálním zpdeobem bylo
zj1Atěno
v roce 1977 tot~I eeverozápadně od ploohy zkouman& v leteoh 1974-1975 •
.B.Soudeká
126. HRADE?dB, o. Plaňany, okr. Kolín
1976 - KULT: Pozdd haUtateká - starý laUn. LO!:: Tra\ "lled mlýnem",bt,a1' pole ppč. 125; SZ okraj oboe, vpravo (SV) od silnice Hradenín-Plaňany, tj.Z)( 13-32 Xolín,
69 111111 od Z a 37 mm od S s .č. OKOL: Záohrannt výzkum M Kolín a M Poděbrady v lednu 1976,
na zd.kladě hláAení p.X.Břťzy z Cerhenio - hloubení zilladd pro bytov& jednotky JZD Cerhenice. ÚL.BZ1 Při hloubení základd buldozerem bylo poru5eno nebo zničeno pfee 8 prevě
kfoh objektd - aídl1Atníoh jam. Zbytky dTou objektd byly prozkoumány,z dalAíoh dvou byly odebrMy vzorky keramiky. ULO!: RM Kolín, pfír.č. 2/76. XCXENT1~: Nálezy zpraoovávA
dr. B.VenoloTá z AO Praha. Připravuje ee nálezová zpráva.
Zb.SedUěek

127. HRADIŠT!, o. Písek, okr. Písek
1977 - KULT: ICnovťzský hrob. LOK: Na poli ppč. 395, 58 m západn~ od eiln1oe vedouoť z Písku do Putimi a 550 m JZ od rozoestí eilnio do Písku,Putimi a Zátaví,na mťrn~
vyvýAenin!1 ZM 22-411, 72 mm od V a 38 mm od J e.č. OKOL: Záohranný Týzkum 21 .3. 1977.
IL(LEz: Celý hrob byl vytrlent orbou z podlo!í.V ornioi zlomky přev!!n~ spodní č~et1 urny ee svisle prstovaným povrobem.Z dosud zachovenýoh hrudek tmavá vnitřní výpln~ zíek~no n!kolik lidskýoh klletek a 3 zlomky bronzová jehlioe a dvojkÓniokou hlavicí o prům~ru
6 mm. ULOŽ: U autora zprávy. LIT : J.Frohlioh, in BZO 1975, 28 , č. 71 a.
J. Frohlich
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128. HROZmJOVICE, o, Kostelec, okr . Čeek, Budějovice
1976 - KULT: Neurčena,mohyly. LOK: Tral Na prostředku, les Slávnioe, 1700 m JZZ
od kaple jižni od Tuchonic a 1100 m JZ od Kamenného rybníka, na rozhraní k.ú. Hroznějo
vice (ppč. 552 ) a Tuohonioe (ppč. 42) , OKOL: Prdzkum. &LEZ: Viz Tuohonioe.
A.Band
129. Hfi1DELEC, o,

Lázně Bělohrad,

okr.

Jičín

1977 - KULT: Středovik. LOK: V oboi, č p. 59. OKOL : Sběr p. Malka (Hřídelec č p.
59). H.Ú.EZ: Při prdkopu hloubení pro vodovod na zahrádce a dvorku byl zí•kán větší soubor keramiky a několik kued lelezné etrusky . ULOŽ: Dep.M Hradec Králové, přír.č. 72/77,
LIT: Zpravodaj KMVČ V/1, 6.
J.S1gl
.130. HAndžDICE, okr. Příbram
1977 - KULT: K.novízak,. LOK: ZM 12-43 Dobříš, 90 mm od V a 5 mm od J a.č,1 severně od •amoty Ainčov, poblil oeady Zadní Háje. OKOL: Záchranná akce 29.9.1977. NWZ:
Na obdllávaném,k jihu se avalujícím poli objevil v září 1977 V.Pilecký z Obor dva naruiené knovízské lárové hroby . Hrob č. 1 obaahoval amtorovitou zásobnici a zlomky dalších
nádob, bronzový tordovaný krou!ek a dva bronzové hroty ěípd. Hrob č. 2 byl hod.ně poěko
zen, vyzvednuty byly zlomky keramiky. Datování Ha A. ULOŽ: AO ČSAV Praha. LIT: Z č.j.
4996/77. KCllENTil: Podle sdělení V.Pileckého byly tu i v minulosti nacházeny hroby, ně
které se ddajně dostaly do M Příbram. Ne•ouviaí ae známým pohfebiětěm v Hřimě!dicích.
J. Hrala
131. HUBENOV, o.

Třebohostice,

okr. Strakonice

1977 - KULT: Slovanská - mohyly. LOK: V sedle mezi Březovým vrchem (kóta 571 m)
a kótou 552 m (U malého kamene), ppč.65; 650 m SV od kapličky v Hubenově. OKOL: Prdzkum
1.10. 1977, zároveň provedena !otogratioká dokumentace. NÁLEZ1 Skupina aei ěeati mohyl,
tři z niob jsou porušeny starší.mi výkopy.V některých je patrna a! k povrchu vyatupujíoí
kamenná konatrukoe. LIT, B. Dubský, Slovanské !árové mohyly na Strakonicku, PA XXXVIII,
1932, 661 R.Turek, ~SPSČ LI-LIII,1943-1945,28. KCJI.ENTÁft 1 V literatuře vedeno ohybně jako Klíno-.ioe.
J.Prohlioh - J.Miohilek
132. HUTI, o. Sudoměřice u Bechyně, okr. Tábor
1976 - KULT: Neurčena. LOK1 Pod cihelnou, lea Díly, ooa 700 m východně od kaple
v Hutích a 150 m JV od bý-.alé cihelny. OKOL: Prdzkum 21.9.1976 po upozornění zaměstnan
cd lesní správy v Dra!ičkáoh u Tábora. H.Ú.EZ1 Na okraji leaa SV od osady ae nacházej í
č etné jámy a odvaly, upomínající na mohyly. Struktura profilu u porušených hald (šed~
vratvy) -.lak nasvědčuje spíše ti!bl nijakých surovin (keramickáho jílu?). LIT : lilášení
č.j. 887/76 Plzeň.
A.Beneš
133. HVOŽ~ANY, okr. Tábor
1977 - a) KULT: Pravěk, doba slovanská - mohylová pohře biště. LOK: Lea "Hemery"
(obr. 5: 1-5; čí sla odpovídají číelwn lokalit v textu). OKOL: Průzkum 28.5.1977. N1LEZ:
1/ Skupina aei 60 velkých mohyl v trati "Hošková" (Na hošková) - s tře dní doba bron zové,
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doba halAtateká a lat~nek~. Skup1nR i~ um í st ě na na mírném SZ Avenu, v nadrn.v.asi 460 m.
Ně kt e ré mohyly ,1e ou roru ř11• ny s tAr i'tími výkopy. Lit: Pí č , PA XVII,1Ft96-7, 1- D; Pf X 1900,
150-1 51. V literatuře vfld"no jako Hemery u Beoh:yně .- 2/ Skupina asi 40 mohyl v trati Na
blátě (Blata, Na blatech ) - doba slovanská. Mohyly jsou uspořádány v nepravidelných řa
dách ve směru Z- V. Ně které j s ou poru?-il'!ny staršími výkopy. Lit: Píč, PA XVII, 1896-7,
17-1 8 1Pí č 1909 , 26. - 3/ Sku pina 4 men š ích mohyl - doba slovanski( (?). Největší je mírně
porušeni(, NepublikovlÚlo. - 4/ Skupina tří mohyl - pravě k . Jedna z nich porušena starě:ím
výkopem . Nepublikov/(no. - 5/ Nejistá v ~t ~í mohyla na návrší. Nepublikováno. ULOŽ: Lokalita 1-2 : NM Praha, M B ec hyně .
b) KULT: PravP.k, mohyly. LOK : V lese asi 150 m západně od kéty 441 m, 650 m VJV
od východního okraje samot Doliny. OKOL: Pra 7.kum 9.7. 1977. NlLEZ: Dvě mottyly, vzd!Uená
od sebe asi 50 m, v nadm. v. 431-43 3 m, zachované.
J.Frohlich - J . Michálek
134. CHEB, okr. Cheb
1976 - a) KULT: S tředov ě k. LOK: Náměstí krále Jifího r. Poděbrad čp. 15, za východní frontou námě stí, ve dvoře radnice. ZM 11-14 Cheb, 80 mm od Z a 92 mm od J e. č.
OKOL: Záchranný výzkum při výkopu kanalizace za chebskou radnicí v červnu 1976. NlLEZ:
Kamenná roubená odpadní jímka, hl. 8 m, prwn. 180 cm, uvnitř zaniklého objektu někdejší
minc ovny . Vrchní část (do 450 cm) obsahovala keramiku 16.atol. + 3 atfílky (poel. ra!by
1516), spodní část (do hl. BOO cm), odděle ná vrstvou velkých valound,obeahovala keramiku
14. atol. (džbány, hrnce, tyglíkoYité kaohle, poklice, miskovitá kahany, pánve a tulej kou), organioké předměty (dřev~né misky, kožená poohva, jílec, bičiště, klaoky, vlasy,
kosti,peoky aj.),skleněné poháry a láhve, terakotové tigurky, zlomené mosazné pečetidlo.
ULOŽ: M Cheb. LIT : Numismatické listy :XXXII/2, 52.
b) LOK: Bývalý dominikánský klá§ter v Chebu, Kamenná ul. čp. 5. OKOL: Záohrannj
výzktun při etavebníoh úpraYách budovy. NiLEZ: Při prohlubovkí přízemní míatnoati prdčelní budovy byly nale zeny lidské kosti, které VB předala anatomicko-patologiokému odd.
obebské nemocnice. Při prohlídce jsem mohl konstatovat 3 rozru§ená hrobov~ jámy zapuštěné do jílového podloží. Orie ntaoe V-Z, bl.80 cm pod pdvodní podlahou (10 om pod novodobou podlahou), š.80 om. Výplň tvořila ěedá drolivá hlína, v ní 7 drobnýoh stfípkd keramiky. Podle dobrozdání MUDr.Ivana Šáchy byly rozpoznky kosterní pozdetatky tří indiYiduí, doepělýoh,pravd~podobně ženského pohlaví. ULOŽ: Kosti oONz nemocnioe Cheb, keramika M Cheb.LIT: E,Še.rnánková: Cheb,1974 . K<MENTl~: Pravděpodobně jde o pozdetatky hřbi
tova u kostela ev, Václava. Nová budova kláštere postavena po roce 1673.
PJ!ebeeta
135. CHLUM, okr. Strakonice
1977 - KULT: Be z bližšího určení.LOK: Na obou březích ZáviAínek~ho potoka a jeho prevýob přítocíoh . OKOL: Revizní pr~zkum v r. 1977. NALEZ: Sejpy na k.ú. Chlum jeou
součástí souvislého pásma,začínajíoího na k.ú. ZáviAín a končícího ne k.ú. Bezd~dovioe.
Při Závišínském potoku jsou ne ppč. 312/2-3, 312/6, 315, 316/2, 1015/1, 1017/1, 1017/3 .
Sejpy jsou též na dvou drobných přítooíob z pravé strany. Začínají v le ee Býč ín v t rati
U nivy na ppč. 312 /1 a za ailnioí navazují na eejpy při Z ávi ěínekém potoku. LIT : J . K.ra toohvíl, Topoin-afická mineralo~ie Čeoh, d . Il, 1958, 316.
J.Prohli ch
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1)6. CHLUSTINA, okr. Beroun
1976 - KULT: Lineá.rní,vypíohaná. LOK: Výohodně od obce, ppč. 786/1, 8)5 a 84)/1
- Na ohrasti. Nadm. výška )26-)l) m, ZM 12-)2 Zdice, 14 mm od J a 91 mm od V s. č . OKOL:
Záchranný výzkUJI1 při stavbi velkokapaoi tního teletníku, provádiSný AÚ Praha ve spolupráci
s M Beroun. NÁLEZ: S ídli š tě e keramikou lineární a vypíchanou je umístěno na táhUm svahu obráceném k jihovýohodu. V dobl, kdy byl AÚ k záchrannému výzkumu zavolán, byla oelá
plocha již zastavěná a tak k prdzkumu zdstaly k dispoeioi pouze prdkopy pro kanalizaoi
(celkem 19) 0 m). Stavba zabírá ploohu ooa 240 x 2)0 m, stopy osídlení se nacházely na
ploše 1 )0 m (SV-JZ) x 2)0 m (SZ-JV). Na zkoumaném prostoru bylo zachyceno celkem 75 objekt'd, z niohž pouze tři byly oelé prozkoumány, ostatní jenom z čáeti anebo teatovány ,
Datovací materiál byl získán z 18 objektd. Osídlení e keramikou lineární se sou.etře!uje
v JV čúti osídlené ploohy a bylo doloženo 12 objekty (jámy). Sídliště bylo minimálnl
dvoufázové, jedna ta.ze z konoe mladšího stupně LnK (III b),d.ruhá z pozdního atupnl (IV).
O•ídlení • keramikou vypíohanou (12 objektd) vytvuí dvě ~ddělené skupin:, nálezd a je
datováno do II.až III. fáze StK. ULOŽ: M Beroun (Hořovioe), přír.č. 6-25/76. LIT 1 HZ AÚ
č.j. 272)/77.
M,Zápotooká - R.Mevaldová
1) 7. CHOCERADY, okr. Benešov
1976 - KULT: Eneolit ojediněle, etředověk. LOK1 Viz nákres v HZ (eekerka, nalezená ••1 100 m SVV od hájovny Veetec, vee mezi eoutokem dvou ramen Vodelivakého potoka
- patrni ZSO ~lč ee zbytky etudní). OKOL1 Sběr z. Teichmana. ?Ú.LEZ1 Eneolitioká eekerka, eoubor keramiky z druhé poloviny l).až ze 14.- 15.etoletí. ULOŽ1 U nálezce. LIT1 NZ
č.j. 6452/76 .
Sl.Vencl
138. CHOTEČ, o. lll!zovice, okr. Jičín
1976 - KULT: Středovlk. LOK1 Jižní okraj obce, ve výtoku s protipožární nádrže.
OKOL1 Sbir L.Jiráeka, pracovníka Geoinduatrie Trutnov,při odblru vody. Nález 4.6.1976.
BÁLEZ1 Zlomky keramiky. ULOŽ1 M Hradec Králové, přír.č. 37/78.
Vl.Wolt

1)9. CHOUSffiK hrad, okr. Tábor
1976 - KULT 1 Středověk. LOK1 Zříceniny hradu,OKOL 1 Zběžný povrchový prdzlcum 12.
9,1976 . JÚ.LEZ1 V literatuře (D. Menclová, České hrady, Praha 1972) se vyskytla klasifikace věží hradu Choustníka jako věží poloobytných. Povrchovým prdzkumem bylo zjištěno,
že v obou případech jde o vlže útočištné. Sběrem byl získán malý soubor atředoviké keramiky. UL0!1 A'O ČSAV Praha. LITa Z č.j. 5761/76. KCJ4ENT1lb Užívání termínu "poloobytná
vil" není vhodné, viz T.Durdík: K chronologii obytných věží českého etředovlkého hradu.
Archaeologia hietorica 2, 221-228.
T.Durdík
140. CHRAST, okr. Chrudim
1976 - KULT: Neurčena. LOK: SZ okraj obce, po pravé stran~ silnice z Chraati do
Rosic, na parc .č . 890/10. OKOL1 Při rozšiřování silnice narušena jáma, její! profil byl
dokumentován. LIT1 J.Sigl - V.Vokolek, Zpravodaj KMVČ IV/2, 10. KOMENT.ili: V sousedství
nálezu je neolitické sídliAti (parc.č. 909/1) a hradištní (paro.č. 901/5).
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1977 - KULT: Slezekoplatěni ,Jlcé , sídliště . LOK : Pole záp. od silnice Chrast-Rosice, 'f blízkoeU zruěené části cihelny A v Rosicích, na parc.č. 909/1. OKOL : Sběr ) 0.10 .
1977 . NALEZ : S třepy. ULOŽ: M Hradec Králové, přír . č. 31/77. LIT: Zpravodaj KJIVČ V/1,10.
V.Vokolek
141. CHRÁSfuVICE , okr. Strakonice
1976 - KULT: Doba laténská, mohyla. LOK1 Mezi poli SZ od návrší Baba. ZM 22 -322
Radomyšl, 102 mm od Se 145 mm od Z s.č. Ppč. 810. OKOL1 Upřesnění polohy lokality Bed .
Dubského a pr~zkum mohyly při pr~zkumu ji!ní větve tranzitního plynovodu dne 8.4. 1976.
IÁLEZ1Ba poli zjištěna narušená mohyla s vyoraným balvanem a většími kameny z konstrukce (prwněr asi 14 m, v. 70 cm). Sběrem na objektu získána latének, keramika. ULOŽ1 AÓ
ČSAV exp. Plzeň, př.č. P 8/76. LlTs filášení č.j. 279/76 Plzeň; B.Dubeký, Pravěk ji!ních
Čeob, 1949, 258. Ka.tENTÁA1 Dubského lokalita se nachází 1400-1800 m SZZ od kaple v obci.
A.Beneš - P.Braun
1977 - a) KULT1 Halštatsko-laténská, středověk; rozoraná "polní" mohyla, kámen
s miskami. LOK1 1/600 m vjohodně od kapličky v· obci a 50 m severně od okraje eilnioe do
Leekovic. 2/ Návrší"Baba", 900 m JZ od kapličky v oboi, 70 m ji!ně od trasy tranzitního
plynovodu. OKOL : Pr~zkum. lJ. a 19.5. 1977. NWZ1 1/ V rozoran4 "polní" mohyle nalezeny
byly zlomky keramiky1 4 halštateko-latén1ké, 16 etředověkýoh (13.století), jeden zlomek
okraje tuhové zásobnice a jeden kotouček vyrobenj ze střepu, prwněr 25 x 22 mm. 2/ Pod
ji!JÚJII okrajem balvanu s malými miskami, na vrcholu návrší "Baba", v píečité vrstvě pod
humusem 5 zlomlru halětatsko-laténské a 9 zlomk\\ středověk' keramiky (15.- 16. etoletí}.
UL0!1 K Písek - 1/ pfír.č. 148/77; 2/ přír.č. 149/77. LIT1 2/ B. Dubekj, Pravěk jilních
Čeoh, 1949, 226, 257-258,
b) KULT1 Laténsk, - sběr, druh nálezu - ?. Lati 400 m jilně od západního konoe
hrús rybníka Malduohy,ve shrnuté ornioi trasy tranzitního plynovodu,1750 m JV od etfedu oboe. OKOL: Sběr 5,5.1977. BWZ: Zlomek okraje mieky,tuhový met~riál, d.25 mm (obr.
571 10). ULOŽ: M Písek, př.č. 129/77,
J ,lliohálek
c) KULT : Středověk, LOK: Asi 900 a JZZ od kostela v CbráAiovicíoh,ZII 22-J22 Radomyěl,167 mm od Z a 132 mm od S e.č.OKOL: Sběr na skrývoe ji!ní větve tranzitního plynovodu 25.1. a 13.6.1977. B.ll.EZ1 Keramické zlomky. ULOŽ1 AÓ ČSAV exp. Plzeň, přír.č. P
102 a 104/77. LIT: Hl.áAení č.j. 56 a 633/77 Plzeň.
P.Braun
142. Clm.UDDI, okr. Chrudim.
1976 - KULT: Neolit, středověk. LOK1 Staven15tě panelových domd,v bloku vymezeném Pibiohovou ulicí a třídou čs.armády. OKOL1 Terénní prdzkum Joe.Čejky v květnu 1976.
l'lil.EZ1 Několik úlomk\\ keramiky, která poohúele ze zničenýoh sídlištních objektd. ULOŽ:
K Hradeo Králové, přír.č. 101/76. LIT: J.Sigl - V.Vokolek, Zpravodaj KMVČ IV/2, 10.
J,S1gl
1977 - a) KULTs Beolit,popelnicová pole, pozdní doba hradištní, atředovik . LOK :
Pole u kostela sv.Kříže,ppč.1445. OKOL: Sběr 25.11.1977. BilEZ:Pazourková č epelka,stře 
py,mazanioe (střepy středověké - 15.etol.}. ULOŽ1 M Hredeo Králové, LIT: BZO 1~69,1971.
b) KULT : Středověk. LOK : Výkop ne rohu Husovy a Havlíčkovy ulice u č p. 155 a u
kostela ev.Kateřiny. Výkop na sousedním pozemku, na místě domu čp.87. OKOL : Sběr 25. 11 .
1977. NWZ: Ve stěně částečně již zaházeného výkopu v hloubce 60 cm porušený hr ob, z ně
hol pocházejí lidské kosti, zvířecí kost a střep, datovatelný do 13.- 14.etol . Ve stěně
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výkopu,na mí•tě domu čp. 87 v profileoh patrna kulturní vr•tva 40-50 om •ilni - bez n,lesd. ULOŽ, K Chrudim, i.č . A 957 - A 972. LIT1 PA III/1858-9, PA IV,1/1860, PA XVIII/
1898-9.
J.Frolík
143. CHRŽfl, on . Kladno
1977 - a) KULT1 Pravěk blil• neurčen, hrad1ětní,středovik. LOK1 Pole ležíoí při
polní oe•tě,vedouoí do údolí Bakov•káho potoka a pak dile do Sazené. ZII 12-21, 79 mm od
V a 82 mm od J •.ě. OKOL1 Sběr v 1,tě 1977. NilEZ1 Keramiok, slomlcy. ULOŽ: K Velvary,BZ
Vl/77-A.
b) KULT: Středověk.
LO~, Pole na levém břehu Bakovak,ho potoka, na aev. onaji
kataatru. ZII 12-21, 84 mm od V a 192 mm od J •.č. OKOL1 Sběr na jaře 1977. WÁLEZ1 Nikolik keramiokfoh úlomkd. ULOŽ, K Velvary, NZ VI/77-B.
o) KULT, Halštatská, řím6ká (?) . LOK1 Pole ležíoí na teraae nad Bakovakým potokem,při oe•tě z oboe do Sazené. ZK 12-21,76 mm od V a 192 mm od J a.č. OKOL1 Sběr v léti 1977. BALEZ1 Na ploAe oelého pole jsou rosaety úlomky pravěké keramiky. ULOŽ: M Velvary, NZ ll/77.
V.Fenol
144. CIDIBB~NY, o. Vidice, on. Domažlioe
1977 - KULT: Neurčena. LOK: Ppč. 92, ZII 21-214 Mířkov, 78 mm od Z a 116 mm od S
OKOL1 Prdzkum a regiatraoe mohyl JO. 11. 1977 na základi hlášení inspektora Leaní
•právy Horěovekf Týn Z. Karáaka . DÁLEZ1 V řídoe porostlém remízu 10 mohyl (z toho 4 nenarušeny) o průměru ooa 5-10 m a vfěoe 20-60 om, u některých je patrný kamenný obvodový
věnec. LIT, ID.ášení o.j.693/77 Plzeň. KOMENún, Na poli západně a jižně od lesíka patrně rozorány další 3-4 mohyly. Lokalita je navrlena k zařazení do Státního seznamu nemovitých kulturních památek.
P.Braun
A.č .

145 . ClilIBNOVICE hrad, o. Jedlá, on. Havlíčkdv Brod
1976 - KULT1 Středověk. LOK1 Zří oeniny hradu Chřenovioe.OKOL: Povrohový ~rdzkum
27.8.1976. NALEZ: Hrad Chřenovice vznikl v druhé polovině 13. století. Z celé dispozioe
se nejlépe zachovala velká,lehoe oválná věž . Zbytek byl těžoe poškozen planýrováním pro
zřízení tanečního parketu a jeho příeluěenatví v minulém století. Patrný je zbytek obvodového opevnění a propadliny po sklepeoh anad dvou budov. Vstupní komunikaoe do hradu
voházela pdvodně branou,prolomenou u paty velké viže, později však zřejmě došlo ke smě
ně komunikačního schematu a brána byla přeložena na vfohodní onaj diepozioe. Dispozici
ze dvou stran obránily přílu'é srázy,zbylou část jejího obvodu zabezpečovaly dva příkopy
a val mezi ni.mi. Byl pořízen terénní náčrt a sběrem získán menší soubor keramiky s 15.
sioletí. ULOŽ: AÓ ČSAV prao . Praha. LIT: Z č.j. 6582/76.
T.Durdík
146 . cttfi.E§roVICE, okr. Písek

1976 - KULT: Raná střední doba bronzová,etřední doba bronzová - mohylová kultura, mladší doba bronzová (R HB), doba halštatská, doba hradištní a středověk. LOK1 Hradiště v trati U ev.Jana (Na poušti), nadm.v. 395 m, 1200 m SSV od kapličky v obci, ppč.
449, 451/1-3, 453, 454, 455/1-3 (obr. 20 B); výměra ooa 2 ha, obvod opevnění aei 985 m.
OKOL: Nálezy z výzkumu B.Dubského v r . 1928 , 1929 , 1931 a 1947 ; nové sběry. NALEZ: Hradiště na oetrožně,vytvořené údolím Vltavy a potokem Kozínem. Vlastní hradiš tě v severní
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části oetrožny, na jihu připojeno předhradí,
spojené s okolím úzkou šíjí, kdysi přepe
~enou valem (dnes zničeným).Ne severním obvodu je zachováno velov~ opevnění ve dvou pásech s příkopem, ostatní strany jsou chráněny příkrými srázy k řece a potoku. Z výzkumó
B.Dubského v rooe 1928, 1929, 1931 a z porušení hradiŘtě v roce 1947 je v muzeu v Písku
uložen keramický materiál, kt.erf B. Dubský datoval mylně do mladší doby bronzové (knovízská kultura), další materiál je mladohradiotní (M Písek, sine). Při uspořádávání arobeologické sbírky Okresního muzea v Písku jsem v uloženém materiilu rozpoznal náler.y
z rané střední doby bronzové, střední doby bronzové (mladší období mohylové kultury),
pozdní doby bronzov~ (R HB), z doby halštatské a h.1'ad1štní {obr.6-20). Raná střední doba bronzová: č. 1 (inv.č. 434), č. 2 (inv.č. 436), č. 3-58 {sine), č. 59 (uloženo v ZDŠ
Chfeěiovice), nezobrazeno (inv.č. 435, 438); mohylová kultura střední doby bronzové: č.
60-62 (sine), + inv.č. 439 (viz střep č.60); pozdní doba bronzová (R HB): č . 66 (1nv.č.
431), č. 67 (inv.č. 432), č . 68 (inv . č. 428), č. 69 (1nv.č. 433), č. 70-71 (sine) ač.
72 (inv . č . 440); pozdní doba halštatská: č. 63 (inv.č. 427), č. 64 {inv.č. 429), č. 65
(inv.č. 430). ULOŽ : M Písek, inv.č. A 427-440, lln,1172,1745,1746, přír.č. 373-377/72,
132/75; ZOO Chřeělovioe a exp. AÚ ČSAV v Plzni. LIT: Píč, Star. III,l, 1909, 373; J.Meličkf, PA 1947- 8, 23,25; B.Dubský, Pravěk jižních Čech, 1949, 146-157; BZO 196),18; BZO
1964, 17s BZO 1966, 59s BZO 1967, 17; BZO 1971, 53-54; nejnověji I.Háaek, ZnDI CXLIV, č.
3-4, 1975, 105-118.

1977 - KULT: Stfední doba bronzová, mladší doba bronzová - hradiště. L<lC: U ev.
Jena, severně od obce. OKOL: Sběr J. Kučery z Písku. NllEZ: 40 zlomkO nádob a 1 kamenný
brousek (obr. 211 1-5). ULOŽ: M Písek, přír.č. 77/77. LIT: K lokalitě: B.Dubský, Pravěk
jižních ~ech, 1949, 146-157.
J.Miohilek
147.

cHtRov,

okr. Tábor

1977 - KULT: Slovanská a středověk. LOK: Areál zaniklého hi'adiště. OKOL: Sběr
23.8.1977. NilEZ: ~kanetví (zahrada za stájemi; dvorek mezi obytnou budovou a atájemii
zahrada - terasy u altánku), zámek (horní jižní terasa zámeck~ zahrady) a tral "Kořen
ka" (část pod pivovarem - u brány). Vesměs keramiok~ zlomky. ULOŽ: A6 ~SAV exp. Plzeň,
přír.č. P 36-40/77.
A.BeneA - J.PráAek
148. JARWft, okr. Náchod
1977 - a) KULT: Středověk. LOK1 Pražské předměstí, č.paro. 1118, vých. od ulioe
Ra Kameni. OKOL: Zách.l'annt výzkum 2.- 3.12.1977 v základech stavby mateřské školky n.p.
Juta. l'ÚLEZ: Ve středním a jižním základovém !labu orient. Z-V, d. 48 m, š. 80 om a hl.
120-140 om, vzdál. od sebe 6 m zjištěno a ovzorkováno 9 kulturních objektd (příp. a !elezáfakou funkcí - obj. 1,2/77) a kulturní vrstvy. Podloží tvořil hl1nito-jílov1tý labský naaervenalý náplav. Datování nálezO 13.atol. ULOŽ: DV~ Hradec Králové, př.č. 3-lJ/
78. LIT: BZO 1973, 56; BZO 1974, 66s K.Richter, Nové poznatky o osídlení podhradí v Jaroměři, in: Středověká archeologie a studium počátkd měst, Praha A6 ČSAV, 1977, 49-61.
Z č.j. 6224/77. lCMENT~i, Registrací nových objektd v roce 1977 byla SV smě rem roz šíře
na dosud známá plocha raně středověkého areálu u bývalého kostela P,Marie a kl áš tera,do
těsného sousedství dnešního koryta Labe. Byly tak doplně03 poznatky záohranného p ře d
stihového výzkumu A6 ČSAV prac. Praha z let 197)-74 (Dr.M.Riohter,CSo . ).
M.Vávre - J.Kub~nka
b) LOK : Zahrada na temeni návrší Na vinioích, ppč. 1153 , 295 m n. m., z ÁpAdn0 od
rodinného domku. ZM 50 lJ-22 Jaroměř, 115 mm od V a 308 mm od Je. č . OKOL: Sb~r v 0r~-
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nioi 26. ll. 1977. NÁLEZ: Zlomky keramiky. ULOŽ: KIIVČ Hradeo Králov,, přír.~. 2/78. LIT:
BZO 1974, 66, Vl.Wolt. KCllENTil: Sledová.na poloha, ze kter6 poohází sblr dr. li. Riohtra
a dr. Vl. WoUa s roku 1974.
o) LOK: Na chodníku před budovou Dltak,ho domova a mateřek& ěkolk;y na Jakubek&m
předmlatí . OKOL, Sblr z vyházen& hlíny a z kulturní vrstvy v prdkopu ohodn:íku dne 27.11.
1977. JLÚ.EZ1 Prdkop přípojky el.kabelu byl eituová.n kolmo na budovu mezi vohody do Dltak,bo domova a do mateřek, ěkolky. Prdkop byl ěiroký 70 om a bluboki od povrohu chodníku 70 om . Pod 40 cm silnou vrstvou navá!ek byla JO om mooná tmavl hnědá hlína s mazanioov:fmi vratvami. Tato vrstva sahala i pod dno prdkopu. Nalezeny zlcmk;y keramiky, mazanioe. ULOŽ: KJIVČ Hradeo Králov,, př.č. 1/78. LlTt BZO 1970,4),J. Sigl. KCJIEBTlfi.1 Z blízJaromírovy ulioe poohází ablr keramiky ze 1).- 14.etoletí.
li. Vávra

k'

149 . JAVOrudK, o. Čtyřkoly, okr. Beneěov
1976 - KULT, Eneolit. LOK, Střed návrší nad chatovou osadou etojící nad hotelem
Javorník, ooa 80 m od zái'ezu !elezniční trati Praha-Benešov. OKOL: Ffi etavW oeady aei
pfed 10 lety, ojedinělý nález (předal ing. J.llrázek, Praha 1, Vodičkova JJ). lŮLEZ: Sekera•• eoumirným oetřím a eilným,zčáati odlomeným týlem, ze zelenavl ěed& horniny, zaohovaná d'lka lJ om. ULOŽ, Pravlk' oddilení RK, př.č. 14/76.
11.Zápotooký
150. JEmDHO, o. ChřeAiovioe, okr. Píaek
1976 - KULT , Praviká mohyla. LOK1 250 m JV od eamot Karvaiiny, na ppě. 6901 na
mohyle kóta 429, 8 m. OKOL:Prdzkum 31.1.1976. B.Ú.EZ, Mohyla poruěena atarěím amat,rak:fm
výkopem uproatřed.
J.Prohlioh - J.111oh'1ek
151. JElllfICE, o. Osek, okr. Strakonioe
1977 - KULT, Doba lat,nská - mohyla. LOK, Ve východní ěáati lea!ka,aai 500 mna
jih od kapliěk;y v oeadl, v trati V 11škáohs ppč. 191. OKOL1 Prdskum. 14.10. 1977. mEZ,
Aei JO m od výohodního okraje a JO m od ji!ního okraje mal,ho leeíka,v trati V liěkáoh,
mohyla s prokopan:fm středem, prdměr 8 m, v. 0,6 m. Snad toto!no s lokalitou uváděnou B.
Dubekým - viz lit. ULOŽ: li Strakonioe, i.č. J, 8; ostatní nálesy nesvlstn&. LIT, B.Dubakt, La Ten• jižníoh Čeoh, 1932, 46.
J .lliohálek
JEllfČOV hrad viz BILBČ, okr. Kladno

152 . JEHI§ftv ÓJEZD, okr. Teplioe
1977 - KULT: Pozdní hradištní a! eti'edovlk. LOK 1 Poloha ve vai, JZ od kostela,
na pravám břehu potoka1 ZII 02-32 Teplioe, 375 mm od V a 20 mm od J a.č. OKOL:Drobnf
ohrannf výzkum epoleěně s dr. J.IU,pětěm na podkladě zjiětění dr. D.Kouteokého. IÚLEZ1
ffi odkryvu na ploše zhruba 10 x 10 m se stopami domněle naruěen,ho objektu, a četnými
keramiokými zlomky se zjistilo,že jde o zbytek kulturní vrstvy a několik drobnýoh j~ek
(kdlová jamky nebo spodní ěáati zničenýoh vltěíoh pddoryad ?). ULOŽ, AÓ ČSAV exp. Moat
(nezpraoová.no). LIT, Hlášení č.j. 955/77, 1094/77. KOMENTil1 Naleziětě č. 13 prdzkumů
povodí Lomekáho potoka.
J . Bubeník

c,-

15). J EtfN, okr . Kladn o
1977 - KUJ,T:

Knov íz ek á , ň tí tars k ý

ty p. LOK: ?ol e okol o býval é oihe l ny pro t i ml ýsil ni ci do Sl aného. Zl:' l ~'- 21, 2 00 mm od V a 1 0 '.' mm od J e. č .
OKOL: S bě r a u t ora a i nž . Stupky na ja ře 1977 . NÁLEZ : Na plo f e oel ého pole v okolí staré
cihelny jsou ve znač n ém mno~e tv{ nal éz•í.ny p rAv ě ké střepy . ULOŽ: li Velv ary, NZ III / 77.
Ll T: P.A X.XXV ,1 926-27 ; ar chiv 1\ Ú č . j. 3490/50 a daHi:í . KOMEN'r Án: Zbytek knovíz ek~ho s ídli li tě ,
d říve zčá s ti 7, n ičen~h0 cihelnou ; j eš t ě dnes ,1 iicu pa trny ve stěně cihe lny z bytky
nu "Barbor ka", le žící

při

prav ě k ých ob~e k tů.

V. Fenol
154. JffiČKO, okr. Svi tavy
1976 - KULT : St ře dov ě k , LOK: Se v e r ozÁp adně od mě eta, okolí kaple ev.Bart ol oměje,
OKOL: Sbě r J.~torke . Nh EZ : Soubor keramiky ze l } .- 14.etol.,obsahujíoí několik desítek
úlomků . ULOŽ: M Hradeo Kr álov é , přír.č. 100/76. LIT: J. Si gl - V. Vokolek, Zpravodaj KMVČ
IV/ 2, 10,
J.Sigl
155. JILEMNI CE , okr . Semily
1976 - KULT :

Nov ověk .

LOK:

Jižně

od zámku, na

kat.č.

186 . OKOL: Terénní

průzkum

průkopu . N,hEZ : Zbytky kamenné stavby a u ní nRlezeno několik novověkýoh střepů, ULOŽ :
M Hradec Kr álové , př. č . 78/76. LI T: J, Si gl - V. Vokolek, Zpravodaj KMVČ IV/2 , 8-9.

J.Sigl
156. JIND~ICH6v HR.ADEC hrad, okr . Jindřiohův Hradec
1976 - KULT: S tředověk, hradištní . LOK: Státní zámek Jindřichův Hradec, zahrada
mezi Velkými arkádami a rondelem; prostor pod schodi~těm stavení .Adama II. z Hradce.
OKOL : 2. sezóna záohranného a zji~tovacího výzkumu ve dnech 5.4.- 6.5., 11.9. 1976. NlLEZ: Výzkum v roce 1976 se soustředil do prostoru zahrady, kde stávala středověká vě!,
z bořená v leteoh 1594-1595, kterou D. Menolová (~eské hrady, Praha 1972 ) považovala za
pozdně románskou obytnou. Systém sond (obr. 22) vymezil průběh okraje nízká ostrožny,na
něm! věž stávala . Při bourání vě!e
a zřizování zahrady byla částečně odsekána i akála,
na níž stavba stála, oož naznačovala již arohivní rešer~e. Na základě zjištěných fakt,
zvláště aeporu~enýoh terénů ze 13. století, je možno se značnou dávkou pravděpodobnosti
předpokládat, !e vymezený prostor věži~tě
je pro obytnou vě! příliš malý. Ze zaniklých
konstrukcí středověkého hradu byl pozitivně zaohyoen pouze fragment parkánové zdi. Výzkum přinesl hodnotné soubory keramiky z počátků života hradu,jako příměs se ve etředo
věkýoh vrenáoh vyskytla slovanská keramika, pooházejíoí patrně z původního, mladší int ensivní výstavbou zřejmě zoela zničeného hradiště. ULOŽ: AO ČSA V prao.Praha , LIT: Z č.
j . 2138/76, 5761/76; BZO 1975. KOMENTl~: Výzkum pokrač oval v rooe 1 977.
1977 - OKOL: 3. sezóna záchranného výzkumu, září- říjen 1977. NiLEZ: Výzkum pov prostoru zahrady mezi Velkými arkádami a rondelem ( obr. 22) . Podařilo se za obytit průběh raně gotické parkáriové hradby ooa mezi ka ěnou a n4rožím Španě lské ho kříd
l a. Vlastní hlavní hradbu ani zbytky věže, zbořené koncem 16 .století, se v posi t iv u nepodařilo zjistit. Sondál ověřila rozsah ploch, z nič e nýoh při t er énních úpreváoh konce1:.
16. století i oelkový obrys této části hradu. V ne gativu se pr ojevila pouze č ~et pr ~h~hu vně j šího líoe hlavní hradby. Rozměry prostoru zl,ofe né věže vy l uč uj i mo~ noo t interpret~ce jako donjonu (D.Menolov á , české hr ady l, Pr aha 1972 ) , !'l l o t edy zře jmě o v č:.: hrP.deboí. Ve vrstvách 13. atol. byla opě t jako přímřs zj i ; t fn o hr adi Xt ní ke r An.i ka . ·: "r0~tor u parkánu byl odkryt r oh do skály zas elcan6ho ob,jekt11 ze 1 3, s tol. , kter f vllak ::l'::: ( :1

kzač oval

11
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být vzhl edem k o hráněné vejmu tovoe blí že zkoumán . ULOŽ: AÚ ČSAV prao,Praha. LIT: Z č.j.
5275/77; BZO 1975 , 1976. KOMENTA~: Výzkum pokračoval v roce 1978,
T.Durdík
157. JINÍN, okr. Strakon ic e
1976 - KULT: Knovízská -

sídliště

/ 1/ , žárové hroby / 2 /. Pozdní doba laténská -

eídliitě. LOK: Na jižním svahu polí pod lesem a vrchem Virotín ( kóta 497 m), v trati Na
otoovině (U

Peregrina ) , při polní oestě z Jinína do Sedlíkovio, asi 1000 m SSV od kostela v Jiníně, nad levým břehem Zorkovického potoka. OKOL: Průzkum dne 7.5. 1976, NÍLEZ1
1/ Sídliětě le ží na poli,vlevo od cesty, u které je postavena kaplička. Na poli vyvěra
jí dva alabé menší prameny (zamokřená místa) - v jejich okolí zlomky keramiky: zlomky
sáaobnic s nalepenými plastickými páskami s důlky, povrch hnědý až okrový,hrubý, a pískem a křemínky, zlomky menších nádobek, povrch tuhovaný (obr. 24: 1-8) - knovízská kultura; zlomek tuhového ovaleného okraje (obr, 2 4: 9) - pozdní doba laténská. 2/ Asi 200-)00 m západ.ně od lokality eub 1/ ,oca 150-200 m od jižního okraje lesa a vrchu Virotín,
na hřebenu pcle,kde byly orbou vytrhány velké kameny, prozkoumal B.Dubský plooh, žárové
hroby. V místě dnes vyoraných kamenů jaem sběrem získal dva zlomky nádob, povrch hnědý
(obr. 2)1 1), sondážními pracemi by bylo možno zjistit patrně další hroby kryt, kameny .
UL0!1 M Písek, př. č . 68/76 /1/ , 69/76 /2/, LIT1 B.Dubský, Pravěk jižních ~eoh, 1949,160
-162.
1977 - KULT: Pravěk, bez bli!iího určení - mohyly. LOK: Les Miohaleč,aai 1000 m
výohodnl od oboe; ppě, 199/1. OKOL1 Průzkum 6.9.1977. mLEZ1 Ve východní části leaa 3-4
mohylovité útvary, prům. 8-10 m, výika okolo 1 m. Ve střední části leaa, ji!ně od lesní
oeety mohyla o prům. 8 m a v . 0,5 m.
J.lliohilek
158. JIBOČARY, okr. Praha-západ
1977 - KULT: Nilevkovitýoh pohárů, štítarský typ. LOK1 V části llireiioe, ZM 1241 Beroun, 35 mm od J a 112 mm od V a.ě. OKOL: Zemní práce při stavW plynovodu. IÚLEZ :
Kulturní jáma KHP a 8 objektů štítarského typu. Z nich byl pro nedostatek čaau prokopitn
pouze objekt 8 - chata. Z objektd 4-7 byly získány vzorky. Ostatní objekty byly jenom
z amě řeny. Nálezy: bronzová jehlioe,přeslen,zlomky hliněnýoh pod~tavoů pod ro!eň, zlomky
hliněných kotou~ů,velk~ množství keramiky,kostěný předmět,zvířeoí kosti, drtidla. ULO! :
AO ČSAV expedice Závist, př.č. Ji 4 - Ji 8 H 3.
Vl.~tverák
159 , JINOLICE, o.

Podůlší,

okr.

Jičín

1977 - KULT: Středověk. LOK: Trasa plynovodu Jičín-Hodkovice, úsek 16,0 - 16, 1 .
OKOL: Terénní průzkum trasy plynovodu dne 10.3.1977. NÁLEZ: Při průzkumu pole, le žícího
v těsném sousedství trasy, bylo získitno několik středověkých střípků (14. stol. ). ULOŽ:
M Hradeo Králové, př.ě. 95/77. LIT : Zpravodaj KMVČ V/1, 1978, 7.
J,Sigl
160. JÍTRAVA, o , lcynoltioe, okr. Liberec
1977 - KULT: S tředověk. LOK: Zřícenina hradu Rajmundu na kopc i,l, 5 km SV od Jítravy. OKOL: Povrchový eběr, NlLEZ :Rajmund je jeden z mála dobře datovaných hred ů , lcte r ~
existoval poměrně krátkou dobu.Nálezy keramiky ( vi z BZO 1972) nebyly dosud publikovány .
Z těchto důvodů byl proveden povrchový sběr. Kerami ka jP- vět , inou vytáče n~, vy pal0v 1rnÁ
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oxidaěně,pouze j eden zlomek byl vypálen redukěně,vyrobená z kvalitní blíny oatřen, pí•kem a velioe tvrdě vypálen,, někdy a! do částečndbo slinutí střepu. Barva ~edá, okrová
nebo červená . Výzdoba vfvslkovou ěroubovioí, popř, červeným malováním. Byl nalezen tak,
sl0111ek červeně malovan,ho uoha (obr. 25).Balezený soubor koresponduje a historiokým datováním obj ek t u (Sedláček 1895, 233-235) mezi roky 1346-1454. 010!1 U nilezoe. LIT1 BZO
19721 .A , Se dláček, Hrady, zámky a tvrze ... , X., Praha 1895, 233-235. JCCllENT.Ob Lokali ta
je ddle!itá pro ohronolog11 ae veročesk, keramiky,
P.Bolina

161 , K.AD.Al brad, okr. Chomutov
1976 - KULT1 Stfedověk. LOK 1 Městský hrad. OKOL1 Povrohovt prdzkum dne 28. 6,
1976 , NlLEZ t V aou'91el ost1 a pMpravou publikaoe byl proveden povrchový prdzkum •Uvajť
,í stavby, při kter,m byly doměfeny nově odkryt, části (např. vnitřní pro•tor JZ věle)
a petrn4 atratigratie ve zdivech. Výzkum E. Leheěkov4-aern4 a povrohovf prdzkum zjistil
podobu hradu,kterf je nejl4pe známou ukázkou kastelu tzv.italak,ho typu na na~em ózemí,
vsnitlou pfed r, 1261. LIT1 Z č.j. 4160/761 BZO 1972, 1974, 1975J T.Du.rdík - I.Lehe~ková, Stavební vývoj a podoba etfedověk,ho hradu v Kadani na zfiladě aroheologiok,ho vtskumu, AR XXIX , 1977, 281-292; T, Durdík, Nástin vjvoje hradd 12.- 13.atoletí v aeoháoh,
A.reheologia historioa 3,
T.Durdík
162.

ltAJIENIOE,

o. Koneoohlum!, okr.

Jiěín

1976 - KULT1 Neurčena. LOJC1 SV od ba!antniee na ppě.121/4, áaek plynovodu O,) 0,4 lan. OXOL r Ter,nní prdzkum trasy plynovodu Pardubiee - Bovt Bor (III. stavba v óaeku
J1ěín-Hodkov 1ee) 24. 6.1976. BÁLEZ1 Zj15tlno narulení objektu bez aroheologiokfeh utetaktd. LIT1 J.Sigl - V.Vokolek, Zpravodaj DIVO IV/2, 6.
J.S1gl
163. uirfK .RAD VLTAVOU hrad, okr. Pfťbram
1976 - JCULTr Stfedovět. LOX1 Zfíoeniny hradu JCamjka C•rltamjka). OXOL1 Povrehovt prdslnm 8.7.1976. BlLEZs Dne 8.7. pokračoval komplexní povrohovt prdskm hradu. Byla
pořízena jeho fotodokumentaoe a sběrem zíakú malt aoubor keramiky 13.atoletť. Bylo t41
sapo!ato • domlfováním pddorysu,tonatatov'-ny byly rovnll zbytky aediliť v hradní br'81.
ULO!a AO ČS.AV prae.Praha. LIT1 BZO 1973, -T.Durdík, B'-atin vjvoje hradd 12.- 13. •toletí
v ae,hith, Al'oheologia histeri,a 3.
T.Durdít
164. KAPLICE, ok:t.

Čeekf

Krumlov

1976 - a) KULTr Doba lat,nská,aběr. LOJC1Mateřská 5kolka pfi P1vovarak4m potoee,
ZM 32- 243, 122 mm od S a 21 mm od V okraje listu. OXOL1 Prdzkum na ataven15ti. BlLBZ1
Hřebenovant tuhovf zlomek nádoby ulolenf ve alab, popelovit, vretvl, prom!5en4 a jílem,
asi 1 • pod povrohem. UL0!1 AO ČSAV exp.Pl.zeň, pf.ě. P 25/77. LI!r J.Xba,Vfblr e praeť
~lend Hi•t. klubu při Jiho!eek• muzeu v aeekfoh Budljovioíoh 14, 1977, 46.
b) KULTr Doba lat,nst, nebo stfedověk. L<ltr Dvdr domu !p. 176 v Dlouh4 ul., za
32-243, 16 a od V a 120 mm od S a.č. OlOL1 Povrohovf prdzkum. BII.Bz, Tuhovt etfep ••
stopami bua svi•l,ho hfebenovúú nebo vodorovnfoh rotaěníoh rfh. UL0!1 AO asAv exp. Pl.1eň. přír. ě. P 26/77. LIT1 Vis Kaplioe a).
· 1977 - KULTr Stfedovlk. LOJC1 Proti domu čp.85. OJCOL1 Vfkop 11ákladd aoulcrom4 gará!e, sběr, pfedúo 15.11.1977. BlLBZr Keramiok4 zlomky 14.- 15.století. ULo!: .AÓ es.AV,

..
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expoeitura Plzeň, přír. ě. P 84/77.
A.Beneš - J.Kúa
165. 'KAPSOVA IJIOTA, o. Radoiovioe, okr. Strakonioe
1977 - KULT: Lat&naká, hi'ad15tní - aídliiti . LOK, N,vri! aai 900 m JV od atředu
oaady,nad pravým břehem Milíkoviok&ho potoka, •ev.od mal4ho rybn.ťěka. OKOL1 Prdzkum 21.
10. 1977. lliEZ 1 Prdzkum a zjiitiní topog.ratiok4 aituaoe aídliiti, kter4 zkoumal B.Dub•kf. UL0! 1 M Píaek, BM Praha. LIT1 B.Dubaký, Pravlk jižníoh ~eoh, 1949,281-284,562-564.
J .Miohilek

166. ICARLOVA VES hrad Tfliov, okr. Rakovník
1976 - KULT1 Středověk. LOK, Zříoeniny hradu Týfova. OKOL1 2.aezóna •Y•teaatiok4ho v;fskumu ěeneneo -arpen 1976. IÁLEZ1 Výzkum v r.1976 ae zamiřil předevtim na hradn:.í
komunika6ní ay•t&m, reap. br"1y (obr . 26). Prvá hradní brána, 1naěni přeatavovaná v 15.
•toletí,vedla prdjesdem v pMzemí do výzkumu nesnllm4 6tverhrann4 vile, zoela vtalen4 do
proatoru •podního n,dvoří.V proatoru předpoklidan4 br"1y horního hradu byly odkryty posdatatky bran dvou. Prvý portil mil ostiní zachováno do vjie ooa 2,5 m, druht •• zachoval prakticky pouze v podobl jizvy po vytrhan&m oetiní a lmorod pro provúání sídky na4
rúa. V ailnl poikozenám atavu byla saohyoena nádvorní zea proohoditáho paláoe a v jeh•
4••trukoi byly nalezeny prv4 arohitektoniok& ělánky - klenební !ebro a konaola. X ddlelitjai n'1e1&1 patří rovni! jímka na přípravu mazanice z doby atavby hradu. Horní hrad
byl pro ověření ter4nníoh pomird příěni přelat aondou a v prostoru spodního hradu byl
skoumin •tfk ••vernť obvodov4 budovy a sv nárožní tlankovaoí vlze. Ukúalo ae, !ekon•trukoe budovy byly v odlcryt4 spodní ěáati tvořeny na euoho kladenou zídkou, salolenou
do vyrovnávací navilky z doby stavby hradu. Výzkum v r.1976 významnou mirou doplnil vldomoati o diepoziei hradu, předetavujíoího vrohol obrannýoh mo!noetť prv4 poloviny 1).
•toletí a přineal ddle!it4 atratigratie a vzorky hradního inventile,mezi nimil vynikají
•oubory ab•olutnl datovateln, před rokem 1249. UL0!1 AO ČSAV prao. Praha. LIT1 z a.j.
5709/76s BZO 1973, 1975s T. Durdík, Nástin vývoje hradd 12.- 13. etolett v ~eoháoh, Azohaeologia hiatorioa J.
1977 - OKOL1 ).sezóna eyatematiok&ho výzkumu červeneo-erpen 1977. wlLEzs Výzkum
v r. 1977 •e aouetředil do prostoru horního hradu (obr. 26). Dvěma sondami byl aledovin
prdblh zanik.14 ji!n.ť fronty hradu. V tomto proatoru byly rovnil zji!tiny pozdatatky nesnm4 sdin, konetrukoe patrni z 15. atol. Výzkumem tlankovaoí vile v parkánu pod bergfritem byly zjiltiny dvl fáze atavby, z niohl mladií •e 3 fázemi podlah, datovateln, do
15. stol. byla provedena bez poulit! malty a mi v podstati oharakter provizorní opravy.
Drobnou sondou při JV líoi donjonu byl odkryt zbytek vstupu do sklepa vile, příatupn4ho
pf:úno •nádvoří.Nalezen, oetiní je velmi blísk4 oatln.ť 2. hradní brány, odkryt4 v rooe
1976. Závalná aituaoe ae alolitlj!í stratigrafií (54 vratev) •e ukázala v plo5n, aondl
při vnitřním líoi severní obvodov4 hradby jádra. V l.polovinl lJ.století zde exi•tcnala
rozaill& zemnioe • převá!nl cihlovým obezdin:ím,jejíl čáat • mohutnou peoí odkryl ~tslc\D
jil v rooe 197). K zániku tohoto objektu doělo zfejmi jelti ve lJ. atol., pot,•• v jejťa proatoru kupily drobn, hoapodářak4 stavby leh~í konatrukoe. V poeledn.ťoh túíoh livota objektu se zde naoházel dvdr. Miři~eký kolektiv AO zamlřil rovni! zbytky v ter,nu
dobfe patrn&ho podbradního mlýnoe. UL0!1 AO ČSAV prao. Praha. LIT1 Z č.j. 4278/771 BZO
1973, 1976; T.Durdík, Nástin vývoje čeakýoh hradd 12.- 13. století, Arohaeologia hiatorioa J, 41-52. KCMENT.ffi1 Výzkum tohoto hradu, předetavuj!oího vrohol obrannýoh molnoatí
praktioky až do poloviny 15 . století, pokračoval v rooe 1978.
T.Durd:ík
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167, KAŠPERSll HORY, okr. natovy
1 976 - KULT1 Středověk - zlatodoly. LOK1 Souvislá p,amo ěeohet a Atol nad pravým břehem Zlatáho potoka ji!ně a! jihov:fohodně od Kaěperekfch B0r.0KOL1 Povrcbovf prdskum J.Frohlicha a J.Kurze 7.8. 1976, B.ú.EZ : V kamennám závalu jedná ěaohty byl nalezeA
slomek hliněného hornického kahanu a prdvleaným otvorem.Povrch evětle ěedý. Sachta le!í
aai 50 m vlevo od cesty z Kaěperakých Hor k eeiamioké stanici, tj. 1450 m JV od kostela
na n'1něstí v Kaěperských Horách (obr, 671 A). UL0!1 M Písek, pf.ě. 163/76, LIT, Struad
uúnka v ělMku J,Prohlicha,Prdzlrum etfedověkýoh zlatodold Havírk:y u Píaku,V;fběr z praoí ělend Hist . klubu pfi Jihoěeek&m muzeu v ~eekých Budějovicích XIV, 1977ť 27, Atl a.j.
6541/76.
J,Prohlich
168, KATOVICE, okr, Strakonice
1977 - a) KULT: Pozdní doba halětataká - mohyla. LOK1 Polní tra\ Za b'3em (btva1, pole p. Toměovioe z Katovio),pfi zanikl' oeetě z Praoejovio na západ k eamotl Slouaín, ppa. 1582/1. OKOL1 Prdzkum 20.10.1977, IWZ1 Mohyla, uváděná B,Dubak;fa a jťm v r.
1931 prozkoumaD, (prd.m. 8 x 6, v, l m),je dnea jil áplně rozebraná a v ter&nu neznatelná. laoházela se aai 1100 m západně od kapliak:y v Praoejovicích a 1750 • JV od koetela
v Katovicíoh. ULOŽ: M Strakonice,zat:ún sine. LIT, B.Dubskf, La Tene ji!ních aeoh, 1932,
40,421 tf!, Pravěk jilníoh ~ech, 1940, 186-187, KCIIENTilt V literatuře vedeno jako Praeejovice.
b) KULT, Pravěk - atfedověk (?). LOK1 Lesík jilně a aeverně od leleznianí trati
Strakonice- Katovice, ae1 1500 .m JV od koatela v oboi, 250-800 m jilnl od lev,ho bfehu
feky Otavy,ppě , 1523/3-4, OKOL1 Prdzkum 20,10.1977, DLEZ1 V jilním leeíku (100 x 70 •)
meně:ť nízk, aejpy a j&nami mezi nimi, v lee:ťku severně ed leleznianí bati,ealrem k f••• Otavě větěí aejpy a jámy.Při povrobu poruěenýoh aejpd ládn& ailezy. Wavrhny s píetu
• cbtoblljmi oblázky.
J . Kiohilek
169. KBELBICB, okr. Strakonioe
1977 - XULT1 Prnn - mohyly.

Lati Lea aai 1500 • jihov;fohodnl od atfedu obee,

IID.ěrem k Vítkovu. OKOL: PrOzkum 14.10.1977, BllBZ1 Hi sápadním ouaji leea,na sápad o4

prdeeku, na kter&m jsou tfi kovov& ty!e T;fěkov4 nivelaoe, nlkolik kamenntch hromad typu
"11:amennjoh mohyl Těšínov". Výohodně odtud, severně od prdeelc:u, 100 m výohodnl od 1na!ty
v1~tov4 nivelace, mohyla prdm. 6 m1 v;fohodJil odtud po obou atranách prdeeku dvl nejiat4
mohyly, u dalěí zneěky v!ěkov4 nivelaoe, aei 150 m odtud porulená mohyla a jilal od ní,
při prdseku nejistá mohyla. Dalěí mohyly pouaěují východním amlrem,ale le!í jil aa tataetru Vítkova (o. Štěkeň). Ka.tENTlft, Další mohyly viz lok.Vítkov, o. !tlkeĎ, okr.Strakonice,
J,llicMlek
170, KDYd, okr. Doma!lioe
1977 - KULT: Středověk, ~OK: Huaova ulioe, zahrádka u ěp,102. OJCOL1 Sběr M.JClímo~é z Plzn~, předá.no 9,5,1977. NlLEZ: Keramické zlomky. UL0!1 AÓ ~SAV exp.Pl~eň, pfír,
ě, P 27/77.
A.Benel
KES'ffiANY

viz STARt KESTftANY

I
I
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1n. K.L.(šT.ER, okr .

Plzeň-jih

I

1977 - a) KULT1 Středovik. LOK1 Mezi studnou a ěp. 59 (25 m od atudny) ve vfkopu o hl . 1 m. OKOL1 Sblr K.škr,bka, předúio. R.u.BZ1 Tři keram1ok4 profilovan, uoh1tekton1ok4 lSlúiky ze zan1kl4ho kl,Atera. UL0!1 AO ČSAV exp. Plzeň, přír . ě. P 97/77.
b) KULT1 Středodk? LOK1 Ffi vtoku potoka llniohovky do rybníka pod Zelenou horou, ZII 22-132 Nepomuk, 233 mm od V a 139 mm od s s.ě. OKOL1 Sblr K. !u,bka, pře4&no .
JÚLEZ1 Struaka. UL0!1 AO ~SAV exp. Plseň, přír.a. P 98/77,
A.Benel - P.Braun
172. KLOUll, o,

Křtltioe,

atředovlk,aídliitl.

I
I

I

okr. Strakonice

1976 - KULT1 Doba lat4nak, a ran!

I

LOK1 llírnt jilní avah pod

lHea H'jltem,u h',1o"fny Radany, ooa 1,1 lan od kóty 432 v lHe H'Jku a 2,4 Jm& JJZ o4 kaplev Budil5ov1oíoh. Ppl5.2J5/l,4,51 227/1-2. ZII 22-413 Štlkeň, 27 mm od V a 14 lllll o4 J 1.

a.

OXOL1 Povrobov! abir při prdzkU111u ji!ní "fltve tranzitního plynovodu 7.4.1976. ÚLBZ1
Sí4liitl • lat4n•kou hfebenovanou keramikou a• tuhovou keramikou s ran,ho atředovltu.
ULO!, AÓ ČSAV exp. Plzeň, a.př. P 5/76. LITI Hl,hní lS.j. 274/76 Plzeň.
A. Bend - P. BraWl
1977 - ltULT1 Pravlk, abir. LOK1 1200 m vtohod.DI od kapl1l5ty v 01adl a 150 a••vernl od ailnioe • Ohvaletio do noubu,uaaa transitního plynovodu.OKOL1 Bblr 6,5,1977,
ÓLIZ1 !eat slcmkd n,dob, jeden tubovt. UL0!1 • Píaek, př.a. 132/77,

I
I

I

I
I

J.lliohilek

I

173, llUČBBIOB, okr, PMbru
1977 - KOLT, Posdní doba halltata~. LOK1 V trati "V hejnovej" u oboe.OXOL18blr
J.Ku!ery • Píalcu roku 1937, x.<LBza Tři •třepy, jeden slomek • plaat1okou púkou • dtUty
(obr. 211 6). ULO!a • Píaek, př.lS. 81/77,
J.llioh'1.ek

I

I
I

174. ICLUČOV, okr. Kolín
1977 - !:ULT1 ŠĎdro"fi. LOX1 Pískovna JZD, p~. 426. OKOL1 Ziobzanni akoe. DLIZ1
Zbytek lidak, koatry ve •nlSen, poloze, lebkou k •'padu1 bzob silnl poruien 1krtykou,
prov'4bou buldourem. ULO!a AO ČSAV prao. Praha. KCMBIT.il, Hrob je patrni eou!útt pohhbiitl iňdrov, k., proskouman,ho siobzann1m,i v!skwtt.y v dřívljiíoh leteoh,
J,Kudrd.lS
175. IOIHBICB, okr. JilSín

I
I
I
I

1977 - KULT, BeurlSena. LOKs Trasa plynovodu Jiěín - Hodkovioe, ~••k 17,7 - 17,8
ba, pa prav4 atranl silnioe Jiěín - Turnov. OKOLs Ter,nní prlzkum traey plynovodu 10.J.
1977, 11.Ú.EZt Zj15tino nikolik objektd nepravidelni sahloubenýoh do apralov4ho podlolí.
V ěern4 aypk' výplni nebyly zjiltiny lidn4 nilezy. LIT, Zpravodaj DV~ V/1, 7.

I

I

J.Sigl
l 76. lCOCBEftE, okr. Trutnov
1976 - KULT1 Středovik, LOK1 Pole SV od hřbitova. OKOL1 Ba zák.ladi nálezu L.Jirieka v rooe 1975 proveden povrchový abir. N1LEZ1 Zj1Atin intenzivní výskyt maaivní,nepříliA dobře vypálené keramiky, datované do konoe 13, atol. Ba nikterýoh střepech nálet
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I

I

I

I
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dehtu,takže objekt eouvieí zřejmě s jeho výrobou. ULOŽ: M Hradeo Králové. KOMEN~1 Zdá
nepodařenou lokaci vesnice na pokraji komplexu leed Království.

se, že jde o

1977 - LOK: Pole v poloze Za hřbit ovem,SV od hřbitova,na levém břehu be zejmenného potděku, posledního levého přítoku Černého potoka. OKOL 1 Povrohový sběr s krou!kem
ČSSA z J0. 4.1977 navázal na sběry v r. 1976. NilEZ1 Provedeny aběry v prostor u obje ktu,
který zjištěn již r. 1976. Objekt měl rozlohu ooa 12 x 18 m. Znaěně rozrušen orbou,právě tak jí poškozena i keramika. Keramika masivní, s náletem dehtu,nepříliš halitně vypilená, datovani do konce 13. stol. Ve vzdálenosti ooa 100 m severně na samém břehu potděku zjištěna t ři místa výskytu keramiky stejného typu, pravděpodobně další tři objekty blí!e neidentifikované . V prostoru objektu č. 1 (1976) nalezena struska a dehet(?) .
UL0!1 M Hradeo Králové . KCJdENTÁfi: Potvrzuje se domněnka o zaniklé veanioi,nezdařené lokac i v období kolonisaoe l). atol. Nutný prdzkum pravého břehu potdčku,který nebyl proveden , protole tu je pastvina.
Vl.Wolf
177. KOCELOVICE, okr. Strakonioe
1977 - KULT: Slovanak4 mohyly. LOK1Zaleaněné nnrší Zel eni hora 400 • JV od ko•
tela v oboi, ppě. 930/2. OKOL: Revizní prdzkum 25.9.1977. lÚLEZ : Skupina poruěenýoh mohyl v nepřehledném zarostlém terénu (podle literatury 9 mohyl), na hřbetu nivrěí orientovantfa ve směru V-Z, v nadm.v. 510 •· ULOŽ: Stadí n'1esy v ml Praha a v li Blatni.LIT r
R. Turtk, 0SPSČ LI- LIII, 1943-1945, 29.
J.Problioh

1976 - KULT : Středověk. LOICi Zfíoeniny hridku 1 km sipadně od obot Kokěín. OKOL1
Povr ohovt prdzkum hrádku. Hll.EZ: Zříoenina hrádku bývi považována•• pfedaunuté opevně
ní hradu Svihova, od kterého je vzdušnou ěarou ooa 1,5 km. Ia vyapěl4 pozdně gotioké opevnění Svihova hrádek ale vdbeo nenavazuje. Je to obdélni dvouprostorová •tavba o rozaěreoh přibli!ně 18 x 14 m,se zdivem zachovalým do výšt ui 1,5 m,kterou na pří•tupněj
ěíoh stranách ohráni! val a příkop .Diapoziěně je této atavbl velmi blízká tvrs ve Svoj5io í oh u SuAioe,popn4 připom.ínani r.1366.Za příkopem na jižní atraně ae rozkládá mírni
vyklenutá plošina - pravděpodobně pfedhradí.Celý areál pak uzavíral val. Západní strana
hrádku je porušena lomem. Typologiok::, je mo!no hrádek zařadit apíAe do 14.století aelli
do konoe století 15.Povrobovým prdzkumem ae nepodařilo otúku datování hrádku rozřeAit .
Nalezen, zlomky oxidačně pálené keramik::, s polevou přísluší většinou 16. - 17. •toletí.
Některé mají engobu. Pouze u zlomkd a hrub;fm 01třivem •e dá uval ovat o etarším pdvodu.
Všechny n'1ezy poohúejí jen z ázt,ho pásu kolem pfedhradí (viz obr. 28). ULO! z AO ČSAV
prao . Praha.
P. Bolina
179 , KOLtN, okr. Kolín
1976 - a) KULT : 1/Knovízski, 2/ml.d.hradiAtní. LOK: Kutnohorské předměstí - poloha "Sandberg" nebo "Zadní rybník"; VJV okraj města Kolína, vlevo (S) od ailnice Kolín
- Starý Kolín, tj . ooa okolí bodu na mapě ZM 13-32 Kolín, 117 mm od V a 80 mm od s e .č.
OKOL: Sb~r JUDr. M.Dubak,ho z Kolína V1 předáno dr.J.Hralou dne 22. 9. 1976 do RlllC.RÍLEZ :
1/ k. knovízská - údajně porušeni sídlištní jáma v břehu při s i lnici Kolín - Starý Kolín
(a t f epy); 2/ k. d. hradištní - sběr na ploše skrytá buldozerem ( střepy). ULO!: RM Kolín
- přír . č. l J /76. KWENTÁ~: Lokalita sledována již řadu let . Viz např. BZO 1970,e t r . 48,
lokali ta 85a, b.

60
b) KULT1 Hradiětn:í . LOK: Zálabí - Hánín (SV část katastru města Kolína), ZM 1332 Kolín, 335 mm od Z a 330 mm od J a.č. OKOL: Záchranný výzkum 28.7.- JO.a., 14.9.- i.
10. 1976. NÁLEZ1 PrOkop valem v JV části elovansk~ho hradiětě, ffez ukúal, ie nadzelll.DÍ
čáet - vel - je recentního pOvodu, tvořená navá!kami z nlkdejěího lomu, situovan~ho ve
vnitfním prostoru hradiětl, Teprve pod dneění úrovní byla odkryta kamenná eul,po jejím!
vypracování ee objevila destrukce hradby, tvořen~ mohutn!jií vn!jěí zdí a m,n1 silnou
vnitfn:í zídkou.Obě se obloukovitl stáčely dovnitř hradiětního areálu. Zkoumaný áeek lze
interpretovat jako část jednoho ze vetupO do hradiiti, a to jeho ji!nljěího, z pohledu
zevnitř hradiěti pravého křídla. Reoentní násyp v tiohto místeoh lze vyavltlit takto:
v poloze brúiy byl slovanský val, znatelný dnes na východním a ji!ním obvodu hradiět!,
pferuěen a touto mezerou pronikala zřejmě při jarních záplavách do vnitřního prostoru
voda s blízk4ho Labe a naru!ovala provoz lomu. Proto byla navá!kou vytvořena zibrana,
projevující se dnes jako eouvialý val.- Sporadiok~ a nevýrazn~ keramiok, nilezy nedovolují zatím přesnijií datování ne! rámoovl 10.- 11. atol. UL0!1 AÓ ČSAV prao.Praha. LIT1
Závirečn, zpráva AO č.j. 6165/76. KCli1ENTÁff: Výzkum v leteoh 1975-1976 byl provádin jako
s,ohrauw! pfedatth~vý v dOsledku plinovan, výstavby teplárny.
1977 - a) KULT1 Neurčena. LOK1 Kutnohorsk, předměstí - trai "Na Bebovidsku",posemek n.p. Kablo Kolín - staveni!ti matefak, 5koly1 vlevo (výohodni) od silnice lolín Bebovidy, ppč. 1785/10 (stav• r. 1974), tj. ooa okolí bodu 84 mm od S a 145 mm od V s.
č., Zll 1,-32 Kolín. 01011 Záchranný v~kum RK Kolín na s'1cladi hl,ěení saaiatnano, n.p.
Kablo p.Vereokiho1 hloubení s'1cladd, BilEZ1 Koatrovt hrob. l'ddorya hrobov, jmny nesji•titeln:f.Hrob sllhl.ouben v inundačnía dzemísrozlihny pouze 2 vratvy - 1) tmavoled, hlína
o moonoati 70 om, 2) hlinito-píačit, vrstva, tvořící podlo!í. Ko•tra le!ela na rozhraní
uvedentoh vrstev. In situ zachována pouze spodní partie. Horní ěáat odebrina bagioem, Ze
sblru na hromad,oh pooh,zí ěáati lebky a horních koněetin. V "•á1ypu• 1podní ěúti hrobov4 jÚl;y byl pouze jeden atypiokt pravěký etfep. Orientaoea SSZ (hlava) - JJV (nohy).
UL0!1 RIi Kolín, pf.č. 4/77 (etřep)1 koati AO ČSAV Praha.
b) KULT1 Bylanek,. LOK1 Kutnohor1k4 pŇdmiatí, výoh. od Havířati ulioe, poseaek
n.p. Stavební ieolaoe - provosovna Welit-Ieol1 ppč. 682/) (podle plinu s ·r. 19741 dfíve
ppč. 1656), tj. ooa okolí bodu 60,5 mm od S a 157 mm od V s.č., Zll 1)-32 Kolín. OIOL1
Baleseno při zemních praoíoh r. 19511 n'1es pfedin do Bil Kolín1 nilesov, okolno•ti ovlřil a popaal J.lehof. 111LBz1 !úov1 hrobsvejěitl hrneo čenenohnid, barvy• a1.niaturnía
áltem při okrajis v• 165 - 175 DIIII., UL0!1 RIi Kolín, př.a. 1/77. LIT1 n v AO Praha !.j.
3488/39 - ~.DYoř~1 3125/51 - J.lehofi 9139/74 - J.Rak1 B.Ol.lllerov,, AR VII, 1955,54-55,
o} KULT1 štítarskj stupeň. LOKa !títarak, pfedmhtí - tral "Ve vejtuku", tů4
••• vejtuku"při JZ okraji kataatru mleta Kolína1sealdil1t4 objekty. OKOL1 z,ohiannt vtskum dr.J.Hraly. BllBZ1 SídlUtní objekt (3m) - keramika. UL0!1 Bil Kolín, pf.a. 6/77.
LIT1 BZ v AO Praha č.j. 5347/60 - J.Hrala1 tli, .ASJI 11, 1973, 69, 72 aq., 108 aq., 167,
172, obr. 15, tab, XL. K<JIEJrTil1 Bilezy pfediny dr.J.Hralou v proainoi r. 1977 do musea
v Kolíně.
Zb. Sedl,ček
180. KOLODffJB BAD tu!nc1, okr. čest, Budijovioe
1977 - KULT1 Pravěk - mohyly. LOK1 950 m SZ od kapličky ve Veeoi, na aever od
lesní oeety, OKOL1 Průzkum 9,7,1977. ll.Ú.BZ1 DYě nízká nejist~ mohyly, v jedn4 ve vrcholu menAí výkop, Mohyly jsou v nadm.v. 395 m a jsou od aebe vzdáleny asi 50 m.
J.Frohlioh - J.Miohilek
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101 . KOLOM!fuCE, o. Chráš\any, okr.

Česká Budějovioe

1977 - a) KULT, S třední doba bronzová, doba halštatská - mohyly. LOK: 350-400 m
v osadě, na návrší v trati V kopcích. OKOL: Prl1zkum 25.6. 1977. l'ÚLEZ1
Asi 50 m výohodni od rozce s tí orbou silni porušená mobyla,dosud patrná (na míetě vyoran4 střepy mezi kamen:, konstrukce ). Při cestě do osady další dvě vyvýšeniny, kter, jsou
pravdipod obně zbytky dalších mohyl ( obr . 27 ) . Nadm.v. pohřebiště 430-436 m. ULOŽ, M Tjn
n.Vltavou, i.č. 2131-2139 (dřívAjší nálezy); M Písek, př.č. 109/77. LIT1 B.Dubeký, Pravěk ji!níoh Čech, 1949, 105, 121; A.Beneš, BZO 1969, 55.
b) KULT1 Pravěk - mohylov, pohřebiště. LOK: V lese na návrší Holubice, 400 mna
východ od východního konce samot Doliny. OKOL1 Pr~zkum 9.7.1977. RÍLEZ1 Skupina aei 14
moh:,l na západním mírnám evahu návrší, tšeně pod vrcholem, v nadm. v . 430-435 m. Mohyly
mají ploch, vrcholy a jeou nepochybně porušeny vybíráním kamene.

sv od

kapliěky

J.Problioh - J .Miohálek
102. KONECCHLOO • okr. Jičín
1976 - KULT: 1/ neurčena; 2/ pozdní doba hradištní - středověk. LOK1 1/ Jihozipadnl od oboe, na ppč. 287/4 , úsek plynovodu 32,00-33,00 km. 2/ Ji!ní evab Xozíoh hfbetd, na ppč . 112/1, SZ od oboe, úsek plynovodu 33,00-33, 118 km. OKOL1 rer,nn! prdzkum
traey plynovodu Hradec Králová - Jičín, 16.6.1976. IÚLEZ1 1/ Ra JZ profilu prdkopu byl
sjištln objekt 4 m dlouhý, e černou výplní. V SV profilu byl tento objekt tak, sjištln.
2/ V těen,m eousedetví trasy plynovodu nalezen ojedinělý stfep ze sklonku doby h1'ad11tní, pfíp. 13. stol. ULOŽ: M Hradeo Králová, př.č. 92/76. LIT1 J.Sigl - V.Vokolek, Zpravodaj DVČ IV/2, 6.
J .S1gl
183. KOSTELEC NAD VLTAVOU, okr. Písek
1976 - a) JCULT1 Balštateká - latánská, stfedovlk - sídlišti. LOZ:1 Ppč.211,236/1
-"U eosny", VJV od Kosteloe,mezi silnicí do Zahrádlcy a novou •1lll1cí do Milevska. OKOL1
Prlhkum 5.2.1976. 1lLEZ 1 Zlomky keramiky, z toho dva tuhov, a jeden• vrypy pod hrdlem
(obr . 231 9). ULOŽ: K Písek, pf.č. 15/76.
b) KULT: Pravěká mohyly. LOK: 300 m ZSZ od zámečku Píslcy, na ppč. 768/1. OKOL:
~zkum 5.2.1976. NÁLEZ: Porušená velká pravěká mohyla. 20 krokd ji!ně od mohyly ve vtvratu jeden zlomek nádoby (mladohradištní ?). ULO!r M Pí•ek, pf.č.14/76. LIT: JC lokalitli A.B~neš, BZO 1963, 22, č. 6Js J.Prohlioh - J.Miohálek, BZO 1966, 60, č. 24.
o) KULT: Hradištní - sblr. LOK1 Lesní tral Zelen:f les (Drapačdv výkas). OKOL:
PrGzkum 5.2.1976. IÚLEZ1 'l'ři jednotlivě umíatěná mohyly, z nioh! dvě nejist,.Zaohovalá
mohyla le!! na svahu nad potokem. Ppč. 768/1. LIT, Viz pod bodem b).
J.Prohlioh - J.Michálek
1977 - KULT1 Pravěk, bez bli!šího určení. Lat: Poloha č. 5, ZM 22-232 Kosteleo
nad VltaYou,133 mm od V a 166 anod S s.č. OKOL: Sblr po orbě. l'ÚLEZ: Bliněn& jehlanood dva!!, atypická atfepy. ULO!: AO ~S.AV exp. Plzeň, př.č. 3/78.
P.Břicháček

184. JCOSTOMLA~ POD MILEŠOVKOU, okr. Teplice
1976 - KULT: Stfedověk. LOKr Hrad Kostomlaty, ji!ně od oboe Kostomlaty pod Milešotkou. OKOL1 Záohr~nný výzkum před restaurací hradu. NlLEZ1 Při odklízení destrukce
byly nalezeny zbytky zdiva v areálu hradu.Jejich stáří je r~zn~ a svědčí o řadě přeeta
veb objektu. Nále zy keramiky 14.- 16. stol. (nádob, kachlG a stavební keramiky), s kl a a

I
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šipek do kuše ( ooa 20 kueů). Mince z 15 . etol . ULOŽ1 M Teplice. LIT1 A. Sedláěek, Hrady
a zátnky XIV, 202-209.
F.Gabriel

KOŠfK hrad yiz BEUll]TELY, okr. Beroun

I

I
I

I

185. KOŠUMBERIC, o. Luh, okr. Chrudim
1976 - KULT1 Středo•ěk. LOK: Hrad Košumberk. OKOL: Sledován:! zemníoh praoí při
rekonetrukoi hradu. NÁLEZ : Velký eoubor keramiky poohúejíoí z proetoru pod kaplí areneeančn:ím palácem. ULOŽ 1 M Hradec Krilo•,, př.ě. 9)/76, 110-112/76. LIT1 J.Sigl - V. Vokolek, Zpravodaj KMVČ IV/2, 8.
1977 - KULT1 Středověk - noToTěk. LOK1 Hrad Koěumberk.OKOL1 VykliZOTÚÍ proator
T rd.moi opra• hradu. NÍLEZ1 SledoTání výklizo•foh prací na hradl • pro1toru meai etar;fa
hradem a rene•ančn:ún palácem. Byl síekú Titší eoubor keramiok,ho materiilu • 15. - 18.
etoletí. ULOŽ1 M Hradec Juoilo•'• př .ň. 14/78. LITs Zpravodaj KMVČ V/1, 8.

I
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J.Sigl

I

186. KOulb:K, okr. Kolín
1977 - KULT1 Stfedn.í al mladší doba h.radiltní. LOK1 U •v. Jiří. OKOL1 Soueta•n.1
Tfskla, dokončení. BÁLEZ1 Výzkum na hradišti •v. Jiří usa•fen odkryTem ab:fyajíoí, doaud
aeprotopan, plochy na západ od objeven,ho koetela a aoukromá parcely p. HUl'yoha (ě.kat.
950). Výzkumem O't'iřeno pokračoTÚÍ oeídlení akropole jak T 10. tak T 11. - 12. atoletí.
ULOŽ 1 AÓ ČSAV prao. Praha,
M,Šolle

I
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187. KOVAČ, o. Koneoohlumí, okr. Jičín
1976 - KULT: Neurčena. LOK: Na ppč .)60/20, úeek plynoTodu 0,9 - l Jan. OKOL1 Ter,mú průzkum trasy plynoTodu Jičín-Hodkovice, 24,6.1976. NÁLEZ: Bylo zjištěno narušení
objektu hlubokáho 130 om a u okraje širokáho 80 om. Nálezy nebyly zjištěny. LIT1 J.Sigl
- V.Vokolek, Zpravodaj KMVČ IV/2, 6-7.
1977 - KULT:

Středověk.

LOK:

Střed

vesnice.

OKOL1 Teránní

průzkum

15.4.1977.

BÁLEZ 1 Průzkum tTrziětě, která je částečně porušeno oeetou. Z táto porušen, části byly
zíekúy 1třed0Těká etřepy (14. atol.) a mazanice, ULOŽ1 M Hradec KráloTá, př.ě. 81/77.

LIT : Zpravodaj DVČ V/1, 8.
J.Sigl
188. KOV1RY, o, Zákolany, okr . Kladno
1976 - KULT1 Sl oTaneká hradiště. LOK: Budeč.OKOL1 Syetematický Týzkum vnitřního
areálu hradilti ppě. 420/1, 421/1, Te dnech 5.7.- 17.9.1976. NillZ: V odkryvu mezi bfy.
hrobnickjm domkem a kostelem P.Marie (úeek A) byl sacbyoen !lábek palie,dy, probíhající
1eTerojilním eměrem,vybudované podle etřepovjch nilezů a1i T 10.etol.Východně od ní byly odkryty z!k:lady dTou eruboTých staveb obdálnáho půdorysu, e ohništěm T eeTeroTfchodním rohuimí1ty ee zaohoYaly zbytky dřeTěnýoh stěn a podlahoTých polAtUd,jamlcy v podáln, oee naznačují sedlovou etfechu. Stavby datuje mladohradi~tní keramika a lunioe z lieo•anáho bronzového plechu.Západně od pali1ády byla zji~těna 1oučaaná polozemnice e n,znaky dřevěná podlahy,z jejího! dna byla vyzvednuta jednoduchá bronzová kaptorga.VfzkUIII
na poli v západní čáeti vnitfního areálu (úaek B) byl prováděn v eoučinno et1 e geofyzikálním průzkumem doc. F, Marka a orientoTal ee podle magnetometrioky naměfených hodnot.
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Shoda výsledlru se projevila hlavně ve střední části odkryvu, kde byla objevena polozemnioe, kamenná i hliněná peo,ohniště, jámové objekty (mladohradištní sídlištní oelek,patrni výrobního charakteru), jakož i atředohradištní obilnice • velkým mno!sním obilí,
zlomky žernovu a "pekáče" . V západní části úseku byla zjišti aa další polozemnice s dět
akým pohřbem na okraji, překrytá kamennou destrukoí z blízkého valui vedle střep~ asi
1 10.atoletí obsahovala mimo jiné i železný stilus a starobylá křížov, kování. ULOŽ: AÓ
~SAV prac. Praha. LIT : Hlášení č.j. 4460, 4859, 5568, 5800/76.
1977 - OKOL: Syetematioký výzkum vnitřního areálu hradiště (ppč. 421 /1) ve dneoh
5.7. - 4.10 . 1977 . NÁLEZ: V navázání na výsledky z předohozí sezóny byl v pros t oru mezi
bývalým hrobniokým domkem a kostelem P.Karie (úsek A) dále sledován pr~běh palisádového
žlábku; v jižním směru zabíhá pod hrobnioký domek,v severním směru je překryt hroby pohřebiště u P. Marie. Z 21 hrobd, zde odkrytýoh,měly 3 hrubě opraoovanou n~obní desku,
některá obsahovaly esovitá záušnice menšíoh rozměrd,bronzový páskový prsten s otevřen;t.
štítkem. Ve výohodním rozšíření úseku se narazilo na zbytky třetí arubov, atavby. V aelcundérním uložení tu byl nalezen zlomek bronzového litého pásového kování s motivem roeviliny slovanako-avarakého typu.Nový odkryv (úsek C) se zaměřil na prostor mezi bývalým
hrobniokým domkem a jižním okrajem hradiště,kde geofyzikální měření dr.V.Bárty elektriokou odporovou metodou avizovalo přítomnost kamenných destrukoí. V eouvislé vrstvě deetruovanýoh kamend se rýsovaly pddoryey dvou příbytlru e náznaky třetího. Obě stavby mají
přev~ně opukové,řádkov, zdivo, místy přitesávané do kvádřílru,jejioh čtveroové prostory
(( x 4 m) jsou zřejmě součástí členěného komplexu. U východního příbytku se zachoval 1
břidlový práh s předdveřím a vnitřní sklípek.Objekty jsou datovány mladohradištní keramikou a post quem non i pozdně hradištními hroby s velkými esovitými záušnioemi,jež byly zapuštěny do destrukcí.Odkryty byly i stopy staršíoh dřevěnýoh obydlí,jakož 1 zbytky
opevnění na jižním okraji hradiště. ULOŽ: AÚ ČSAV prao. Praha. LIT: Hlášení č.j. 3357,
3816 , 43 94, 5014/77.
Z.Váňa

1976-1977 - KULT : Hradištní etřední,k.knovízská,období předromának' a románská.
LOK1 Budeě, rotunda sv.Petra, Starý hřbitov, kostel P.Marie. OKOLz Systematiokt výskla
- pokračování. NÍLEZ: Výsledky systematického výzkumu měly zásadní význam pro datování
rotundy. Rozhodujícím byl stratigrafický vztah rotundy k vnitřnímu valu a ekupinl hrobd
kolem rotundy .Stratigrafioký profil prokázal tuto následnost vrstev: 1/ Knovízská vrstva sídlištní, 2/ knovízská kamenná hradba, 3/ nejstarší slovanská hradba z přelomu a. 9.stol., 4/ založení rotundy, podle legend v době vlády knížete Spytihněva (895 - 905),
5/ hroby kolem rotundy s inventářem velkomoravského období a se zlaceným křížem blatnioformy,druhotně upraveným, 6/ mladší slovanská hradba s piloty při zadní kamenná ple~
tě, překrývajíoí skupinu hrobdi náleží 2. polovině 10. stol.,7/ kruhový přístavek při
severní straně pod románskou věží, mladší než mladší slovanská hradba z konoe 10. stol .,
8/ románská věž kostela z konoe 12.atol., založená do terénu, zvýšeného o sutiny hradby
a přístavku, 9/ historický hřbitov 17.- 18. století I hřbitovní zdí. Základním přínosem
výzkumu 1976- 7 byl aroheologioký ddkaz pro datování rotundy do přelomu 9/10.stol. a doklady jejího dalšího stavebního vývoje. Kostel P. Marie: Při lokalizaoi kostela použito
výeledlru n.p. Geofysika,dr.J.Bárty. Celý prostor kostela vyhlouben až na podloží, znovu
odkryt oelý pddorya podlouhlého kostela a sledován vztah kostela k okolním hrobdm a aouaednímu dvorci . Datovací hodnotu měly hroby v dosud neporušené ~ásti ohrámová lodi,kter,
neobaahovaly žádný mladohradištní materiál.,hroby pod věžovitým přístavkem,z nichž jeden
obsahoval brakteát ze 13. století, i hrob pod zdí lodi. z těohto poznatlru lze uzavříti,
1/ že kostel P. Marie byl založen v místech, kde se předtím již pochovávalo, 2/ kostel
náleží ještě do 10. století, 3/ věž byla přistavěna až v 2. polovině 13.století, kdy podací právo vlastnila kapitula vyšehradská. ULOŽ: AÚ ČSAV - depos.Kováry. LIT :O star ších
výzkumech kostela: P.Sommer, AR 1 978,XXX, 172-185 . Inf. : M. ~olle, Bu~te vítáni v Česko-

t,
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eloveneku, 1977, č, 1, 26n, 60n , "Staroslovanské hradiěU Budeě očima aroheolog\l" , také
angl1oky a rusky; 00ls ž1té objevy na staroslovanské Buděi, Lidov, Demokraoie
22.1.1976.
li, Šolle
němeolcy,

189 , KOZLOV, okr. Strakon1oe
1977 - a) KULT1 Mezolit, eneolit (ohamaké kultura) a raný středověk. 1011 Ppě,
131/1 - akalnatf ostroh, OKOL1 Z výkopu základO rekreaění ohaty, pak postupně prováděni
a,ohrannf výzkum podle ohrožení jednotlivýoh ěástí lokality. NALEZ1 Byly zjištěny•'
klady pozdně hradištního nebo raně středov ě kého srubu • bohatým aouborem keramiky, koetí a želesnýoh předmětO. Ba e podu mladohradištní kulturní vrstvy byly nalezeny eneolitioké střepy ohameké kultury epolu ae eilexovou industrií, na podlolí potom mezoliticki
kamenn, industrie . Oatrožna byla opevněna. ULOŽ1 U autora zprávy. LITt Zpráva AO ČSAV
exp. Plzeň z 22 .9. 197) ; 1'Z č .j . 1778/77; R. Kv ě toň, Počátky dnešního osídlení v oboíoh
lozlovi a Střelský ch Hoětioíoh, Výběr 12, 1975, 187-1881 týž, Bová lokalita sápadoěeak,
ohueké skupiny v Kozlově, Výběr 12, 1975 , 131, 226.
b) lULTt Středověk - novověk, LOK, Čp , 2, OKOL: Nalezeno ve vyválo• z podlahy
kolny, lllLBZr 277 keramiokýoh zlomlcO a atříbrný šeetikrejoar Leopolda I. z roku 1676,
UL0!1 U autora zprávy. LIT 1 R.Květoň, Středověká keramika z Kozlova, Výběr z prací ělend hiat.klubu při Jihoěeakém muzeu v Čeekýoh Budějovioíoh 14, 1977, J.82-185,

J
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190, KOZOJEDY, okr , Rakovník
1977 - KULT : Mladohradiětní . LOK: Hradiště Dřevíě,avah aei 10 m pod oestou,tav.
!eleznou bránou. OKOL1 BávAtiva referenta 8,4,1977, IWZt Ba zOOadi bl,ěení 111g.Sábla
s lozojed z 25,3.1977, č.j. 1374/77 jeem navštívil hradiště Dřevíě, kde došlo k amat,retému narušení ter énu pěti nepravidelnými vkopy (zhruba lx lm) asi 10 m pod tav. !e leznou bránou. Amatérský výkop byl proveden a jasným oílem zíakat keremiokf aater1'1,
jehož méně atraktivní tragJDenty byly rozházeny u výkopO.Pocházely ztmav, hlinit, vr•tvy patrně aplaohoTého pdvodu. Vr•tva byla proaú•ena popelem a etru.akou.Její moono•t do•ahovala prOmlrně 0,5 m, byla pfelcryta 10 om hlllluau a spočívala na podlolní rospadl4
ekile . Seabíranf materiil je jednotný, velmi dobfe zachovalý. Mdleme jej datovat do 10.
•tol. UL0!1 AÓ ČSAV prao . Praha. LIT1 Z ě.j. 1646/77,
P. Sommu

191 , KO!Lf U ORÚKA, o, Orlík nad Vltavou, okr. Píeek
1977 - ICULT: Pozdní doba halětatek, - •ídliěti (?). LOK1 Vpravo od ce•ty s Kollí do Velk~ho Víra (pole p.BoTáka). OKOL1 Sblr J.Kuěery • Pí•ku. llLEZt 16 z l ~ nádob
a zlomek masanioe (obr. 2lt 7). ULO!: K Píaek, pf.ě. 80/77.
J .Kiohilek
192. KRALUPY lfAD VLTAVOU IV - IUllCB, okr. Jlilník
1976 - KULT, Eneolit, mladohalětatské hradiltl. LOKt Kóta 274,14 jilně od oboe ,
OKOL t Pokraěov'°í ayatematiok~ho výzkumu BII v roce 1976. IÚLEZz SondáJ pod41 aeverního
okraje akropole s v délce 15 m zachycen aeTerní líc zdi z velk/ch kamend na eucho kladených. Dile zkoumán pro•tor mezi "velkou dlalbou" a •ev.okrajem. V dellí o•e zdi odkryta
"mal, dlalba" o roměreoh 6 % J m, delfií osa V-Z. V tomto proatoru mj.naleseny poloviny
pádob, drobn4 kostiné pfedmity a ěúti nevypilenýoh hlinlnýoh jehlanoovittoh pfedmitd

I
I

I
I
I

I
I

I
I

I
I
I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

65
(a,valí ?) . Odkl'yv ve etfedu oetro!.oy zaohytil značný poč et lrulovýoh jamek, část hal5tat•kébo objektu,eilnou ltru vypálen, hlíny (zbytek hliněného oltáfe ? ) a nádobu in aitu
(hrdlo odoráno). Sondou na předhradí byl zaohyoen pod 60 om silnou eplaohovou vrstvou
rossillý objekt (d. 8 m, ě. 2 m, hl. 2 m) s velkou deetrukoí kamend, mezi nimi! bylo
ooa JO ke slOlllkd a čá•tí drtidel. Velmi bohatý keramiok! materiál . ULOf, lill Praha, LIT1
BZO 1970-1975. IOMERTÁft1 Věeohny objekty nále!í mladohalětatekému období.Rozptýleně nalé•~ eneol1t1oké a knovízské střepy. Výzkum pokl'ačoval v rooe 1977.

1977 - OKOL 1 Pokračování eyetematiokého výzkumu D v r . 1977. BÍLEZt Sondé.l na
etverním okraji akl'opole - odkl'ývání zd~ zjiětěné v r. 1976 a jejího nejblilěíbo okolí.
Potvrsen •esuv ad1 předevěím na její severní straně. zea začínala pod dneěním povrohem.
POlllirni bohatý keramioký materiál, přeeleny. Sondá! příkopu pod a kropolí - zkoumáno s everní křídlo. Příkop na severním okraji oetrožny končí podkovovitým usávěrem, lemovaDJm
na vaijěí etrani 2 velkými kdlGvými jamkami (prdm.ooa 50 om) . Ve výplni příkopu rosaáblá na !lutq,míety •labi vypálené, •• zdvi!enými okl'aji při etěnáoh příkopu .Bohatý ker8111oký materiál (1 zlomky malovanýob nádob). 'Nsně pod spraěovou krou zuhelnatělé obilí. Sondá! ve •tředu oetrožny (na zákl. měření elektriokou odporovou metodou) zaobytila
čút rozsáblejěíbo objektu JCliP a rdzné kdl. jamky. ULOŽ1 Ill Praha . LIT, BZO 1970-1976.
ICIIEITÁft: la akropoli rozptýleně nalézány eneolitické a knovízské střepy. Výzkum pokračoval v roo• 1978.
K.Slabina
19J. KRASÍKOV hrad ŠVAIIBERK, o. Kokaěioe, okr. Taohov
1977 - KULT:

Středověk .

LOK1

Zříoeniny

hradu Krasíkova (Švamberka). OKOL1 Zbilznačné části caroatlf tižko proatupným křovím . Hradnť kaple,ač nejednou opravovúa, velioe ohátrá, v jádfe
hradu se provalila část klenby vstupu do sklep~. Z pdvodní rui gotioké diepozioe je sa
eouča•ného atavu vědomoetí a na základi zbižn,ho povrohového prdzkumu patrná čás t obvodové hradby, zřejmě etiny paláoe a toreo okrouhl, vile v ne~piok, polose, v nejl,pe
ehrániné čá•ti ostro!ny. Tato vil byla sřejmě vyetavina prva.!,v mí•tě styku se zami!lenou obvodovou forti.tikaoí byly provedeny mnoroe, jak je dne• patrná po deatruko i jednohoc ramen táto obvodová hradby .
T.Durdík

a/ povrohový prdzkum lJ,J. 1977. RWZ: Rozsáhlý areál hradu je ze

194. ~LOVICB, okr . Strakonioe
1977 - KULT t Bez blilAího určení. LOia 'Pravf břeh řeky Blanioe JZ al jilně od
oboe . OKOL1 Revizní prdzkum na jaře 1977. liÁLEZt Zaohovalf úsek aejpd cápadai od mo•tu,
v dáloo asi 400 m, na ppč. 490/1. Bikterá poruAoné při regulaoi bfehu. Výobodni od mo•tu, na ppč. 810/2 a 817 nevpazné a zničené sejpy.
J.Prohlioh
DAŠOV hrad vic BOHY, o. Kozojedy, okr. Plsea-1ever
195. KBTBLY, o. Kalovioe, okr . Praohatioe
1976 - KULT1 Star!í doba bronzov, - hromadnf nilez. LOl:Pi'i eevern:úa okraji bfvalébo pole Kikodema Koberny ppč.212, které je dnes 1loučeno • ostatními ve velikf lú .
Lokalita je na návrAí ZJZ od Krtel, v mírném eedle, v trati "U hajnfo b". OKOL1 Revisní
prdzkum 8,5 . 1976 za účelem zjiAtiní pfeeného místa nálezu spolu se eynem nilesoo Kikodemem Kobernou z Krtel čp.7. Bálezy vyoráv~ před 1. svět.válkou . liÁLRZ 1 Spolu s bfiv nami ~yorávány údajně i střepy. ULOŽ: RIi Praha, i.č. 19909-19912; M Netolioe i.ě.192a-b
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(2 hřivn,) . LIT. L. Hájek, Ji!ní Čeohy ve starší době bronzová, PA XLV, 1954, 142.
J . Frohlioh
196 . mEČHO~, okr. Kolín
1976 - a) KULT: Ónětioká (?) . LOKs Vpravo (V ) od silnioe Křečhoř - Kamhájek,pod
vretevnioí 280 mna poli ppě . 42 8 , trai "Pod kostelem", tj.zhruba okolí bodu na ZM 13-32
Kolín,203 mm od Z a 40 mm od S s.ě. OKOL: Ter~nní průzkum na trase dálkováho potrubí ve
dneoh 13. a 14. 10.1976. NÁLEZs Sídlištní jáma v obou stěnáoh rýhy 1 ěerně zbarvená jílov1t, v;fplň od hl. 35- 40 om do hl , 250 om od povrohu; obsahovala kameny, zvířecí kosti ,
masanioi a střepy1 podle odebraných vzorků patrně k. úně ti c ká. ULOŽ: RM Kolín - přír.ě .
15/76. LIT1 Hlášení AÓ Praha č.j. 6628/76.
J,Hrala - Zb.Sedláěek
b) KULT1 Lu!ioká, d, hradištní, časný středověk, středověk. LOK1 Patrně kat. ú.
Kfe5bofe (obeo a okolí), OKOL 1 Předměty ze školní sbírky byly předány M Kolín 6.1.1976 ,
IÚ.LEZ1 K. lu!ioká - br. jehlice, ooa 1/2 kÓniok~ho knoflíku, střepy1 d.hradištní - stře
py (8.- 12 . atol.); ěaený středověk - střepy (13,- poě. 14. atol.); středověk (14.- 16.
eto~) - železná sekera, střepy1 !elezná ostruha. ULOŽ: RM Kolín, přír.č, l a-d/76.
Zb.Sedláček

197. ldhxYž, o. Ohníč, okr. Teplioe
1976 - KULT: Doba bronzová, hradištní (výšinná eídl1Atě). LOK1 Čediěová kupa J Z
od oboe,nad meandrem Bílin, (s kótou 265 m). OKOL1 Průzkum 6.5.1976. NlLEZ: Poloha uváděna ve etušíob zpráváob jako hradiAtě s kamenitým valem (Wooel 1886, 343; Píč, Staro!itnoeti 111-1, 360; hlášení č.j. 3250/58 a 7854/47 archiv AÓ Praha). Na konci jazykovitáho hřbetu, táhnoucího se ve směru S-J, vystupuje oblý vrohol. Pod jeho eev. úpatím je
násep z čedičových kamenů (a největší pravděpodobností výhoz z pole),který mohl být pova!ován za val . Ve vrstvě drnu v okolí kóty nalezeno několik střepů, vrchol však silně
poeti!en erosí . ULOŽ: AÓ ČSAV exp. Most, LIT1 Hlášení č.j. 370/76 Most .
Z.Smr!
198. JŮUVCE, o. Bezdru!ioe, okr. Tachov
1977 - KULT: Středověk. LOK: Lea severně od silnice z Křivoů do Staráho Sedla,
ppě.634/a, 539, 569. OKOL: Výzkum starých tě!ebníoh prací na zlato. NÁLEZ1 V rámci spolupráce AÓ a Óetřecuúm ústavem geologickým zkoumána stará hornická díla v uvedenám prostoru, především aby se zjistila doba tě!by1 přesnější zjištění ee etane souěástí komplexního vyhodnocení lokality pro soudobé potřeby k vyhledávání ložisek draháho kovu .
Třinácti plo~nými odkryvy jsme prozkoumali odvaly,volná ploohy a těžební jámy. Dále pak
jsme provedli v celém lese na sta pddníoh vrtů a sondážníoh jamek pro zjištění objektd ,
z niob! nálezy by byly oporou k ěasovému zařazení doby těžby . V odkryvu ě . 12 jsme objevili pod odvalem tmavě šedou hlínu, obsahující četná zlomky keramiky, datovatelná do
14.atol . Zmíněná hlína, promíšená množstvím uhlíků, vyplňovala převá!ně ohniště v mělké
j&ni a prostor srubov~ chaty . Základové trámy byly zahlouben, do podlo!í a dutina po
niob se zoela zaohovala. Kromě keramiky byly nalezeny v prostoru chaty železné kované
hřeby a zvířeoí kosti. Stěrkopíeěitá vrstvy odvalu,naaypaná přímo na ohniště, a ohořelé
trámy prokazovaly,že ohata zanikla krátce před navršením pahrbku, Objevením datovatelné
ohaty, která byla zřejmě přístřeškem horníkd, je ěasově ur č ena těžba zlata ve východním
prostoru lesa. Tím byl splněn úkol výzkumu, který požadoval Ó'ÚG. Výzkum přiná ší rovněž
pos i tivní výsledky pro úkoly, řešené Aroheol, ústavem: č asové zařazení tamní tě ž by; typ
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horniokého přístřeškuJ soubor keramilcy ad. ULOŽ: AÓ ČSAV prao. Praha. LIT : J , Kudrnáč,
ucheol. •ýckum etlU'ýoh tižebníoh praoí na zlato u Černolio a Křivcd, Výclcum zlatnoeti
1trat11'orm.ních tormaoí Českého masivu, Zpráva o č innosti ÓÓG za r,1977, Praha 1978, 1721 . KOM.ENÚft: Zpráva v arohivu AÓ.

199, KluVOKLÍT hrad, okr. Rakovník
1976 - KULT: Středovik, pravik, LOK: Státní hrad Křivoklát, OKOL: 4. eezóna ayetematického výskumu, prováděného v souvislosti a generální opravou hradu. Duben - čer
v1n10 1976 a prdbižné sledování po celý rok. IÚLEZ: V roce 1976 ee výzkum eowitředil do
proetoru epodního nádvoří hradu (obr. 29),kde pokračoval odkryv druhého saniklého pal,oového jádra ranl gotického Křivoklátu. Po dokončení výzkumu západního křídla, odJaoýYaného jil v minulýoh leteoh,ee tiži5tl praoí přeeunulo na vfohod,kde byly zj15tlny cb7tky dalšího zaniklého, nejméně trojproetorového křídla. Obi cmíněné etavby vymesily ~•k1
dvorek, jehol čelo tvořila arkáda o dvou oblouoíoh, do jejího! proetoru tél prljezdea
•;foh.křídla vcházela vetupní komunikaoe . Celý komplex druhého paláoového jádra není vf•ltdkea jednorácové výstavby, vznikl v prdbihu 2. a J.táce budování ranl gotiokého hradu. Rozlišit ee podařilo rovni! 2 lokální mezitúe. Výohodnl od zaniklého 2. jádra bylo
••lřeno odkopání terénd (včetnl čáeti roetlfoh), provedené ca Váolava IV. v eouvieloeti
•• směnou komunikačního eohematu hradu.Touto odkopávkou získaný materiál byl pak poulit
k 't'Yrovná•aoím navilkám ve epodní čáati nádvoří. Kromě plo5ného výskumu byly sledovány
pr,01 v cápadním parkánu, kde byla snižována úroveň terénu a vyhloubeno několik šaohtio
inl.-geol.prdzkumu. Po zboření jednoho z mladlíoh příetavlm k purkrabství byla obj••ena
klenba, nad níž byl ještě v době vojeneké funkoe parkánu založen příčný příetavek,kterf
díky tomuto podklenutí nepřerušoval obrannou komunikaoi parkánem.UL0!1AO ČSAV prac.Praha. LIT: Z č.j. 474/76, 4457/76, 6822/761 BZO 1973, 1974, 19751 T. Durdík, A:roheologit
k počátkdm a podobi přemyslovského Křivoklátu, AR IXX, 1978,
1977 - OKOL : 5.sezóna systematiokého výzkumu,bfezen-ěerveneo 1977. IÁLEZs V ro1977 byl především dokončen výskum druhého caniklého paláoového jádra hradu. DYlma
•ondami byla rovni! zaobyoena hradba mezi vetupním a etudničním dvorem,vybíhající zn,roží zmíněného komplexu. Druh~ hradní jádro, jak prokázala eondá! v interiéru manských
domkd,bylo k obvodov4 tortil'ikaci přilo!en~ na epúu.Od vnlj5í tronty východního kfídla
na v;fohod byla v zkoumaných plochách 1tarší terénní eituaot zcela sniěena při terénníoh
ópraváoh za Václava IV. V prostoru ewdniěního nádvoří odkryly tři eondy nádvorní cea
a dodateěnou příěku další neznáé sanikl.4 etavby, přísluAíoí patrni 15. etoletí. Sonda
v sápadním parkánu opit sacbytila posdetatky pravěkého (Atítarekého) osídlení. V areálu
horního hradu mohla bft vyhloubena pouzt jedin, eonda v tcv.Auguetovl vězení.Stratigra
fie klenebních záeypd zde prokázala vladislavekf pdvod podsklepení této části hradu.Započat byl rovnll výkop eondy při hejtmanská doml, dokončené a! v r.1978. Výzkumem v r1977 byly zíekány jednotliv4 unikátní nn.esy (oeobní peěetidlo Maříka z Bobelio, ěíše
ae1kého typu, keramický vodovod apod.) i další sáva!né etratigratie, zvlá5tl lJ.století .
ULO!s AÓ ~SAV. LI!s Z ě.j.4241/771BZO 197)-761 !,Durdík, Výzkum hradu Křivoklátu v souvieloeti • jeho generální opravou,Archeologia historioa 4. KCllEHTÁft: Vfzkum tohoto nej lépe zn~~ho representanta Jaoálovakého hradu typu• obvodovou záetavbou (lJ. etol.) pokračoval v rooe 1978.
T.Durdík
01

200. K~ELY, o. Vitioe, okr. Kolín

1977 - KULT: Knovízská, hradištní. LOK: "Na sekyrce" . OKOL: Povrobový pr~ zkum a
P~dní 'vrty. NÁLEZ: JV od oboe, na mírně kleeajíoí stráni k levému břehu potoka Bylanky
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povrchovými s běry a půdními vrty zj i ě tován r oz sah a hustota osídl uní s keramikou sh odnou svým r ázem s ke r ami kou z hr adi ět v Poěembeří ( Kluč ov, Doubravč i c e, Tismi ce, Přie t ou
pim) . Na t éž e poloz e s ídl i š tě lidu k. knoví zské. ULOŽ: AÚ ČSAV prac . Praha,
J. K udrnáč

201 ,

KUČEfi,

okr. Pí sek

1976 - a) KULT: Mohylová střední doby bronzové, mohyly, LOK: Trat U mohyl ( také
BrMík:y, nebo Chlívec) , lesní oddě lení 344 d 1, 344 !, les. správa Sobidraž, SV od kÓty
436,ppč. 1924/ 1 . ZM 22-23 4 Osl ov, 127 mm od S a 226 mm od V e. č . OKOL: Upřesnění pol ohy
a průzkum mohylového pohřebUtě 17. 5, 1976 . NÁLEZ : S nerně od cesty v les , odd , 344 d 1
na pasece je j edna mohyla prokopaná B . Dubekým,ji žně od cesty ve vysokém lese v oddělení
344 r je 5 mohyl o prwněru až 12 m a v, asi 1- 1,5 m. LIT : Hlášení č .j. 674/76 Plzeň1 J.
Miohilek, Zprávy ČSSA, suppl , 7, Praha 196 9, 19, tab. V:4, 4a, 5. KOMEBTÁli : V literatui'e
uvádlno té! chybně jako Květov.
b) KULT : Beur č ena, mohyly, LOK: U obrázku (též Br áníky), les.odd. 343 b 5, les .
•práva Sobidraž, při oestě směrem od kÓty 439, u křižovatky JJZ od kÓty 450, Z1l 22-234
Oslov, 1 35 ~m od S a 206 mm od V s. č . Ppč . 192 5. OKOL : Upřesnění polohy a průzkum mohylového pohřebiště 17. 5.1976. Nil.EZ: Východně i západně od cesty, skoro v rovině, na pasece a ve vysokém lese je celkem 11-12 men ěíoh až středních mohyl a jedna velká mohyla
porušená ceetou. LIT : Hlášení č.j. 674/ 76 Plzeň.
A. Beneš - P.Braun - L.Hájek
202.

mrov,

okr . Písek

1976 - KULT: Neur čena - mohyly. LOK: U Tyrolského domu (také Rukávečská obora,
re•p. K Vůeí), lesní odd. 1417 a 1, lee.epráva Podol í, jižně od eilnioe Květov-Branice,
ppč.560/1 . ZM 22-234 Oslov , 68 mm od V a 138 mm od S s.č. OKOL1 Průzkum a upřeanění polohy mohylového pohřebiště 17.5.1976.Nil,EZ: Tři nízké okrouhlé mohyly střední velikosti
• plochým vroholem a větší počet kamýkd, které by mohly být mohylami. LITr JUášení č.j.
675/76 Plzeň.
A.Beneš - P. Braun - L.Hájek
LACEXBOK hrad (Zíkev) vit: SOUBO!, okr .

Kavlíčkdv

Brod

LANDŠTEJN hrad viz STAJm ĎSTO POD LANDŠTEJmX, okr. Jindřichův Hrade o
203,

W, o . Rojice, on . Strakonice

1977 - KULT : Neurčena - hradiště. LOK: Les Hradec, oatro!na nad pravým břehem
Roj i ckého potoka, asi 1 km ZJZ od Pilského m1,na. OKOL1 Průzkum 27.8.1977. NÁLEZ : Menší
hradiště obdé lnáho půdorysu na ostro!ně,přepa!en, na východní straně valem. Plocha hradiště je asi 60 x J O m. Západní část spadá příkře do údolí potoka. Východní val je ~achovM v délce asi 30 m a dosahuje výšky vně pře• 2 m, uvnitř kolem 1 m.Severni a jižní
okraj hradiště je terasovitě upraven, jižní okraj připomíná místy val. Ve střední části
vnitřní plochy hradi š tě je zvýšenina. Při průzkumu nebyly zíekMy žádné nálezy, LIT : A.
Sedláč ek, Místopisný slovník 1895-1908,285-2861 J.Siblík, Blateneko a Březnicko, Blatná
1915, 129 ; B.Dubský, Předhistorie Strakonicka, Strakonice 1921, 33 1 týž, Prav ěk jižních
Čech, Blatná 1949 , 611- 612. K<ldENTÁli: Podle A. Sedláčka se zde r . 1404 připomínají lesy
Hradeo a Hradč ek . B . Dubeký soudí podle povrchového průzkumu na objekt z doby historické .
J.Frohlich - J.Yichál.ek

69

204. LAZIŠrl, o. Králova Lhota, okr. Písek
1976 - e) KULT: D. slovanská (?) - sídl iště . LOK: Lee ''i:eloovna", na lev,m bfehu potoke,1 50 m ZJZ od hráze rybníka Dolní Tisíček. OKOL: V dubnu roku 1939 zde nalezli
p. J. Klika a jeho sousedé z Laziětě čp . 4 při úpravě prostoru pro lesní školku několik
obdélníkovýoh objekt~, které se odlišovaly od okolního podlo!í tmavším zabarvením výplně. Na jejioh povrohu nalezli stře py. Nález hlásili B. Dubskému. Revizní prdzlcum autord
zprávy v doprovodu nálezoe dne 7. 2.1976. N1LEZ: Na lokalitě je nyní lee . V rozrušeném
terénu nale zen při povrohu ojedinělý nevýrazný střep. ULOŽ: M Písek, přír.č. 17/76.
b) nJLT: Mladší dobs laténská (I.),mladší doba hradi štní (II.) - eídliětl . LOK1
Lee Bfezina, na jižním svahu mírného návrší, nad rybníkem Dolní Tieíček a potokem z ni ho vyt,kajíoím, jižně od výškového bodu 447, 6 m, cca 600 m JZ od středu osady Laziětls
ppč. 1019/1 (obr. JO). OKOL: Sondážní výzkum 22.5 . a 26 . 6.1976. NÁLEZ, Sídliště zjistil
B,DubskýJ matertál z jeho výzkumu ee však nedochoval.Při prdzkumu lokality 7.2. jsme ve
vývratu etromu zjistili zlomky keramiky.Na místě jsme pak vedli sondu 1/76 (J x 2,4 m),
v ní1 pod humusem (5-8 cm) vrstva žlutohnědé pís č ito-hlinité země, v hl. 20-25 om nevě 
tral, píečit, podloží.V humusu a vrstvi pod ním množství zlomlcd kerurl.q {pfevá!ně hrnce z tuhové hlíny s cvaleným okrajem a svislým hřebenováním, dále jellUlá,na lcl'uhu praoovaná keramika, někdy zdobená bílým malováním), přeslen ze střepu, drobné zvífeoí kosti,
slcmky mazanice. V sondě na úrovni podloží rozptýlené kameny a mělká {hl. 12 cm) jamka
ledvinovitého tvaru a tmavošedou hlinitou výplní, zlomky mazanioe a keramiky (obr. 31,
33-38). Sonda 2/76 (severně od sondy l/76J 2 x 2 m) - profil etejný jako u eondy 1/76 .
Větší množství zlomlru tuhové, svisle hřebenované a jemné, na lcl'uhu robené keramiky, nikdy• bíl:fm malováním. V jižní části sondy lrulová jamka č . 1 (prdmlr detí JO x 30, hl .
40 cm), v j ejí černé výplni zlomky keramiky, mazanioe • uhlíky (obr. 32, 39-41). Sonda
3/76, asi 40 m JV od č. 1/ 76 - v místě výkopu B.Dubekého (2,5 x lm). Leitla na západním
evabu kamennébo"valu", táhnoucího se po svahu ve směru S-J. V humuau a pod ním, v šedé
hlinité vrstvě do hl. 50-70 cm zlomky mledolatének4 a mladohrediAtní keramiky a zlomky
mazanioe, pooházejíoí z porušeného objektu. V hlouboe 50-70 om nasedalo llutavé písěit4
podloží (obr. 42). ULOŽ: Y Písek, přír.č. 16/76, 151-152/76. LIT, III. zpráva Mw,ea A.
Sedláčka v Písku, 1929 ; ZPP IV , 1940,121; ZPP V, 1941, 95,109; B.Dubskf, Pravěk ji!níoh
~ech, 1949, 385, 665, 673 J NZ AÓ č.j. 5883/76 (Prohlioh - Miohilek). KCIIENT1ft1 Sondá!ní
práoe na lokalitě budeme provádět v rooe 1977.
J.Miohilek - J.Prohlioh
1977 - a) KULT: Mladší doba laténak, - sídliAtě. LOK1 Lee Březina, pp!. 1019/1,
600 m JZ od stfedu osady, na JJZ svahu návrší. OKOL1 Sběr uě.v.v. J.Kuěery z Písku, Heritesova 1200, roku 1931 a 1932, při výkopu v lese, předán do M Písek. W1LEZ: 56 zlomln\
keramiky, některé z tuhové hlíny se evi elým hustým hřebenováním, jiné z meněíoh,na kruhu dotáčených nádob. ULOŽ: M Písek, přír.ě. 41/77, 82/77. LIT: K lokalitě, B.Dubskj,Pravěk jižníoh Čech, 1949, 385, 665, 673; RZ AÓ ě.j. 5883/76 (Frohlioh-Miohilek; výzkum r.
1976). KOOENT!n, V místě tohoto nálezu byla vedena roku 1976 sonda ě.3 a mladolaténskou
a mladohradištní keramikou (viz uvedenou NZ a 1976 b).
b) KULT: Mladohradiětní - sídliAtě. LOK1 Lee Bfezina, ppě. 1019/1, 600 m JZ od
atfedu osady,na JJZ svahu návrší. OKOL: Sběr uč.v.v. J.Kuěery z Píeku, Heritesova 1200 ,
roku 1931 a 1932,při výkopu v leee, pfedán do M Pí sek. IDEZ: Nálezy byly uěiněny na JV
okraji mladolaténekého sídliAtě, na ji!ním konci t zv. "valu"; v tomto místě byla r.1976
vedena sonda č. J (viz NZ AÓ ě.j. 5883/76). 76 zdobených zlomkd hrnod (vpiohy, vlnioe,
vodorovné rýhy) , 13 okrajd hrnod, 1 zlomek ete ny hrnoe e reparačním otvorem, J2 nezdobenýob zlomlru a fragment !elezného předmětu (reoentní ?), 9 kusd lelezné strusky (obr. 43
a! 45). ULOŽ: M Písek, přír.ě. 83-84/77. LIT: B.Dubeký, Pravěk jilníoh Čeoh, 1949, 665,
67); NZ AÓ č.j. 5883/76 (Frohlich-Miohálek).
J.Miohlllek
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205 . LAŽI~Tt, okr, Prao hatioe
1976 - KULT : S tředověk, LOK1 Ppč. 1170/1. OKOL: Předstihový záohranný výzkum,
NÍLEZ: Jižně od oboe, při Žárovensk~m potoce, uskutečnil AÚ ČSAV předstihový záohre.nný
~ýzlrum sejpd, které podle pr ojektu melioraoe byly určeny k odstranění. Óčelem výzkumu
bylo předevěím zjistit dobu, kdy se při Žárovenském potooe provozovaly rýžovnioké práoe .
Píaemné prameny ae o nich nezmiňují. Vzhledem k tomu,že ěirAí okolí LažiAtě je oaídleno
od atřední doby bronzové, mohlo být zlato vyhledáváno již lidem kultury mohylov,,atejně
jako 1 ~ dobáoh pozdějěíoh. Při výzkumu jsme prozkoumali 15 rýžovniokýoh pe.hrbkll - aej pd.Převážně jame zkoumali poruěené strany pahrbkd a úhrnem jame očistili a dokumentovali 20 pror11a. Výzkum prokázal, že eejpy jaou navrAeny ze Atěrkopíaku a žuly, jež noří
údolí Žúovenakého potoka. Poblíže sejpa jsou dosud znatelné prohlubně, zbyl' po rfžovniokýoh jámáoh. V některýoh aejpeoh se vyskytovaly zlomky nádob,zařaditeln, do 14.stol.
V rjžovnioké jámě, kterou překrýval aejp ě.2, kromě větAíhe počtu zlomkll nádob a uhlíkd
• uvedené doby, jame nalezli dva skleněné korálky. Mezi rýžovištěm a oboí Laliitlm jsme
povrohovým prdzkumem zjistili sídliAtě, které podle nilezd keramiky je aou~asné a proskouman:fmi aejpy. ULOŽ1 AÓ ČSAV prao. Praha.

206. LEDCE, okr. Mladá Boleslav
1976 - KULT, Mladohradiětní. LOK : Zahrada domu ing. F.Bernata (of.nákre• v HZ ) .
OKOL, Sběr po orbě. lÚLEZ1 Keramika. ULOŽ: AÓ ČSAV prao. Praha. LIT, NZ č.j. 6859/76.
Sl. Venol
207. LESKOVlCE, o.

Radomyěl,

okr. Strakonioe

1977 - KULT: PozdD.ě halětataká a laténská - polní mohyly. LOK: Severně a SV od
osad:,. OKOL, Pr1lzkum 19.5.1977. N1LEZ: Při prdzkumu byly ověřeny údaje B.Dubského,který
v polníoh tratíoh uvádí mohyly,z niohž některé prokopal (v trati "V březináoh").U "polní" mohyly, asi 900 m SV od kapličky v osadě 2 zlomky pozdD.ě halitataké keramiky. ULOŽ:
Nálezy B.Dubakého M Strakonioe,aběr M Píaek, přír.č. 147/77. LIT: B.Dubaký, Pravěk jižníoh Čech, 1949, 255, 257.
J.Michálek
208 . LESKOVlCE, okr.

Pelhřimov

1977 - KULT: LaUnaká, nález mincí. LOK: Trat "Ba súdolích"1 ZII 23-143 Nová Cerekev, 214 mm od V a 140 mm od S a.ě. OKOL: Prdzkum 5.7.1977. NÁLEZs Při revizním prdzkumu zjiětěno,!e místo n'1ezu duhovek z roku 1923 bylo situováno v klínu leaa (pavodD.ě
pole), na mírném svahu k JV, v sousedatví lesníoh díld "Vypálený" a "V jameoh". Trat je
současně osazena lesními sazenicemi. V blízkosti ae podle místníoh sdilení prala zlat~
ruda a szz u kóty 638 u Zlatenky byly zlaté doly. LIT: K pdv. nálezu J.Dobi,I, Numiamatiokf ěaeopia československý II, 1926, 1-7, obr. 1-8.
A.Bene I
209. LEv1N, okr. Litoměřioe
1976 - KULT : Středověk - atřepiAtě, sídlištní vrstva. LOK: Zahrada domu čp. 72.
OKOL: ZjiAlovací výzkum ve spolupráci a OJuoesním muzeem v Litoměřioíoh, 5.- 9. 7. 1976,
NÁLEZ: Sondou 4 x 1 m byl do hl.3 m prolat avah atřepiětě až na podloží. Na profilu bylo zjištěno 7 vrstev, které byly testovány. Mladší část náleza tvoří keramika z vrstev
ě. 2-5 - levínská zboží, datovatelné do 16.stol.(též zlomky renesančních kaohld),převáž-

n
ně

j ešti režné, červeni malované. Zatímoo podíl etřepové složky ve vratváob č. 2, J a 5
byl elabší, mila vrena č. 4 charakter praktioky čistého dílenského odpadu, jen s nepat r nou příměsí hlíny, Vrstva č , 6 byla nálezově sterilní a mezi ní a podlož:ťm ležící vr•t va č. 7 už neměla r~ atřepiště, ale sídlištní a obsahovala typologioky značftě jednotnt materiál, datovatelný do 14.století. ULO!: M Litoměřice. LIT: AÓ č.j. 5599/76. KOIIEBTil 1 Výzkum přispěl k detailnějšímu poznání produkoe levínekýob hrnčíren v renesančním
období. Střepištní vrstva vcelku odpovíd' mladším vrstvám střepiště, zkoumaného v r.1972
,,v. od núiěetí, na dvoře školy. Výzkum doložil také osídlení plochy již.od náměstí jil
v prdbihu 14.etoletí (oož je ve ehodi e nejstarší zprávou o Levíně z r.1352).Nutno však
1ddraznit,že spodní vrstva (č.7) zde měla sídlištní ráz a nelze ji proto brát za doklad
1tilí zdejší hrnčířek, výroby.
M.Zápotooký
210. LHOTA, o. Dolní

Břežany,

okr. Praha-západ

1976 - KULT: Keltské hradiště a oppidum, slovanské kostrové hroby.LOK, z,v1•t akropole, předhradí, brána A. OKOL: Pokračování dílčích syatematiokýoh výzkumd od 15. 6.
do 16.10.1976. NÍLEZ: Výzkum na akropoli, poloha A. Jihozápadní část akropole. Vjskua
•e uskutečnil v rozsahu sondy A 27 (z let 1973 a 1975),kde byly od•traňovány násypy pod
11rovní nejmladšího horizontu z doby oppida. Do hl. kolem 0,5 m zasahovala pozdně lat,naká keramika. Y podloží této úrovně byly odkryty větší bloky starší břidlioov, deetrukoe, ohraničené obloukovitými mělkými žlaby se zapadanými kameny. Tato a1tuaoe,v hl.110120 om pod povrchem, je pozdatatkem pouze provizorní úpravy vstupu ~o akropole z období
po zániku časně laténského příkopu. Výzkum východního před.hradí,poloha L.V odkryté ploše o rozměrech 25 x 45 m byla zjištěna řídká zástavba, navazující patrně na objekty odkryté v r.1975 v západn:ím sowtedství. Zachycen byl pddorys nadzemní stavby, orientované
přiblilně S-J ee 2 řadami do skály tesaných kdlových jam. Severn~ od kil.lov, stavby byly
v délce 25 m odkryty 2 rovnoběžné základové žlaby,vzdálené od sebe 7-8 m, pravděpodobnl
pozdstatky nadzemní stavby hospodářského oharakteru.Za zbytky vnitřního členění zútavby lze pokládat 3 dobře patrné, 25-30 m dlouhé rovnoběžné žlábky, které jsou na někte
rých místech nahraženy řadami drobných kilových jamek, jejichž prdběh je zhruba kol.mf
k předchoz:ťm rovnoběžným základovým žlabdm a přetíná je. V jihovýoh.cípu od.kryt, ploohy
bylo zachyceno pokračování záp.okraje terénní nerovnosti a tmavým záaypem,pod nímž byla
zachyoena na podloží kamenná úprava.Jde o část cest, nebo širšího komunikačního prostoru, která byla výzkumem zjištěna ji! v r. 1975. Stopy povrchové zástavby náleží jednomu
komplexu, pravděpodobně dvoroi,vyetavěnému nedaleko přístupové komunikace. Detailní rekonstrukce je vzhledem k zaohování pouze nejspodnějších částí objektd velmi obtí!n,.Ač
koli došlo k určitým přestavbé,nálezy svědčí pro krátký časový úaek pozdní doby laténaké, kdy bylo místo využíváno. Na základě archeologickýoh nálezd nelze rozlišit jednot11v, tá.ze přestaveb. Uvedená situaoe bude v sezóně 1977 částečně doplněna. Výzkum prostoru brány A,poloha P. Výzkum ae zabýval problematikou pozdně laténského opevnění br,n:, a přilehlého osídlení a dále rozsahem slovanského kostrového pohřebi~tě. l. V sondě
P JO, SV od novodobé cesty, byla sledována v déloe 10 a šířoe 2-4 m výplň pozdně laténekého sídlištního obj.č. J2, zkoumaného zčásti již v r.1975. Zachyceno bylo ohniště (č.
39) a z výplně získána řada nálezd,mj. 2 drobné stříbrné minoe. Při vypracování podlahy
objektu byly zachyceny oválné jámy (obj. J5-J8), nepatrně starší nebo současné s obj.J2 .
PodBolovaná nejhořejší vrstva, doléhající nad sídlištní objekt, obsahovala zlomky keramiky z eneolitu,mladší doby bronzové, pozd.laténu, starší doby římské (mj. zlomek horní
ě áati pohárku plaňanského typu) a doby hradištní. Sondou F J4, jihozápadně od novodobé
oesty byl v délce 24 m odkryt úsek pozdně laténského vstupu v podobě úzké vozovky, zahloubené v šíři kolem 140-145 cm do skalnatého podloží. Aídké nálezy ukazují na užívání
oe sty v době laténské a patrně také později v době hradištní . V místech blízkých nároží
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brány byla zji ě těna poruoha v podloží, e hlinitou výplní v ěířoe zhruba 3 m. Po SV boku
komunikace bylo odkryto 5 kůlových jamek a v hlinitém zbytku SV křídla brMy stopy vypilené hlíny, ukazující pravděpodobně na shořelou konatrukci. 2. Ze slovanského kostrového p ohřebiětě doby hradiětní byl zaohyoen SV od recentní cesty okraj severním směrem,
ee 3 hroby (II -XIII), navazujícími na objevy z roku 1975. V povrchu SV křídla brMy, J Z
od novodobé ceaty byla dále objevena hrobová jáma slovanského koetrového hrobu XIV. Výskum pozdně laténské situace v sondě F 34 nebyl v roce 1976 ukončen a bude se v něm pokraěovat v roce 1977 . ULO~: AÓ ČSAV,expedice Závist. LIT: Závěrečná zpráva č.j.7703/76 .
1977 - OKOL: Pokrač ování dílč ích systematických výzkumů od 1.7. do 31,10. 1977,
llÍLEZ: Výzkum na akropoli , Jihozápadní část akropole - pozdně laténská situace: V něko
lika tásích byla zjiětěna pozdně laténská úvozová cesta, přes její! jihovýohodní okraj
le!ela mladá destrukce z kamení. Jihoz~padní část akropole - stratigrafická aituace
v časné dobi laténeké1 V kratěím úseku byla odkryta hradba e kamenným tělesem, líoovani
na vnitřní straně; je zakončena pravoúhlým čelem, které přesáhlo linii vnijěího okraje
atarěího č asně laténského příkopu . Po určité době u!ívání bylo hradební těleso zajiětino
pfiaypáním hlinitého násypu, který byl zjiětěn podél vnitřního líce i podél pravoáhlého
čela.Z náaypu pocházejí zlomky časně laténské keramiky a !elezný háček. Se sruěe.DÍl:l pů
vodního č asně laténského příkopu a e novou kamennou výstavbou forti!ikace, přesahující
okraj příkopu na vnějěí atranu,souvisí výstavba komorových konatrukoí,sachyoená v jedné
vratvi. Pod pravoáhle ukončeným hradebním čelem byla odkryta vrstva vodorovni ulo!ené
lomové bfidlice, která je stratigraficky atarěí. V sektoru 4, 6, 8 byly sj15tiny rezavé
náaypy,které uzavírají zúyp příkopu na jeho jihovýohodním konci.Jsou mladěí ne! vlastní příkop a atarěí než kamenná hradba. V sektoru 4 je v povrchu rezavého núypu sach:,oena šikmá fada kůlových jam, vedoucí ve sm~ru výohod-sápad. Odkopáním rezavého násypu
byl zjištěn aeverosápadní bod čaaně laténské úvozov6 oesty. Bok úvozu vyplňuje tmavá uhlíkovitá vrstva, avažující se do atředu. Ve středu úvozu nebylo dosud proniknuto a! na
dno, protože jsou zde mladší deatrukoe. Do skily vylámanf příkop je v oel6 jihozápadní
partii akropole nejstarším objektem časné doby laténské. Východní část akropole - atratigratická aituaoe v mladé a! pozdní době laténaké: Při aeverním profilu sektoru 22/ 3
ae výzkumem konatatovalo,!e část půdorysu zahloubené polozemnice s jedním kdl.em poruěi
la kamenné dl áždění poz dně laténské cesty . V sektoru 28/4 a částečně v sektoru 28/3 bylo
toto pozdně laténéké dlá!dění začiětěno . Je široké 3,5 - 3,75 m, probíhá ve směru SZ-JV
v déloe 9,5 m. Jeho povrch je zoela rovný. Pokrač ování dla!by směrem k severozápadu je
porušeno zásahy v pozdní době římské až stěhování ná.rodd.Další úsek dlažby byl ve zbytku zjištěn při severním okraji sektoru 22/3. V roce 1977 bylo toto dlá!dění odebráno ve
větší části sektoru 22/4 a zcela pak v sektoru 22/3. Rtlzně veliké kameny byly zasaze.03
do černé vrstvy, mocné 20 cm, která začínala JO - 50 om pod dnešním povrchem. Převá!ná
část černé vrstvy byla pytlována a proplavena. Získané nálezy, mj.stříbrná mince, před
stavují chronologický ukazatel bua pro dobu užívání cesty,nebo pro dobu před jejím zbudováním. Po odstranění č erné vrstvy a začištění byl odkryt v hloubce 40 - 60 om pddorye
pravoúhlého, téměř čtvercového objektu (rozm.3,5 x 3,5 m), vymezeného základovým žlabem
a orientovaného SZ-JV. Výplň žlabu byla černá, v ní byly nalezeny zvířecí kosti, střepy
a mazanice .Strana k severozápadu je ve středu přeruěena (vchod?). Žlab byl zapuětěn do
vyrovnávací planýi,ky, která v moonosti 30-60 om porušila vrchní násypové vrstvy komor .
V jihozápadním rohu sektoru 28/4 a v části severozápadního rohu sondy 8 byly zjištěny
sva!ující se vrstvy úvozové oeety o šíři 6-7 m.V šedé svažující se vrstvě nalezeny mladolaténeké střepy; tato vrstva podbíhá pod vyrovnávací planýrkou, do ní! byl zahl ouben
objekt vymezený základovým žlabem. Východní část akropole - časně laténská situace: Výzkum 1977 přinesl záva!né doklady k datování a stavbě komor.Keramický materiál potvrzuje j ejlch časně l aténské etáří,ani v jediném případě nebyly nalezeny v násypových vrstvách stře py mladolaténské .V sektoru 22/2 byla zjištěna postupná výstavba komor přistavě -
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nýoh ke kamenné obdélníkové etavbě, do různé výšky. Podél západního průč e lí obdélníkové
kamenné stavby byly odkryty ploché velké kameny tvoříoí pruh široký maxim. 2 m, v délce
15 m. Na etraně eever ní nedoeahuje a ž k nárož í etavby. V eondáoh )/J ,7 a 11 byla po zač i š tění a podstatném enížení hladi ny výzkumu proti stavu z r oku 196) konetatována existenoe mohutného obvodového zdiva z velkýoh kvádrů. Na první pohled lze konstatovat odli š nost tohoto zdiva od přil éh ají cíc h zíde k komor z výohodní etrany. V eektoru 28/4 při
začištění západního profilu ee podařilo odkrýt východní nároží této nové kamenné stavby.
v sektoru 22/2 a na okraji sektoru 28/J po snížení oelé eituaoe je vidi telný pokles povrahu zídek komor směrem do st ředu . V r. 1977 byla tato partie vyčištěn a do hloubky 210
om a konstatováno,že na rozhraní sond 22 a 28 byly z komor zachovány jen nepatrné zbytky. Komory byly zničeny při založení ohaty z konce doby římské, ale tato chata sama nemohla způsobit výrazný pokles terénu. Naopak využila již existujíoí prohlubně.Tato prohlubeň, patrná i ve sklonu veškeré kamenné arohitektury ve svém okolí, je známkou exiatenoe velmi hlubokého objektu. Výzkum východního předhradí, polohy Lv roce 19771 Vn,vaznosti na velké plošné odkryvy předhradí z let 1973-1976 byly roku 1977 prováděny ji!
poiae výzkumy menších ploch s oílem doplnit znalosti o charakteru osídlení této polohy,
případně zíakat další větší materiálový soubor. Z toho důvodu byl výzkum zaměřen na tři
aíata. Orientačně bylo zkoum&no opevnění předhradí ve "Spáleném předhradí" ( 1) a dále
byly prozkoumán, dva z objektů,které byly zjištěny povrchově roku 1970 (2-3). 1. V míateoh porušení valu předhradí cestou byla v červnu položena sonda L 102, dl. 25 m a A. 2
a . Půdoryeně v ní byl zjištěn příkop, š. 2,5 m, hl. 1,2 m, rovnoběžně s ním, asi 1 m od
jeho vnitřní hradby probíhal mělký palisádový žlab, ě.kolem 80 cm.Zarovnáním jedné strany průkopu valu cestou byl získán řez celým opevněním. Materiál získaný jednak z výplně
příkopu a palisádového žlabu,jednak z vrstev profilu valu, dovoluje datovat opevnění do
atarší doby laténské. 2. Sondou L 103 byl prozkoumán obj. 448 (v číslování povrchového
p.rllzkumu z r. 1970 obj. č. 22). Ve skalnatém podloží byla zapuštěna chata lichoběžníko
vého tvaru o d.4 m a šířoe 2,5 x 3,5 m, hluboká pouze 5-10 om. Ve středu kratších stran
objektu,orientovaného přibližně ve směru V-Z, byly zjištěny kůlové j'1ny. Nalezený materiil dovoluje datovat objekt do časné doby laténské.V prostoru sondy byly také zjištěny
další kil.lové j ~ a žlábky. 3. V sondě L 104 byla odkryta oiaterna, objekt 449 (dMve
~.l), která má horní průměr kolem 3 m a hl.1,5 m. Záayp byl tvořen skalnatou autí a malým množstvím materiálu,která evěděí o jednorázovém zaplnění objektu. Pouze ve vrohníoh
40 om byla ěerná splachová vrstva a početnějšími nálezy. Cisternu lze datovat do pozdní
doby laténské, podobně jako další lcůlové jámy, odkryté na ploše sondy. Výzkum brány A
v rooe 1977.Výzkum v této poloze měl oharakter náhradního pracoviště a byl proto v tomto roce jen malého rozsahu. V sondě F 34 se navázalo na odkryv z roku 1976,ve východním
křídle brány . Byla odebrána jedna vrstva a zaěiitěny zbytky vypilenýoh míat, vyložených
kameny, které sledují linii křídla brán,. V sondě F 35 (šířka 5 m, délka 8-13 a), která
byla nově otevřena, se v první vratvě začala ukazovat destrukce křídla brány . V sondě P
34 byl odkryt slovanský kostrový hrob č. XV, vybavený dvěma perlami, nožíkem a nádobou.
ULOf: AO ČSAV, expedice Závist . LIT: Závěrečná zpráva ě.j. 5440/77. KOMENTi§: Ve výzkumu akropole ae bude pokračovat i v dalších letech plošnými odkryvy, výzkum brány A bude
v r . 1978 uzavřen.

211. LHOV. SM10TY, o. Planá nad Lu~nioí, okr. Tábor
1976 - a) KULT: Doba halštatská(?), mohyla. LOK: Les Kamenný, 750 m JZ od kót, 397 Soukeník, ooa 100 m západně od polní cesty ke Lhotě Samoty. Zlil 23-lJJ Tábor, 58
mm od Z a 10 mm od J s.č. OKOL: Průzkum a registrace mohyly 10.11.1976 . NÁLEZ : Osamělá
rozkopaná mohyla o průměru aei 15 m a v. 1 m. V průkopu jeou patrné kamenné balvany.LIT:
IUáěení č .j. 896/76 Plzeň. KClliENTÁ.1\: Podle nepublikovaných zápisků řídícího učitel e P.

74
Lískovce v muzeu Tábor byla prokopávána ve dnech 28.- 29 . 8.1923 a 15 .,30.7. a 2.8.1 924;
nálezy podle popisu (mj . tuhovaná keramika, fragmenty železných předmětů ) by patřily do
doby halštatské.
A. Bene!§ - L. Hájek
b) KULT : Neurčeno - mohyly . LOK: U silnioe do Zhoře, při pravé (severní) etranl
silnice z Plané n. Luž. do Zhoře, les ppč . 215 (lesní správa Planá n.Lužnioí, porost 4 a
2), cca 600 m západně od mostu přes řeku v Plané n. L. ZM 23-311 Planá n.L., 87 mm od z
a 33 mm od S s. č. OKOL : Průzkum a upřesnění polohy mohyl 5.9.1976. NALEZ: Asi 600 m západně od mostu přes řeku v Plwié n. Luž., 500 m východně od cesty, odbočující ze silnice
do Lhoty Samot a 800 m JV od kaple v této osadě, v nadm. výšce asi 420 m jsou 2 mohyly :
l. aníhná, o průměru ooa 4 m a v . )O om; 2. o roz měreoh ooe 8 :x 5 m a v. 1 m, narušed
od východu . Východně odtud, při lomové jámě, je zbytek mohyly(?). Není vyloučeno, ie
v milezu silnice byly zničeny další mohyly, po nichž se dochovaly jen nevýrazné stopy.
LIT: Hlášení č .j. 696/76, AÚ ČSAV exp. Plzeň.
A. Beneš
0

1976- 1977 - KULT: Středověk. LOK: V areálu zaniklého předměstí Sezimova Óatí,
sv.Nové Město. OKOL: Pokrač ování systematického předstihového výzkumu v červenci 1976 a
čenenoi 1977. NALEZ: V rooe 1976 byl skryt ar 195 na někdejěí parcele hrnčířské ueedlosti, v místech dvorka. Byla zjištěna soustava navzájem ae překrývajících jam, zahloubených do pískového podloží a zaplněných keramickým materiálem - výrobním odpadfm (druhá pol . 14.a počátek 15.stol.).Sonda řečištěm bývalého potoka (d. 25 m) ukázala povlovnl
ae svažující západní břeh a vý~aznějěí zahloubení koryta u východního břehu,kde prolala
mazanioové destrukce objektů, které vroubily hranu terasy. Koryto bylo zavezeno odpadem
z hrnčířských dílen, spodní vrstvy obsahovaly nálezy ze 14. a ojediněle ze 13. století.
V roce 1977 pak pokračoval výzkum dvorku hrnčířské usedlosti (ary 178 a 211). Mim.oj~
a keramiok:fmi zlomky byla zjištěna vrstva a kůlové jamky z 13.stol. V aru 136 (uaedlost
řezníka) byla vybrána studna se zbytky dřevěných stavebních konstrukcí, ULOŽ: AÓ ČSAV
prao. Praha. LIT1 z č .j. 5190/76 a 3849/77.
11.Riohter
212. LIBENICE, okr. Kolín
1976 - KULT: Knovízek, (?). LOK: Tral ''Velký kua", pole v okolí bodu na mapi ZII
13-32 Kolín, 111 mm od V a 125 mm od S e.č., zhruba 500 m JZ od prdsečíku tra•y potrubí
se státní silnicí Praha - Brno . OKOL: Terénní prdzkum na trase dálkového potrubí 17. 8.
1976 - aběr na hromadách vedle rýhy. NÁLEZ: Dva střepy (z toho l okraj). ULOŽa RJ4 Kolín
- přír.č. 8/76. LITI lilášení AÓ Praha č.j. 5855/76.
J.H.rala - Zb.Sedláěek
213 . LIBICE NAD CIDLINOU, okr, Nymburk
1976-1977 - KULT: Knovízská,pražský typ,doba hradiětní,středov!k - raný novověk.
LOK : Předhradí slovanského hradiska: 1) paro.č.25/6 (sonda 2)s 2 ) paro.ě.18/1 (sonda J ) 1
3) páro.č . 16 (sonda 4); 4) paro.č. 19/3 (sonda 5); 5) paro.č.85/2 (sonda 6); 6) paro. ě.
14/ 1 ( sonda 7); 7) paro.č.17/2 (sonda 8); 8) paro.č.829/1 (sonda 9).0KOL:Předstihové záchranné výzkumy . NALEZ : 1) Sonda 2 (1976).V sondě 2 el se pod kulturní vrstvou z 11.stol,
naěel z by tek obdé lní kov ité,částečně zahloubené ohaty a obilnice z téle doby. Objekty byly zapuštěny do vrstvy z 10.stol. a vrstvy z období knovízské kultury. 2) Sonda 3 ( 19761977).Na starém p~dním hori ~ontu leží 3 kulturní vretvy:jednolitá písčitá vrstva s nálezy knovízs ké kult ury, pra žského typu a starší-střední doby hradi š tní, hlinitá vrstva ze
střední ~ml adší doby hr ad i š tní , e t ředov ě kÁ-raně novov ě ká kulturní vrstva.Období knoví zské
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kultury nálelí kulturní jámy a velké, do země zapuštěné osudí. Jedna kulturní jáma obsahovala starobylou keramiku pra!ekého typu. Z 8. - 9. století pocházejí kulturní jámy
8 nadzemní srubový objekt. Mezi nálezy je pozoruhodné stříbrné zlacené e niellovené ko,W blatnicko-mikulčického stylu,které inklinuje ke ke.rolineké eloloe tohoto uměleoko
-řeme elného okruhu. V 10, století bylo místo osídleno nejintensivněji.
Z tohoto období
polozemnio, ohni5\ a peoí, dále zásobní a jiné jámy (mj. i
11 , 1ondě nalézalo několik
,ano,itá jáma s velkým obsahem zuhelnatělých organických zbytkd: obilky, plevele, pecky
thění
a švestek, oříšky, sláma, opracovaná dřeva, kus tkaniny aj.). Z nálezově velice
bohaté jámy 1 z 2. poloviny 10.etol. pochází bronzové zlacené kování vikingského etylu.
ve 14, - 16, století zde stál manekf dvlll' jiřského kláštera. V jeho a.reálu byly odkryty
~áeti dvou podeklepenýoh zděných domd, velká sklepní jáma, studna a další jámy (v jedné
z těchto jam le!el v druhotné posici denár Břetislava I.) . 3) Sonda 4 (1976). V míatl
byla zjištěna knovízská a slovanská kulturní vrstva, jedna jáma a keramikou pra!ak,ho
typu a 2 jámové objekty 9,- 10.věku. 4) Sonda 5 (1976-1977). Z období knovízské kultury
pochází okrouhlá jáma. Z doby hradištní (zejména 10, a tol.) byla zkoumána ~út polozemnioe a konatruk~n:ími lruly, studna a úat:ím, oblo!eným opukovými placáky, súobní a j1n4
j&y. 5) Sonda 6 (1976-1977) . Na kulturní vrstvě z 9. - 1. pile 10.atoletí a dvou jamáoh
1 té!e doby le!ela nálezov ě velmi bohatá vyrovnávací navá!ka z poloviny 10.věku.Wa takto vyrovnaném terénu byla v době budování slavníkovského kní!eoího aídla upravena oeata,
vysypaná opukovjm štěrkem, která vedla do hlavní brány na akropoli. 6) Sonda 7 (1977).
Sonda le!ela v prostoru starého fečiět~ Cidliny při jižním obvodu pfedhradí. 7) Sonda 8
(1977). Zkoumáno kulturní souvrství z období knovízsk, kultury, pra!ek,ho typu, e. - 9.
stol. a 10. v~ku. 8) Sonda 9 (1977). Slovanská kulturní vrstva . ULOŽ: Prozatím AO ČSAV
prao, Praha. LIT: J,Juatová, Bilezy blatnioko-mikulěiokého stylu na ázemí zliokého kmenov~ho kní!eotví, AR XXIX 1977, 492-504, 598-599.
J,Juatová
214. LIBLICE, o. Oeakf Brod, okr. Kolín

1977 - KULT: Laténská. LOK: Pole proti domku čp. 95, OKOL: Registraoe eídliět~.
ŮLEZ: Při vykopávání betonové patky sloupu elektrického vedení narušen blí!e nezj1At~n! aídliětní objekt. Z něho pocházejí zlomky nádob k.laténak, a zvířeoí koati. UL0!1 AO
ČSAV prso. Praha.
J.Kudrnáč

215 . LIBOCHOVABY, okr

Lit01n~řioe

1976 - KULT1 Prav~ké a protohistorioké hradiětě. LOK: Hrádek. OKOL: Prilzkum a
~bhlídka lokality 31,5,1976. NÍLEZ1 Ověřeny dosavadní popisy, podle diepozioe a zpdaobu
opevnění eoudím,!e opevnění Hrádku vzniklo v pozdním halětatu či laténu.Tomu odpovídají
1 dosavadní nálezy. ULOŽ: M Litoměřice. LIT: Hlá~ení č.j. 400/76 Most. K<MENTÁfi: Ódaje
0 lokalitě a plánek viz K,Zápotookj, PA LVI, 1965, 310-312, obr, 4.
Z.Sm?'!
216. LIBOMYŠL tvrz HR.(nEK, okr. Beroun
1976 - KULT: Středověk.LOK: Tvrziětě na výrazném,zřejmě uměle nasypaném kopečku
na Vých.okraji vsi. OKOL: Povrohový průzkum 30.4.1976. NfiLEZ: Tvrz vznikla podle píaemnýoh pramend ve 14.a zanikla v 16,etol.Na horní plošince zřejmě uměle nasypaného kopeč
ku je dnes patrná pouze jedna vět ši propadlina,zbytek je srovnán .Zhzuba polovinu a.reálu
této velké tvrze obíhá příkop a masivní val,druhou polovinu pak méně výrazná fortifikaoe etejného druhu.V místě styku obou č~etí opevnění do tvr ze zřejmě vcházela přístup o vá
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cesta.Byl pori zen terénní náčrt a nalezeno bylo několik atypiokýoh středověkých střepů,
ULOŽ: AÓ ČSAV pr~o.Praha, LIT: Z č .j,6581 /76, KOMENTA~: S Hrádkem u Libomyšle ztotožnil
J.Maličký tzv. Kazinu mohylu u Kosmy (AR Vl,1954,87) ,
T.Durdík

217. LIBtm, okr. Jičín
1977 - KULT: Neurčena. LOK: Trasa plynovodu Jičín-Hodkovice, úsek 18,6 až 18,7
lan. OKOL: Terénní průzkum 15,4.1977, N1LEZ: Na traae plynovodu zjištěno několik narušených objektů, z nichž se nepodařilo získat datovací materiál, LIT: Zpravodaj KMVČ V/1,
1978, 7.
J,Sigl
218. LICIBO~ICE, o. Liboměřice, okr. Chrudim
1976 - KULT: Středověk. LOK: Poloha "V dole" na kat.č.190. OKOL: ZjUlovao! 'fÝskum. RÁLEZ: Pokračován! zjiělovao!ho výzkumu. V sondě č.4 prozkoumán z větě! části objekt kruhovit~bo půdoryau. Keramika masivní, nekvalitně vypálená, • hrubým pía~itým oatřivem, poč. 14.stol. ULO~: Dep.M Hradec Králov~, př.č. 95/76. LIT: J.Sigl - V.Vokolek,
Zpravodaj KKVČ IV/2, 8.
J.Sigl
219. LIIIIAŠKA, o. Lidmaň, okr. Pelhřimov
1977 - KULT1 Středověk. LOK: Pod lesíkem "Holouěov", afJi 300 m JZ od kaple v ona louce kat.č. 297, resp. i 298. OKOL: Průzkum 5.7.1977 na upozornění J.Dvořika,
lesníka z Černovic čp. 26. Nil.EZ: Na soutoku dvou potůčkd se rozkládá malá skupina rýžovnickýob sejpů větších rozměrů (v. 2-3 m).V porušeném sejpu je patrné křemenn, jádro.
Rý!oviětě se původně táhla v délce aei 3 km souvisle údolím potoka Lidmaňky na severovjchcd až k obci Moraveč, až n~ popsanou skupinu jsou dnes zcela zplanýrována. Do prostoru dochovaných aejpů plánuje JZD Černovice meliorační práce, j1m1l by byly 1 tyto poslední pozůstatky zahlazeny. LIT1 Č.j. 386/77 exp. Plzeň.
aadě,

A.Beneš

220. L1IJ,10VICE, o. Krašlovice, okr. Strakonice
1977 - a) KULT: Halštatská, mohyla. LOK1 Bývalé pole J.Štědronského nad samotou
"Na kocandě", ppč. 508/1, nadm.v. kolem 442 m. OKOL1 Revizní průzkum 18.11.1977, NWZ:
Mohyla byla zničena při úpravách pole a dnee není v terénu ji! patrná.UL0~1 M ~eek~ Eudějovioe, i.č. J.II. 199-206,209-210. LIT: J.Wodiozka, rkp.zprávy v M ~esk~ Budějovice,
č.1. P 115, P 121 z roku 1926 a 19271 AÓ č.j. 1299/26.
b) KULT: Pravěk - mohyly. LOK: Lesní ppč. 590 (příp. soused.ní parcely), 1400 m
JJV od kostela ve Skočicíoh a 600 m JZ od samoty "Ba kocandě"1nadm.v. 480 m. OKOL: Prilzkum 18.11.1977. NÁLEZ: Skupina tří mohyl.
c) LOK: Bývalý lesní díl p. Bakule, ppč. 590, 400 m JZ od samoty "Na kocandě",
nadm.v. 460 m. OKOL: Průzkum 18.11.1977. NWZ: Mohyla prům. ae1 13 m, výfilc:y kolem 1 m,
porušená ve vrcholu starším výkopem. LIT: Ná~ domov v, Vodňany 1927 (říjen), č.9,etr.81
Výroční zpráva Města.musea v ~eakých Budějovicích za léta 1926-1931, Č,Budějovice 1932 ,
391 AÓ č .j. 241/27 .
J.Frohlich - J.Miohálek
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221. LÍŠNA hrad ~EBnfK, okr Rokycany
1976 - KULT: S t ře dověk. LOK: Zbytky dvorce pod hradem. OKOL: Běžná revize stavu
lokality 9.10.1976. N1LEZ: Při pr ohl ídc e lokality bylo zji~těno,že l es v prostoru dvoroe je mfoen a takto získaná paseka připravována zřejmě pro Řkolku. Vlastních objektd ee
tyto práoe nedotkly,eilně postižen byl jimi pouze haltýf. LIT: Z č.j. 6450/76,BZO 1972.
lCNENTl~: Pam gtkov á ochrana této unikátní lokality byla vyřešena v rooe 1977.
1977 - LOX: Ha ltýř a dvorec pod hradem. OKOL: Komise 27. l. 1977 a revize stavu
2 4.7.1977 . :rďLEZ: Jednáním na lesním závodě Zbiroh byla zajištěna památková ochrana baltýfe a dvoroe , ohroženýoh těžbou dřeva a s ní spojenými praoemi. Plooha dvorce byla vyňata z plooh určených pro těžbu, okolo haltýře vytyčeno ochranné pásmo a haltýř sám měl
býti vyčiětěn od naházených oře zaných větví.Při revizi v červenci jeětě vyči ě těn nebyl.
LlT1 Z ě .J. 443/77, 4279/77, 5148/77; BZO 1972, 1976 ; T. Durdík, Zaniklý sídlištní komplex neblík, S tředověká archeologie a studium počátkd měst, Praha 1977, 2)1-2)5.
T.Durd:!k
222. L!ŠNICE, o, Sepekov, okr. Písek
1976 - KULT: Mohylová střed.ní doby bronzové, mohyly. LOK: V ohroustnioi, lesní
odd. 856 al, 856 a 4, polesí Chlum, lesní správa Milevsko, asi 100 m záp. od kóty 478,
po obou stranách oesty ke kÓtě 486; ZM 22-243 Berne.rtioe, 22) mm od Z a 181-182 mm od J
a.č. OXOL: Prdzkum mohylového pohřebiště 18.5 . 1976. NlLEZ: Skupina mohyl (popis viz J .
Prohlioh, BZO 1975). v klínu pole jsou patrně stopy po dvou dalěíoh mohylách. LIT: Hlášení č.j. 507/76 Plzeň; J.Prohlioh, BZO 1975.
A.Bend - P.Braun - L.Hájek
22). LITICE hrac.1, okr . PlzeĎ-jih
1977 - KULT: Střec.1ověk. LOK: Zříceniny hradu Litioe.OKOL1 Povrchový prdzkum 12.
12. 1977. WlLEZ: ffload bergfritového typu byl založen ve 13.etoletí. Čtverhrannému j,dru
je předloženo předhradí ve tvaru L. Nejchráněnější stranu jádra zaujímal dvoutraktový
paláo, bergfrit se v prostoru nádvoří zachoval v poc.1obě mohylovitého útvaru. Nejlépe se
zaohovala čelní hradba,vyetavěná řádkovou technikou z lomového kemene .Přesto!e nad zemí
není patrno velké prooento konstrukoí,je zřejmé,!e dispozioe vznikla v několika stavebních fázích; dodatečně byla např.přistavěna čtverhranná vě!, vystupujíc:! z obrysu jádra
do bočního příkopu. XOMENTU: Hrad,patříoí k nejstarším na Plzeňsku,je z hledieka eventuálního archeologického výzkumu značně perspektivní.
T.Durdík
224. LOCHENICE, okr, Hradec Králové
1976 - a) KULT: Volutová keramika, lengyelská. LOK: Pole pero. č. 649/1 po levé
straně železni~ní tratě Hradeo Králové - Jaroměř.OKOL1 Záchranný výzkum při rozšiřování
tratě. NlLEZ: Zaměřeny objekty 11-19 a získán datovací materiál.ULO!: M Hradeo Krilové.
LIT: Zpravodaj RMVČ IV/2, 7.
V.Vokolek
b) KULT: S těhování národd. LOK: SZ od obce, ppč. )67 nad potokem Ol šovkou, při
eilnici na Jaroměř; ZM Hradeo Králové, )JO mm od V a 400 mm od J s.č. OKOL : Zjišlovaeí
výzkUtn v místě tří hrobd, porušenýoh prdkopem pro plynovodní potrubí v r , 1973 (V. Vokolek). N1LEZ: Tři hroby (4-6), orientované z-v, vesměs vyloupené, patří do ml. té.ze doby
e těh .n·árodi\. Z výbavy se zachovala keramika, část skleně né nác.1obky, dv ě spony, hřeben::,,
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nože, ndžky, klíč, přezky, skleněné a jantarov~ perly, rdzná kování aj. Dvě lebky uměle
deformovány. ULO~: AÚ ČSAV prao, Praha, př.č. 24/76. LIT: J.Zeman, Zpravodaj KMVČ IV/2,
1977, 20-21, k antropologiokému materiálu posudek J. Chochola č.j. 694/78. KCMENT.Oi:Na
kataatru Loohenio je to třetí naleziště z doby atěhování národd, jehož výzkum bude pokračovat.

J,Zeman
KULT: Středověk. LOK: Pole po pravé straně 1ilnioe Jaroměř - Hl'adeo Krilové,
poloha Ba sekyr,oh. OKOL: Sběr L. Jiráska, praoovníka Geoindustrie Trutnov, při odběru
vody z potoka pod polohou, 7.4.1976, NÁLEZ: Středověký střep (lJ.atol.). ULOŽ: M Hl'adeo
Jtrilové, př .č. JB/78,
Vl.Wolf
o)

225. LOMAZICE , o. Poláky, okr. Chomutov
1976 - KULT: Knovízak,, štítarak, a římská. LOK : Kostelní pole . OKOLr Sběry na
ploše zatopené Beohraniokou přehradou (využito mimořádně nízkého atavu vody), oviřovaoí
výskm ódajné mohyly. RÁLEZ: Sběry z rozplavenýoh aídlištních vratev a objektil1 pomocí
tilké meoh~nizaoe veden řez pahorkem, považovaným za mohylu (výaledek negativní). ULO! r
A0 ČSAV e%p.Moat. LIT1 Hlášení č.j. 647, 8)6, 854/76 Moat. KOKENTilr Na lokalitě vedeny
výskway v době výatavby vodního díla, tehdy však prozkoumána jen ěáat objektd.
Z.Smd
226. LUKAVEC, okr.

Lit0111ěřice

•'P·

1976 - KULT1 Doba bronzová, hradištní. LOK: Cca JOO m JZ od obce, oatrolna
od hfb1tova . OKOL: Prdzkum 15.4. 1976. WÁLEZ: Rozlehl' jazykov1ti oatrolna, vymesená na
•'padl a východě atržem1 . Ba vých.od ní (za etr!í) leží míatní hřbitov. Povrch oetrolny
ploohý, avažující ae od aeveru k jihu, na poli nalezeny nevtrasné střepy. ULO!s AÓ ČSAV
e%p. Moat, LIT1 málení ě.j. 326/76 Most. KCIIERT~r Nepodařilo•• sjistit, sda jde on,vrší "Bora", z něho! pochúí depot bronzd (or. PA LX, 1969, pozn. 114).
Z.Sllll'I
227. LUŽAIY, okr , Jiěín
1976 - KULT: Beurěena. LOK1 Ppč.1245, vpravo od ailnioe Hradec Krilové - Jičín,
v ďaeku plynovodu J,O - 3,1 lan. OKOL: Terénní prdzkum traey plynovodu Jičín-Hodkovice,
24.6.1976. WWZr Zjištěn naruěen;f objekt 50 cm hluboký a )5 om dlouhý ae eviel:fmi atlnami.V jeho černé výplni nebyl nalezen datovací materiál. LITt J.Sigl - V.Vokolek,Zpravodaj KJIV~ IV/2, 7.
J.Sigl
228. LUŽE hrad KO~UMBERK, okr. Chrudim
1976 - KULT: Středověk. LOK: Zříceniny hradu Košumberka, OKOL: Návštěva objektu
na sákladě žádosti KSSPPOP v Pardubicíoh 7,6.1976. Orientační povrohový prdzkum. BWZ:
Větší výklizy, v souvialosti a památkovými ápravami zfíceniny, proběhly do referentovy
návětěvy pouze v prostoru nároží renesančního zMlku.Zúyp v tomto prostoru vznikl,pokud
bylo patrno,a! při destrukoi zámku.Její pfíčinou byla zřejmě vtrazná poruoha v podloží,
která zpdsobila siln~ vyklonění a potrhání nároží, jak je na zachovan~m zbytku patrno,
Stavba renesančního zámku vyu!1la starěí parkánovou zea, zřejmě i ae atavbou do parkánu
vloženou,z níž je patrná stěna s okénkem. V prostoru hl'adního jádra, renesančně přesta
věného a nyní zavaleného, byla rozpoznM.a dispozioe nejstaršího hradu z doby okolo roku
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1)00 a obytnou věží, obvodovou hradbou a branou,eilně připomínajíoí dispozici prvé fúe
hradu Rábí. LIT: Z č .j. )512/76; T. Durdík, K ohronologii obytných věží č eského etfedo•ěkého hradu. Arohaeologia Historioa 2 , 221-228 .
T.Durdík
229. M.AKOTruSY, okr. Kladno
1976 - KULT: Nálevkovitých pohárů,ohrazené sídliště. LOK : "Na ostrově" nebo "Za
starým zámkem", ppč. )82 , 395/1. OKOL : Systematický archeolcgický a geofyzikální výzkum.
NJLEZ: l . Příkop I (zčásti zjištěný záchranným výzkumem v r.1961, geofyzikálně v r . 1968
a na povrohu ornice v r. 1972-7)) byl magnetometriokou metodou sledován v profileoh (d.
JO m,krok 1 m),položených v 5 m intervaleoh: lineární anomálie indikovala příkop v déloe ooa 450 m. Geofyzikální průběh příkopu byl ověřován vrty (hl. 1 m), kladenfmi v jednotlivých bodeoh do vroholů magnetioké křivky i profilově (interpretaoe výplně příkopu )
a dvěma sondami ě . 11 (2 x 7 m) a 14 (3 x 0,75 m) . V sondách byl příkop I výrazně lirlí
s hlublí (I. 3-4 m, hl. 2 m), než se jevil v r . 19611 rozdílný je i tvar (ploohé, nikoli mísovité dno bez žlabu) a poněkud také skladba výplně.Příkop I má přibli!ně obloukovitý průběh (celková délka ooa 650 m) na svahu nad Dolanským potokem a ohraničuje ploohu ooa 15 ha; v jednom místě se jeví brána. V inundaoi potoka a na spodní části svahu
nebyl příkop geofyzikálně sledován. 2. Příkop II,tvoříoí ětve re o o straně ooa 300 % JOO
m, byl v předohozíoh letech zjištěn převážně geofyzikálllě; v rooe 1976 bylo pokračováno
v arobeologiokém výzkumu struktury. Sondou 10 (2 x 20 m),polo!enou v míeteoh společného
geofyzikálního průběhu příkopů I a II, bylo zjištěno,!e příkop I je zoela překryt mladším příkopem II. Tvar a rozměry příkopu II se v zásadě shodují s výsledky z roku 1961 a
1974: příkop ve haru U, e rovným dnem (š . ústí 5,2 m, dna 2,4 m, hl. 2,4 m), se !labem
(š. 0,6 m, hl. 0,25 m). Stopy prooesu hoření byly na bázi příkopu jen alabé, ve výplni
!labu byly zjištěny náznaky vertikální kůlové konetrukoe.Z vfplně báze příkopu byla.,,.,_
plavena flora (snad zbytky po mlácení obilí : z. Tempír, Zemědělské muzeum) a fauna (odpovídající otevřené parkovité krajině: V.Ložek, Geologický ústav ~SAV). Sonda 13 (2 % 10
m, J x 2 m) byla položena na východní část geofyzikálního výběžku, interpretovaného astronomicky (Z.Horský,Astronomický ústav ~SAV: bod O) a na přilehlou část jižního průbě
hu příkopu II. Výběžek je hluboká jáma (2,5 m), u které je příkop užší (J m) a výrazně
mělčí (0,4 m), co! nasvědčuje vchodovému prostoru. Analogická situace, zčásti arobeologioky ověřená, je ve východní bráně i v geofyzikálním obrazu západní brány (astronomické body A, B). J. Objekt 61 - peo. Na místě magnetické anomálie.AT, vyšší než 20T, byla nale zena (sonda 12: 5 x 5 x 7,5 m) čáet destruované pece, zapuštěn6 do oválné jmiy
e předstupněm. Východní okraj peoe byl zaohycen záchranným výzkumem v r. 1961. ULO!: A~
~SAV prac.Praba, př.č. 61/76. LIT: Výzkumy v Čechách 1975 ; E.Pleel011á-Štiková, Quadra tieohea Erdwerk auf einer TRB-Siedlung in Bohmen, Istraživanja 5 (Symposium uber d.as
Spštaneolithikum und die Pruhbronzezeit 1m Donaugebiet), 1976 (Novi Sad), 123-131; tál,
Makotřasy - čtvercové "o pevnění" na sídlUti kul tury nálevkovi týoh pohárů v ~eoháoh,
Sborník prací FFBU E 20-21 (Symposium ~šetioe-Kyjovioe), 1975-76,157-173; P.Marek - E.
Pleslová, Makotřasy, Zprávy ČSSA (2. celostátní seminář o aplikaoi geofyzikálních metod
v archeologii, Nové Vozokany 1976.
E.Plesl ov! - P.Marek
1977 - N1LEZ: 1. Příkop I. Dokončeno ověřování geofyzikálního průběhu příkopu
(jz.koneo) profilově kladenými vrty. 2. Příkop II. a) Pokračování v plošném odkryvu východní (18 m široké) brány.Příkop se zúžil na úzký a mělký žlab (ě. 2 - 0,8 m, hl . 1,05
- 0,55 m), jenž je zčásti zapuštěn do star ší splachové zóny. V prostoru jsou t zv. ledové klíny. b) Ověřování geofyzikálního průběhu severní a části západní strany profilově
kl adenými vrty a jednou sondou. ULOŽ: AÓ ČSAV prao. Praha, přír.č. 61/77 , LIT: BZO 1975
(1978 ),50-51; Die Beziehungen zwisohen Siedlungeraum, Er zvorkommen und kultureller Ent-
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wicklung zur Zait der Entetehung der Metallurgie, in: F.Schlette (red.), Menech und Umwelt in urgeeohiohtlicher Zeit, Halle/S, 1978 (v tisku).
E. Pleelová
2)0. IIALi: REPODfilCE, o, Dobev, okr. Písek
1976 - KULT : Mladší doba bronzová - bronz . jehlice bez bližších okolností, LOK :
Okolí Kalých Nepodřic . OKOL: Podle sdělení p,Joeeta Adámka, který dříve bydlel v Malých
Repodřicíoh v čp.12, byla jehlice u niob v rodině od nepaměti. Snad ji nalezl jeho oteo,
který jí používal jako rydla k ryekování prken. NÁLEZ : Bronzová jehlice zachovaná dálky
140 mm,• kulatou hlavicí prwněru 10 až 10,5 mm, která je zdobena obvodovými rýhami. Ba
krčku jeou vývalky . Částe č ně je zbavená pati113 (obr, 67 B) . ULO!, Joe. Adámek,Hradiilaká ul. čp . 172, Písek .
J,Prohlioh
2)1. IIALEČ, okr, Prachatice
1977 - KULT : Středověký hrádek, LOK: ZII 22-341 Čaětioe, 80 mm od Z a 55 1111D od S
• · č., ••1 1000 m SVV od kaple v Malči a 1400 m JZ od středu osady Lhota pod Kd•trja.
O!OL: Pr\1skum 4,6.1977 na základě upozornění ing. J,Čížka, Lhota Střelekohoštická č.46,
okr. Strakonice , BilEZ1 V lese "Ba zámku" vytváří západní avah nad lev:fm břehem Rd!diok4bo potoka terénní stúpeň,kterého bylo vyu!ito pro fortifikaci. Vlastní hrádek,vejěitě
oviln4bo pddoryeu, o obvodu aei 90 krokd je na většině obvodu obráněn valem (s výjimkou
SZ úaaku).Oelý jeho SV, východní, jižní a JZ bok je dále opevněn příkopem a vnějším valem. Ba západní atraně vybíhá z hrádku úzká skalní bariára obdobně opevněná.Ve vnitřním
proatoru jeou patrn4 stopy kamenných destrukcí. V četných vývratech nebyla patrná kulturní vrstva. LIT, Č.j. 338/77 Plzeň. K014ENT.<!1 Podle informací J,Benady, Mačice č. 19,
měl zda být kolem r, 1910 nalezen železný meč,
A.Benei
232. IIALŠICE, okr. Tábor
1976 - KULT, Mohylová k. doby halitatak4. LOK: Lesní tral Čimelky - •a Babeoh,
ppč,2038,těeně jižně od silnice Malšice-Maršov;ZM 22-422, 139 mm od V a 64 lllll od S 1.ě.
OKOL, Rekognoakace výkopu říd. učitele Kratochvíla s MuAova v leteoh 1926-1927. ÚL!Z:
Zbytek mohyly soela zahlazen, místo bylo identifikováno podle intormaoí pamětníka z Lomu. ULOŽ1 M Tábor, inv.číe. 690-699 a sine. LIT, Zápisníky P.Líakovoe (rkp.
Tábor) .
Hlášení č,j.898/76 Plzeň. KCJ4ERT.<!: V M Tábor a archivu AO Praha evidováno jako Karlov ,

v•

A.Benel
233, MALf BOR, okr , Klatovy
1976 - KULT: Hradiětní,eběr, LOK: Pole jilně od romúiek~ho kostela ev.Máří Magdaleny, ppč . 144/1; JZ profil pískovny u fotbalov4ho hřiště, ppč. 13 a 14. OKOL: Sběr
v rámci prdzkumu hradištního osídlení na Prácheňaku 13,4, 1976. NÁLEZ 1 Keramick, zlomky .
OLOŽ: AÓ ČSAV exp. Plzeň, přír. č, P 16/76 - 1-3, LIT: Hlášení č,j. 452/76 Plzeň, 450/76
Most .
P.Braun -

J.Klápltě

234, MARIÁNSÚ IJ z~, okr, Mariánské Lázně
1977 - KULT: S tře dověk, LOK: Tvrziště v lese u kÓty 801, sev.od restaurace Nimrod nad Mariánskými Lázněmi směrem na obeo Prameny; ZM 11-41 Mariánek~ Lázně,52 mm od S
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a 88 mm od z s . č . OKOL: Pr ů7,k um a mal á sondáž. NÁLEZ: Kruhové tvr z i š tě o r ozm. 15-1 7 m,
vyvýšené na 1í r ov e ň v ně j /\í ho valu, obklopené vodním příkopem o hl . 220 a š . )00 cm . Prwněr
v ně j ší h o okra je vAlu 40 m.V mě lké s o ndě do hl. 20 om nale zeno množství s tře pů z ně ko lika
nádob z po č átku 14. atol. ULOŽ: M Cheb. KOMENÚA:Tvrziště objeveno náhodně při sledování etředověk' stezky z obce Sítiny do Lázní Kynžvartu.Při ní ee nachází ně kolik dal š ích
lokalit, z atí m nepr o v ěřen ýc h .
Z.Buchtele
235. ~CHOLUPY, okr . Plzeň-jih
1 977 - KULT: Chamaká, výšinná sídliště . LOK: Lee "Chýlava", ZM 22 -132 Nepomuk,
10 mm od S a 2)2 mm od V e. č . OKOL : Sbě r K.Skr ábka na eev. plošinoe v srpnu 1977, pře 
dáno. NÁLEZ: Stípaná industrie, keramické zlomky, zlomek hliněnáho kolečka.ULO!:AÓ OSAV
exp , Plzeň, přír.č. P 88/77.
A.Beneš - P.Braun
236. MIKULOVICE, okr. Chomutov
1976 - KULT: Knovízská a štítarská (výěinn, sídliště). LOK: Vrch ~pičák (403 m~
OKOL : Průzkum 6.4.1 976. NÁLEZ: V profileoh lomu na výohodním úbočí kopce byly nalezeny
neěetn6 střepy ve splachových vrstvách. Lokalita již zcela zničena těžbou kamene. ULO!,
AÓ ~SAT, exp. Most. LIT: lilášení č.j. 333/76 Most; z. Smr!, Výšinná sídliště knovízek6
kultui-y na vrchu Spičák u Mikulovic, AR )1/1979,27. KOMEN':Úli: Výzkumy na lokalitě vedeny
v letech 1971, 1972, 1974 a 1975.
Z.Smd
2)7. MIKULOVICE, okr. Pardubice

1977 - KULT : Onětická, eídliště.LOK:Pole po levá straně silnice Pardubice-Chrudim, sev. od obce, paro,č. 241. OKOL: Záchranný výzkum 6.12.1977. NÁLEZ:V prllkopu vodoTodu zjištěny dva objekty. Datovací materiál byl získán z obj. 1, ULOŽ: M Hradeo Králová, př. č . 90/77. LIT: Zpravodaj KMVČ V/1, 11.
V.Vokolek
238. MILENOVICE , o. Protivín, okr. Písek
1976 - KULT: Eneolit, raná střední doba bronzová, knovízská kultura, pozdní doba halštatská(?), výšinné sídliště. LOK: Skalka u Podskalí, při kÓtě 414, nad pravým
břehem Blanice a nad železniční tratí ~íčenice-Protivín,cca 480 m SSV od železniční zas távky Milenovice. ZM 22- 432 Vodňany, 6) mm od S a 180 mm od Z s. č . OKOL : Kontrolní návštěva a sběr při průzkumu jižní větve tranzitního plynovodu 6 . 4.1976. llLEZ1 Výšinné
s ídliště na návrší e delší osou Z-V (na západní straně prudce klesá do Budě jovické pánve, jeho zlom je porušen zářezem dráhy). Na sev. straně je chráněno výraznými svahy,zatím oo na východě se poměrně měkoe připojuje k vrchu Hájek. Jižní sklon je členěn terasovitými stupni. Plocha náhorní roviny je rozdělena na západněji polo!ené území akropol e (záhumenkové pole) a východnější část, sloužící v současná době jako pastvina . Tyto
č ásti jsou mezi sebou a na výoh. obvodu členěny terasovitými stupni,v nichž bychom mohl i spatřovat náznaky původního členění objektu. Sběry se koncentrovaly při jižní hraně
plateau. ULOŽ: AÓ ČSAV, exp. Plzeň, č.př. P 4/76. LIT: !Uá8ení č. j . 273/76 Plzeň .
A. Beneš - P.Braun
1977 - KULT: Doba bronzová(?). LOK: Asi 700 m již. od kaple v Milenovi cíoh, ZM
22- 432 Vodňany, 151-157 aun od Z a 10)-104 mm od S s. č . OKOL: Průzkum na ekrývoe j i žní
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vhn tranzitního plynovodu 26.5. 1977. NALEZ: Keramické zlomky. ULOŽ1 AÚ ČSAV exp. Plzeň, č. př.

P 107/77.
P.Braun

239. 11.lLEVSKO, okr. Píeek
1976 - a) KULT : D. bronzová (blíže neurč.), atředověk. LuK: Zl4 22-243 Bernutice, 211 mm od Z a 50 mm od S e.č. OKOL: Prózkwn. NÁLEZ: S třepy, mazanice, skleněný modrý koril, zví řec í koeti (středověké střepy 13. - 14. stol.). ULOŽ: U nile zc e. KCJIENTil1
lení vyloučeno, že zde jde o knovízské žárové p ohřebiště , oaídlení středověké je velmi
rou'1llé .
b) KULT1 Knovízská,pozdní latén. WK1 ZM 22-243 Bernartice, 223 mm od Z a 43 mm
od S a .č. OKOL: Prózkum, sběr. NALEZ : Keramika, mazanice. ULOŽ 1 U nilezce .
c) KULT: Halštatská pozdní. LOK: ZM 22-2 43 Bernartice, 2)0 mm od Z a 47 111111 od S
s .č. OKOL: S běr. NÁLEZ: Střepy. ULOŽ : U nálezce.
d) KULT: Pravěk (blíže neurč . ), mladohradi štní. LOK: ZM 22-243 Bernartice, 240
111111 od Z a 43 mm od S e.č. OKOL: S běr. NALEZ: S třepy. ULOŽ1 U nálezce.
1977 - KULT: Pravěk (halětat . pozdní), etředov t k. LOK: Šibenný vroh, 22-241 K1leveko, 66 mm od Z a 8 mm od J e.č. OKOL: Sběr po orbě. NÁLEZ: S třepy (středověké, 13 .
etol .). ULOŽ: U nálezce .
P. Bři cháěe k

240 . MlLÍKOVlCE, o. Svuyěov, okr. Strakonice
1977 - KULT1 Doba hradiětní - sídliště(? ) . LOK1 Asi 200 m ji!ně od osady, nad
kravínem,na poli, v poloze "lla hájku". OKOL1 Nalezeno při ruěení mezí buldourem, daroval p. Jan Hrubec, Radošovioe čp. 13 dne 17.9.1977. RÁLEZ1 Spodní čáet k&111e1U1ého {lulového)iernovu, třecí plocha mírně míeovitě prohloubená, ve středu otvor•• zářezy, ěáat
okraje odlomena, próm. 415 x JJO, v. 55, próm. otvoru 50 IIIID. ULOŽ 1 M Strakonice, přír .
č. 267/77. KOJ4ENTÁff: Do stejné polohy klade B. Dubaký i hradištní eídl1ětě,kter4 zkoumal
(viz Pravěk jižních Čech, 1949, 562, 564 - nálezy v M Volyně).
J .Michálek
241. MlLOVlCE, okr.

J ičí n

1976 - a) KULT: Neolit. L0~1 Na drah,oh ppě. 254. ZK Hořice lJ-21, JJ mm od V a
242 mm od J e .ě. OKOL: Ojedinělý n'1ez St. Rygla z Milovic čp. J7 v roce 1974. IÍLEZ :
Velký kopitovitý aekeromlat z modroěedého amfibolu, dl. 32 cm, ěir. 5,2 cm a v. 7,2 cm,
e mírni šikmo vrtaným otvorem (maxim. próměr 2,8 cm) předal nilezoe v rooe 1976 do KIIVČ
v Hradci Králové. ULOŽ1 K Hradec Králové, př.ě. 56/77.
b) KULT: Lineární a vypíchaná. LOK1 Bad Vorlem ppě . 212, 187, Drbnioe ppě. 262 .
OKOL: Sběr o. Tom,ška na traee plynovodu Hradec Králové - Jičín a v jeho okolí na jafe
1976. KÁLEZ : Sběrem v narušených objektech v plynovodním prdkopu získal O.Tomáěek • Vinice ěp. 5 zlomkovitý keramický materiál lineární a vypíohan, keramiky, zlomky ětípan4
induatrie a broušených nástrojd, které předal do KMVČ v Hradci Krá.lov,. ULOŽ1 M Hradec
Králové. LIT: J.Sigl - V. Vokolek 1977, Záohrann, výzkumy, ter,nní prdzkumy a dalěí akce
AO KMVČ v rooe 1976, Zpravodaj KMVČ lV/2,6. KatENTil: Zíakané nilezy pocházejí• objektd zachycených pracovníky KMVČ v lednu a únoru 1976 .
M. Vávra
o) KULT: Volutová,vypíohaná, lengyelská, elezekoplatěnioká. LOK: A/ SZ od obce,
při levé straně silnice Hradeo Krilové - Ji č ín, na ppč. 684. B/ Západně od obce, blízko
potoka, na ppě. 151. C/ Sprašová návěj ji!ně od obce,po obou stranách silnice z Milovio
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Kr,-

do Bříětan,na ppč. 212, 187, 262. OKOL: Záchranný výzkum na trase plynovodu Hradec
lová - Jičín. BWZ: A/ Na sápadní straně plynovodu zjištěna ojedinělá jáma, zahloubená
do apraěe. Nedatováno. B/ Ojedinělá jáma, z profilu byl získán alezskoplatěnickj atřep.
C/ Rozsáhlá lokalita,v podstatě rozdělená do dvou částí.Při lev, atraaě ailnice,na ppě.
212 bylo sachyceno celkem 5 objektd (obj. II velká jw,přecházejíoí ve válcovitou jámu
obarakteru sila s nilezy lengyelakými, jáma III slezskoplatěnioká ) .Na pravá atraně ailnice, na ppa.262, na návrší "Drbice",v úseku 15,043-15,887 km trasy plynovodu zacbyoeno
dalších 9 objektd,z některých získán materiál volutový a vypíchaný. ULOŽ: M Hradec KrálOT,, př.č. 6- 12/76 . LIT: J . Sigl - V.Vokolek, Zpravodaj KMVČ IV/2, 6.
V.Vokolek
d) KULT: Pravěk?, středověk - ojediněle. LOK: Ba Mohejlíku ppě . 640; ZM. Hořice
1)-21, 41 mm od V a 278 mm od J a.č. OKOL: Záchranný výzkum 15.- 16.7., 1.9. 1976 - při
stavbě silničního obchvatu ji!ně od Hořic. NÁLEZ: Při stavbě nováho silničního obchvatu
byly v proatoru na západ od dJ:leění ailnice, ve ekrytám pásu ornice zaregistrovány tf1
mal, kulturní jámy s šedohnědou výplní . Při záchranném výzkumu nebyl z výplní objektd
zíekán datovací materiál, pouze v obj. 1/76 byly nalezeny hrudky mazanice . Dne 1.9.1976
byla sachycena čáat dalšího malého objektu 4/76 a tmavohnědou výplní a v jeho okolí byl
aběrem získán jeden atypický středověký atřep. ULOl: AO ~SAV prso.Praha. KOKENTÁ.ft1Stavbou ailnice zde byla zničena část pravděpodobně pravěkého sídliště.
e) KULT: Vypíchaná, jordanovská a slezekoplatěnioká. LOK: Nad Vorlem, ppč. 212;
ZII 13-21 Hořioe, 50 mm od V a 234 mm od J a.č. OKOL: Zjištovací výzkum NM v Praze, 5. J0.7. a 25. - 27.8. 1976. NÍLEZ: Zjištovaoí výzkum, prováděný NM Praha v okolí objektu
II/76, naruěeného hloubením plynovodní rýhy (trasy H.radeo Králové - Jičín),byl veden ae
&Miěrem zachytit na lokalitě Nad Vorlem pozdně lengyelské osídlení.První výzkumná aezóna v r.1976 tento úkol splnila.Celkem bylo skryto 110 m2 plochy ve třeoh sondách (aon~
1-3). V jejioh prostoru byla vybrána část velké jámy II/76 a nálezy jordanovské kultury
v horní ěúti objektu a vypíchaná keramika ve spodní čáati. Tato kulturní jM!a byla v,
východní čáati naruěena dalším velkým objektem IIA/76 slezskoplatěnioké kultury.ZkoU111,ll1 byly d~• objekty XVI, XVII, Xll/76 a úplně vybrány malé objekty XVIII,XX/76 a vypíohanou a slezskoplatěniokou keramikou.Ha skryté ploěe byly zaohyoeny části pddorysd kdlovýoh staveb a dalěího nadzemního objektu,vymezeného na západní straně dvěma na aebe
Ravazujíoími ilaby. Keramika ze dvou řad kdl.ovýoh jamek ( ve 2. a J.sondě)orientovanýoh
ve směru SZ-JV datovala dosud zjiětěnou výohodní část Jedlové stavby do slezskoplatěnic
ké kultury . Během výzkumu předal do NM. Stanislav Rygl z Milovio čp.J7 avdj sběr z trasy
plynovodu v Milovioíoh,z okolí zkoumané plochy.Jde zvláětě o nálezy z mladohalětatekého
období. ULOŽ1 lllM Praha, př.č. 19/76 . LIT: K.Vávra 1977, Aroheologioký výzkum v Milovicí ch (okr . Jičín) v rooe 1976, Zpravodaj KKVČ IV/2, 13-14. KOMENTÁ.ft: Číslování objektů
navazuje na záchrannou akoi aroheol. oddělení KMVČ v ledJ:lu a únoru 1976 v Milovioíoh.
K.Vávra

1977 - a) OKOL: Pokračování výzkumu BM z roku 1976, a.a.- 18.9.1977. NÁLEZ1 Od2
Jutyta plooha 440 m s jMlami, klllovými jamkami a !laby. Obytná objekty: č.l o déloe 8,2
m a ěířce 5,J m, orientovaný z-v, ae 3 řadami kdlovýoh jam, předbě!ně datovaný elezekoplatěniokými nálezy . Objekt č. 2 orientovaný SSZ-JJV, jeho delěí oea byla vymezená dvě
ma úzkými !lab:,, vzdálenými od sebe 7,5 m. V sev.čáati byla přepá!ka ze !labd a Jrulov ýoh
j amek, která protínala vých.ok.raj slezekoplatěnioké jámy - obj. II A/76. Dosud zjištěn,
dálka stavby 10,5 m. Části nejméně dvou dalěíoh obytnýoh objektd zaobyoeny v okrajových
č áateob sond. ULOŽ: BM Praha, př.č. 10/77. LIT1 J.Hralová - K.Vávra 1978:Druhá výzkumná
sezona v Milovicíoh v rooe 1977, Zpravodaj KMVČ V/1, 20-22. Kc.ENTÁ.ft: Sondy 4-6 z roku
1977 obklopují z východu, jihu a západu plochu zkoumanou v rooe 1976 (sondy 1- ) ) .
J.H.ralová - K. Vávra
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b) KULT 1 Středověk, novověk . LOK: Vý ~h odně od kostela. Dvorek za budovou ěkoly,
704/1 1 zahrada za budovou poěty, ppč. 44 . 7.11 13-21 Hořice, 39 mm od V a 246 na od J
•.ě. OKOLs V prdkopu vodovodní přípojky d~ š~.oly byly registrov'ny dva objekty, 9.,15. ,
25.8.,17.9. 1977. NÁLEZ: Starší středověký objekt byl zjištěn na dvorku školy, na obou
•tranách prdkopu v d,loe 220 cm, ve východní •těně prdkopu. Sahal do hloubky 158 om od
povrchu okolního terénu. Výplň objektu byla silná 112 cm, tmavě šedohnědé barvy,nalezeny
•tfepy,mazanice a zvířecí kosti. Datování do 13. •toletí . Mladší objekt byl zaohycen na
ji!ním okraji ppč. 44 na zahradě za poštou, na obou stranáoh prdkopu. Ba západní atěně
výkopu byl dlouhý 450 cm,zjiětěná síla výplně 70 cm. Prdkop sahal mu.do hloubky 108 oa
od povrchu e dno objektu nebylo zjištěno.Výplň byla tmavě hnědá. Nálezy: stfepy,zvířecí
ko•ti. Datování do 16 . - 17 . •tol. ULOŽ: M Hradec Králové, př. č . 70,71/77. LIT: BZO 1971,
89-90, J . Sigl. A. Cechner 1909 , Soupis památek historických a uměleckých v politickém
okre•u Rovopack,m, Praha, 95. KCMENTÁfi1 Byly ovzorkovány dva objekty • předpokládan,ho
hi•torického jádra obce na terasovém návrší v blízkosti kostela, uváděného roku 1384.
ppč.

M.Vávra

242. 11.ISKOVlCE, okr, Kutná Hora
1976 - KULT: Beolit: lineární,vypíchaná, eídliště,pohřebiště. Kl'lP-sídliště (7).
LO!: Ppč. 416, ZM 13-32 Kolín: na úrovni písmene K v nadpisu "Miskovice", 153 mm od V
a 144 mm od J s. č . Tral "Velký Patera". OKOL: Geofyzikální prdzkum a sondá!, povrchový
prdzkum (obr . 50). NillZ : Na výsledky povrchového prdzkumu v rooe 1975, při kterém byly
zaohyceny nálezy v bodech l - 5, navázal: 1) další povrchový prdzkum, kdy byly zachyceny nálezy neolitických kamenných ná.etrojd v bodech 6 - 9 a tmavší skvrny po orbě v bodech 10-14. 2) Ze zvoleného bodu v SV rohu parcely byla vytyčena čtvercová měřiěská aí\
10 x 10 m a v této síti bylo provedeno geofyzikální měření odporovou metodou na ploše
50 x 60 m, Proto!e výsledky nebyly jednoznačnó,bylo rozhodnuto opakovat měření v núledujícím roce magnetometrií. 3) V té!e eíti bylo vedeno 5 kopaných aond zhruba ve emlru
S-J, lirokých 0,60 m a kaldá 50 m dloubá, do hloubky 0,50-0,80 m. Bylo zjiAt~no, !e pfi
aeverním okraji pole vyatupuje k povrchu vápencové podlo!í.V eond~ XV/76 byla zachycena
jáma stavebního charakteru s lineární keramikou.V eondě XVI/76 byl zachycen !árový hrob
kultury s vypíchanou keramikou. ULOŽ: Expedice Bylany. LIT, AÓ č.j. 5743/76, 7205/76.
I.Pavld
1977 - OKOL: Systematický výzkum (obr . 50). Bmz: Ve dnech 4.5.- 3.10. 1977 ae
první sezóna syetemetick~ho vfzkumu v Yiakovicích, v trati Velký Patera, na
z,padním okraji bylanského mikroregionu.Plocha k výzkumu byla vybrána podle konoentrac•
zlomkd vrtaných nástrojd a povrchově zjištěných objekt-a (povrchový prdzkum v r. 1975),
podle geotyzikálníoh anomálií (geofyzikální prdzkum v r. 1976 a 1977) a na základě aondážního výzkumu v r. 1976. Celá plocha, určená k výzkumu, byla rozměřena na 10 m sektory, označená A - H/1 - 13. V r. 1977 bylo odkryto a prozkoumáno 3835 m2 v eektoreoh A G/6 - 13, Od hranice sektoru 1) byly vedeny smlrem na západ jefitl tři 15 m dl. al m I ,
sondy,vlechny byly sterilní. V prozkoumaném prostoru byla zjištlna osada• lineární keramikou,pohfebiltě kultury• vypíchanou keramikou a dva objekty eneolitické. a) Sídlišti kultury • lineární keramikou: odkryty tři pddorysy typických dlouhých kdlových chat
(obj. 23 d. 21,5 m, obj. 32 d. 29,0 m a obj. 58 d. 23,0 m).V~echny byly shodni orientoviny (S-J) a shodně konstruov'ny (vnitřní konstrukční !lábk;J v ji!ní ěásti,trojice hlubokých vnitřníoh kdld na rczhraní střední a severní ěáeti, severní základový !lab). Kolem chat bylo prozkoumáno 16 jam a soujámť stavebního charakteru. Další objekty nejasné
funkce byly rozmíetlny po cel~ plole.Lineární osídlení lze pfedbě!ně hodnotit jako eouěasná a datovat na počátek středního stupni (LnK Ila). b) Pohřebi~tl kultury• vypíchanou keramikou : v sektorech A - E/6 - B bylo prozkoumáno celkem 37 hrobd • keramikou vyuakuteňnila
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pío henou. z toho 25 t.~r.,,v , ob 011 !°,ti~ tli:·.,, lcoet:C R s milodary, dva pravděpodobnel kol!ltrov~ a
dalších 10 objektů,které podle tvaru a umíl!ltěoí jsou l!I největší pravděpodobooetí zbytky
hrobových jamek . Dokonale spálené kosti ( J.Chochol,AÓ č.j. 580)/78) byly ve většině pří
padů uloženy na dně jamky a překryty nádobkami, dále 1!18 v hrobech našly broušené a štípané nál!ltroje. Hroby byly uloženy velmi mělko a vět šina byla porušena orbou.Podle před
běžného rozboru jsou všechny prozkoumané hroby datovány do mladšího stupně keramiky vypíc hané. o) Eneolitické osídlení: v jihozápadní části zkoumané plochy byly nalezeny dvi
jámy zál!lobního charakteru s eneolitickou keramikou (KNP?). Patrně jde o okrajové nálezy
eneolitického sídliště,rozkládajíoího se mimo odkrytou ploohu. d) Další nálezy: další 4
obj ekty byly podle výplně neolitioké, avěak blí že nedatovatelné, 17 objektů-vývratů bylo
ozn ačeno a částečně zkoumáno,dal ší analogické neintenoionální objekty byly pouze zakresleny na skicu zkoumané ploohy. Závěr: Výzkumem v r.1977 byly získány dva důležité pří
nosy k poznání bylanského mikroregionu: 1/ jednofázové sídliště e keramikou lineúní
v neobvyklé poloze a ve výšoe 350 m. 2/ Prozatím největší pohřebiště e keramikou vypíohanou v našioh zemích. Yýzkum v Miskovioíob bude pokračovat v následujícím rooe. ULOŽ:
Expe dice Bylany. LIT: Závěrečná zpráva AÓ č.j . 5215/77; I.Pavlů, Referáty Valtice 1978.
M. Zápotooká -

I.Pavlů

24) . MLADJ BOLESLAV, okr. Mladá Boleslav
1977 - KULT: Středověk. LOK: Podé l výohodní a j ižní fronty domů na Staroměst
ském náměstí. OKOL: Výkop pro uložení sl.kabelu, hluboký 60 cm, od průčelí domů vzd álen
80-100 cm. NÁLEZ: Hnědá hlinito-písčitá vrstva s keramickým materiálem lJ.-16. století.
ULOŽ: M Mladá Boleslav, zatím neevidováno,
V.Weber
244. MLADtJOVICE, okr. Strakonice
1977 - a) KULT: Halštatsko-laténeká,mohyly. LOK: Aei 600 m jižně od etředu oboe,
v trati U Mamušína. OKOL : Průzkum 6.9. 1977 . NÁLEZ: Na návr ší prokopel B. Dubský r. 192 4
velkou mohylu a 10 modní byly zničeny již dříve dvě dal ší . Dnes je celé návr ší rozrušeno lomy, po mohyláoh zde není žádných stop, návrší je zalesněno. ULOŽ : Nálezy B. Dubského - neznámé uložení. LIT: B.Dubeký, Prav ěk jižních Čech, 1949, 259.
b) KULT1 Pravěk - středověk, rozsáhlé rýž ovi š tě zlata. LOK1 S třední a výc hodní
část lesa Michov, JV a SV od triangulačního bodu (věže), 2000 m východně od středu obce
E. 1500 m JV od Žižkova pomníku u Sudoměře, ppč. 291, 351 , 352 a 354. OKOL: Průzkum 25 . 8.
1977, NALEZ: Rozsáhlé pole rýžovniokých eejpů ve střední a východní části lese Michov,
menší eejpy (průměr 5-8 m, v. 0,5-1,5 m), navršen~ z písku e oblázky (drobnými),čáeteč
ně porušené kácením lesa a taháním klád; me zi nimi jsou zatopené jámy (prohlubně). Vět 
ěina eejpů leží na levém břehu náhonu, tekoucího severním směrem ze Sedlišiekébo rybníka, tedy na západ od břehu a na západ a SZ od rybní čka e hrází na JV okraji rýžoviště,
nacházejí ee in~ sever a SV od triangulační věže (ppč. 291, )54), hlavní část leží na
ppč. 352. Rozloha rýžoviště je asi 800 • 600 m. KOMENTÁň1 Podle poznámek B. Dubekého pocházejí z leea Michova střepy 12 .e tol.(jejich dne šní uložení není známo), které · y mohly pocházet ze sejpů nebo jejich blízkosti a l!louvieet s těžbou zlata.
c) KULT : Středověk(?) - rýžovnické eejpy. LOK: Východní okraj lesa Bažantnice,
západně od potůčku tekoucího z Mlýnského rybníka k severu, ae1 700 m J ZJ od Žižkova pomník u u Sudoměře, ppč. 242. OKOL: Průzkum 25.8.1977, NÁLEZ: Menaí počet velkých e vysokýc h ~průměr lv-15, v . 2-J ,5 m) r ýžovniokýc h sejpů, mezi nimi jsou jámy-prohlubně s vodou ; lokalita le ží asi 30- 50 m západně od potůčku. KOMENTÁň: Snad se k lokalitě vztahuj e zmínka in: V.Braun, PamAtky strakonického okresu, Strakonice 1968, 50 {pozn. 1 ).
J .Mich álek
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245, MLtlCOJEDY, o. Neratovice, okr. Mělník
1976 - KULT: ťneolitick, objekty, časně lat,nské objekty, sídliště doby římeké .
LOKr Ppč, 568 - píekovna Severokamene,provozovna Ml~kojedy . OKOL: Při rozšiřovéí těžby
pí•ku. RWZ: Výzkum roku 1976 plynule nav,zal na záchrannou činnost z roku 1975 a probíhal od prvních lednových dnd do 27,5.1976. Skrývkov, práce, které probíhaly v dalěích
mlaících, hlavně na podzim 1976, byly prdběžně eledovány,ale zasahovaly oblaeti aroheologiclcy eterilní . Podařilo ee zachránit několik objektd eneolitických (1), časně laténakjob (2) a předavěím dalěí velkou čáat oeady ze starší doby římské{)). l.Z eneolitiot,ho období byl zachráněn porušený kostrový hrob (obj. 295), který obsahoval baalberekt
džbin, a jedna sídlištní jáma (obj. )07) s nevýrazným keramickým materiálem. 2. Časně
laténakému období nileží jedna obdélníkov, zahloubená ohata a lrulovou konstrukcí (obj.
243). Orientace : V-Z, rozměry1 asi )50 x 200 cm. Obsahovala keramiku, zvířeoí koeti,masanioi a ČÁat bronzové spony• volnou patkou. Z tého! období byla zjištěna pouze jedna
další meněí jáma (obj. 282). ). Ze atarořímského období•• podařilo zachytit celkem 117
eídlištních objektd, z toho 13 zahlou~nýoh ohat, 54 větších jam, 2 pece, 6 velkjoh jaa
• kamenným oblo!ením a 42 k\Uovýoh jamek. Chaty (obj. 201,202,203,204,205,219,220,254,
260,255,261,262,271) byly orientovány přibli!ně V-Z, měly obdélníkový pddorye o rosmlreoh aa1 3,5 - 4 2 4- 5,5 m. Po jej1oh obvodě se nachúely lrulové jamiy,které byly zpravidla rozmíetěny v typiokém ěeetiúheln.íkovém uspořádání, někdy byly tyto lrulov, jamky
zdvojeny, nebo byly umístěny dalěí na etředové oee. Často byla zjištěna také mazanioov,
úprava podlahy. V jedné ohatě (obj.205) byla zjištěna kÓn1ck, šaohta e níetějí !elesUeké peoe. Z ostatních objektd jsou především pozoruhodné velké jámy obdélníkového anebo
kruhov~ho pddoryeu s kamenným obložením,čaato také s kamenným závalem. Obložení,tvofené
velk:fmi kamennými deekami,pravideln~ neslo etopy velkého ohně, výplň jam obsahovala veliké množství mazanice, uhlíky a nepatrn,, ěi žádné nálezy keramiky a zvířeoíoh kostí.
Před zpracováním je interpretace těchto objekt\l dosud nejasná, zd, ee však, !e měly ně
jakou výrobní funkci . Z topografického hlediska je možno zddraznit, že se naoházely,podobně jako stejné objekty z minulých eezón,na okrajích osídlené ploohy. Z objekt\l starší doby římské pochází velk6 mno~ství keramického materiálu, zvířeoíoh kostí a mazanice,
dále byly z ji§těny uhlíky,zlomky etrusky, z drobných předmět\l kamenné brousky a přeele
ny. Část výplně byla proplavena a byly získány vzorky obilí. Podle oharakterist1ck4 výzdoby keramiky je nutno 1 tuto část osady datovat do počátkd doby římské. ULOŽ1 AÓ ČSAV
prac.Praha. LIT1 Zprávy č.j. 1856/76, 3433/76. KOK.E1l'!'il: Výskum roku 1976 plynule nav,zal na výzkumy v leteob 1972-75 a je pravděpodobn4,!e jím bylo v podstatě ukončeno prozkoumání téměř celé plochy, na které ae pdvodně roskládalo ěaeně římské aídliětě.
K.Motyková -

K.Č1!mil

246. MNICHOV, okr. Strakonice
1977 - KULT: Halětateko-laténaká, žúové pohřby v pahoroíoh - tzv."polní" moby111 negativní zjištění. LOK: Katastr oboe. OKOL1 Prdzkum 20.10.1970. NÁLEZ1 Tzv."polní"
mohyly, uváděné B. Dubským na katastru oboe, na poli p. Janského, na poli p. ~uběe, Ba
ěihadle a v jiných polohách. Při prdzkumu byly zjiAtěny četné přírodní pahorky, v niob!
mohou být uloženy žúové pohřby, SV od obce a aev. od obo1, směrem k Zadním Zboroviob.
Dubským uváděná místa jsou již zničena,ostatní zjištěné pahorky mohou být uznány za• ··oheologické objekty až po případném výzkumu. ULOŽ1 Částečně M Strakonice, př.č. )8/55 .
LIT1 B. Dubský, La Tene ji žních Čech, 19)2, )8; týž, Pravěk jižních Čeoh, 1949, 259; :rn
AŮ č.j. 6529/59 (A.Beneě),
J.Michálek

87
247, MNICHOVO HRADIŠTt, okr, Mladá Boleslav
1977 - KULT : Středověk a novověk, LOK: Před jihovýchodním nárožím zámku, OKOL:
Jedna z kopaných sond,provedených ke zjištění vodního systému barokního parteru. NÁLEZ:
sonda odkryla jeden z kanálů, částečně vyzděný, č ástečně sekaný v pískovcov ém podloží,
z výplně kanálu pochází s největší pravděpodobností získaná keramika. Jde o dva zlomky
renesančního
či barokního kachle
s černou glazurou, zlomek ústí kaohle, dva fragmenty
ovalenýoh tenkostěnných nádob s hladkým st ředem (16. století) a výrazně odli šný zlomek
makroskopicky ostřené keramiky s hrubě vyrytou šroubovicí (13.stol,?), ULOŽ : U nálezoe,
KOMENTi~: Nalezený materiál není v ecuvieloeti ee stavbou, pod jej í mž nárožún se nacházel . Mladší zlomky mohou patřit renesanční fázi sídla, starší osídlení kolem zbořeného
farního kostela P,Marie,
P.Chotěbor

248. MODLEŠOVICE, o, Strakonice, okr, Strakooioe
1976 - a) KULT: Knovízská a mladší hradištní - sídliště , LOK: SV svah pole pod
oaadou,asi 250 m JZ od železniční zastávky Modlešovice. OKOL1 Průzkum 12,5,1976, NlLEZ :
Na uvedené lokalitě sbíral mladohradištní střepy již J,N.Woldřich (Píě,Star,III,l,1909,
3 98),Sběrem

získán zlomek knovízského koflíku e uchem (obr . 23: 2 ) a zlomky hradištních
nádob (obr, 23: 3-5)sdalší sběr nebyl možný - pole je pokryto vzrostlým obilím. ULOŽ: M
Písek, př,ě. 71/76, LIT: B.Dubský, Pravěk jižních Čech, 1949, 369 (pozn. 319), 567, 673,
b) KULT: Pravěk až středověk; rýžoviště zlata (sejpy), LOK: Trai "V lučinách",
též "V moěidlech", severně od osady,ppě. 443, 539/1, 539/4, 540, 695/1, OKOL1 Záchranný
výzkum 7.5 . - 11,6. 1976. NALEZ: V uvedeném období byly prozkoumány porušené eejpy (buldozerem, rozšiřováním a úpravou rybníčka a vedením meliorační odvodňovací rýhy) č, 2 3-30
a vedena sonda 1/76, Při začiětování profilů nebyly zjištěny význsmnějěí nálezy, po~•
při povrchu eejpu
č. 25 ploška uhlíkd (recentní?), pod drnem
v humusu, v sejpu č. 26
ilomky nádoby z 15,- 16. etoletí, v sondě č. 1/76 při západním okraji velmi rozrušenáho
s1jpu č. 27 pak zlomky talíře nebo hluboká mísy z 15.- 16, století (viz táž BZO 1975),
Všechny zkoumaná objekty se nalezly v západní polovině rýžoviště zlata a poekytly zatím
jenom nálezy ze etřed0Yěku1 zda tyto dokládají přežíYání dobt,ání zlata až do táto doby
nebo jsou jen doklady pobytu Y 15,- 16. etoletí na místě bý-,aláho rýžoviště, není zcela
jasná. ULOŽ, AO ČSAV Praha (dr. J, Kudrnáč). LIT: B. Dubeký, Pravěk jižních Čech, 1949,
367-372 (k lokalitě); J. Kudrnáč, BZO 1973, 100-101; J. Michálek, BZO 1975; NZ AÓ č.j.
3527/76 (J. Michálek).
1977 - KULT: Mladší doba bronzoyá (ltnoYízeká kult.), doba latinská, etředoYěk rýžoyiětě zlata. LOK: Severně a SV od osady, tral "V močidleoh", "V jamáoh",ppč . 443/2,
OKOLr Záchrannt Yýzkum. (Archeologický úetay ČSAV Praha,Odbor kultUl'y OBV Strakonice, sa
Yedení referenta) Y době od 9,6, - 15,8, 1977. IÚLEZr Prozkoumáno celkem 21 ohrožentoh
sejpd, Y prostoru určenám v roce 1978 k rekultivaci pddy, na SV okraji rýžoYiětě (chráněného územ!), na ppč, 443/2, jižně od elepáho ramene (stará koryto OtaYy - zanikl,) .
Počet prozkoumaných eejpd na lokalitě dosáhl čísla 51. Z toho 11 eejpd neposkytlo žádná
nálezy, v 5 eejpeoh (č, 31, J3, 34, 35 a 46) byly zlomky lcnovízekých nádob, v eejpu č,
31 byl nalezen zlomek lat,nek& mieky,Y 6 eejpeoh (č,Jl, 34, 36, 46, 47, 49) byly zlomky
n~dob z 12,- 13, století, Ye dvou eejpeoh (č.31, 50) zlomky keramiky z 15.- 16. století
8 v sejpu č. 31 byl zlomek recentní keramiky. Velká eejpy, naYršená se štěrku, byly bez
n'1ezd, menší nízké eejpy, navršen& z hlinitopísčitých a štěrkovitých Yretev, poskytly
množení keramických zlomkd, předeYěím z 12. - 13. století a slomky ltnovízek~ kultury.
ULOŽ1 AÓ ČSAV prac. Praha, LIT: NZ AÓ č,j. 4152/77.
J,Michilek
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249. MOKROVOUSY, okr, Hradec Králové
1976 - a) KULT: Středověk. LOK: Plynovod Hradeo Králové - Jičín, úaek 8,370 8,675, ppč , 2 70, západně od obce, OKOL , l'erénní pr1hkum trasy plynovodu 8,1.1976, .N1LEZ1
Ra sápadním profilu průkopu zjiětěn objekt 250 om dlouhý a 10 om hluboký• č ernou výplní . V objektu nalezeno několik nezdobených střepů a zlomlru mazanioe, ULOŽ: M Hradec Králov4, př,č , 22 /76. LIT: J.Sigl - V.Vokolek, Zpravodaj KMVČ IV/2, 5,
b) KULT: Neurčena. LOK: Plynovod Hradec Králové - Jičín, úsek 8,964 - 9,251 km ,
na ppč, 261/1, SZ od oboe, v poloze "Starý", OKOL : Terénní průzkum traey plynovodu 8,1 ,
1976, NiLEZ: Zjiětěn eídliětní objekt, dlouhý 350 offi a hluboký 15 om, Výplň této mělké
jimy byla černě zbarvená, Z objektu nebyl získán žádný datovaoí materiál. LIT : J . Sigl V.Vokolek, Zpravodaj KMVČ IV/ 2, 5.
J,Sigl
250. MORAVEČ, okr . Pelhřimov
1977 - KULT: Středověk, LOK: ZM 23-143 Nová Cerekev, 184 mm od J a 235 mm od Z
OKOL : Průzkum 6,7. 1977 na upozornění J. Dvořáka, leeníka z Černovic č, 26 . NÍLEZ :
Odolím potoka Lidmaňky (na dalším toku zvaném Cerekvický potok) se podle pamětnílro táhly rfžovnické eejpy od oeady Lidmaňka až k Moravči v délce J km. V prostoru JJZ od Moravče je v minulosti na avých pozemcíoh v údolní nivě odatraňovali předci informátora,
Roku 1976 míat~í JZD odatranilo buldozerem poslední 2 až J velké eejpy, situované v poloze, označ ené výěe eoufadnicemi ZII. V pla.nýroe, kde je patrná vraha křemenů, jame zíakali středověké keramické zlomky. ULOŽ: AÓ ČSAV exp. Plzeň, přír.č. P 22/77, LIT: Č,j,
372/77 exp. Plzeň.
e.č.

A,Beneě

251 , MOST, okr, Most
1976 - a) KULT: Středověk, LOK: Koatel ev. Vavřince a ev.Frantiěka Seratinskéhc
bývalém kláěteře minoritů. OKOL: Záchranný výzkum před demolio! objektu v důsledku
likvidace starého Mostu pro těžbu uhlí; prováděn ve dnech 9.11.- 23.12.1976. !ÚLEZ: Položeno celkem 6 sond. Prvé tři v barokní kapli při SV rohu barokní kostelní stavby.Tato
část byla pro výzkum zpříetupněna nejprve. Objeveny architektonické pozůataiky starší
gotické kaple z doby kolem roku lJOO.Několik vretev podlah a pod nimi vrstvy a sídlištní objekty ze lJ.etoletí.V západní části kaple pak část zdiva,kter~ je ze stratigrafickjoh ddvodů etarěí než gotická fáze kaple z doby kolem roku lJOO. Toto zdivo sledováno
ješti dalšími dvěma sondami v přilehlých příetavo!oh barokní stavby aeverně kaple,Zjištěno,že ~ytváří v půdorysu zhruba čtveroový přístavek po severní straně kostela.V těch
to sondách zaohyoeny drobné sídlištní objekty lJ. století. Vlastní kostel přístupný jen
krátce před předáním k demolici. Polo!ena jen jediná sonda např!~ kostelem blíže etávajío!ho vítězného oblouku. Zaohytila pouze naválky, dla!bu starších fází kostela a stře 
dověký terén před stavbou kostela, porušený pozdějšími hroby. ULOŽ: AO ČSAV exp. Most,
př!r.č. 22/76-24/76. LIT1 Hlášení č.j. 984/76 Most, KCJIENTÁff: MiJllo archeologický výzkw
probíhal ještě samostatně umělecko-historioký prdzkum, který vedl ing. J.Muk ze S'ÓRHIO,
při

J.Bubeník
b) KULT: Neurčený hrob,kulturní vrstva s knovízskou a laténskou keramikou. LOK :
Most - Velebudioe, stavba provozovny OPS. OKOL: Při výkopu jímky pro kamenosoohařetví .
NÁLEZ: Poškozená kostra, uložená naznak v hloubce 130 cm, orientace JZ-SV, bez milodar\1 ,
Nad kostrou v hloubce 50 om byl zbytek kulturní vrstvy s knovízskou a laténskou kerami kou. ULOŽ, AÓ ČSAV exp. Most, zpracováno, př.č. 6/76, LIT: Č.j. 574/76 Most.
D.Kouteoký
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252 . MŠECKÉ Ž~HROVI CE, olu. Rakovník
1977 - KULT : Laténská. LOK: Pod š těpnicí, v s ousedství výo hodního valu známého
č tyřúhelníkovitého valového opevnění.OKOL: Povrohov ý průzkum a •běry. řÚLEZ: V prostoru
sídliště byla již dříve získávána eběrem laténská keramika, struska, ávartna
a zvířeoí
kosti ( Pr.Sedláček, V.Kře č ek, V.Liska). V květnu r,1977 zjistil V.Kře č ek v místě bývalé
oeety,aei )00 m výohodně od východního valu č tyřúhelníkovitého opevnění narušený objeYt.
Podle ověření aut orky š lo o mělkou jámu nepravidelně oválného tvaru,z které byly vybrán:y zlomky 1-2 bronzovýoh kruhů z dutýoh hladkýoh pol okoulí, dva atypické střepy a malý
zlomek kosti, podle posudku J. Choohola (AÚ č.j . 2458/77 ) ze spálené lidské lebky. Podle
toho lze usuzovat na event. žárový hrob. ULO~: AÓ ČSAV prso.Praha, LIT: Z č .j. 2 418/77,
KOMENTÁ~ : Pohřebiště k řetězu laténskýoh eídlišt v okolí Mšeo e a Měeokýoh Žehrovic nejsou dosud zn&i:a.
N.Venolová - V.Kře č ek
25). MŠENO , okr.

Mělník

1976 - KULT: Vypí chaná - sídli§tě; halštatsko-laténské žárové hroby.LOK : Poloha
'' Na mostku". OKOL: Pokrač ování systematického výzkumu. NÁLEZ: Ve dvou sondáoh,které navazovaly na jižní a severní stranu ploch3, odkryté v rooe 1975, bylo dokončeno odkrytí
půdorysu mladovypíoheného domuč.III (or. BZO 1975) a jeho okolí. Dále byl výzkumem zachycen okraj rozsáhlého hliníku s vypíchanou keramikou (mlad§í st upeň ) , jakož i několik
ntintenoionálních objektů (pravěké vývraty), halšt~tsko-laténskýoh žárovýoh hrobů a ků
lcvýoh jamek. ULOŽ: NM Praha.
1977 - NÁLEZ: Na nalezišti vypíchané kultw·y (o!.BZO za minulá léta ) byla zkoumána v r oo e 1977 plocha, navazujíoí na severní a 1,ápadní stranu sond z roku 1976, při
západním okraji hliniště cihelny a plocha v míetě budoucího staveniště benzinové pumpy;
uomě toho byly zkoumány porušené objekty v jižní těžené stěně hliniště oihelny (oelkem
zkoumáno ooa 5500 m2 ). Odkryté objekty patřily převážně k sídlišti e vypíohsnou keramikou ( 10 jam, z toho pouze jedna ze staršího stupně) , Vedle toho se přišlo na několik ků
lových jamek a neintenoionálníoh objektů. Zbytky tří žárových hrobů náleží hal š tatekolaténekému období. ULOŽ: NM Praha.
M.Li č ka

25 4. MÝSLOVICE, o. Vrančice, okr. Příbram
1976 - KULT : Halštatská a pozdní středověk. LOK: Ppč. 501 a 523/l, na SV okraji
ZM 22-21 Příbram, 376 mm od V a 165 mm od J s.č. OKOL: Průzkum ve vyhloubených
melioračních rýháoh a sběr na poli v září 1979. siLEz: V mslioračníoh rýháoh, rovnoběž
nýob s odbočkou ze státní silnioe do Mýšlovio, ve vzdá.lenosti 19 m od kři ž ovatky jižním
směrem, byla ojediněle zjištěna halštatská keramika s registrováno 5 narušených pozdně
etředověkýoh objektů. ULOŽ: AÚ ČSAV prso.Praha. KOMENTÁfi: Jde o novou lokelitu.
pol e;

M.Vávra

255. NABDÍN, o. Bratkovioe, okr. Kladno
1976 - KULT : Pravěk blíže neurč.,halštstská, ětíta.reká, hradištní?, etředov ~ k.
LOK: Na poli nad eilnioí z Velvar do oboe; svah nad Zlonickým potokem. ZM 12- 21 , 1 64 mm
od V a 242 mm od S s.č. NÁLEZ: Zlomky keramiky a ně kolik kamenných odštěpků (c helced Pn '
ne ploše pole (také křemenoové škrabadlo). ULOŽ: M Velvary,' NZ 11/76.
V.Fenol

90
256. NACHOD, okl'. Náchod
1976 - KULT1 Středovik. LOK: Východní evab zámeck,bo návrlí.OKOL1 I&hodný abir ,
IÍLIZ1 Sti'edo-tiký atypický atřep (14. •tol.). ULOŽ1 M Hradec Kr'1ov,, 29/78.
Vl.Woll"

257. NÁKLOV, o. Líělany, okl'. Plseň-eever
1977 - KULT, Sídlišti s pozdní doby bronsov4 (nynická alrupina).LOK1 SZ od ob9e ,
na vfohod od aeverního rohu kravína, ppč.51(?)1 ZII 11-44, 216 mm od V a 78 mm od S a.ě .
OKOL1 Revizní výzkum na •ídliěti sjiětěnám a skoumanám v rooe 1956 v . čtrnáotem a K.Doubovou. 11ÁLEZ1 Ra SV •vabu k potoku bylo na ploěe 120 m2 cjiětěno a prozkománo 5 objektd. O.a s niob (obj. 1 a 4) byly meněí jámy nepravidelně čheroo-,ého (pr\\m. 160 om, hl.
55 oa pod ornioí) a ov'1náho (pr\\m. 340 a 170 om, hl. 40 om pod ornioí) haru.O.a dallí
je mo!no pova!ovat za základy zahloubených, pdvodně obdélníkovýoh ohat. Obj. 2 byla nepravidelni obdélníkovi jáma 200 x JOO cm velká a 80 cm hluboká,• kdlovou jamkou ve dnit
ob•aho-tala četné uhlíky, mazanici a mnoho keramiky. Obj . 3 nořily dvi jámy do aebe •••ahující, obě přibli!ni atejni velk4 (200 x 300 om a 200 x 250 om). Východní, hluboki
50 oa, měla u kratlíoh •tin po kdlové jamce, západní, o 20 cm mělěí,poruěo-,al v JZ rohu
objekt 5. Byla to kruhová jamka, pr\ha.100 om, 55 om hluboká,vyplněná masanioť a uhlíky ,
sbytky klenby pece. V nadlo!ní •plachov, vr•tvě, 20 - 30 om mocn4, byly četn, ahluty
keramiky v pdvodním ulo!ení. Jak tato keramika, tak i keramika s objektd patří nyniok4
•kupini pozdní doby bronzové. ULOŽ, AO ČSAV prao. Praha. LIT1 BZ o výskumu a roku 1956
v ZČII Plzeň (K.Doubová), závěrečná zpráva č.j. 4438/77.

•e

258. WEBfraHOVICE,

ou.

Strakonice

1976 - KULT1 Pozdní doba halětataká - aídlilti (?). LOK1 Pole na západním avahu
vrahu Virotín (kóta 497 m),cca 60 m od záp.ola'aje leaa, aei 100 m ji!ně od etfedu oaady
lodleiovice a 1500 m VSV od atfedu Bebfehovio. OKOL1 Prdzkum 7.5.1976. Iil.KZa 6 slomkd
rdznýoh nádob, povrob hnědý, někter, zlomky• příměaí tuhy. ULO!: K Píeek, pf.č. 67/76 .
J.Miohál.ek
259. 11EČ'l'I!iY hrad PREITENSTEII, okr. Plzeň-aever
1976- 1977 - KULT: Středovik. LOK1 Zříoeniny hradu Preitenateina. OKOL: z,ohrannt vjzkum, povrohovt prdzkum. BÍLEZ: V rooe 1976 dokončen ter4nní n,črt eituaoe ddle!it,ho lcr'1o-tekého hradu zl.pol. 14. atoletí. Rozebráním profilu narulení v parkánu byla
síakána dal~í !út bohatého keramiok4ho aouboru, příaluěn4ho do 15 . etol.a obaahuj!oího.
kroml jin4ho, hojd domky lmuaní atolní keramiky (dlbány, pohúy a korbely), importy
(kamenina) a n,dobu doeud neznÚlébo haru (patrni kamnoveo).V rooe 1977 dokončena eond•
v parkánu v proatoru reoentního naru~ení.Materi'1 takto a!akanf představuje representativní vsorek hradního keramiokáho inventái'e • vyaokjm procentem lmuení etolní keram1q
datovatel ný převálně do 15.atol. UL0!1 AO ČSAV prao.Praha. LITa Z č.j.6584/76, 6105/77.
6189/771 BZO 1975,
T.Durdík
260. BĎIČICE hrad

wovt

HERŠTEJB, okr . Doma!lioe

1977 - KULT : Středověk. LOK, Zříoeniny hradu No-,ého Herltejna. OKOL: Povrohov j
prdzkum, prohlídka výkopu z. Prooházlcy a revize jeho dokumentaoe 19.11. 1977. NALEZ : Na
hradi No-tém Her~tejni, zaloleném ve 14.atoletí, pro-,,děl při vnitřním líci vnějěí ob•o-
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dové hradby výkopy p. Sohleiee z Kdyně. Del ší dobu po jeho emrti nepravidelný výkop zarovnal, dokončil a dokumentoval Z. Procházka, dopieující spolupracovník ČSSA. Nálezy po
slepení a kresebné dokumentaci nabídl M Domažlioe,které Jich část podle vlastního výWru převzalo. Jde o stratifikovaný materiál převážně z 15. století o to cennější, že Jde
prak ticky o prvý použitelný vzorek hradního inventáře z Domažlicka. Kromě běžné kuoti:,ň
eké a stolní keramiky byly nalezeny komorové kachle (např. ee svatební scénou, poprsím
krile či architektonickými motivy),korunní nástavce, fragmenty zvláštních nerekonstruo,atelnýoh glazovaných nádob, znojemská drobná ražba z poloviny 15. století, fragmenty
látky a č etné železné předměty,mezi nimiž vyniká unikátní soubor lamel z ochranné zbroje. Při návštěvě dne 19.11. byl zaměřen půdorys enormně velké obytné věže jádra hradu a
pořízena skica jejího interiéru.Jádro hradu zřejmě patřilo k blokovým diapozioím,dnešní
organizmus celé dispozice vznikl v několika stavebních fázích . ULOŽ1 ZČM Plzeň (spolu
a celou aroheologickou abírkou M Domažlice),u nálezce Z.Procházky a v AÚ (fragmenty lamel ové zbroje) . LIT: Z č .J. 5907/77, NZ 800/78.
T.Durdík
261. ?IBMĚTlCE, o. Nihošovice, okr. Strakonice
1977 - KULT: Doba halštatská a alovaneká - hradiště(?). LOK: Ostrožna mezi Volyňkou a potokem Peklov, 600 m JV od kapličky v Němětioích, na ppč. 630/2, v nadm.výěce
451 m, v trati Hradec. OKOL: Povrchový průzkum 21.10. 1977. NÁLEZ: B. Dubský uvádí Jalto
hradiště a rozrušenými valy na severní a západní straně. Opevn~ní není v terénu dnes
již patrno . Podle terénní situace se zdá pravděpodobnější, že v době halětataké zde byla
pouze neopevněná osada a že valy(?) byly zbudovány až v době slovanské. ULOŽ: NIi Praha,
Y Str akonice, M Volyně. LIT: J.V.Želízko, ČSPSČ VII,1899, 1-4; B.Dubský, Pra•~k jižních
Čech , 1949, 20)-205, 582-586,
J.Prohlich - J.Miohilek
262. NEMOŠICE, okr. Pardubice
1976 - KULT: Neurěena, středověk? LOK: Paro.č. 402/49, 402/50, Jižně od obce.
OKOL:Terénní průzkum trasy plynovodu Baroho• - Černá za Bory. NÁLEZ: V ailni podmáčen,m
podloží zjiětěno 8 objektů, ve kterých nebyl žádný aroheologioký materiil. V sousedství
tr asy nalezeno několik atypiokýoh atředověkýoh střípků, ULOŽ: M Hradec Králové. LIT1 J.
Sigl - V.Vokolek, Zpravodaj KMVČ IV/2, 7.
J.Sigl
26). NEPOMUK, okr. Plzeň-Jih
1977 - KULT: Chamská - výšinné sídliště a středověk. LOK: Naproti kapličce ev.
Vojtě oha,nad potokem Mnichovkou a nad kamenolomem; ZM 22-132 Nepomuk, 224 mm od V a 177
mm od S s .č. OKOL: Sběr K.Škrábka. NÁLEZ: Keramické zlomky, štípaná induatrie,mazanioe.
ULOŽ: AÚ ČSAV exp. Plzeň, přír.č. P 93/77.

A.Bene! - P.Braun

264. NEOOTELY hrad KOŠÍK, okr. Beroun
1976 - KULT: Středověk. LOK: Sporé zbytky hradu, na administr. mapě okr. Beroun
(Praha 1969) 347 mm od V a 273 mm od Z a.č. OKOL: Povrohový průzkum )O. 4. 1976. NÁLEZ:
Hrad byl téměř dooela zničen hlubokým lomem, který vyplnil takřka oelou ploohu ,hr~du,
z níž s& zachovaly jen nepatrné,cca 1-2 m široké úeeky při okrajích lomu a příkop v če
le dispozice. Sběrem byl získán malý soubor keramiky 14.- 15. atol. ULOŽ: AÚ ČSAV prso.
f reha, LIT: z č.j. 6578/76.
T. Durdík
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265. NEURAZY, ok.r. Plzeň-jih
1976 - KULT1 S tředověk . LOK: Zahrada u místní školy. OKOL:Při bagrování a úpra•ě ěá•ti pozemku na oeetu - eběr. BALEZ: Zlomky ker8111iky 13. - 16 . století (v d.ruhotn,m
ulo!ení ?). ULOŽ 1 Žinko•y čp . 94, Vlaetivědná sbírka V . Pomahače. K™ENT.oi1 Vee nále!ela
kl,ěteru v Nepomuku .
J.Pomahač

266. JravlZIC!, ok.r . Píaek
1976 - KULT 1

Pravěk,blíže kulturně

a

druhově neurčeno.

LOK1 1500 m ZSZ od Kolo-

redova, v poloze Jelení vrch. OKOL: Sběr 7. 2.1976 na okraji zaniklého lomu. NALEZ: Zloaek •ilno•těnn, nádoby a jeden zlomek mazanice. ULOŽ: M Píeek,př. č . 18/76. KOIIEllTÍ!: Ra
etarýoh mapách je zanesena další poloha Jelení •roh, 1000 m SZ od Koloredova.Z t,to po-

lohy tnádí B. Dubaký (Pravěk ji!~íoh
této polohy zatím negativní.

Čech,

1949,385)

pozdně

laténské

sídliště.

Prdzkum

J.Frohlioh - J.Kiohálek
1977 - a) KULT : Pozdní doba halštataká - mohyla(?). LOK: V oboi - při atav~ u
b'Tf. ohudobinoe, jižní ok.rej oboe. OKOL: Sběr J.Kučery z Píeku roku 1931 (?). 11.Ú.EZs 14
sl01111cil nádob (miaky, amtorka, obr. 64 1 5-8). ULOŽ:• Píeek, př.č. 88/77 - předáno.
J.Michálek

b) KULT 1 Knovízská, pozdní laténská. LOK 1 Oppidum č .kat. 1579, 1667. OKOL1
po or~. BÁLEZ: Střepy, fragment bronzového předmětu. ULOŽ: U nálezce.

Sběr

P.Břioháček

267. REZNAŠOV, o. Všemyelioe, okr. Česk, Budějovice
1976 - 1 ) KULT: Včteřoveká, hradiště. LOK1 Oatro!na mezi Vltavou a potokem Karlo•ka, 400 m SZ od vroholu Kozího vrchu, na ppč. 70/1. OKOL: Zjištění doaud neznMi,ho
hradiště a menší sondá! za účelem datování 3.10.1976. NÁLEZ1 Ba ěpioi oetro!ny umíetěná
akropole má oválný pddorye max. rozměrd 17 x 13 m. Před akropolí je předhradí, rozměrd
47 x 43 m, obráněné jednoduchým valem bez znatelného příkopu. V sondičoe na mírn,m SZ
evahu ak.ropole,aai 5 m od vrcholové plošinky,•ětěí množení zlomkll nádob z rané střední
doby bronzov, a mazanice.Jednotlivé střepy tého! etáří byly nalezeny též na okraji plošiny akropole (ve atěně malého staršího lomu) spolu se zlomkem okraje etředověk~ nádoby.
UL0!1 AÓ ČSAV exp. Plzeň, př.č. P 116/76. LIT1 J.Prohlioh, Reznašo•. Doaud neznMi, pra•ěké hradiště, Výběr z prací člend Hist.klubu při JČM v Čea. Bud~ jovioíoh, XIV,1977,65.
KCJIENT.oi: Další vý~kum lokality převzal dr. A. Benel.
J.Prohlioh
2) KULT 1 Viteřoveká, h.radiltě. LOK1 Tral Kozí vroh, ppč. 70/1, kat.území Vlemy•lioe; le• . odd. 205 e 1 a 205 e 4 les.epr,vy Všeteč; ZM 22-42), 116 mm od Z a 178 mm od
s a.č. OKOL1 Sondáž na lokalitě objeven, J.Frohliohem. NÁLEZ1 Keramika, pře•leny, masanioe, spálené Jruatky, uhlíky. ULO! s AO ČSAV exp. Plzeň, přír. č. P 116/76. LIT: Hlášen!
ň.j. 899/76 Plzeň.
A.Benel - L.H,jek
1977 - KULT: Pravěk - mohylové pohřebilti. LOK1 z,padně od pravěk~ho výšinn,bo
• trati Kořene~o (ob~. 58: plán 4 - sídliště, plán 5 - mohyly). OKOL : Prdzkum
25.6.1977. NALEZ1 Tři mohyly . LIT: K mohylM11 J.Burian, Tři doby břehd Lu!nioe,19<2,191
k výšinnému s í dlišti, A.Benel, BZO 19n, 97-99.
J.Prohliob - J.Miohálek
aídliltě,

9)

268. NISOVICE, olu'. StrAkonioe
1976 - KULT: Pozdně halšta1aké r10h.yly. LOK: Bývalý pozemek Vetíěkilv, dnes pole
vpravo od eilnioe z Volyně do .',1 t.-,ohc,vio, c<.: a 1950 m VSV od kapličky v Nišovicích a 550 m ZJZ od kÓty 627 m (Hora), 7 nsdm.v . 535 m. OKOL: Upřesnění lokalizace známého mohylového pohřebiště dne 15.10.1976 v doprovodu Miroslava Sebery z Nišovic, čp.)6.
NÁLEZ: Místa mohyl zkoumaných v letech 1921 a 1922 již nejsou v terénu patrná. LIT1 B.
Dubský, Pravěk ji!níoh Čeoh, 1949,259-261. KOMENTÁ~: V literatuře je lokalita pod označením Volyně, leží však ne katastru Nišovice.
J .Frohlioh
ppč.)23,

269 . NOVÁ VES U NEPOMUKA, olu'. Plzen-jih
1976 - KULT: Útvary podobné mohylám,středověk - sběr. LOK: Na etránkách,v prostoru mezi kótami 545 a 5)5, ZM 22-132 Nepomuk, 110 mm od Z a 120 mm od J s.č.OKOL : Prů
zkum údajných mohyl 20,5.1976 po upozornění K. Šlu'ábka, ředitel e OW Blovice. NÁLEZ: Ne
zalesněném vrchu,
severně od obce, ae na v šech svazích nachází několik set přírodních
útvarů podobných mohylám, někdy i v řadách (v západní čás ti kopce řady S-J, ve výobodn:í
části V-Z). Jde patrně o rozpad skalních žil, pravidelně s rozsypem kamenů na spádnici.
z jednoho útvaru získal K,Šlu'ábek tuhovou středověkou keramiku. ULOŽ: OVM Blovice. LIT1
Hlášení č.j.48)/76 Plzeň. KOMENTÁ~: V údolí severně od lokality leží snad ZSO ( pomístní
jméno Na Spáleným).
A.Beneš - P.Braun - L.Hájek
270. NOVŠ DVORY, olu'. Kutná Hora
1976 - a) KULT: Lineární, únětická a hradištní - sídliště; únětická - kostrový
hrob. LOK: Cca 1 km na sever od oboe, při SZ břehu potoka Beránky (objekty zaměřeny na
trasu průkopu); ZM 1)-32, 24 mm od V a 162 mm od S a. č . OKOL: Trasa dálkovodu, průzkum
na území okr. Kutná Hora VII.- VIII . NÁLEZ: Černozemní vrstva, 0,45 - 1,1 m mocná, zde
přetata v délce asi 70 m; průkop byl v době průzkumu již zčásti zahrnut, a nebylo proto
možné sledovat přesněji zahloubené objekty. Z jejího profilu byly sebrány na 4 místech
zlomky keramiky (body 1,3,4 - starší k. lineární, bod 2 - k. únětická a blíže neurčené
období k . hradištní). V téže poloze byl odkryt porušený hrob mladší k.únětické a kamenným závalem,který byl však zřejmě vyloupen.Z výbavy se zachoval jenom koflík klasického
typu a zabroušený oblázek sekerovitého tvaru, in eitu zůstala pouze dolní čáat špatně
zachované kostry. ULOŽ1 AÓ ČSAV, expedice Bylany. LIT: AÚ č,j . 5546/76.
b) KULT: Lineární, pozdní doba bronzová - sídliště. LOK: Mezi st. silnicí Praha
-Brno a potokem Klejnárkou, po obou stranách železniční vlečky Kutná Hora - Ovčáry (objekty zaměřeny . na trasu průkopu); ZM 13-)2, 11-13 mm od V a 188-196 mm od S e. č . OKOL:
Trasa dálkovodu, průzkum na území olu'. Kutná Hora VII.- VIII. NÁLEZ: Průkopem byl pře
lat jámový objekt k. lineární (keramika středního až mladšího stupně) a jámový objekt
z pozdní d.bronzové, z jehož profilu byly získány zlomky jehlancovýoh závaží a keramika
k. štítarské. ULOŽ : AÓ ČSAV, expedice Bylany. LIT: AŮ č.j. 5547/76. KCMENTÍ~: Objekt k.
lineární zřejmě souvisí se sídlištními objekty téže kultury, zkoumanými při záchranné
akci na přeložce silnice Malín - Čáslav v roce 1974.
I.Pavlů - M.Zápotocký
271. NOVÍ BYDŽOV, olu'. Hradeo Králové
· 1976 - KULT: Mladší doba hradištní. LOK: Kat. č. 1090, spolková cihelna (č. 1).
OKOL: Nález žáka ZDŠ Smidary J . Poddaného,následný terénní průzkum. NÁLEZ: Nalezena hradištní nádobka asi 10 cm vysoká s plastickou profilací na podhrdlí,jež je zdobena něko-
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likanáeobnými vpichy. Při naěem průzkumu 2.d ubna 1976 nebyly zjiltěny v profilu cihe lny
lá®' objekty, ULOŽ1 M Hradec Králová, př.č. 67/76. LIT : J . Sigl - V.Vokolek, Zpravodaj
KJIVČ IV/2, 8.
J.Sigl
272. I Ovf Dvim, o. Semice, okr, Písek
1977 - KULT: Pravik bes blillího určení . OKOL1 Revizní průzkum etarěíoh arohe ologickfch lokalit na kata•tru osady na základi informací Tomáěe Staňka. liÁLEZ1 a) V týdeníku Otavu lllI, ě,48, 1.12.1900, etr, 4 je registrován aroheologický nález, vyoraný
na poli u Bového O.ora , Nepochybni ělo o hrob : v popelnici přikrytá kamenem bylo nikolik
koetiček, 2 hliněn, nádobky a miaka,Poblíl dobytek ptieouoí výrostek Frantiěek Koo nálet
rozkopal nohou. Tomáě Staněk,k terý ae na nález pamatuje, jej lokalizoval na JV svah návrlí Zad.ní Pecky, tj , přiblilni do prostoru 800-900 m JJV od kapličq v oaadi. ~aaovi 1
polohovi odpovídá lokaliti nález zlomku jehly bronzové jehlice z aávrlí Čampula, tj . se
Zadních Pecek, který daroval v r. 1900 do M v Písku aemický říd.učitel Joaet Duda - vis
BZO 1969, etr. 96 . b) Podle Tom. Staňka byl za hrází rybníka Kopoovatý "kopeěek", který
byl v minulém století při úpravi pozemku na pole rozkopán.Byly tam údajni ěetné kameny,
•třepy a d&llí předměty. Podle tohoto popisu mohlo jít o mohylu. Místo le!í západni od
hráze rybníka na ppč. 544/1, na míetě nynějěího výběhu pro koně, 500 m západlii od kapličky v osadě. V kronice obo e Semic (str. 5) je záznam, !e pahorek se podobá •lehlé mohJ'le a !s jaou v něm "popelnice". Z lokality pochází pravděpodobně bronzový núamek (M
Písek, i.č. 29 ),nalezený vedle hráze blíže neuvedeného rybníka u Nového dvora (J,B. Woldfich, Beitrage zur Urgeechichte Bohmens III, 1886, 22 , Ta!. IX1 18,19). Není vyloučena
ani eouvislost e nálezy mohylovýoh bronzových předmětd v "pahorku aei 1000 k.rolru záp .
od vesnice" (J,L,Píě, Staro!itnoati I, 1900,150) . o) Tom.Staněk nalezl údajně na jejiob
bývalém poli, nad jejich stavením na svahu Zadních Peoek bronzovou jehlici, kterou mil
doma mezi hfebílcy a později ji někam založil. d) Podli zprávy v Otavanu XVl,č.14,1894,4
daroval do K Písek Arnošt Raymann bronzový nožík nalezený u Novábo Dvora. Z táto lokality v muzeu nó! není, je však pravděpodobná,že jde o nů! bez lokality pod 1.ň. 35 (etar,
A 42). Zachovaná dálka nože
je 90 mm, max. šířka 18 mm, •íla hřbetu 2,5 lllll. Při ěpiňo•
je otvor o průměru 3 mm (obr. 67 o).
J.Prohlioh
BOvf HERŠTEJN hrad viz NhčICE, okr . Domažlice
273 . ffRSKO hrad PAJREK, okr. Klatovy
1976 - KULT1 Středově k. LOK: Zříceniny hradu Pajreku. OKOL1 Z~žný povrchovj
průzkum dne 3.9. 1976. ÓLEZ1 Brad Pajrek byl založen v první polovini 14, atoletí. Pl-1
povrchovém prdzkumu konstatovaná aituaoe se v podstatných detaileob odlišuje od názort1
dosavadní literatury ·(naposledy D. Menclová: České hr~dy, Praha 1972). ID.avním objektem
hradu byla mohutná obytná věž,která je jednou s největěíoh v Čeobáoh. V prostoru vstupu
do ní (v prvém patře) byly zjištěny dodateěná zazdív.lcy. Na opaěná straně diapozioe byla
do nhoží obvodová hradby vložena drobná ětverhranná vížka.Stav jejíoh zbytlru i přileh14 fasády donjonu vyluěuje její interpretaci jako aohodiělov4 vížky, komunikaěně a donjonem spojená.Ostatní objekty,hromadíoí se při vstupní straně diepozioe,byly a nejvit ~í
pravděpodobností dřevěná.Od ostatní plochy rozeklanáho ekalnatáho hřebene oddflují hrad
dva příkopy. LIT: Z č.j. 6583/76; T.Durdík, K ohronologii obytných vě!í ěeak,ho atf-edověkáho hradu. A.rohaeologia hiatorioa 2, 221-228.
T.Durdík
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274. OBILN.<, o. Odrava, okr. Che b
1977 - KULT: Středov ě k. LOK: Na severním okraji oboe,50 m Ypravo od státní siloioe Che b - Sokolov, ve svahu nad cestou ze vsi k silnici; ZM 11-14 Cheb, 22 6 mm od Z a
249 llllll od S a. č . OKOL: Zác hr anný výzkum referentův při výkopu vodovodního řadu, podél
oeaty z oboe ke státní silnici. mLEZ : Středověká polozemnioe 2 x 4 m,delší osou orientovaná T-Z . Hl.pod povrchem 00 cm. S těny z přepálené mazanioe,uprostřed nádoba se znač
kou na dně, max. průměr ) 10 mm a fragmenty ze 14 nádob (l). - 14. stol.). ULOŽ: M Cheb.
LIT: J.Kohler,1905, Eine Ktu1de des politisohen tu1d Sohulbezirkes Eger, S.122 . KOMENTil:
První nález tohoto typu obydlí na Chebsku. První zmínka o obci k r. 1288 (Kornau - něm,
n&zn ) .
P. Sebesta
275. OBORY, okr.

Příbram

1977 - KULT: Knovízská. LOK: Poloha Hromádky, ZM 22 - 21 Příbram, 195-197 IJlll od V
č.; ooa 2 km VSV od oboe1 ppč. 1228/1, 122 8/2.
OKOL: ZáohraW1ý výzkum.
RÍLEZ: Ploěný odkryv knovízsk~ho žárového pohřebiště na skalnaté, k severu skloněné pol oze v nm. výšce nad 45 0 m. V uvedené sazÓně ( J. 8 . - 9,9.1977) bylo vyzvednuto 20 žárových popelnioovýoh hrobů (hroby č . 14-))), v ě t š inou mělce uložených, Nejčastějllím typem
po pelnice byla amforovitá zásobnice,bronzy (nale zené asi ve dvou pětinách celkového poč tu hrobů) prošly většinou hranicí. Výjime č ný j e nález hrudky grafitu. Pohřebiště patří
do vyspě lé knovízské kultury - Ha A. ULOŽ: AÚ Č SAV prso.Praha. LIT: Z č.j. 4696 /77, KOMENTÁA: Nekropole byla objevena na podzi m 1974 po orbě úhoru a prvních 13 hrobů vyzvednuto po č átkem roku 1975 .
J.H.rala
a )6 mm od S s.

I

276 . OBRUBY, okr, Mladá Boleslav
1976 - KULT: Volutová,vypíohaná,KNP?,neur č ený pravěk (mohylová ?),římská,pozd.ně
hradi š tní. LOK: Pole na mírném svahu s everně od oboe. OKOL: Sběr na polykulturním sídl i llti 21.4.1 976 (J.Fridrioh - Sl.Venol).NAL t~Z: Ke ramika,kamenné nástroje. ULOŽ: AÚ ČSAV
prso. Praha. LIT : NZ č .j. 2756/76,
Sl. Venol
OHEB hrad viz

PROSEČ,

okr, Chrudim

277. OKROUHÚ HR.ADIŠ~ hrad GUTŠTEJN, okr. Tachov
1977 - 1) KULT:

Středověk,

LOK:

Zříceniny

hradu

Gutětejna,

OKOL:

Zběžný

povrcho-

vý průzkum lJ,). 1977. NALEZ: Při povrohovém průzkumu bylo zjišt ě no, že poz~statkem pů

vodního hradu ze 14. století je v dnes patrném organismu se znač nou dávkou pravděpodo b
noeti pouze Těž se zaoblenými rohy. Vše ohna ostatní zdiva jeou k ní přistavěna ne spáru
a podle střílen s oboustranně se rozevírajíoími š paletemi vznikla nejspíše a ž v pokroč ile jším 15.stol. Celý hrad, na rozdíl od doeavadní oh představ (např, D, Menolová, Čeek ~
hr ady , Praha 1972 ), je složitým stavebním or ganismem,vzniklým v několika stavebníc h fázíoh, z niohž někter é je možno označit za z načně mladé (např.spodní pal áo, jehož pr ovide ' ný interiér byl z č ásti zasekán do nepravidelně vedené obvodové hradby). KOMENTÁ~:
Složi tá problematika hradu si vyžádá je š tě detai lní ho studi a a dal š í c h f áz í povrchov J hc
průzkumu.

T. Durdík

2 ) OKOL: Sbě r žáků M.Vítka, Vochov č . 255 a P. Smé kala , Vochov č , 133 ve vývratu
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na vnějěí straně hradeb, předáno 10.10. 1977. NÁLEZ : Zlomky keramiky a kaohld. ULOŽ: AÓ
ČSAV exp. Plzeň, přír.č. P 74/77.

A.Beneš
278. OLDIDCHOV, o. Dobev, okr. Písek
1977 - KULT: Sídliště - I. mladší doba bronzová, II. doba bronzová• středovik,
III. m.ladií doba bronzová, IV. mladší doba lat,nská. LOKt Okolí oaady (viz ní!e u I ••
IV.). OKOL 1 Sběry O.Koláře, Píaek,Gothaldova 1652, v únoru a březnu 1977. B.ll.EZt Sběry
síakáno několik eoubord1 I.- ooa 600 m JV od kapličky v Oldřiohově,západně od výškového
bodu 414 m: 7 zlomkd nádob, povroh hnědý, hlazený, materiál s pískem (obr. 471 1). II,·
ooa )JO m VVJ od kapličky v Oldřiohově, na svahu nad levým břehem potoka, vyt,kajíoího
z rybníka Sirotčí: 49 zlomlru keramiky,povroh většinou hnědý,korodovaný, materiál• pít•
kem (obr. 47 : 2, 4) . III.- aai 400 m JZ od kapličky v Oldřichově, na aever od rybníka
Sirotčí: 70 zlomlru nádob z mladší doby bronzov, (sídlišti objevil B.Dubaký, Pravěk jil·
niob Čech, 1949, 676-677) • jeden zlomek hrnce ze 13.atoletí (obr.471 3). IV.- tral Ko·
paniny, asi 800 m JJZ od kapličlcy v Oldřiohově,aeverně od hřbitova, na avahu k rybníku
Sirotčí: 17 zlomlru tuhov, keramiky (obr. 471 5-7). ULOŽ: li Píeek, pfír.č.1 I. - 23/77,
II.- 24/77, III.- 25/77, IV.- 26/77.
J.lliohálek
279. OPARNO, okr.

Litoměřice

1976 - KULT: Lat,neká, středověk. LOK t JV od obce nad nádra!ím (výaek topografiok, aekoe v publikaoi).OKOL1 Coa 400 exploatačních jam pro aurovinu na rotační mlfny ,
B.ll.EZ1 Polotovary rotačníoh m.lýnd. ULOŽ: M Teplice, č.přír. 26/76. LIT: J. Waldhauatr,
Keltak, rotační mlýny v Čeoháoh (rkp. pro PA).
J.Waldhauaer
280. OPillNY, okr. Tábor
1976 - KULT: Pravěk,mohyly. LOK: Lea U moravčí. OKOL: Prdzlrum 24.1.1976. IDEZ :
V lese U moravčí, vpravo od silnice z Opařan do Srlína, nad levým břehem říčky Smutné,
u výěkov~ho bodu 4)5,5 m n.m., 1250 m JZ od hájovny Opařany zjištěna skupina tří mohyl,
z niob! jedna - největší na vrcholu návrší je poru5ena starším výkopem ve středu (pr1m1,
10 a v. 1 m) a ostatní dvě, menší jsou poruAená. ULOŽ: Ulo!ení etar5íoh nálezd nezn&no,
J.Miohálek
281. OPOLANY, okr. Nymburk
1976 - KULT: Lineární, atředodunajek, mohylová, pozdně halAtateká, mladoř:ímsk~,
a mladší hradištní. LOK: Tzv."Soukupovo pole" na západním okraji vsi při výško·
vám bodu, ppč. 417/1. OKOL : Sběr po několikanásobn, hlubok& orbi. lÚLEZ: Střepy,mazani·
oe, atrueka, zvířecí kosti, štípaná induatJ:J..e, bronzov4§ Aídlo, zlomky broušených ka111en·
nýoh náetrojd. ULO!: AÓ ČSAV prao. Oškobrh, ~áatečně exp. Plzeň. LIT: BZO 1966 (č. 56a),
etřední

1977 - a) KULT: Vypíchaná. LOK: SZ okraj oboe, ppč. 450/1. OKOL: Sběr po or~,
NWZ: 3/4 vrtaná motyky ze zelen~ břidlice. ULOŽ: AÓ ČSAV prao. Oškobrh.
b) KULT: Bylanská. LOK: Stará pískovna "Na Horkáoh", ppč. )43/1. OKOL1 Zřícené
stěna pískovny . NÁLEZ: Ve zřícená stěně stará pískovny bylanský žárový hrob, jeho zbyt·
ky i pod stěnou. Nalezena téměř oelá miska se zataženým okrajem, č áat amfory e čer•enou
malbou na žl utém podkladě, několik zlomlru dokonale ep~lenýoh kostí. ULO!: AÓ ČSAV preo,
Oškobrh.
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o) KULT : S třední hradi š tní, mladořímeká . LOK: Západní okraj oboe, zahrada domku
p.Novotného, ppč . 36 4/ 4. OKOL : Terénní úpravy v zahradě. NÁLEZ: Hradištní hrob: zachráněna jen neúplná přezka a aei 1 / ) nádoby, v ornioi množství mladořímeké keramiky . ULO~:
AÓ ČSAV prao. Oškobrh .
P.Břioháěek

282. O~ECH , okr . Praha-západ
1977 - KULT : Doba římská . LOK : Na paro. č. 41/4 na ploše o rozloze přibližně 350
x 100 m provedena skr ývka ornice buldozerem. OKOL: Záchranný výzkum v prostoru etaveni~t~ nové silnice eev. od oboe Ořech,po pravé straně eilnioe směřujíoí do ~eporyjí . Akoe
probíhala od 10.11.1 977 do 24. 11.1977. NÁLEZ : ~lo o prostor, kde bylo už v předoh ázejí
oíoh letech při eběreoh na poli zjištěno osídlení z doby římské. V ploše, kterou se podařilo po ukrývce za č istit, bylo zaohyoeno
celkem 51 objektů, z toho větší počet jamek
po kůlech a železářekýoh pecí. Pro nepříznivé počasí koncem listopadu byl výzkum 0111ezen
na prozkoumání jenom ně kolika objektů a na přesné zaměřeních všech, které byly zjištěny.
V jihozápadní č ásti skryté plochy bylo před lety zřízeno fotbalové hřiště a zatím nebyla odstraněna navážka, kter á je vyrovnávala. Je proto velmi pravděpodobné, že další objekty jsou zde dosud překryty a nemohly být rozpoznány;jde o prostor položený výše a ve
vět ší vzdálenosti od potoka. Z objektů, které se poda řilo identifikovat, byla prokopána
j edna zahloubená ohata, obj ,č . 8, s kůlovou konstrukoí o rozměreoh 3,20 m x ),16 m. Železářská peo, obj, č , 44, byla prozkoumána č áste čně a zj ištěno, že jde o běžný typ mal~
zahloubené železářsk é pe ce z doby římské, e rozbořenou v ě t ší částí klenby a zachovaným
velkým koláč em železné lupy ( vněj ší prům . )2-36 ~m - síla stěn 10 cm), Dosud nezkoumaný
obj ekt 14 tvoří v ě tš í oválná jáma, která ukazuje s největ ší pravděpodobností při povrohovém zač istění na baterii že lezářských peoí . Částečně byl začietěn objekt 48, rovně!
peo. Dále bylo zaznamen án o oelkem 12 jam (1. ), 5, 15, 35 , 36 , 37, 38, 39, 41, 42, 49)
ee stopami po ohni,patrn ě zbytků pecí . Nelze zatím říoi,zda byly všeohny železářeké,ne
bo\ nebyly blíže zkoumány. Jámy různých tvarů ee vyskytly rovněž; jsou zatím tři: 6, 7,
31.Poelední byla vybrána. Zbývající objekty tvoří 31 kůlových jamek,ze kterých bylo zat ím prozkoumáno celkem 12 (č. 21-30,32-33), Velmi dobře se rýsují v podloží svým pravidelným kruhovým půdorysem, jenž nepřesahuje prům , 45 om. Kůlové jamky č . 21-29 předsta
vují zbytek půdorysu nadzemní pravoúhlé stavby. Na základě nálezů,především poměrně bohaté a oharakterieticky zdobené kolekce keramiky ze zahloubeného objektu 8 a z jámy )1,
lze datovat zachycenou část osady u Ořecha do starší doby římské.Dosavadním výzkumem ee
pod ařilo zachytit okraj sídli š tě,ležící nejblíže k potoku.Kromě železářských pecí a j81D
různého typu podařilo se objevit také pozůstatky vět ší ch nadzemních staveb a dílenských
prostorů.Na základě sběrů keramiky na okolních polích lze však usuzovat na vět ší rozsah
osady i del ší chronologioké trvání až do mladší doby římské.Na záchranné akci v Ořechu
ee podílel tým protohistoriokého oddělení, jako asistent výzkumu zde působil V. čtverák
a celkovou situaci zaměřil A.Majer. ULOŽ: E:xpedioe AÚ ČSAV Závist. KOMENTi~: Pokračová
ní výzkumu v rooe 1978 na základě smlouvy e investorem.
K.Motyková
28). OSTROH, o. Poustka, okr. Cheb
1976-1977 - KULT : Středověk. LOK: Ves Ostroh 5 km výoh. od Františkových Lázní;
hrad Seeberg stojí na ostrožně nad Hazlovským potokem (dříve Seebach) na ppč , 21-26; ZM
11-13 Hazlov, 47 mm od V a 169 mm od S e . ě. OKOL : Předstihový záchranný výzkum, poža~ovaný v projektu opravy hradu, v souvislosti s geologickým průzkumem, N.Ú.EZ: V prostoru
hradu bylo vykopáno oelkem 21 eond . Byl získán profil nádvořím V-Z a odkryty zÁkladové
s páry všech budov. Na západním a jižním okraji oetrožny nalezen základ obvodové taraení
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sdi na euoh o, datovaný do poč átku 15. století. Pod arkádou zbytky rozrušeného pravikého
objektu e rragnienty keramiky lidu kultury popelnioovýoh polí . Před hradební zdí, uzavírajíoí nádvoří, nalezen příkop• oporou pro padaoí lávku u gotioké branky, zasypaný při
reneeanční pře etav bi,p ouž it jako mrchoviště () kostry skotu). Na předhradí ( sonda 2/77)
byla naleze na na podložní akile kulturní vrstva s keramikou 1).etol. ULOŽ 1 M Cheb. LIT:
D. Menol ovi, České hrady I, 1972 , 98.
P.Šebeeta

OSTRÝ

tvr&iětě

viz RPETY, okr. Ber oun

I

I
I

284.

OTROČ ÍN,

o.

Těchlovice,

okr. Tachov

1976 - KULT: Pozdně halštatská hradiště.LOK: Jižně od O tročína nad údolím Otroěínekébo potoka1ZM 11- 4) Bor, 56 mm od V a 123 mm od J e.ě. OKOL: Zjiělovaoí vft:kum novl objevsné lokality . NÁLEZ: Hradiétě bylo vybudováno na ostrožně nad údolím Otroěínaké 
ho potoka 1 její sz a záp.strana spadá strmě do údolí a jižní rovně! strmým svahem k besejmennému levému přít oku O tr očínsk é ho potoka. Prostor hradiště je vymezen nízkým kamennt,:,. valem, který obklopuje horní část ostrožny. Zjišlovaoí sondy byly položercy &a valem
na SZ strani hradi š tě, v nejvýše položen~m místě a za valem na opyěi hradišti . Zlomky
keramiky byly roztroušeny v hloubce 20-JO cm pod dnešním povrchem. Kulturní vrstva ani
objekty nebyly zjištěny . ULOŽ: ZČL!. Plzeň, P 20/76 .

I
I
I

I
I

I
PAJREK hrad viz ffRSKO , okr . Klatovy
285. PASEKY, o. Tálín, okr . Pí eek

I
I

1976 - a) KULT: Pravěká mohyla.LOK1 200 m SSZ od samot Karvaěiny,na ppč.1266/1 ,
15 m jižně od kÓty 428,2 m. OKOL: Průzkum Jl.1.1976. BWZ: Mohyla s propadlým středem,
vroholová plošina skloněná k západu .
b) KULT : Pr av ěká mohyla. LOK: 850 m ji!ně od samoty Karvašiny, na ppč. 1215/1.
OKOL: Pr~zkum Jl. 1 . 1976. NALEZ: Velká, mírně porušená mohyla.
J.lrohlioh - J.Miohálek

I

o) KULT: Prav ěk á mohyla. LOK: Lesní trat Nad Beránkem, ppě.1096, ooa 2930 m tJZ
od kapli ě ky v Ódraži. OKOL: Průzkum 5.7.1976. NJLEZ1 Jedna mohyla na prdaeku (západni od
samoty O Beránka), o prům. oo a 8 m a v. 0,6 m, je porušena ve stfedu proraženou oeetou1
• profilu na obou stranáoh jsou patrny kameny konatrukoe mohyly, na aev. polovině etojí
dvojitý buk . Mohyla leží v nedm. výšce 490 m.
d) KULT : S tředověk - ZSO. LOK1 Lesní tral Pálčice (U vysokého mezníku), na ppě.
1200, 2)0 m západně od hráze zaniklého rybníka v ZSO (na k.ú. Odra!), těsně u oeaty, na
le•ém břehu potdčku, 5 40 m ZJZ od kÓty 516,7 m (Drnddk) a )JOO m ZSZ od kapličky v Odra!t. OKOL : Nalezl při úpravě cesty na podzim 1975 p.J.Kalý z Karvaěin u Odra!e a prdzlrull
autora zprávy 5.7.1976. N.ÚEZ: Při úpravě oeaty,jak bylo zjiAtěno při průzkumu, byl porušen středověký sídlištní objekt, situovaný těsně na levém břehu potděku,tekouoího dále východním směrem přea ZSO Pálč ice. Objekt je zahloubený do žlutého jílovitého po4lo!í a je vyplněn maatnou šedočernou zemí e vypálenou maaanioí, uhlíky a zlomky velké ~uhov, zúobDioe . Nalezeno: zlo.mky mazanice, 26 zlomkd velké tuhové záaobnioe,pr'llm.okraje
ooa )80 mm, s kyjovitě cesíleným okrajem, pod ním na těle vodorovné plaatioké !ebírko
a pod ním pá• širších vodorovnýoh rýh. Ve dvou zlomoíoh reparační otvory, v jednom vl ií
část lelezného spoje ( nýtu). Na vnitřní straně zásobnioe nalepena vrstvička dehtu (smoly? ) ; patrně pdjde o objekt s výrobní funkoí (obr . 461 1-4). ULOl: M Písek, pf.ě.4/ 76 .
LIT: K lokalitě viz l.Roubík, Soupis a mapa zaniklých osad v Čeoháoh, Praha 1959,51, č.

I

I

I
I
I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

99
14 (Pilěioe).
k.ú. Ódra! .

KOIIEBTil1 Zjištěný objekt leží

asi 500 m z,pad.ně od středu ZSO Pál.čioe,

J.Miohilek

286.

P.ůlINKA,

o.

Ratboř,

okr. Kolín

1976 - a) KULT1 Neolit,eneolit. LOK: Vpravo (severně) od železniění trati Kolín
- Ledeěko nad Súavou, hned za železničním viaduktem přes údolí Chotouohovek,ho potoka,
pole v trati "Na atráníoh" mezi vrstevnicemi 280 a 287,5 m, zhruba okolí bodu na ZII 13-32 Kolín, 202 mm od V a 135 mm od S a.č . OKOL: Ter~nní průzkum a sběr dne 21. 4. 1976.
ÚLEZ: Střepy,mazanioe,štípaná industrie (4 ke), ULOŽ : RIi Kolín,přír.ě. 4/76. KOIIEli'.rÍAr
Podle popisu Fr. Dvořáka by bylo možná ztotožnit tuto lokalitu s jeho bylanským sídlil~
těm v poloze "Ba hédskýoh peoíoh" či "Na Homoli". Viz Dvořák, Pravěk Kolínska,1936,78f
1)1.

b) KULT : Štítarský typ, bylanská. LOK : Vpravo (západně) od silnice Kolín - Pašinka, tra¼ "Nad kapličkou", pole ppč. 246/1 a 252/1 (stav z r . 1966 ) , tj.ooa okolí bodu
na ZII 13-32 Kolín, 209 mm od V a 106 mm od S a.č. OKOL1 Terénní průzlrum na trase dálkového potrubí dne 14. září 1976, NWZ : 9 sídli štních objektů a kulturních vrstev(?) po
obou stranách rýhy pro potrubí v déloe 190 m. Číelov~ objektů od západu k východu.Objekty 1,3-9 se nacházely v jižní stěně rýhy , objekt 2 v severní stěně rýhy . Objekty 1- 7
(aídl. jámy, kult. vrstvy) obsahovaly střepy štíta.rekébo typu, obj. 8 (polozemnioe) bylanskou nádobu, střepy, zvířecí kosti, mazanici, strusku a kámen, obj.9 (eídl.jtlma) byl anské střepy, mazanici, zvířecí kosti a kámen. ULOŽ: Rl4 Kolín, přír.č. 9/76. LIT: ID.áěení AÓ Praha č.j. 6625/76. KOMEN~: V případě kulturních vrstev jde asi o zbytky aídlištníoh objektů,silně porušených orbou. Zařazení některých objektů je nutno brát• rezenou vzhledem ke kvalitě získaných vzorků.

287. PAŠOVICE, o . Hosty, okr. České Budějovice
1976 - KULT: Neur čeno,mobyly. LOK : Pašovické Březí, 1 km SSZ od kaple v Pašovioích a 250 m JV od samoty U Burdů, ppč. 208/2 , 210/1. ZM 22-433 'rýn nad Vltavou, 74 mm
od Z a 103 mm od S s.č. OKOL: Průzkum a registrace mohylového pohřebiště dne 9.11.1976.
HWZ: Při jižním okraji lesa Pašovické Březí asi 11 většinou neporušených mohyl velkých průměrů při relativně malé výšce. Pouze jedna mohyla je prokopaná příčnou sondou.
ULOŽ: AÓ ČSAV exp.Plzeň, přír.č. P 118/76. LIT: lil.ášení č .j. 900/76 Plzeň . KCJ.1.ENT.(J\s Na
poli jižně od mohyl získána sběrem středověká keramika.
A.Bene~ - L.Hájek
1977 - a) KULT: Střední doba bronzová - mobylo•6 pohřebiště. LOK:Pašovioký lee,
600 m JJV od dvora Rudolfov (obr. 4: 5). OKOL: Průzkum 11.6.1977. NWZ: Skupina asi 16
moh;yl,některé porušeny staršími výkopy a dalšími zásahy. Nadm.v . 405-409 m. ULOŽ : Z t6to
lokality pooházejí nejspíše nálezy, uložené v M Týn nad Vlta•ou.
b) KULT : Střední doba bronzová, doba halštatská - mohyla. LOK: Přibližn~ místo
zničen~ mohyly u oeaty z Pašovio do Hostů,severně od lesa Kopcová, na býval6m poli p.M.
V~lka u kÓty 459 m,aai 1600 m JZ od kapličky v Hosteoh (obr. 58: plán 3). OKOL: Prdzkum
25.6 .1977. ULOŽ : M Bechyně. LIT: J . Burian, Tři doby břehů Lužnice, 1 922 ,14-15, A.BeneA,
Muzeum keramiky v Bechyni - Katalog pravěk~ sbírky, ZpČSSA 1966, Suppl6ment l, 6-7 ,
J.Frohlioh - J.Miohilek
288, P~TROVICE, o. Osek, okr. Strakonice
1977 -

KULT : Mladší doba lat6nská -

sídliště .

LOK: Nad levým

břehem

Rojiok~ho
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potoka, aei 500 m SV od kapličky v osadě a 250 m SZ od samoty Vě trov; ppč. 234/1. OKOL :
Prdzkum a sběr 13, 5. 1977, NÁLEZ : Sběrem ověřena exietence e ídliště, zkoumaného B,Dub•k:fm; z!•kány zlomky tuhové keramiky. ULOŽ : M Píeek,př. č .146/77. LIT : B.Dubský, La Ten,
jižních Čech, 1932 , 115-116
J ,Michálek
289, PÍ SEK, okr. Písek
1976 - a) KULT: Laténská, pravěk. LOK: Návrší Pakšovka ( dříve Pakešovy sady ) na
JZ okraji města .OKOL 1 Povrchový sběr 25 .1 . 1976 a 27. 2.1 976 na ekrývoe pr o stavbu rodinných domků . NÁLEZ: Zlomek podhrdlí e částí výdu tě (latén) a nevýrazné střepy (pravě k );
zvířecí kosti . ULOŽ: M Písek, př . č . 168/ 77 .
J . Prohlich
b) KULT : Mladší doba laténská - aídliště;středov ěk - sběr. LOK: Západní návrší,
JV od rybníka Beránkovec, smě rem ke etátní silnici Písek-České Budějovice,jižně od Písku, parc .č. 1194/1-2 , OKOL: Sbě r žáka gymnázia v Pí sku O .Koláře ( Písek, Gottwaldova ul ,
1652 ). NÁLEZ: 21 z lomků tuhové keramiky z mladší doby laténské - zlomky misky a mírně
zataženým okrajem, zlomky stěn ee svislým hřebenování.m, zlomky stěn hrnců a větší poče t
pozdně středověké keramiky (obr, 48: 1-7). ULOŽ : M Písek, př. č. 183/ 76 .
c) KULT : S tředověk - sbě r.LOK: Pole asi 1000 mna sever od severního okraje mě 
sta, v trati Nad skalami, pod jižním okrajem lese Hřebíč ek. OKOL : Sbě r M.Holíka a J .Pcláka,žálců ZDŠ v Písku, NÁLEZ : Soubor keramických zl omků; několik okrajů a stěn nádob ze
13.- 14. etol. nasvědčuje existenci vesnického eídli§tě, převážná č ást souboru patř! 15.
- 16.etol. a byly na pole patrně vyve zeny. ULO~: M Písek, př . č . 31/ 76 .
J .Michálek
1977 - a ) KULT: S t řední doba bronzová - hrob(?) . LOK: Zahrada vily Zdeňka,ppč.
1613/8 a 1614 / 4, Lesní ul.(pod lesem Amerika). OKOL: Sběr O . Koláře a nález p.Če.rka (br.
náramek). NÁLEZ: Tři zlomky nádob, p.hnědý, tuhovaný, materiále pískem; bronzový náramek oválného tvaru, s tě lem téměř kosočtverečného průřezu, konce zahrocené,tmavozelená,
místy stržená patina, místy hnědá hlinitá krusta, průměr 76 x 45 mm (obr. 58: l); společně nalezeno 5 středověkých zlomků nádob. ULOŽ: M Písek, př.č. 74/77.
b) KULT : Mladší doba laténská - středověk, sídliště. LOK: Pole asi 55 0 m ZSZ od
samoty Šobrovna a 350 m severně od státního hřebčína v Písku. OKOL: S běr O.Koláře v roce 1976 a 1977. NÁLEZ: 39 zlomků tuhových nádob. ULO~: M Písek, přír. č . 27/ 77,
J,Michálek
c ) KULT : S tředověk - novověk;hřbitov.LOK: Východně od kostela Narození P.Marie ,
JZ nároží č p . 43 (budova děkanského úřadu). OKOL: Výkop rýhy pro kabel v č ervenc i r.
1977. NlLEZ: Rýha (ě . 60 a hl,70 cm) prolala jámu d. 285 cm a nezjištěné hloubky (2 , 1 ro
od rohu budovy).Byla vyplněna úlomky lidských kostí . KctdENT!li: Nepochybně jde o druhotně uložené pozůstatky pohřbených ne hřbitově u kostele P.Marie, který byl zrušen v r oce
1549 (J .Soukup, Soupis pam.hist. a uměl. v okrese píseckém, Praha 1910,203). Kosti byly
do jámy uloženy patrně až při některé z pozdějších úprav terénu kolem kostela.
při

J .Frohlioh - J.Miohálek
d) KULT: Středověk . LOK: Alšovo náměetí,před čp.4/19. OKOL : Povrchový sběr v r.
1977 ve výkopu pod ohodní kem. NJLEZ:Okraj tuhové zásobnice (obr.58:2),zlomek etěny a dna
jiné nádoby a zlomek stěny další nádoby s ohlazenými lomy. ULO~ : M Píeek, př. č . 545/77,
J.Frohlioh
e ) KULT : S tředověké zlatodoly. LOK: Lesní část Havírky,ppč . 2374, vých.od Semic,
OKOL:Průzkum svazarmovskýoh potápěčd píseckého klubu Nekton ve spolupráci s AÓ ČSAV v 1,
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1975 - 1977. NÁLEZ: Ve střední č ásti hlavní řady stařin prozkoumány tři šachty. V jedné
z niob bylo z původní hloubky 4,6 m proniknuto do hl.16,5 m· a dosud nebylo dosaženo dna.
Dole má šachta profil 160 x 70 cm. Další menší šachtice byla zdokumentována kompletn~.
Je 5,5 m hluboká a má profil 120 x 140 cm.Ze ěaůhet a štol byly ze zá.sypového materiál.u
•ybr!l.ny zlomky keramiky pravděpodobně již ze sklonku 13. stol., či z počátku 14. stol.,
většina střepového materiálu pochází z 16. atol. Dále zde byly úlomky železných hornických nástrojů, hliněný kahan (v. 21 mm, prům. dna 65 mm), zvířecí kosti, uhlíky, úlomek
křemene e viditelnými zrníčky zlata a ohněm opálená jalovina.V porušených částech odvalů a šachet byly nalezeny vedle střepů nádob též uhlíky a zlomek hliněného kahanu (v,22
mm ). - Na svahu pod hlavní řadou šachet zjištěny stopy kovárny,kterou tam dokazuje přes
10,75 kg kovářské etrusky (určení dr.Pleinera),Spolu s ní se tam vyskytovaly zlomky nádob,hornickýoh nástrojů, drobné železné předměty, hrudky vypálené hlíny a četné uhlíky,
Výzkum v Havírkáoh je prvým archeologickým výzkumem středověkých zlatodolů v ČSSR. Jeho
provádění probíhá za odlišných podmínek než jaké jeou při zkoumání běžných aroheol. ob•
jektů. Výzkum v Havírkách uskutečňují mladí nadšenci, kteří jako potápěči Svazarmu pronikají do zatopených hornických stařin, vodu z nich vyčerpávají, po lanech se spouštějí
do šachet, sut z niob vynášejí v kbelíkáoh, prohlížejí, vyčištěné podzemní prostory totogre.fují a měřičsky dokumentují. Veškeré tyto namáhavé práce provádějí téměř zdarma.AÓ
jim přispívá k úhradě jen části výloh. Dosažené výsledky výzkumó v Havírkách podstatně
roz šiřují přínos montánní archeologie k poznává.ní odvětví práce,která významně ovlivňo
vala ekonomický a sooiální rozvoj, ULOŽ: M Písek,AÓ Praha. LIT: NZ AÓ ČSAV,č.j.3280/76,
2758/ 77, 4187/77, 573/78; J. Frohlich - J. Kurz, Středověké zlaté doly Ha•írky u Písku,
Studie z dějin hornictví, N'IM, v tisku.
J.Kudrnáč - J.Frohlioh - J.Kurz
f) KULT: Rýžoviště zlata blíže kulturně neurčené. LOK: Píseoké hory, vých. a JV
od města. OKOL: Registrace rýžovišt na katastru města v r. 1977. NÁLEZ: a) Sejpy na potoku vých. od eamoty U Vodáka, na lesní ppč. 2458. Tvoří pásmo 300 m dlouhé a mu. 20 m
š iroké. Sejpy dosahují max. výšky 2 m. b) Sejpy na obou březích Mehelnického potoka na
lesních ppč.2373, 2374, 2377. Začínají ne okraji leee 100 m JV od hájenky Havírky a táhnou ee proti proudu v délce asi 700 m. o) Sejpy při malém potůčku v údolí U ev. Jana
pod Nešpůrkou, těeně již. od zlatodolů Havírky, na lesní ppč. 2344. d) Sejpy na dalším
potoce asi 200 m již. od předchozí lokality, na lesní ppč. 2314, Další rýžoviště na katastru města již zanikla: na levém břehu Otavy proti Starým lázním a při potoku Jihru.
LIT: J.Frohlioh,Rýžování zlata v okolí Píaku,Výběr z prací členů Historického klubu při
JČM v Českých Budějovicích XV, 1978, 94-95,
J.Frohlioh

290. PIVKOVICE, okr. Strakonice
1977 - KULT: Pra•ěk - mohyla(?). LOK: Bývalý les p. Vojty z Chrástu, ppč. 381,
750 m JZ od kapličky v Pivkovicích; nadm.výška 550 m. OKOL: Prózkum na základě literární zprá•y dne 18.11.1977. NÁLEZ: Nejistá mohyla, LIT: Náš domov V, Vodňany 1927 (říjen),
č . 9, str. 8; AÓ č.j. 238/31.
J.Frohlioh - J. Miohálek
291, PLZEi - Bílá Hora, okr. Plzeň-město
1976 - KULT: Středo•ěk, ZSO, LOK: Pole v trati Pod zručskou cestou,u zlomu vysoké terasy na le•ém břehu Berounky;ZM 12-33, 131 mm od z a 175 mm od J s.č. OKOL: Sběr
l 4, a 27.3.1976. NÁLEZ: Keramické zlomky. ULO~: AÚ ČSAV,exp.Plzeň, přír.č. P 1/76. LIT:
Hlášení č.j.615/76 Plzeň, KOMENTÁ~: Lokalita souvisí se zaniklou tvrzí Roudná.
A.Beneš
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292 . PLZEl - Bukovec, okr, Plzeň-město
1976 - KULT: Pozdně halštatská a slovanská. LOK: Spálený vroh, hradiště. OKOL:
Revizní průzkum známé lokality, sběr. NILEZ: Zlomková keramika z prostoru vnitřního valu. ULOŽ: ZČM Plzeň, P 13/76. LIT: K lokalitě: J.Maličký, PA XLIII, 1947-8, 34,
D.Soukupová
293, PLZE~ - Roudná, okr. Plzeň-město
LOK1 Ppč. 12 103/1
bylo objeveno a čás
tečně narušeno magnetometrickým průzkumem v areálu budoucí fakultní nemocnice.Na podzim
byl zahájen záchranný výzkum jednoho z narušených objektů, NllEZ:Sondážním ověřením magnetiokých anomálií, k+.eré prováděli pracovníci n.p.Geofyzika Praha, bylo narušeno aedm
pravěkých sídlištních objektů, Následný záchranný výzkum odkryl půdorys zahloubené chaty. V zásypu chaty bylo značné množství mazanice a zlomkové keramiky. ULOŽ: ZČM Plzeň,
P 22/76, KOMENTÁ~: Starší nálezy bez bližších nálezových okolností z roku 1927, inv. č.
P 11780-11907. Výzkum bude pokračovat v dalších letech.
D.Soukupová
b) KULT: Střed ověk, LOK: Za všemi Svatými,na mírném svahu obráceném k severu do
údolí, ppč. 11698; ZM 12-JJ Plzeň, 82 mm od Z a 134 mm od J s.č. OKOL: Záchranný výzkum
narušeného objektu při průkopu pro teplovod. NÁLEZ1 Výzkumem zjištěna kulturní vrstva
v délce 40 m se čtyřmi zahloubenými objekty. Objekt 1 byla zahloubená chata se zbytky
spálené dřevěné konstrukce.V zásypu byla zlomková keramika zl.pol . 13.atoletí, zvířecí
kosti a mazanice, Objekty 2 a J byly zahloubené jámy mísovitého tvaru, obaahujíoí zlomkovou keramiku, objekt 4 odpadní jáma, obsahující keramiku 15.století. ULOŽ: ZČM Plzeň,
HA 6/76. LIT: F.Frýda, Polozemni oe z Plzně-Roudné, Archeologia hietorica III.
1976 - a) KULT:

na mírném svahu

Pozdně

sklánějícím

halštatská,

časně

laténská,

se k jihu do údolí Mže. OKOL:

sídliště.

Sídliště

Fr.Frýda
1977 - a) KULT: Mezolit. LOK: ZM 12-333 Plzeň, 173 mm od Z a 108 mm od S s. č.
OKOL: Sběr O.Jíši z exp.AÚ Plz eň 10.1.1977. NILEZ: Klínové rydlo - škrabadlo na úštěpu,
šedě až bíle patinovaný pazourek, dl. 34 mm. Basální zlomek čepelky z valounu morénové
hlízy ~edohnědého, nevýrazně patinovaného pazourku, dl. 31 mm. ULOŽ: AŮ ČSAV exp.Plzeň,
přír.č. P 86/77. KOMENTÁ~: Určení a popis podle dr.Sl.Vencla.
A.Beneš
b) KULT: Eneolit, pozdně halštatská - čaeně laténská, sídliště, LOK: Areál výstavby fakultní nemoonice, jižní úbočí Mikulky. OKOL: Předstihový záchranný výzkum, pokračování výzkumu z r. 1976. N~LEZ: Plo šným odkryvem prozkoumána plocha 40 x 39 m, zjištěno 379 zahloubených objektů, z nich dvě polozemnice, základové žlábky a kdlové jamky
dvou velkých nadzemních etaveb,dále kůlové jamky blíže neurčené. V objektu 157/77 nalezena eneolitická pazourková šipka, ostatní materiál z objektu 157/7 7 přísluší do období
HD/LA. ULOŽ: ZČM Plzeň, prehistorické oddělení.
D.Soukupová
294 . ffiOVIČKY, o. Ohníč, okr. Teplice
1976 - KULT: Lineárna. LOK: Poloha Tuchlov, 250 až JOO m od križovatky cieat Te plice-Bílina a Tuchlov-Ohníč smerom na Teplice. OKOL: Sí dlisko rozrušené v priebehu budovania dialnice TepJ1ce-Bílina, NÁLEZ: Črepy z nádob,zlomky kamenných čepelí a drvič ov
obilia z profilu objektu 1/76 a z oljektu 2/76.Príraetkové čí sla materiálu B 22 a 23/76.
ULOŽ: Aroheol.odbor KM Teplice eo sídlom v Bílina.
P. Budineký
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295 , PODRAŽNICE , o.

Horěoveký

Týn, okr. Domažlioe

1976 - a) KULT: Milavečská,mohylové pohřebiětě. LOK: Nová obora II,U louky ppč.
2177 (lee), OKOL1 Systematiokj výzkum, sávěrečné sezóna, NÁLEZ: Místo plánovaných tří
mohyl prozkoumána pouze jedna, protole lesní správa nedovolila odle•nit vě těí plochu
1 předmý tním porostem . Mohyla 9: prwn. Bm a v . lm. Obsahovala pravidelnou elip•ovitou
oentráJ ní kamennou •tavbu o rozm. 4 x 3 m, z několika vretev kamenů nad eebou kladenfch
tak,!e tvofily téměř klenbovitou atavbu. Ze záp.atrany kameny chybily al témě ř ke •~řa
du ,tavby a zde tvořily jakoby vohod do atřední části,protole zmněrnou poruc hu bylo mo!no vylouč it. V této hlinitá střední č áe ~ 1 ee naělo více keramiokýoh zlomktl ee starými
lomy, ale bez okrajů a výzdoby, Po odebrání kamen~ ze stavby nad úrovní ee ukázalo, l~
obvodová kameny stavby ae pod ní zahlubovaly až 0, 60 m, kde leželo plošně několik ve lkfoh kamennýoh desek. Ve blouboe 0,20 m pod úrovní u eev,atěny nalezeny zlomky keraciq
a bronzový nůl e plochou rukojetí ae dvěma otvory pro nýty. Přestože podle nálezů 510 o
mil ave č ekou mohylu, nenalezeny ani spálené ani nespálené koeti,pouze u dna · atopy apálenáho dřeva. ULOŽ: AÓ ČSAV prao, Praha, LIT: NZ č,j. 4271/77 ,
b) KULT1 Pozdní d, bronzovi (RB). LOK: Hradiš tě Zámek (Sohloeaberg), p pč. 2209 ,
na skalnatém o•trohu nade vaí, OKOL: Syetematioký výzkum (pokračování a závěr výzkumu).
ILÚ.EZ: V roz~ířené sondě II/76 ( pokračování sond I/75), o rozměrech 6 x 6 m, navazující
na loňskou sondu v jižním smě ru podél valu se ukázala v horní vratvě kamenn, deetrukoe,
patrně
z koruny valu aei v ě íři tří m, Po odebr ání pěti podložních vrstev tmavé hlíny
1 neobyč ejně velkým množatvím keramiokých zlomků byl potvrzen pů,~dní předpoklad , že tu
jde o chatový objekt, jehož SZ obvodová stěna byla zahloubena a u JZ bylo zahloubení
jeAtě zdůrazněno úzkým rovným žlábkem
na vnitřní straně. Zakulacené núo!í mezi těmito
stěnami bylo zesíleno soustavou čtyř kůlů z vněj ěí strany.Tak6 núo!í mezi SZ a SV stě
nou bylo patrně zakulaceno, bohužel dalěí průběh SV etěny nebylo lze bezpečně zachytit,
protože kamenný destrukční zával doeahoval až na úroveň podlahy. Právě tak nebyla zjistitelná JV stěna chaty,protože celá tato čáet objektu byla odbourána hlubokou jamou. Dá
ee eice předpokládat,že jáma patrně nebyla součástí chaty, před zpracováním keramiky ae
,ěak nejeví č asový rozdíl mezi keramikou z podlahy ohaty a z jámy.Kamenná destrukce valu ee eeeula po výoh,evahu jámy až na její původní dno,právě tak jako na podlahu cha ty.
Ra ní nalezena řada deseti etojícíoh a ležíoích jehlanoovitýoh zával! vedle části dobře
zaohcvaná vypálená podlahy (ohniště ?).Uvnitř jámy u dna severní stěny le!ela velká mazanicová kra do čer vena vypálená hlíny amorfního tvaru, kolem velké kameny a pod krou
hromádka epálenýoh a nespálenýoh zvířecích kostí .Nad krou ee nalézaly velké kusy nádob,
bronzová šidélko a tyčinka. Ve výplni byly tak6 velká kusy zuhelnatělého dřeva .Při čiš
tění podlahy chaty se ukázalo,že 2 větší jamky v blízkosti SV náro!í jsou pravděpodobně
obilnice, poněvadž jejich č erná výplň byla plná zuhelnatělých obilných zrnek, nejspíše
pěeničnýoh. V jejiob blízkosti nalezen zlomek drtidla, obklopenáho dal šími zlomky a kameny a pod nimi le!elo bronzov6 kopí ee zbytky dřevěná násady v tulejoe. Ve vrstvě nad
podlahou se kromě keramiky nacházely další drobná bronzové předměty,ploohé kroužky(tzv.
Ringgeld), zlomk;y jehlio, ovočky, kuželovitý knoflík. Podle výsledlcil foefátová analýzy
(odběr vzorků na ploše 40 x 60 m) se zdá,že 1 ostatní objekty sledují vnitřní stěnu valu v celá jeho déloe,takže ee dá předpokládat, že i ostatní příp.chaty náleží do období
HB.Uvnitř hradiště nebylo ani vzorky ani s ondami prokázáno žádné osídlení. ULOŽ1AÓ ČSAV
prac. Praha. LIT: Z č,j, 5701/76.
1977 - KULT: Mohylová českofaloká. LOK: Kooourovskf lee,ppč .2141 kat.území Podražnice a ppě . 42 8/1 kat,úz.Kooourov;etředem pohřeb iště po kat,branioi vede silni oe Horěov eký Tý~ - Stříbro. OKOL: Syetematioký výzkum , NÁLEZ : Mohyla 10 : patřila k velkým mo Qylám jak výškou 1 m tak prům. 13 x 10 m. Sev, půle mohyly , al na ojedinělé ekupiny kamenů byla nasypána jen z hlíny, jilní půle byla pokry ta e ouv ielým kamenným pláětěm,e lo
ženým ze tří vrstev nad sebou.Pod odebraným kamenným pláštěm se v celé jižní půli obj e-
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břidlicových

dvěma

vila kamenná dlažba z
desek a ne nich byl uložen žárový hr ob se
zdobenými nádobkami, dvěma bronzovými ty č inkovitými náramky a ploohou spirálkou. Středovou
a vroholovou čás t mohyly vyplňovala pravidelná elipsovitá kamenná stavba, orientovan,
v pod~ln~ o•e V-Z o délce 3, 5 m. Byla postave na z osmi vrstev pevně skládaných kamen~,
t~měf bez hlinit~ výplně a podlahu tvořily velk~ ploohé břidlicové desky. Mezi poslední
vretvou kamenó a na podlaze nacházeny zlomky bronzových předmětó, zcela rozpadlých vlhkem a tíhou kamenó1 bronz . náš ivky,zlomlcy jehlic a drátky. Kromě dvou zlomlru keramiky 11
o•tatnf nedaly oddě lit od blátivé hlfny,kde zanechaly práškovité otisky. Od horní vretvy odebírány vzorky hlí n,y na z j i§tění tě lesných pozdetatlru, z podlahy sebrány malé zlom•č]cy patrn ě epáleaých kostí . Mohyla 49: délka oe 6 x 9 m a v.0,75 m. Vě t ší jižní polovinu mohyly kryl souvislý kamenný k.ryt, u vrch olu kruhovitě zaoblený. V severní pdl1 11
nacházela menš í kamenná stav ba elipsovitého tvaru a jednotlivé vět§í kameny; na sam,m
výoh . obvodu mohyly byly kruh ovitě u.epořádané větší kameny, mezi nimiž ae na~ly •pálen,
kosti, část bronzov~ tyčinky a zl omky nádob, což představovalo hrob J. Blíže záp.obvodu
př1 sni ž ov ání vrstev při š lo na žárov ý hrob l,označený už v podpovrchové vrs tmohyly
vě vět § ím kamenem. Pod tímto kamenem, av š ak o 40 cm hl ouběji nalezeny zlomky nejméně ze
dvou velkých nádob,epálené kosti a na zuhelnatělém dřevu stopy bronzového předmětu,Těa
ně u menš í vroh olové kamenné stavby byl uložen žárový hrob 4 a velkým množstvím zlomkové keramiky, a t o z vyeokohrdlé amf ory a delších koflfk ovitých, zh!obnioovitýoh a mísovitých tvaró,v č etn~ poloviny v ě t š íh o koflíku, Zl omky le žely v několika vrstvách nad eebou,nejspodnějěí zahloubená do p ~v. úrovně , Hrob 2 , z n ě hož byly vybrány zlomky keramiky
a ty č inkovitý náramek s p řel ož en ými konoi,byl zapu š těn do svrchní vretvy kamenného krytu v jižní půli mohyl y. Jižní póle mohyly byla zkoumána až v r.1978, protože v předohozím nemohlB být d okon č ena pro trval é deště. Pod kamenným krytem byla na úrovni menšími,
kolmo postavenými kameny vymezena obdélníkovitá prostora, jejíž podle.hu tvořily vět ší
ploché kameny a zde byl uložen žárový h.rob 5 ee zlomky nádob a spálenými kostmi, ULOŽ:
AÓ ČSAV preo, Prahe . LIT: J.N.Woldřich, MAGW 6, 1875, 23; L.Franz, Sudeta 9,19) 3. Z č . j,
44 56/ 77, 6587/78 , KOM ENTA~: nále zy z předohozí oh výzkumd č ástečně publikovány a vyobrazeny, předměty nezachovány.

•e

296 . POHOROVICE , o.

Křtětice,

okr, Strakonice

1977 - KULT: Pravěk - bez bližšího určení. LOK: Na poli, mezi výběžky lesa Malá
1100 m JZ od dvora Dvorce a 1300 m SZ od kapličky v osadě Pohorovice. OKOL: 6.
5. 1977 - sběr. NÁLEZ: 11 zlomk~ nádob, povrch hnědavý. korodovaný, materiál s pískem sídliště? ULOŽ1 M Písek, př.č. 135/77.
v.Michálek
Píeeěná,

297. ro!JKy, okr . Chomutov
1976 - KULT : Bylanská, LOK: Pole východně při kravínu, OKOL : Ověřovací výzklllll
na ploše pohřebiště, na níž vedl geofyzikální měření dr, Marek1 výzkum proveden v místě
jím určeném,za účelem prověření metody.NilEZ: Birituální komorový hrob.pdvodn~ překry tý
trám:,, rozm.210 x 150-180 om, hl.od dnešní úrovně terénu 80-90 cm, orientace V-Z. Čty ři
nádoby,telezný kroužek,bronzová jehlice. Kostrový pohřeb nerušen enad přídavným po~ ~bem
lárovjm. ULOŽ : AÓ ČSAV exp. Most. LIT : lilášení č.j. 948/76 Most. KOMENTil: Výzkum, vedený na lokalitě zkoumané v roce 1974 (cf. BZO), prokázal účinnost vyhledávací m&tody a
zároveň potvrdil. že pohřebi~tě pokračuje i na východ od souvisle zkoumané plochy.
Z. Smrl - D.Koutecký
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298 , POMEZÍ, o. Staré

Mě sto

pod Landštejnem, okr.

Jindřiohův

Hradeo

1977 - KULT: S tředověk, LOK: Pole vpravo za čelním valem, při vetupu do opevně 
n,ho areálu. OKOL1 Sběr. NÁLEZ: Při zběžném sběru byly nalezeny pouze zlomky keramiky
14.- 15. etoletí. ULOŽ: AÚ ČS AV prso . Praha . K<lt1ENTÁfi 1 S táří valového opevnění lokality
pod hradem Landštejnem, není jasné. (Pomezí 8 ve l k;fm románským kostelem, situovaného
původní název Markl.)
T. Durdík
299, POfiEŽANY , okr. České Budějovi o e
1976 - KULT: Středověk(?) . 10::: Maetliny ( Na dílovkáoh), jižně od silnice Pof-e!any - Tuchonice, západně od starého koryta potoka, jednoho ze zdrojů potoka Budačky.
ZII 22- 442 Dolní Bukoveko, 32 mm od Z a 103 mm od S s.ě.,ppč. 396, 925, 1674, 955/5, 11.
OIOL1 B~odný nález při mel1oraěníoh praoíoh ohlásil asi roku 1972 J,Turek z Pořežan ě.
48, iÚLEZ: Vrchní žernov o prwněru 36 cm se st ředovým otvorem a dvěma výřezy pro papřioi
neee na horní straně jamku se stopou železa . ULOŽ : AÓ ČSAV exp. Plzeň, č.přír. P 37/76.
LIT1 Hlá~ení č.j. 583/76 Plzeň1 M. Beranová, VPS IV, 1963, 192-195. KCIIENTÁ~: Podle K.
Beranové nelze tento typ zatím datovat.
A.Beneě

300. PO!tčf, okr . Strakonice
1976 - Y.ULT1 Pozdní středověk. LOK: Dolní Poříčí, čp. 4 (Švehla). OKOL: Sběr
z vyvá!ky v blízkosti železniční trati při cestě k můstku pod Knělí horou.Dotazem zjiitěno v oboi,!e vyvá!ka je z výkopu pro stavbu garáže v č p . 4. NÁLEZ:Početný soubor zlomků pozdně etředověkf a raně novověké keramiky . ULOŽ: U autora zprávy. KCMENTÁ~1 Nález
vhodně doplňuje středověký soubor keramických zlomlru z čp. 2 v nedalekém Kozlově.
R . Květoň

301. POTtH'I -HORKY, okr . Kutná Hora
1976 - KULT: Pozdní d . bronzová - s í dliště. LOK: Po obou stran~ch eilnioe Horky
( objekty byly zaměřeny na tresu průkopu); ZM 13-4 3, 150 mm od Z a 20 mm od Se.
č. OKOL: Trase dálkovodu, pr~zkum na území okr. Kutná Hora, VII.- VIII.1976 , H1LEZ: Dva
objekty (jáma a polozemnioe), zahloubené do spraě ového podloží . Z profilů získána ~etná
keramika a zlomky téhož stáří ebír&iy také na zasypané již traee jilněji do vzdálenosti
ooe 150 m od eilnioe. ULOŽ: AÚ ČSAV, expedice Bylany. LIT: AÓ č .j. 5551/76.
-Potěhy

l,Pavld - M,Zápotooký
302 . POZORKA, o. Kladruby, okr. Tachov
1977 - KULT: Středověk . LOK: Zahrada domku č p.17. OKOL: Sběr majitele domku čp .
17, nadlesního p,Tauěe, z roku 1962 , předáno 10.3. 1977; zároveň proveden dodatečný prů
zkum. NÁLEZ : Větší mno!etví keramiky převážně datovatelné do 13. století . ULO~: AŮ ~SAV
exp, Plzeň, č.př, P 19/77. LIT: Hlášení č.j. 12 7/ 77 Pl zeň .
P,Braun
303. PRACKOVICE NAD LABEM, okr,

Litoměřioe

1976 - a) KULT : Neur č ena (výšinné sídli š tě?) . LOK: Vroh Kubač ka (542 m). OKOL:
Pr~zkum dne 15.4. N1LEZ: Náhorní planina s třemi vý1aznými vrcholy ( be zejmenný - 517 m;
Kubač ka - 542 , 2 m; Debue - 391 m),jejímž JZ předsunutým vrcholem je vrch Srna ( k. o. Dob-

I
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kovičky ).

Východní úbočí a ČÁst vrc holov é planiny odtě ž ena lomem. Ne vrcholové plani ně
jeou dobře viditelné kameni té náepy, tÁhnouc í se po epádnioíoh e kruhový útvar o průmhu
oca 5 m (zasypaná etudna,či zÁkledy věže). LIT: Hláše ní č . j . 326/76 Most . KOMENT~~: Zmí něný pá• kopců le ží
na levém břohu Labe a jeho prav obřežní protipolohou jsou h radiště
( výšinná sídliště ) Hrádek a vroh Deblík.
b) KULT: Neolit, mladší doba bronzová, latén, hradištní . LOK : Vro h Debus. OKOL:
Průzkum 6. 5. 1976. NÁLEZ: Na vrcholu kopoe v minulosti nalézány střepy (BZO 1 970, s tr .
110; 1 973 , str. 22 6). Dnes již zoele z ni č en lomem, zbývají jen severní, západní a jižní
úbočí. Z profilu lomu, ne západním úbočí bylo vyzvednuto několik střepů. ULOŽ: AÚ esA
v
e:xp.Uoet. LIT: Hláš ení č . j.370/76 Most. KOM EN'l'Á~: Patrné v ý Ř inné e í dlišt~ etře Uoí údo-

I

lÍ Labe.

I

Z.Smrž
304. PRÁD10, okr. Plzeň-jih
1976 - KULT: Chemeká - výšinné sídli š tě. LOr~: U poustevny , SV výběžek vrohu Na
ekalioi, les Borek , ppč. 281/2 ; ZM 22 -132 Nepomuk, 170 mm od Z a 1)5 mm od S a.ě. OKOL:
Průzkum výšinného sídliště, po upozornění K. Škrábka, ředitele v.v., OVM Blovioe, 20. 5.
1976 . ?ÚLEZ: Skalní útvar a vroholovou plošinou o rozměrech asi 5 x 5 m. Severně odtud,
na přilehlé ekal ní v ě1. i stojí z děná poustevna ve tvaru rotundy (19. stol. ?). Skalka je
příatupná od jihu, asi 80 m SSZ odtud je patrná vět š í plošina e výraznou skalní jehlou,
omezená na západní atranli erázy, která ee zdá být vhodně jší pro osídlení. Pod ní je patrná umělá vodní (?) jímka. 'l'ento prostor není doložen sběry. ULOŽ: OVM Blovice. LIT:
Jilá§ení č.j.482/76 Plzeň. KmENTÁ~ : K.Škrábek nalezl na vrcholové plošině skalního útvaru eneolitickou kerrur:iku.
A.Beneš - P.Braun - L.Hájek
)05 . PR,\HA 1 - Hrad
1976 - a ) KULT: S tředov ě k. LOK: Lobkovický palác. OKOL: Záchranná ekoe a do zor,
vyžádané KPR v eouvieloeti se stavebními úprava~i paláoe. NALEZ: V roce 1976 byl provádlin praktioky pouze dozor na postup prací, od preoovníků stavby byl převzat malý s oubor
nálezů, mezi kterými vynikají fragmenty terekotovýoh arohitektoniokýoh článků. ULOŽ: AÚ
ČSAV prso. Praha. LIT: BZO 197), 1 974 , 1975.
T.Durdík - P.Chotěbor
b) LOK: Prostor severního parkánu Pražského h.redu, za domy čp . 36-JS. OKOL: Záoh.renná ekoe, vyžádaná KPR v souvislosti s úpravami parkánu. NALEZ: Pokrač ovalo tě žení
násypů a vrstev, které tvoří těleso parkánu.
Nalezený materiál významnou měrou doplni l
představy o hmotné kultuře Pražského h.redu 15.- 16.etol. Odkryty byly rovněž delší části
vnějšího líoe románské hradby. ULOŽ: AÚ ČSAV prse.Praha. LIT : BZO 1974, 1975.
o) KULT: S tředověk - novověk. LOK: Prostor při ~ápedním konci Plečnikovy lávky.
OKOL: Záchranná akoe, vyžádaná KPR v souvislosti s výko povými pracemi v prostoru lávky .
NALEZ: Ve výkopu bylo zeohyoeno lomové zdivo běžící paralelně se severní frontou Pražského hradu. V jeho základech byla patrná dutina po vyhnilém trámu, jehož struktura se
otiskla do melty. Vněj ší líc zdi, přelaté základy pilířů Plečnikovy lávky, byl šikmý;
v zachované koruně bylo zdivo široké 90 om, v patě 110 cm. Vrstvy za zdí měly oherakter
navážky e obsahovaly materiál 16 .- 17.století.S největ g í prBvděpodobností jde o taraení
zídku založenou do svahoviny.
1977 - a) KUl,T: S t ředov ěk ,el ovanská. LOK :Ji=ní f ro nta Lobkovického paláoe. OKOL:
Sledování stavebních úprsv,od prosince 1977 zÁ.ohranný výzk um . il,~LEZ: ~ klenebních z ásypů a vytěžených terénů byl od prac ov níků s tavby nředán soubor núle~J. Ze zásy pu klenby
průjezdu při Čern~ vě ž i poch~zí so~bor J~ac h11 příslu 8 ejíc í c h 1. r ene san ční fáz i pal áce ,
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z , ýkopů pod

eo hodiět ě m,

ve východní části paláce pochází soubor ikonograficky zejíma•ýoh pozdně gotických kechl ú. V roce 1977 byly rovněž ku zpracování převzaty terakotové
architektonické č lánky do t é doby druhotně zazděné do nádvorních fasád paláce. 15. prosince v eouvieloeti e hlouber.ím nových sklepních prostor z apočal rozsáhlý záchranný •Ý&kum v terénech při nově odkrytých úseoíoh rom ánské hradby. ULOŽ: AÚ ČSAV prso . Praha.
LIT: z č.j . 62 27/7 7; BZO 197) -75; Z.Smetánka - T.Durdík: Archeologické výzkumy na Pražském hradě od r . 1971, Staletá Praha ( v tisku). KOMENTA~: Výzkum pokrač oval v r. 1 978.
b) KULT: S tředověk, LOK: Prostor severního parkánu Pražského hradu, za domy čp.
36-)8. OKOL : Záchranná akoe vy žádaná KPR v souvislosti s úpravami parkánu. NÁLEZ: V roce 1977 byly v severním parkánu dokonč eny výk opové práce, při nichž byl zjištěn dlouhý
úsek vnějš ího l íoe románské hradby a gotickými opěrnými pilíři. V románské hradbě bylJ
patrny 2 stavební fáze. Z vrs tev,do ni chž byl a hradba založena, se podařilo získat malý
keramický eoubor . Dal f.í poznatky byly získány 1 o vývoji teré nu parkánu a jeho zástavbě
zvláš tě v prostoru p ři vě ž i ~ihulce. Celá situace byla měři č sky dokumentována, fotogrametrioky byly zamě řeny i vybrané části odkryt ých líoů zdiv. ULOŽ: AÚ ČSAV prso. Praha.
LIT: z č.j . 6227/77; BZO 1974-76 ; Z. Smetánka - T.Durdík: Aroheologioké výzkumy na Praž1kém hradě od r. 19TI, Staletá Praha (v tisku).
T.Durdík
306. PRAHA 1 - Malá Strana
1976 - a ) KULT: S t ředověk, LOK: Valdšte jnská ul. č p. 154/I II, dvorní křídlo Kolovratského pal áce . OKOL: Kopaná sonda geologi ckého průzkumu. NÁLEZ: Při západním prů
č elí dvorního křídla se ukáz ala pod mě lkým i základy barokní stavby starší zea z lomové
opuky , Dochovaná koruna ve hl. 116 cm (190 ,41 ) ustupuje za lío barokních základů, Horní
část zdiva j e lícovaná, v ě t š í kameny jsou klínov ané drobnými štěpinami. Na kÓtě 188,21
je základové rozěíření o JO cm , spodní část rovně ž z lomové opuky není líoovaná.Dosažení základové spáry znemožnila hladina spodní vody (186,80). Terény tvoří humózní eplaohové hlíny. tlídké keramické z lomky byly vesměs atypické. ULOŽ: PSSPPOP. KOMENTAA: Opukové zdivo blí že neznámé středověké stavby, založené v úrovni dnes již zatopené epodní
vodou s neobvykle vysokou hladinou.
li.Ječný

b) LOK: Karmelitská ul. č p .387/Ill , ppč . 284, OKOL: Nálezy zachyoené při výstavbě nové budovy expedice a při stavebních úpravách na dvoře. NÁLEZ:V jižní části ppč. 284
zaohyoen hřbitov klá š tera.Při úprav á ch v prostoru pod rampou ve hl.cca 1 m odkryta opuková zea a zlomky keramiky ze světlého ostřeného materiálu z doby,kdy po r.1420 kláš ter
magdalenitek přešel do majetku měštanů. Dále pod rampou roubení zasypané studny, provedené z ručních oihel. ULOŽ: PSSPPOP.
Z.Dragoun
1977 - a) KULT: Středověk. LOK: Hellichova ulioe,před domem č p.)92 a výěe em~rem
Petřínu. OKOL : Výkop pro inženýrské sítě,vedený středním travnatým pásem ulice . NÁLEZ:
Sběrem z hromad vykopaného materiálu získáno 8 keramiokých fragmentů (obr.68:4-11),Kromě jediného, typologicky i materiálně odlišného okraje (obr, 68: 11), který je výrazně
mladší (16. stol.), lze celý soubor rámcově datovat do lJ.,čáatečně snad i do 12. a t ol.
ULOŽ: Bude předáno MMP. LIT: BZO 1969, str.121. KOMENTAA: Osídlení v těchto místech zaohyoeno výzkumem v r. 1972 a několika výkopy inženýrských sítí.
k

P ,Chotě bor

b) LOK: Hellichova ul.,západní část, č.kat.1054/III. OKOL: Záchranný výz kum při
rekonstrukci plynovodu, NÁLEZ: Rýha, vedená středovým pruhem tr ávníku od ul.Karmelitské
směrem k Petřínu,porušila sled středověkých a raně středověkýc h objektů a vrstev.V profilu ce l ého souvrství bylo odkryto ce lkem s edm plochých ohništ s če rvenohnědě prop~le -
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nou ma zanicovou vratv ou. V jednom případě zachy cen ř ez v ě t ~ím pravoúhle zahloubeným objektem a o hni~ těm. Ostatní objekty narušily m lad Ř Í etav by,z nichž největší byl dlá!d~nj
sklep a silná středověká opuková ze~.Jílovité kompaktní podloží se nacbúelo ve hlouboe
150 om od sou č asného povrchu .Směrem k Petřínu ee rozdíl mezi podložím a souč asným teránem ulice zv ětšoval. Objekty obsahovaly zvířecí kosti, keramiku, zl<>m.JQ !eleza a kouslcy
•trusky . Podle získaného materiálu lze objekty zařadit do 2 .poloviny 12. století. ULOŽ:
PSSPPOP. KOMENT~~: Odkryté objekty náležejí písemnými prameny doložené osadě Nebovidy
a kostelem ev . Vavřin ce , kter ý dosud stojí v těsné blízkosti na sever od výkopu.
M.Šírová
)07. PR.AHA l - Staré

Město

1976 - KULT: S tředov ě k. LOK: Ulioe Na můatku, č . ka t.1078. OKOL : Záchranný výzkum
při •tavbě metra,traay A. N~LEZ ; fiez příkopem staromě stského opevnění včetnl obou opěr
ných zdí (vyzdívek) příkopu. Vnitřní (severní) ze~ břtd l íoová,vnějěí (jižní) křemeno ov~
• opukou.Dno příkopu pouze píakové,bez dal~í úpravy . 7.aonovaná hloubka příkopu ooa 6 m,
šířka v horní části ooa 20 m,Nalezeny zbytky dvojího kamenného přemostění příkopu i etar
ěí most patrně ze l J. atol.,z doby výstavby opevně n í nebo z doby o něco pozdější (l.pol,
14.•tol., zachována část pilíře ) ; mladší již z doby, kdy byl příkop zčásti zasypán (zaohován pilíř, jeden oelý a část druhého klene bního oblouku). Terminus post quem je pro
datování mlad š ího mostu zasypáni jímky, jejíž výplň je z přelomu 14.a 15.atol. a na nit
mo•t částečně stojí. ULOŽ: PSSPPOP . LIT : Arohae ologi a hietorioa III, 1~78 (v tiaku).
1.Spaček

1977 - a) KULT: S t ředověk. LOK: Uhelný trh, Rytířská, Dlouhá, Masná, Dušní ulioe. OKOL: Záchranný výzk\.Ull při rekonstrukci plynovodu. NÁLEZ: Raně středověké osídleni
dokumentované nálezy keramilcy,případně dlažby komunikace, V Dlouhé ulici zachycen hřbi
tov, datovaný esovitými záušnioemi a denárem Břetislava II. (1090-1100). ULOŽ: PSSPPOP,
KOMENTifi1 Na kři žovatce Dlouhé a Dušní ulioe bude t e prve výkop dokončen.
b) LOK: Malé nám ě stí. OKOL : Zác hranný výzkum při rekonstrukci vodovodní sít~.
NlLEZ: Raně historické p ohřebiště bez datovatelných nálezó,překryté valounkovou dla!bou
komunikace a vrstvou odpadkového charakteru s nálezy keramiky z přelomu 12 .- 13. stole tí. ULOŽ: PSSPPOP,
o) LOK: Klášter Blahoslavené Anežky. OKOL : Aroheologioký výzkum pro potřeby projekce . NÁLEZ : Zdivo z opukov ých kvádříkó a pískovcových lcvád1'ó ze 13.století,představu
jíoí severní zea klášterního areálu a současně patrně hradební zea Starého Města. K ní
byl později přizděn k severu objekt kláštera, pravděpodobně s hygienickou funkcí. ULOŽ :
PSSPPOP. K<lifENTÁ~: Výzkum bude pokračovat v rooe 1978.
Z.Dragoun
)08. PR.AHA 1 - Nové

Mě sto

1976 - a) KULT: S tředověk. LOK: Nám. M.Gorkého ~o. čp. 982/Il, č.kat.145 . OKOL:
Záchranný výzkum při stavebních úpravách suterénních místnosti n .p.Tesla. NÁLEZ : Pravoúhlá jímka, hloubka ooa 2 ,60 m od úrovně podlahy sklepa. Soubor keramiky datovaný před
běžně dol.pol. 15 .stoleti. ULOŽ1 PSSPPOP,
L.Spaček

b) LOK : Biskupská ul.,eeverně od čp. 1154, č .kat. 247. OKOL: Na základě hlášení
S t.Pekaře navštívil referent lokalitu 10. 4.1976. Výkop pro inženýrské sítě (n.p.Západ očeské elektrárny Plzeň) narušil pás chodníku jižně od kostela ev.Petra. NÁLEZ: A) Ji žně
od kostela: v příkopové rýze pro el. kabel byly v hl, 28 om nalezeny pozóetatky star ~í
zástavby,která proti dne š ní č elní zdi vystupuje o 1)0 om severním směrem. Zdivo o ě, J8
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enerní č ást) a š . 100 cm( v,Ýohodní část)je líoováno d ovnitř objektu. V ?:ápadni č áet i
zdiva jsou zasazeny nádříky ( d.26 až J 9 om, v.10 až 12 om),kdežto v severní č ás ti j sou
kameD.Y většíoh rozměrů (d.Jl a ž 37 om,v.10 až 21,5 om). Starší zástavba (o déloe 5 , 5 m,
, nitřní šířoe 0,8 m) má vnitřní západní lío 9,7 m vzdálenu od SZ nároží čp.115 4 .vnitřn:!
pr oetor je zavalen stavební destrukcí z malty, kamenů a písku. Píečit~ podloží ee obj e ,uje v bl.160 om. Zálcladová spára výohodni zdi je v hl.90 om. V severní zdi byl nale zen
opukoYý lcám&n s dekorem " č tyřlístku", provedeným zubadlem.Výjimsčně použita cihla (d.12
0 111 , Y. 8 om). V horní části koruny zdiva jsou velké opraoovan~ opukové kameny,prokládané
menšími plotnami (d.Jl om, v . 6 a ž B om)1 světle šedá malta je jejich pojivem. B) Ve Yýkopeob kol&m kostela zjištěna keramikR 17.etol . ULOŽ: Aroheol. odd . Muzea hl. m. Prahy,
Hanepaulka. LIT: NZ ze dne 15. 4.1 976 (Aroh.odd.MMP); J.Joaohimová,1969 :Hradištko neboli
d'Ylll' ev.Petra na Poříč í v Praze, nepublikov. rkp. v MMP. KOMENTÁ~: Nalezeno pokrač ování
eklepení,zjilitěného arohsologiokým výzkumem v r,1 970( Huml,1971:Výeledlcy aroheol.výzkumu
býv .Biskupaké ho dvora v Praze 1, in: Zanikl é et ředov.vesnioe v Č SSR • •• 1, Mikulov, 59- 6).
0111 (

V.Huml
o ) LOK: S taveni š tě doplňovací budovy Národního divadla mezi Národní tř ., Divadelní a Ostrovní ul., č . kat. 941 až 944/11 . OKOL: Zjiělovaoí a záchranný výzkum staveni š tě . Sledování zemních prací a ploš ný výz kum
v rozsahu 1 aru z úrovně snížené bagrem
na kótu 187 m n.m. NÁLEZ : Souvrstv í st řed ov ě kých a navážkov ýoh vrstev. Povrch podložního ště rkopísku zpevňovala tvrdá,přir o zeně vyt v ořená krusta,na kterou nasedaly pevné jílovité šedohně dé vrstvy a hl i nit opís č it é hně d avé vrstvy, prostříd ávané cihlově červ e nou
mazanicí. Nejspodně jší vrstva cihlové maz ani ce překrý,,ala černohnědou hlinitou vrahu
odpadového oharakteru,se z nač ným množstvím organických látek a lokálními vrstvičkami zet lelého d řeva. V SZ č ásti zkoumané pl ochy vrstvy kleealy,jejioh snížení způsobovalo za
hl oubené koryto staré vodoteče, zaplně n é p í s č itým i sedime nty, proloženými jílovitými a
humózními vložkami . Průběh koryta zachy til profil vedený celým staveništěm souběžně se
st ěnou stavební jámy, Materiál z nejstar š íoh vrstev: keramika, zvířecí kosti, železné a
bronzové fragmenty, části předmětů z kůže a ze dřeva - podle dosavadních znalostí lze
t ařadit do přelomu 12.a l J .etoletí. ULOŽ: PSSPPOP. KOMENTÁ~: Na pozemcích staveniště je
n etředovělcu písemně doložena výroba cihel a vápna.
M,Šírová
d) KULT: Středověk - novověk. LOK: Biskupská ulioe č .kat ,2 )41, jižně od kostela
sv. Petra . OKOL: Záchranný v ýzkum při pr ov ádění výkopu inženýrských sítí. NÁLEZ: Těsně
pod dne šní uliční úrovní překopaný hřbitovní terén a zbytek (roh) zahloubeného objektu
patrně etředověkého,vyzděného z lomové opuky na maltu. Objekt porušen hřbitovem a novodobou domovní zástavbou. Hloubka výkopu ooa 160 om. ULOŽ: l 3PPOP.
L.Špaček

e) LOK : Karlovo náměstí ppč.1171 -117). OKOL: i áohranný výzkum na staveništi vestibulu trasy IB metra. NÁLEZ: Nejstarší nálezy ze 12. - 13. století prezentovány pouze
sí dl i š tními vrstvami a drobnými objekty (ohni š tě, kůl.jamky). Od 14.století byla plocha
výzkumu součástí volného prostranství (dvory)-elabé sídlištní vrstvy se pravidelně stří
dají e vrstvami písku a několikanásobnou dlažbou. z mladších období výzkum zachytil ně
kolik pravděpodobně ohradních zdí a dvě studny se zásypem z 16.-17.stol. ULOŽ: P~SPPOP.

1977 - a) KULT: Středověk. LOK : Karlovo nám.,čp. 1171. OKOL: Zjištovaoí průzkum
v sz č ásti parcely před výstavbou vestibulu trasy I B metra. lÚLEZ: Sonda 6/77 o rozmě~eoh 2 x 9 m byla situována ve směru S-J, tj.kolmo na linii Resslovy ulice. Pod drnem
a několik~ásobnými písčitými a škvárovitými vrstvami byla odkryta barokní dlažba dvora
z obl ých dlažebních kostek (kóta 206, 20-206,JO m n.m.).
Podloží bylo zjištěno průměrně
na kótě 204, 90 m n.m., tj. v hloubce 2 m od dne š ního povrchu. Mezi podložím a barokními
dl až bami byly postupně odkrývány kulturní vretvy,z ni ohž některé jsou evidentně eídli š t -
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ního charakteru.Tyto sí dl i š tní vrstvy se téměř pravidelně střídají s písčitými nebo kamenitými nav,!kami.Keramioký materiál není příliš početný a nedovoluje pfeanějAí čae ov~
cařazení jednotlivýoh vrstev . Nejstarší lze předběžně datovat do 14.etol.,pravděpodobn~
a! do jeho druhé poloviny . Star ší keramika ne byla zatím nalezena v reoentním uložení,
ULOŽ , PSSPPOP. KOMENTAfi: Výzkum bude pokrač ovat v náaledujíoích sezÓnáoh.
b) LOK,
radnice , Karlovo n~.
OKOL: Výzkum pro projekt rekonstrukoe národní kulturní památky. NALEZ : Postup prací je závislý na vyklizování prostor~ dosavadními u! ivateli a kalkuluje se proto na několik let. Sondy na radničním dvoř11
v hlouboe 160 om ětěrkopísek vltavské terasy,překrytý zhruba 70-90ti cm náplavami z holoo4nu. V kulturním souvrství ae etfídejí sídlištní horizonty s pís č itými vrstvami a ae
•tavebními terény . Nejstarší keramický materiál pochází ze 14.stol.,předlokační osídlení nebylo zatím zachyceno. Sondy v podvě!ním prostoru : výkopy přinesly něktar, doklady
a ujaenění ke stavební.mu vývoji této části radnice. Ani zde nebylo zachyceno pfedlokač
ní osídlení. ULOŽ: PSSPPOP.
M.Tryml

Ncvoměatak,

čp.l.

)09. PRAHA 2 - Nav~ Mi•ta
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1976 - a) KULT: Středověk. LOK 1 Kláěter Na Slovanech - kostel P. Marie. OKOL1
Dokončení vtzkumu z roku 1963. NALEZ : Dvě sondy uvnitř kostela a jedna v jeho severním
•0U11edatví přinesly někter, další poznatky o postupu stavby karlovek~ho zalolení. Pod
atfedavěkými násypy,vyrovnávajícími k z,padu se sva!ujťoí terén,byl zaobycen ranl etfedovět1 horizont.Slo!ité zvrstvení a velkými pfemístěnými bloky podlo!í obsahovalo keramiku 12.- 13.etoletí. Kostel ev.Kosmy a Dami'na, připomínaný v píeemnýoh pramenech, nebyl ve ztoumanýob míateoh nalezen,atejně jako jeho předpokládaný hřbitov.ULO!: PSSPPOP,
Z.Dragoun
b) KULT : Pozdní etředovik, novověk. LOK: Viniční ul. čp. 440/11. OKOLa Zji5\ovaoí v;fztum v objektu určen,m k demolici. NALEZ, Sonda pod podlahou saobytila ve vfA1
silladové apáry aypkou hlinitou hnědoěedou vrstvu, dosahujíoí a! k podlo!í. Obaabovala
svífeoí toati a keramiku převážně tenkoetěnnou,čaeto e olovnatou polevou, zlomky kuthand, talíM a reliétníoh kaohl~, veeměa z pozdního etfedO"Yiku a novoviku. ULO!: PSSPPOP,
KOIIE5~, ZjiAlovaoí sondy nepotvrdily v areálu Větrn, bory atuěí středověké oaídltDÍ ,
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JlO. PRAHA 2 -

Vyěehrad

I

středověk.

Vyěehradaký hřbitov

1976 - KULT: Hradištní a
LOK:
a severoz,padní
pfedhradí. OKOL, Systematioký výzkum v aouvisloati a ápravou Národní kulturní pam,tky
Vyšehrad. WÍLEZ1 Výzkum ae souetfedil na dva praoovní ~elky,prvý v oblasti vyěehradeké
ho hfbitova pokračoval na druh~ hlavní oeetě, na eever od kapitulního kostela, odkryve•
•ond S-16J, S-164, S-165. Těmito sondami byla řeAena situace aťdliětníoh vrstev z 10. •
11. •toletí, včetně následnýob objekt~ z období mladěího. Druhý pracovní celek ae souatředil na výzkum aeverozápadního předhradí, v místech na aever za novým proboětatvím.
V prv,m praoovním celku bylo v sondě S-163 postupně zkoumáno zdivo, probíhající v pfíčn4 ose sondy . Směrem severozápadním a jihoz&padním ae objevuje ji! ooa 70 om pod povrohem hřbitovní betonov, zdi a pzobíhá a! do hloubky 220-240 om . Nebylo u něho zji~těno
bezpeěné zalo!ení pfedzákladu. Zdivo je lomov, opukové, stavěn, nasuoho o pr~ěrné ~íř
oe 70 om, neomítané. Je vázáno v neprevidelnýoh plotnáoh o vý5oe 10-15-25 om. V s ondl
S-164 ve spodní ěáati po oelém povrchu byla zjiAtěna aouvialá deatrukoe opukového zdiva
v hloubce 180-210 om,lomového obarakteru,kter& je zalo!ena do eídliětníbo horizontu datovan,ho rámcově do mladohradištního období . V destrukci jsou značné kuey vápenné melty
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zabar ven í . V s o ndě S-1 65 , která navazuje po kontrolním bloku na předohoz í
sondu, ee kamenná deetrukoe již neobj evuje a v hloubce 170-190 om je výraz ná č erná sídliš tní humózní vrstva s mladohradi š tním keramickým materiálem a zvířeoími kostmi . V druhém praoovním ~elku na severozápadní ploše hradi š tě byla sonde.mi S-166,S-167,S-168 sledována situace,kterou v dřívěj š í době č ástečně naznačily geologické sondy.V sondě S- 166
0 r ozměrech 10 x 3,5 m byl velmi záhy po skrytí nadloží o síle 40-50 cm nalezen rezavě
okrový jílovitý rostlý terén,do něhož v severní č ásti sondy je mírně zahlouben sídlištní objekt nepravidelného tvaru se sporadiokým keramiokým materiálem z přelomu 10. a 11 .
stol. V blízké sondě S-167 o rozměreoh 12 x 3,5 m,ehodně orientované a předohozí sondou
v oae sever-jih, je situace obdobná a rostlé terény se objevuj í již na rozhraní hloubky
60- 70 cm. V sondě S-167 ve stejné úrovni byly nalezeny výrazné stopy uhlíkd a spáleného
dřeva,které jsou orientovány napříč sondou v ose západ- východ, KCMENTÁ~:Výzkum v oblasti hřbitova a předhradí zachytil sídlištní materiál datovaný do 10.a 11.atol.a aoučaanl
naznač il určitou revizi charakteru terénního profilu na severozápadním předhradí.
narůžově l é h o

1977 - NALEZ: V této sezoně se výzkum soustředil na pokračování ve výkopu v oblasti severozápadního předhradí, kde byla situace řešena dokončováním odkryvu v sondách
S-176, S-177, S-178 a S-179. V sondě S-178 byly zjištěny sídlištní vrstvy z 10. a 11 .
atol., ale bez výrazných sídlištních objektd. V severní části sondy zjištěny větší jmny
k.rubového tvaru, zahloubené 30-50 om do rostlého podloží. Kere.mický materiál není zoela
vfrazný a rámcově je možno situaci zařadit do 10. - 11. století a do doby mladší. Sonda
S-179 byla rovněž situována v severozápadní části hradiště,měla za úkol zachytit terénní zlom nebo případné stopy opevnění. Byla položena na severní terénní vlně v ose sever
jih a postupně zjištována destrukce a opukovým materiálem a maltovinou. Výkop nebyl zatím uzavřen a dosáhl hloubky 240 om. V nadložníoh vrstvách je materiál mladohradištní a
st ředověký; v profilu sondy nebylo zjištěno zatím souvislé zdivo,které by bylo možno označit za hradební ze!.Výzkum bude ukončen v příští výzkUIDJl~ sezoně. ULO!t Depoaitáf AÓ
ČSAV na Vyšehradě. LIT: Závěrečná zpráva č.j. 6401/76;5124/77. KCII.ENTilr Výzkum aeverozápadního předhradí zachytil materiál datovaný do 10. století a do doby aladší.
B.leohv,tal
311. PRAHA 4 - Miohle
1976 - KULT: Novověk. LOKt Michelská ěp.323,paroela pro správní budovu n.p.StaTební isolace. OKOL: Na stavební práoe referenta upozornil d.r. B. Nechvátal. mBZt Při
návštěvě referenta dne 26 . 1. 1976 bylo zjištěno, že základy stavby správní budovy n.p.
Stsvební isolace v SZ cípu porušují starší zdivo,proveden6 z břidlicových kamend a zč,
ati I oihel. Severojižní zea o š. 100 om tvoří s východní zdí (š.40 cm) nároží a dochovanou ěířkou 3,5 m.Zákl.adová spára leží ve hl.280 om. ULO!: NZ se dne 26.1.1976 uložena
v Aroh. odd. IIMP. KCMENT.Uít Zachované zdivo je součástí usedlosti ěp.323 (škola),pooh,1ející z 1. peloviny 19. století.

V.Huml
312. PRAHA 5 - Lipence
1977 - KULT: Ónětioká, knovízská. LOK: Poloha "Na dlouhých"; Z1l 12-44 Zbraslav,
39 mm od Z a 190 mm od V s.ě. OKOL: Pokračující těžba písku v pískovně CIID Praha-s,pad .
IÍLEZs Zaohyoeno dalších 13 objektd.Pod některými byl proveden z teohnickýcb ddvodd je nom eběr . Kopány byly obj.10-17. Jde o kulturní jámy III.a IV.stupně knovízsk6 kultury .
Pouze obj . 15 obsahoval únětiokou keramiku. V obj. 12 a 13, stejně jako pod obj. 8 byla
ún~ tick, 'keramika v nepatrném množství smíohána e keramikou knovízskou. Nálezy: keramika, zvířecí kosti. ULOŽ: AÓ ČSAV - expedice Závist, př.č. 9-8-9 až 9-8-25.
Vl.Čtverá.k
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)1) , PRAHA 5 - Motol
1976 - KULT: Nále•kovitýoh

pohárů,

LOK: Ul, V úvelu,

ppč .

172,

výohodně

od domu

č p, 147, OKOL: Výko p základů pro rodinný domek - záchranný výzkum č erveneo 1976. NÁLEZ1
Při

•Ýkopu základů byly poru ěeny dva eídliětní objekty, Jáma č .l byla ve výohodní e těně
základů. Šlo o záeobnioi a podhloubenými stě nami, Prwn,ústí 210 cm,dno v hloubce 200 om
pod dnešním povrohem , Na dně, v JZ ě áeti, těsně u stěny ležela dětská kostra, obklopen~
kameny a •elkými zlomky keramiky.Pohřeb byl uložen ve skrč en, poloze hlavou k JJV,Ve lk~
střepy pocházejí z amtoro•it, nádoby,kterou nelze rekonstruovat. Ze zásypu pochází málo
typická keramika, Výjimku tvo ří zdobený zlomek nále•kovitého poháru, Jáma č, 2 měla nepravidelný protáhlý tvare del ěí osou• délce 920 cm,or ientovanou směrem S-J,Výplň byla
značně kompaktní ěedá promíšená hlína, vybrána jen men ší č ást objektu, Ve výplni se nacházelo velmi málo keramiky, zví ř ecíoh kostí a mazani ce, okrajové zlomky nálevkovitýoh
pohárů e charakteristiokou výzdobou plast ické pásky, ULOŽ: Archeol ,odd . MMP, Hanapaulka ,
M.Fridrichová
31 4, PRAHA 5 - fteporyje
1976 - KULT: Mohylová,knovízeká, LOK : Severně od silnice Aeporyje-Jinonioe,ppč,
2166, poloha "Za příkopy" nebo "Velmi noha" , OKOL: PoYrohový pr1lzkum • eouvisloati e pří
pravou předstiho•ého záohranného výzkumu pfed zahájením stavby Jihozápadního města. IÁLEZ : Sběrem získána kolekce knovízek, keramiky, ojediněle se vyskytly ~ zlomky keramiky
kultury mohylo•é , ULOŽ: Archeol. odd, MMP, Hanspaulka. KC*ENTÁA: Velkou kolekci keremiky
z této lokality vlastní J, Hrudka, Aeporyje čp. 23, soubor keramiky a bronzovou jehlioi
předal do MMP dr, Z.S edláček, viz BZO 1969 ,
M.,Fridrichová
315, PRAH.A 5 -

Stodůlky

1976 - KULT: Knovízská , LOK: JZ od obce, ppč,151, poloha "u kravína". OKOL : Povrchový průzkum v s ouv islosti s připravovanou výstavbou Jihozápadního mieta. W.ll.EZ 1Sbě
rem získáno velké množství zlomk~ knovízské keramiky, ULOŽ: .ucheol.odd.MMP,Hanspaulka,
M.Fridriohov,
316, PRAHA 5 - Zbraslav
1976 - KULT: Pravěk - středověk , LOK: Zámecký park u čp. 1 , OKOL: Rekonstr ukce
kanalizac e areálu z braslavského zámku, NÁLEZ: Při sledování vy bagrovaných rýh byly za·
chyceny ziliady kostela založeného Václavem II.Nalezené zdivo představuje obvodovou zea
severní boč ní lodi, základy pilířů mezilodní arkády mezi hlavní a severní boční lodí,
transe pt a obvodové kaple výohodního závěru kostela.Základy got ického kostela poru ěova·
ly řadu objekt~ r~zných pravěkých kultur i objekty ze e1~vanského období, ULOŽ:PSS PPOP,
KOMENTÁň: Sledování bude pokračovat v příštím roce ,
M., Tryml - Z, Dragoun
317. PRAHA 6 -

Břevnov

1976 - KULT: Středověk, LOK: Č.parc. 185, před vst upem do budovy staré mate řské
š koly v Meziěkolské 1111ci , OKOL: Záchranné akce 3,9, a 9,9.1 976, NÁLEZ: Pec vteeané do
jílu, část z děného objektu; keramika (13.století) z výplně pece a z vrs t vy přiléhají cí
k fragmentu na sucho kladeného opukového zdiva,zvířecí kosti, ULO~: AÚ ČSAV prac . Pr ahe ,
LIT: NZ č.j . 7220/76. KCMENTÁ~: Nálezy indikují oeídlení v sousedství benediktinsk~ho
břevnovského klá~tera.
Z. SmetMka - J. Rulf

11)
J l 8,

PRAHA 6 -

Bubeneč

1977 - KULT : S tředověk . LOK: S taveni š tě na mí stě zbořenýoh domO, na nároží uli o
če e komalinské a V sadeoh (napr oti boetinol Na slamníku) . OKOL: Povrohový sběr kerami ky ,
,ypla,ené ze stavební j&ny. POvodní uložení nelze urč it . N1LEZ: 2 zlomky hrdel vě t šíoh,
, nad 1áaobnioovýob nádob a okrajem velkým,vzbllru vy t aženým (obr . 68 1 1 - pr-dm. 42 cm) a
sduřel ým ( obr. 68 :2 - pr-dm . 38 cm),oba zdobe né rytou i ntervalovou šroubovicí a fragme nt
podhrdl í hrnce a če rv e ně malovanou vlnicí me zi dvěma linkami (obr. 681 3) .
ULOŽ 1 Bude
pfedalno DP. LIT1 BZO 1975, str . 71 . KOMEBÚ~: Nález keramiky signalizuje oeídlení kolem
koe t ela ev. Gotharda, které bylo v blízkosti j i ž zachyceno výzkumem v letech 1974- 75,
P. Chotěbor

319, PRAHA 6 - Dejvice
1976 - a) KULT: Výšinn4 eídliitě kultury nálevkovitýoh pohárd,kultura mohylov,,
b oví1ak,. LOX1 Ostro!na Baba v Praze 6 - Dejv i cích, severovýchodně od ul. Ia oatrohu a
od parc. 2 530, 2 531, 2 5J2. OKOL1 Pokračování záchranného ucheol, v,Zkumu a let 1974
a 1975 v rmci výstavby sídliště Baba II - východ. NÁLEZ, Vshledem ke avtlené etavební
ain.noeti na ploše lokality, nabyl také archeol ogický výzkum většího rozaahu, nel v minul;foh ae1on,ch. Nejprve byla zkoumMa plocha ohraničen, ulicí Ba ostrohu• etavebnítd
objekty 106, 105 a 151, která byla pro potfeby výzkumu skryta graderem,shruba na úroveň
ltěrkopíekového podloží. Byly vytvofeny dvě aondy1 sonda A o rosměrech 52 x) a a sonda
Bc rc1měrech 51 x) m, ve kterých bylo zachyoeno 27 archeol.objektd, phv,lnl •ídliAtníhc charakteru a náznaky několika lineárních ilabO (o šífce 70 - 80 om) a!Ňfujících od
1everu k jihu, v dosud zachycené déloe 30 až 40 m, pro které zatím nelze uvést ani analogie ani vyavitlení. V době, kdy bylo započato a vybíráním jednotlivfoh objettd v aondioh ! a~, byla zahájena v r&nci ch'u!atevní výstavby na Babi stavba provisorního stavebního sařízení - ohl'ady mezi stavebními objekty 209, 210, 212, 105, 106, 211,kde byly
naruieny další ucheologick4 objekty a výzkum bylo nutno phnéat na tuto plochu. Celk••
11 zjiilovacími sondami o ploše ooa 230 m2 sde byla prozkoumw ~út sídlilti,kdyl bylo
nalezeno velké mnoletví keramických zlomkll, oateologiokého materiilu,kamennfch eekyrek,
kcatin4 1nduatrie, dále hliněné přesleny a závalí, měděn4 šídlo atd. ,pochM1ející pfedevěím 1 1 zásobních a odpadn:íoh sídlištníoh jam a dvou saohycenýoh polosemnio. Tato ~áat
enecl iti ckého sídliště byla oddělena od ostatní plochy trojnáaobnou klllovou paliaádou,
sji itěnou v délce 20- 2) m. Od července ae výskum soustředil na plochu stavebních objektd 209 a 210,kde stavbafi zahájili hloubení zákl.add. Ba této ploše byla prozkoumána čút
pfíkopu (o zj1štěn4 déloe )5 m), širokého 6 - 7 m a hlubokého lJO - 180 cm,jehol tunkoi
lze předpokládat v r&nci vnitřního ělenění lokality. Výplň příkopu, atejni jato několik
•ídlištních objett d v jeho okolí (např. píoka),poskytlo bohatou kolekci keramického materiálu a zvířecíoh kostí. Pro urychlení aroheol. výzkumu byl v této sezoně na lokaliti
Baba zahájen geotyzikáln:í prOzkwn pomooí protonového magnetometru (doc.P.Marek, katech'a
ulité geofyziky PP'UK). Výše uvedené nálezy lze datovat do období wióreoké a salsmundaké
fúe kultury nálevkovitých pohárO.V některých místech byly v nadložních vratvách zaohyoeny nálezy kultury mohylové a knovízské (porušené !arové hroby,ker amické zlomky a bronzov, pfedměty) . ULOŽs Aroheol. odd. IOIP, Hanspaulka. LIT: BZO 1974,1975. KCKEBTil1 Záohranný aroheol. výzkum na této lokalitě bude pokrač ovat v následujících leteoh.
J . Havel
b) KULT1 Středověk . LOK: Průkop in! . síti v chodní ku před dejvickou sokolovnou,
v Bubene~ské ul . OKOL: Záchranná ekoe . BÁLEZ 1 Průkopem in! . sítí byla zachycena svrchní
~áat j ámy ·s tmavou výplní .Vzhledem k stavu výkopu (při oblevě ee jeho vysoké stěny bortily) nebyl o molno provést výzkum,z vyházené části výplně byl získán malý keramický sou-
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bor datovatelný do 13, století (zduřelý okraj). ULOŽ: AÚ ČSAV prao. Praha. LIT: NZ č , j ,
136 4/76; T. Durdík: Osídlení 12, - 13. století v severním předpolí Pražského hradu. AR
v tisku. KOMENTÁ~: Nález výrazně roz š iřuje fragmentární v ědomost i o středověkém osídlení severního předpolí Pražského hradu.
T.Durdík
320. PRAHA 6 - Dolní Liboo
1976 - KULT: Vypíohaná, knovízská (štítarský typ), středověk. LOK: Dolní Liboo,
areál starého statku na svahu skláně jícím se k Hradnímu potoku, v oentru
původní st řed ověké vsi Liboo.
OKOL: Z4ohr anný výzkum na staveništi bytovýoh jednotek,
který navazoval na předstihový výzkum z r.1974-1975. NÁLEZ: Výzkum staveniště se omezil
na jeho nejvýchodnější cíp,kde byla vrstva navážky silně j š í než v ostatním staveništním
prostoru,poně vadž ~u byl v novověku terén vyrovnán ke kamenné zdi,ohrazujíoí oelý are ál
statku ppč, 417, Pod navážkou, až 1, 5 m silnou, bylo opět rostlé podlo ží žluté spraše.
V sondách XIX, XX a prodloužené XIII byly zji~těny dva obdélníkové objekty, patrně chaty, jeden kultury knovízské, druhý mladší, s inventářem keramiky halštatolaténeké; dále
několik rozměrných kulturníoh jam s keramikou pozdně knovízekou,spíše štíta~ekého typu.
V okolí těohto sond bylo zachyceno při stavebních pracích několik drobnějšíoh kulturních jam, z nichž dvě byly neolitické s keramikou vypíchanou, ostatní knovízské až štítarské.- Průzkumem severního křídla vlastního domu čp,10 (určeného k demolici) se zjistila nejstar ší fáze výstavby statku, který byl součástí původního jádra středověké vsi
Liboc, patrně pozdně gotioké. ULOŽ: PSSPPOP,
čp.10,ppč.417,

1977 - KULT: Ónětioká, ě títarský typ, mladší halštats.,renesanoe. LOK: Dolní Liboc, č.kat . 1277 (zahradnictví), zahrada čp .14 a sklepy čp.12. OKOL: Předstihový výzkum
od června do listopadu 1977 na budoucím staveništi bytových jednotek, navazujíoí na výzkumy z let 1974 - 1976, NÁLEZ: Druhá etapa výstavby sídliště ÚV KSČ má pokračovat dále
eměrem na východ k libockému rybníku,př1 čemž zabrané území má zaujímat proetor,na němž
stojí čísla popisná 11, 12, lJ, 14, 15, 72, 62 a 81, tedy původní jádro středověk~ oboe
Liboo,od něhož exoentricky,směrem na jih stál na kopoi románský kostel.Sondáž jsme provedli nejprve na východním okraji zabraného proetoru,a to v zah.radniotví na č.kat.1277,
tedy na místě, kde pravěký horizont neměl být porušen ani pozdější zástavbou,ani rozl'·
váním Litovického potoka. Přírodním podložím tu byla opět žlutá spraě, v níž byly zj1~těny v superpozici jámy kultury únětioké a mladohalštateké. Dále na zahradě čp. 14 jsme
v několika sondách odkryli - mimo drobnější kulturní jámy - zajímavý útvar patrně kult~
ry knovízské (štítarského typu), a to jakýsi žlab s kůlovými jamkami z kanoe doby bronzov~ - není vyloučeno, že šlo o palisádu,ohráníoí sídlištní objekty. Při pr~zkumu sklepd v čp.12 jsme zjistili zbytky renesanční výstavby. ULOŽ: PSSPPOP.
R.Olmerová
321. PRAHA 6 - Suohdol
1976 - KULT: Bylanská. LOK: Gagarinova ul.,severní strana obytného domu čp.620 .
OKOL : Výkop pro kanalizaci, hlášení vlastníka domku, záohranný výzkum 20.- 22. 7, 1976 ,
NÁLEZ: Výkop pro kanalizaci narušil kostrový pohřeb , Záchranným výzkumem bylo zjiště no,
že jde o kostrový hrob bylanské kultury. Hrobová jáma byla značně porušena při předo ho
zíoh zemníoh a stavebních pracích. Kostra byla uložena v natažené poloze na zádeoh,hls·
vou k JZ a ležela blíže SZ stěny hrobové jámy. Protilehlá stěna hrobu nebyla zachyoe ns,
protože část hrobové jámy byla překryta zděnou garáží. Dno j4my bylo v hlouboe 208 om
pod dnešním povrohem. Z hrobu bylo získáno celkem 20 n ádob, z toho dvě byly zdobeny ornamentem malovaným černou barvou na červ eném podkladě.Kromě toho byl v krční partii ko·
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etry nalezen bronz ový n ákrčník a v bl ízk osti pravé ruky několik zvířeoích kostí. ULOŽ:
Aroheol. odd. MMP, Hans paulka . KOMENTÁ~ : Není v yloučeno , že hrob souvisí s hrobem zjištěným v r. 1956 při stav bě vSz (Jelínková, Z.: AR X/1958, 25-32 ).
M. Fridrichová
)22 . PRAHA 8 - Čimice
1976 - a) KULT: Sídliště a pohřebiště kult. únětické; nálevkovité poháry; kanelovaná; zvoncovité poháry . LOK : Na levé straně č imic ké •ilnice vedoucí z Bohnic přes ~1mioe do Dolních Chaber - parcela č. l 016 ,pod novou samoobsluhou v Žalovské ulici . OKOL1
Pokračování záchranného aroheologického výzkumu z roku 1975, na ploše •kryté buldozerem
pro potřeby výstavby s ídliště Čimice II. NÁLEZ: Záchranným archeologickým výzkumem bylo
proikoumáno celkem 13 hrobó a 4 sídlištní objekty.Všechny hroby a objekty A a D,lze podle některých charakteristických keramických tvaró (koflíky,misky, dózičky a menší hrncovi té nádoby) a podle některých prvkó pohřební ho ritu datovat do středního období kultury únětické.Pohřebiště představuje zřejmě malý uzavřený hrobový ok.rsek,který mdle být
součástí rozsáhlejšího pohřebiště.Jednotlivé hroby tvoří zhruba řadu táhnoucí se od západu k východu a vzhledem k tomu,!e se vzájemně respektují,je možné předpokládat na povrobu jejich označení . K úpravě hrobových jam bylo ve většině případd pou!ito kamend,
kdy! ve dvou případech (hrob č. 2 a 8) lze hovořit o vytvoření kamenné skřínky. K nejetar 5í fázi pohřebiště patří hrob č.J,Ke kultuře únětické náleží také zbytek sídlištního objektu Da především rozsáhlý objekt A - hliník, protáhle oválného tvaru, ve středu
pfíčně "zaškrcený", Objekt byl podélně orientován od SZ k JV a měřil na délku 11,JO m1
mu . šířka 6,10 mamin. šířka J,52 m. Stěny objektu se stupňovitě zu!ovaly k mírně míaovitému dnu, jeho! hloubka se pohybovala od 105 om do 112 cm od úrovně itěrkopísěitého
podl o!í . Keramické zlomky nalézané řídoe v černohnědé jílovité výplni objektu poohúely
,ětěinou z hrubých záaobnioovitých hard. Dokladem eneolitického osídlení lokality je
objekt B - sídlištní jáma s částí nálevkovitého poháru a parohoTým předmětem, objekt C
e keramikou kultury kaneloTané a o přítomnoeti kultury se zvoncovitými poháry evědlí n~
le, zdobeného ker. zlomku v zásypu hroboTé jámy u hrobu č. 6. ULOŽ1 Aroheol. odd. DP,
Banepaulka. LIT: BZO 1975. KOllENT1~: Výzkum bude pokračovat T následujících letech.
J , HaTel
b) KULT : limská, časné a atfedohradiětní období. LOK1 Parcela ě. 820 na ji!ní
etrani rybníka, le!íoího uvnitř starých Čimic. OKOL: l) Předstihový výzkum ve atfední a
západní části - pokračování z r. 1975. 2) Záchranný výzkum ve východní části (nehlášená
akce v areálu "betonárky". NlLEZ1 ad 1) V r . 1976 byl dokončen aroheologioký výzkum jilního konce žlábku a provedeny zjiAlovaoí sondy na nezkoumaných místech západní části
parcely.Ve střední části byly zachyceny stopy osídlení z římského a středověkého období
(l polozemnioe z doby římské, část odpadní jámy příkopovitého oharakteru).Výzkum nemohl
být dokončen,nebot bylo nutno archeologicky prozkoumat plochu "betonárky",kde v květnu
t.r. doilo k odbagrování jilní části staveniště. ad 2) Na plo~e, určené pro "betonárku"
'rozsahu ooa )Ox 70 m byla buldozerem skryta vrchní a z části i spodní kulturní vrstva.
Zásahem MMP bylo možno v severní části řídit práci tak,!e nedošlo k narušení kulturních
Obj ektd, Při plošném odkryvu bylo zjištěno 16 objektd (J obytné, 13 kulturních jam) , Po
jejic h vybrání byly získány nálezy zvířecích kostí, zlomky !ernovd a keramiky z období
04
4, a! 8. století, ULOŽ: Aroheol.odd. MMP, Hanspaulka, KOMENTln: Zachycena kontinui ta
od římského období přes období keramiky pražského typu ke etředohradištnímu horizontu
(analogie - Kl učov) ,
V. Huml
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J2J, PRAHA 8 - Dolní Chabry
1976 - KULT : S tfedověk, LOK: Areál románského koetela ev, Jana Křtitele. OKOL:
Plošný záchranný výzkum vyvolaný rekonstrukcí objektu od r.1 973. NÁLEZ: Uvnitř stáva jícího románského koetela odkryty zbytky dvou etarších sakrálních etaveb,rotundy e podkovovitou apsidou a klaeové zdivo základd starší stavby e podélnou dispozicí.Rotunda měla
v západní ěáeti základ podpory, nesoucí patrně tribunu. K rotundě náležela také podlaha
z reliefních pálených dlaždic. Vně kostela byla odkryta ěást hřbitova s nejstaršími pohřby • inventářem z 11.atoletí. ULOŽ : PSSPPOP. LIT: Středověká archeologie a studium poěátlru měst, Sborník příspěvkd z Hradce Králové, Praha 1977, 220-2 24.
M.Tryml - Z.Dragoun -

R.Ječ ný

1977 - KULT: Středověk. LOK: Bílenecké náměstí č p. 15, dvdr před hlavní budovou
etatku. OKOL1 Dokumentace a rozšíření statické sondy provedené v rámci projektové pří
pravy na rekonetrukci atatku.NllEZ: Výkop atatioké aondy protal několik kulturních vrstev. Rejetarěí keramický materi.il z nich lze datovat do 12.a lJ.století. Mezi nejstarší
keramikou byl zjištěn zlomek reliefuí románské dlaždice, shodné s dlaždicemi objevenými
v chaberském kostele.Rozšířená sonda prokázala,že terén byl při stavbě barokního statku
eni!ov'-n. Vrstvy 18.stol. nasedají v hloubce 40-50 cm přímo na terénní situaoi 12.- l J,
století. Prdzkum těchto vrstev a objekt~ nebyl v roce 1977 dokončen. ULOŽ, PSSPPOP.
M.Tryml
324. PRAHA 8 - Prosek
1976 - KULT: Středověk. LOK: V areálu hřbitova, jižně a západně od basiliky av.
Václava. OKOL: V rámci pravidelného dohledu MMP (zástup za nomocnou dr. Richterovou) na
stavební práce n.p. Pražské silniční a vodohospodářské stavby (PSVS). N.iU.EZ: Pracovníci
PSVS vykopali na hřbitově u basiliky ev.Václava příkopovou rýhu o šířce 80 cm a hloubce
110 a! 140 cm. Její trasa probíhala ve vzdálenosti 240 cm od basiliky a pokraěovala zlpadním směrem; 530 om západně od hlavního vchodu do kostela se příkop ohýbal a sm~řoval
na sever. V ohybu,který nebyl ještě zasypán,byly po obou stranách rýhy zaohyceny zbytky
pískovcového zdiva. Je postaveno z lcvádříkd o výšce 13 až 16 om a délce 24 až JO om.
Dochovaly se tři vrstvy kvádřík~ spojených světle žlutou maltou. Zdivo, založené do hl ,
90 cm, mělo v horní části šířku 63 cm; u předzákladu ze stejného zdiva se šířka pohybovala kolem 85 om. Pod ním již vystupovalo podloží ze žlutého jílu. Pozoruhodná je skuteěnost, ž e zji~těné základy bude možno v budoucnu sledovat západním a východním směrem,
kde jsou v jedné linii e vnější zdí jižní lodi basiliky, postavené okolo r. 1200. ULOŽ:
Aroheol. odd. MMP, Hanspaulka. LIT1 A. Merhautová, 19711 Raně středověká architektura
v Čechách, 262-264. KCNENTÁli: Otázkou je, zda zbytek zdiva napetří k někdejší obvod ov,
zdi, která uzavírala areál, v němž byla situována románská basilika,
V.Huml
325, PRAHA 8 -

Střížkov

1976 - KULT: Novověk. LOK: Střížkovská ulice ě.29. OKOL: Při výkopech vodovodní
pro ubytovnu n.p , Potreviny. Nález etudny ohlásil MMP Ing.Pleskot, návštěva re ferenta 26,10. a 2.11. lÚLEZ: V příkopové rýze o ě. 160 cm a hl. 170 om byla ve vzdálenosti 8,9 m od ě. 29 nalezena studna o prwn. 248 cm a vnitřní světlosti o prwn. 172 om .
Zdivo je poetaveno z píekovoovýoh kamend, dl. J6 až 47 cm a v. 1 3 až 21 om. Na vnitfní
straně pláitě ae ve vzdálenosti 150 cm objevují kapsy (v. JO cm, š. 20 om),aloužíoí p~vodní dřevěné trámové konstrukci. Nad ústím studny je cihlový oblou.k, jehož vrchol byl
zachycen v hl . 87 om pod dnešním povrchem(dno výkopu pr o přípojku má n1vel.výšku 282 , 2 m
přípojky
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n,m,),Ve zdivu ústí studny jsou záseky pro zapuš těni segmentového klenutí,ULOŽ:Aroheol,
odd, MMF, Hanspaulka, LIT: D,Líbal: Kartogram historického vývoje obcí u!ěího pra!ského
regionu, KCUENTÁ~ : Studna náleží k někdejšímu dvoru, který v 16,- 17,etol, náležel k libeňskému panství , Objevená studna pochází ze stejného období jako obytné stavení, t,zn.
E konce 18, až 2,pol , 19,stol, Bližší datováni studny pro nedostatek archeologických nále zů nebylo možné ,
V.Huml
326 . PRAHA 9 -

Běchovice

KULT: Neolit, eneolit , hradištní, LOK: Poloha "Skalka",naleziště .l,B,
od železniční trati Praha - Kolín, širší okolí ppč, 257, OKOL:
Po•rohové sbě ry na poli od r . 1973. N1LEZ: Střepy, štípaná a broušená kamenná industrie,
Samotný pískovcový skalnatý útvar ppč,257, dnes již zanesený skládkou a r,1976 částeěně
buldozerem zplanýrovaný (průzkum v profilu negativní). ULOŽ: .lÓ ČSAV prao, Praha.
b) LOK: Poloha "V severním Jeleně", nal. C,D, mezi obcemi Běchovice a Kolodlje,
Aa vyvýšené terase nad potokem Rokytkou, jižně při eilnioi Běchovice - Koloděje, OKOLs
Od r, 1972 pravidelné povrchové sběry na poli. NÁLEZ: Střepy, mazanice, štípaná a brouA1ná kamenná industrie. ULOŽ: !Ó ČSAV prso.Praha. KOMENT~s Prostor se stopami osídlení
roseznatelný tmavším zabarvením ornice,
J.Zadák
1976 -

a)

c,D, SV od oboe,

severně

o) KULT: Eneolit,latén. LOK: Poloha "Ba vroháoh", ppč.179/1, na jih od bt,alého
vojenského prostoru (tzv. "palpoet"). OKOL: Povrchový pruzkum po hluboké orbě dne 9.10.
na z!Ucladě upozornění J.Zadáka,který již dříve lokalitu sledoval. NÁLEZ: Orbou porušeno
několik laténských eídliětníoh objektů, jevících se jako tmavá místa s kumulací etfepd,
Odebrány vzorky keramiky. Povrchově sbírány eneolitické kamenné nástroje, ULO!s .lÓ.LITs
Z ě . j . 6223/76.

N.Venolov, - s.venol - J.Zadák
KULT: Eneolit(?): kostrové pohřebiště a sídliště. LOK: Poloha "Nad vodárnou"
nebo "Pod vinioí",ppč ,90, severně od oboe a železniční tratě,nad bývalým korytem Rokytky, OKOL : Výkop kanalizační stoky v prosinoi 1976,skrt,ka ornioe pedál ní~ NllEZ1 Něko
l i k více méně porušenýoh kostrovýoh hrobů s nádobami a kamennou induetrií;sběrem v okolí zji štěny střepy a kamenné nástroje. ULO!: .lÓ ČSAV prao. Praha. LIT: Z ě.j. 7374/76.
d)

S.Venol - J.Zadák

e) KULT , lu.vn,čaká, d. halštatská. LOK: Poloha "V Jeleně", nalezi!tě A,B,na vyvfěené terase mezi Rokytkou a silnicí Běohovioe - Koloděje, zhruba na poloviění vsdilenoeti mezi oboemi. IÚLEZ: Nalezi!tě .l: 20.a. 1972 prdzkum neoraného halštatského objektu, zj ištěny střepy a zvířecí kosti. Naleziště B: při bagrování kompostu byla odebrma
1 vrchní vrstva ornioe, po orbě, která zasáhla i podlo!ní jíly bylo 18.9.1978 zjištlno
naor ání několika řivnáčakýoh objektů,proveden průzkum jednoho z objektů (zásobní jám:,).
la další ch objektech - polozemnioích průzkum neproveden, z ddvodů přípravy pole pro setí, Nale zeny střepy, zlomek zvířecího zubu, mazanioe, červená hlinka, štípaná industrie,
uhlíky. Prohlídku lokality provedl dr . Vencl. ULOŽ: AÓ ČSAV prao. Praha. XOKENT!ns Roku
1974 zavezena navážkou hluboká teránní prohlubeň mezi lokalitou "V Jeleni A" a lokalitou "V severním Jeleně D" .
J.Zadák
1977 - a) KULT: Neolit, eneolit. LOK: Poloha "V panenkách", výoh. od Běcho"1o,
lSO m záp. od Ójezda n. Lesy, prostor od 50 m do JOO m jižně od silnice Praha - Kolín .
OKOL: Povrottový sběr na poli 1,5. a 7,5.1977. mLEZ : Střepy, štípaná a broušená kamenná
indus trie , mlýn, brousek. ULO!: AÚ ČSAV prac. Praha.
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b) KULT: Eneolit. LOK: Poloha "U napájky", výohodně od eilnice Běchovice-Kol odě
je, na vretevn1c1 250 mu pramene, v pol i JV Běchovi c I. OKOL: Povrohové eběry na poli,
NÁLEZ: Střepy , ULOŽ: AÚ ČSAV prac. Praha .
J.Zadák
c) KULT: Ne olit ,ene ol it, mohylová,knovízská, hradiětní,středověk, LOK: Poloha "Za
homolí" SV od obce, ppč, 2)) , 220/ 1, 250, OKOL: Pravidelné povrchové eběry v letech 197)
a! 1977 , od říjne 1q76 do března 1977 záchranný v ýzkum autord zprávy; objekty naruě ová
ny hlubokou orbou, NÍLEZ : Keramika, kamenná industrie, mazanice, zvířecí kosti, uhlíky
ze eběr d i 7 zachráněných objektů. Např, obj. 5, pr ozkoumaný 7.10, 1976 obsahoval depct
mohylové keramiky v počtu něk ol ika desítek nádob , ULOŽ: AÚ ČSAV prao, Praha. KOMENTÁfi:
V poeledníoh letech dochází hlubokou orbou k postupnému nič ení (nikoli jen povrohovému
naruěování ) jinak neohrožených lokalit.
Sl,Venol - J.Zad~
d) KULT: Laténská, eneolit. LOK: "Na vroháoh", ppč . 179/4,179/1. OKOL: Záohrannf
vfekum AO při stavbě obalovny drti SSŽ. N..u..EZ: 9 zahloubených chat, 8 jam z doby laténak,, v několika objektech intruze eneolitické keramiky a kamennfoh náatrojd. Chaty ob4élného pOdoryeu, s kdly v kratěíoh stěnách. Pozoruhodná je chata 14, vteeaná do ek'1y,
•• dvěma ohniěti - píckami a etruekou, Zjiětěná superpozice dvou objektd spolu e odliě
nou orientací a hloubkou jednotlivých ohat svědčí o dvou fázích obývání eídliětě, Keraaika, přeeleny, železné nástroje a spona, skleněné korálky aj . náleží LT Cl-C2. ULO! : A
O
ČSAV prac. Praha . LIT: Z č,j , 2867/77, 4507/77. KC!i1ENT11i: Sídliětě, zkoumané ve epolupráoi • J.Zadákem, pokračuje jižním směrem.
N. Venclová
327. PRAHA 9 - Dolní

Počernice

1976 - KULT: Eneolit ? LOK: Poloha "U Počerňáku",nalezUtě C, ppč. 214/4 v proatoru mezi !elezniční tratí a eilnioí Praha - Kolín. OKOL: V proainoi 1975 hlubokou orbou naruěena kulturní vrstva . NÁLEZ: Povrohovými sběry zjištěny střepy,obrou~enf kÝen,
zlomek mlýnku. ULO!i AÓ ČSAV prao. Praha.
J.Zad'1t
328. PRAHA 9 - Horní

Počernice

1976 - KULT: Mladohradiětní. LOK1 Poloha "Na Chvalce",eeverovýohodně od rybníč
kd aituovaných na západním okraji oboe Horní Počernioe. OKOL: Na upozornění dr.K.Princ•

provedlo IIMP ve dneoh 25.6. - 13.10.1976 z,ohranný aroheologioký výzkum. N..u..EZ1 l/..lrt'1
od rybníka. ffi stavbě etožbd elektrického vedení pro čietíoí •tanioi
byly obj eveny keramické střepy a lidek, kostra (pfevzal dr.Choohol z AO),Vzhledem k pokračování stavby byly v nejbli!ěím okolí polo!eny sondy. V prdběhu zjišlovaoího výzkumu
byla objevena polozemnice s kdlovými jamkami, část příkopov~ho žlábku a odpadní j&!I.Y
• uhlíky, keramikou a kostmi.Zjiětěné objekty byly zahloubeny do jílovitopísčitého podlo!í.Jejioh výplň obsahovala tmavě bnědoěedou hlínu, občas tak~ kuey mazanice a uhlí ky,
2/ Areál č istíoí stanice . Výzkum budouo!ho ataveniětě jeme zahájili pomooí zjiělovao íob
vrtd. Na úpatí návrě! ee ve východní části objevuje souvrství hnědočernfoh jíld bahnité
koneistenoe . Směrem k rybníku s ouvrství zoela mizí. Kromě nedatovateln~ho objektu• kamennou destrukcí na Ji!ním okraji etaveniětě nepodařilo ee zjistit osídlení et8l'ěí 18,
stol . V průk opu pro vodovod k čietíoí etanioi byla na východní straně nalezena akupine
4 zahl oubenýoh píoek e keramikou 12.- 1). století. ULOŽi Aroheol. odd. MMP, Hanspaulka ,
LIT: J, Justová 1972: Mledohradiětní sídliště v H, Počernioíoh, AR 24, 570-575, Kr onika
oboe H ,Počernio,bez let. P.Sommer 1975iNá.lezová zpráva. KOMENTA~1 Výzkumem zji š těné ob••verovýohodně
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jekty patrně náleží k mladohradi štnímu sídlišti,které zachytila dr.JustoYá a na
keramikou doložil dr. Sommer.
V. Huml
329. PRAHA 9 -

Yýohodě

Koloděje

1976 - KULT: Eneolit, laténská, římská, hradištní. LOK: Poloha "Za poaedem",naA,B,C, SZ od oboe,na Yretevnioi 245 m, jilně při potoku Rokytka. OKOLr Oeídlení
zjištěno poYrohoYým sběrem na poli 1.5.1976. NÍLEZ: Naleziště A: ětípan, a broušená kamenná industrie, hojně nalézány kusy !elezářaké atrusky,rudného materiálu a čáati s orbou ne.rušených !elezářekýoh peoí, střepy. Naleziště B: řídce nalézány atřepy. Baleziětě
C: kuey železářské etrusky, střepy. ULOŽ: AO ČSAV prao. Praha.
leiiště

1977 - KULT : Eneolit. LOK: Poloha "Za oborou", naleziště A,B,C, JZ od oboe, zásilnioi Koloděje - Hájek, u Kolodějské obory. OKOL: Od zjištění naleziště dne
J0.5. 1976 proYáděny praYidelné poYrohoYé sběry na poli. NÍLEZ: Střepy, štípaná a broušená kamenná industrie. ULOŽ: AÓ ČSAV prao. Praha.
J.Zadák
padně při

JJO. PRAHA 9 - Kyje
1976 - a) KULT: Eneolit,blí!e neurč. LOK: Jilně od ailnioe Praha-Poděbrady, •tod ul. Vajgarské (dříTe Kbeleká), ppč.439, na mírném svahu k bezejmennému příto
ku potoka Rokytky. OKOL: Skrýyka humusu pro staYbu sídliště "~erný most", hlášení vedení etavby,prlzkum 9.,20.7.1976. B1LEZ: a) Při ulioi Vajgarek4 zjištěna hnědočerná •rat,a e drobnými zlomky keramiky.Moonoet vrstvy kolísala od několika om do 20 a! JO om podle členitosti podlo!í, tvořeného rozvětralou břidlicí. Zahloubené objekty nebyly sjiltěny.Halezen, zlomky keramiky jsou veeměa atypioké,výjimku tvoří několik zlomkd • plaetiokými výčnělky. b) U budouoíbo bloku AJ eídliětě černý moet, přibli!ně ve etfedu plochy byla sjiltěna analogická eituaoe. Vedle několika atypiokýoh zlomlcd nalezeno Tětlí
lllllo!etví přepálenýoh tragmentd patrně s jedné nádoby (amtorovitého tvaaru?). ULOŽ: Aroh.
odd. DP, Hanspaulka .
K.Pridriohov,
obodně

b) KULT: Knovízek,. LOK: Hřiště místní zDS, ppě.20,21. OKOL: Při ápra•,oh školního hři5tě narušena sídlištní vrstva a dvě jmny knovízsk4 kultury, hl,ěení zamietnanod
~koly, záohrannt výzkum J0.5.1976. NllEZ : Byly prozkoumány dvi sídlištní jú:iy knovísek,
lcultury., Jáma ě.l obsahovala kromě oharakteriatiok4 keramiky nápadn4 mnolatví masanioe,
lejYjraznějěím nálezem z výplně jámy 2 je bronzový hrot kopí. ULOŽ. Aroheol. odd. IIIIP,
Hanepaulka.
K.Pridriohov, - J.Kovilík
o) KULT: Latánek,. LOK: Ul. Za školou ěp . 48, ppě.17. OKOL: Výkop jímky na dYoŇ
rodinného domku, lilášení dr.K.Slabiny, záohranný výzkum 31.5.1976. NillZ: Ve etěně jímky,vyhloubené na dvoře domku čp.48,bylo pod vrstvou betonu, navá!ky a ěernohnědé vrstvy
88
&lomky pravěk4 keramiky (m.j.knovízaké zlomky) zjištěno mělk4 zahloubení (hl. 35 om)
'YPlněné šedohnědou zeminou.Vybíráním z profilu byla získána málo vfrasná keramika.Mezi
nilezy vyniká jen zlomek výdutě nádoby s kolkoYanou výzdobou uspořádanou do páed, kter,
t,ofí aouetředné krou!ky a pdlměsíčky. Ten datuje objekt, který nebylo mo!no podrobněji
prozkoumat, do starší doby laténské. ULOŽ: Aroheol. odd. MMP, Hanapaulka.
M.Fridriobová
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JJl. PR.AHA 1 0 -

Dubeč

a římek4. LOK : Poloha "Zahr ádka ",
1, 2, východně od oboe ,sever ně pod eilnioí z Dubče d o Koloděj, ppč „ 959 , 967 /l.
OKOL1 Od r oku 1975 pr avidelné sběry na poli. NÁLEZ: Keramické stře py, ětípaná a broušená
kamenná induetr1e, zvíře cí kosti. ULO!: AÚ Č SAV prso. Praha. KOMENTÁ~ : Lokalita je rozlehl' a hoří oelelc e polohou "Ke Kolodějům", obě jsou rozdě leny silni oí .
b) KULT: Eneolit, knoví zská. LOK : Poloha "Ke Ko lodějům", naleziště A,B,v ýohodně
od obce, ji!ně při s1lnioi z Dubče do Ko loděj, ppč. 119/1 . OKOL: Pravidelné povrc hové
sběry na poli. NÁLr ~: Střepy, kamenné nástroje, zvířecí kosti e mazanice. ULO~: AÚ ČSAV
prac. Praha.
J . Zadák

1 976 - a ) KULT: El\e olit , mohylová, knovíz ská

naleziětě

c ) KULT: lh vnáčeké, la tineké a římské eídlUtě, neur čený pravěk. LOK I Poloha "Za
eamotou", "Za hrází", "Ke Staré Dubč i" - vlleohno SV od oboe Dubeč při fti ěanském potooe
(ppč. 896/3, 890, 882/2, 887/1). OKOL: Při melioraoíoh na jRře 1976 bylc oo~uěeno kolem
20 objektů . H~ LEZ: Ker!!ll!lika, kamenné nás t roje, zvířeoí kosti - vneměe z objektů vzorkovanjoh , jen řivnéčská polozemnioe prozkoumána (13/76) . - V poloze "Ke Staré Dubči" pr oveden jenom povrchový sběr.- Negativní výsledek poskytlo sledování odkryvu pro výstavbu
kravína St. statku Praha na ppč. 884/ 1 severně od oboe . ULOŽ: AÚ ČSAV prao. PTaha . LIT:
Z č.j. 2685/76 ( ot . 1 AR XXVIII 1 976 , 247-276, 359) .
Sl. Vencl - J.Zadák
d)

KULT:

S tředověk,

LOK: ZSO Litožnioe,

ppč.

896/1, 898/1, 896/J. OKOL: Pokra-

čování meliora čn ích prací v prostoru koatela. NÁLEZ: 30 m severně cd začátku hl'áze bylo
zjištěno rýhou narušen~ masivní zdivo,materiál evětlý pískovec, kvádry yětěíoh rozměrd,
Narušení je v prostoru severní ho okraje vy~ýěeného pahorku,údajně deatrukoe koatela, jde
také o jedin~ mí st o v prost or u ZSO , kde byl zjištěn jako meter !1 světlý píekoYeo .Rýhou
byl zfejmě narušen roh stavby v déloe 5 m, naru Ř.ené zdivo ~e naoházelo aai 10 m SZ od
skladu kostí a hřbitovní z di,poru ěené melioraoí na podzim 1975. Sb~rem nalezena v prcetoru kostela čáet výplně okna, ve východní č ásti ZSO podkova. ULOŽ, AÚ ČSAV prao.Praha .
LIT : Z. Smetánka - Sl .Vencl: Zaniklá etředov ěká osada Litožnioe, AR 21/1969, 396-398.

1977 - KULT: Eneolit a doba římská. LOK: Poloha "Za hl'ází", SZ čáat ppč. 896/J,
77 m západně od břehu rybní ka,OKOL: 19.2. 1977 průzkum dokončoveoíoh prací melioračních,
NÁLEZ: V profilu r ýhy zj i H tě ny dva objekty - ovzorkovány, střepy. ULOŽ : AO ČSAV prao.
Pr~ha. KCMENTÁ~: Od hr áze při břehu rybníka,do vzdálenosti asi 60 m západllě, byla zavezena ~~ at lokality ornioí.
7.adák
PRÁCHEt hrad viz VELKt HY DČ I CE , okr. Klatovy
PREITENSTEIN hrad viz NEČTI NY , okr. Pl?.eň-eever

332, PRO::JEČ hrad OHRB , okr , Chrudim
1977 - KULT : S tředov~k. LOK: Z říceniny hradu na puo .č. 445/1, ne pravém br •,u
řeky Chrudimky. OKOL: Terénní průzkum 8.4.1977. N~LRZ : fokročilá devaetaoe objek tu vli·
vem přírodních podmíMk, Doohází k rozsM1l _ým destrukcím hradního zdiva nnpř. v proet!lrU
brÁny. LIT : Zpravodaj KMVČ V/1 , 1 97l> , 7.
J. S1gl
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J JJ , piu;BOROV, okr . Písek

- KULT: Pozdní d. balětateká - Urová hroby . LOK: Trat "V přeborovekfob",
1450 m severně od kapličky v oboi, ppč. 1182/ 25, na výohodním okraji leaa, obr. 49: 4.
OKOL : Prdzkum a výkop dne 4,4.1976. NÁLEZ: Sondá! v pahorku (d. ooa 41, ě. 16 a v, lm,
delAí oaa Z- V), odkud získalo M Milevsko roku 1937 a 1940 nilezy ze dvou lúovýob brobd
(,iz lit . ), kter, byly ulo!ea, v západní a výohodní části. Ve střed.ní neporuěen, čúti,
, eondi 120 x 120 em, jsme v hlouboe 10-15 om nalezli shluk 12 střepd (miska, amtorka),
ulo!enýoh ve ětěrkovit, !lut, vrstvě bez stop pohřbu . Domníváme•• věak,!e jde nejapíěe
0 sb:,telt dalšího poh řbu. ULOŽ : M Milevek ť (starěí nález:,); M Písek, př:ír . č. 49/76. LI'l's
1 lokalitě ebrnuto1 J , Miohilek, ZpČSSA, Suppl,ment 7, Praha 1969,20-21, KCIIENTÁ.A t V literatuře uvádbo ohybně pod ppč . 1182/29.
J.Frohlioh - J,Miohálelt
1976

334, Pfi.EBOROVICE, o.

Čejetice,

okr. Strakonioe

1976 - KULT: Doba halětataltá - rýlovniolt, sejpy. LOK1 U oboe,na břehu řeky Ota,:, . OKOL1 Prdzkum 7, 5. 1976. RWZ1 B.Dubaký uvádí r. 1928 eejpy a nilezy atřepd • dobJ
halitatalt4 u Přeborovio . Prdzkum byl věak negativllÍ - věeohny sejpy v inundač.aía púu u
oead.y jsou jil zanikl' a byly sničen:, patrně zemědilskými dprav&111i. LIT, B.Dubakf, Slo,an1kf blan na střední Otavě, 1928, 7, 15.
J,Kioh'1ek
335.

PhDl1

PTilOVICE, o. Strakonioe, okr . Straltonioe

1977 - KULT1 Slovanská - mohyly . LOK : Západ.Aí svah leaa Srpek,, jihovýohod.al od
oead.y . OKOL: Prdzkum dne 30.8.1977, IWZ: B. Dubakým uvádiná skupina mohyl na z,padnía
1,ahu lesa Srpská nebyla při prdzkumu zjiětěna.Celý svah 1 vrohol je rosryt lomy na k,men, mohyly byly anad při ti!bi zahlazeny. LIT: B.Dubský, PraTik ji!níoh Čeoh,1949,6151
R.Turek, SloTanek, mohyly v jižnťoh Čeoháoh, 1958, 39.
J.lliohiltk
336. Plb!:Drl ZBOROVICE, o. Strunkovioe nad Volyňkou, okr. Strakonioe
1977 - KULT : Doba halětatski - mohyla.LOK, Aei 750-800 m VSV od kapličky T oaadě, ooa 100 mna západ od levého břehu feky Volyňky, T trati "Ba oboře", ppč. 767/1.
OlOL: hilzlr:um 21.10. 1977. 111.Ez , TsT."polní" mohyla, rozvesen, orbou, s kter4 Tyěsúvají
!ulov& kameny . Hilezy neuěiab.y. LIT1 B.Dubsk!, La Tene jUníoh Čeoh, 19J2,45st;f!, Pra•ěk jižníoh Čeoh, 1949,186. KOIIEBTÁA1 Snad totožno a mohylou,uváděnou B. Dubakjm; atfepy
jím nalezen4 a jejich uložení nezjiětěno .
J.lliohálek
337. PliESTAVLKY brad STAR! DUBÁ, okr .

Beneěov

1976 - JCULT: Středovik . LOK , Prostor předhradí a obl4haoího tábora sápadni před
hradu. OKOL: ~žná revize stavu lokality,povrohov! prdzkum,n,T!tiTa po upoworainí
dI-. J .Fridrioha. NlLEZ : Prostor předhradí a oblébaoího tábora byl v rooe 1976 odleaněn,
č áeteěně zplanýroTán a znovu osázen stromky. Silně byla poěkozena předevěím tortifikaoe
obléhacího tábora. Sběrem ee v prostoru tábora nepodařilo získat žádný materiál, kter!
by mohl potvrdit či vyvrátit tuto interpretaoi . LIT: Z č.j. 6450/76i BZO 1972.
čelem

1977 - LOK : Zříceniny hradu Stará Dubá a jejioh bezprostrední okolí, OKOLr lompl exní povrohový pr~zkum 23.3. a 6.4. 1977. NÁLEZ1 Zaniklý eídliětní komplex Stará Dub~
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je tvořen hradem , podbradním městečkem, předhradím, obléhaoím táborem a palebným poe ta- I
vení m, Hrad vznikl nejpo z ději okolo poloviny 13,atoletí a je ukázkou vroholnýob mo!noeti
ěleobtiokého etavebníka l J . století. Celý kom plex zanikl válečnou akoí Jifího Poděbrad- I
•k,ho nej•pí ěe r . 1467, V roce 1977 byl poří zen terénní náčrt oelé eituaoe, detailní te r,nní náčrt hradu a zamUeno přízemí a patro brány a hradební dh podhrad.lúho mh tel!ka
Odranoe . S~rem •e podařilo získat meněí keramický aoubor, datovatelný převá!nl do 1),14, atoletí, ULOŽ : AÚ ČSAV prao , Pr aha, LIT1 Z č.j. 1990/77, 1370/77s BZO 1972, 1976, K0- 1
u•Til: s výzkumem této unikátní a v mnohém klíč ové lokality nutno výhledovl počí t at .

I

T,Durdík
338 , pl\Bš1R,

0 ,

I

~eleznt Ójead, okr . Plzeň-jih

1977 - KULT: Pravěk-neurčeno a eUedodk, LOK1"Strá!ná •kila", hrdUi • pfí.
topea, 7JI 22-11 ffeětioe , 7 mm od V a 44 mm od J a.č, OKOL1 S~r !. Škrábka. NWZ 1 K•- 1
rtaioké alomky, ULO~ : AÚ ČSAV exp . Plzeň, přír.č. P 92/77 ,
A. Beneě - P.Braun

I

))9 . PA!ZLETICI, okr . Praha-výohod
1976 - JCU1,T1

Starěí

paleolit, LOK: Severní okraj kata•tru oboe, v poloze "Zlat t l

ko„o" . O<OL, Dloubodobf ••••••••i•kf ,,.• .., otaropaleolit1ok,ho aídl1iti. JIÁLBZ,

•e konal
nx, IX.

Výsloa l

ve •v~chních polohách ěedjoh lakWltrinníoh alínd, v aektoreoh VlI,lIII,IV,m,
Oproti pfedohozím •esonúa byl výzkum prováděn • výrazným sřetelem k vyjaeniní
problematiky •taropaleolitiokébo materiálu in aitu,Sa búi avrohního horizontu ěedavfoh l
lakuatrinníoh aedimentd, aekundúně poruěenjoh aoliflukční nebo podobnou ěinnoatí, bylo
objeveno n,padn, nahromadění velkýoh buli!níkovýoh balvand a kostí (alona a konl),kter4 I
ohl'aničovalo prúdnj oválný prostor o vnitřníoh rouěreob ooa 3 x 2 m. Pravdipodobni t u
jde o zbytky etaropaleoli Uokého sídelního objektu. UL0!1 AO asAV prao.Praha. LIT1 z I!.
j. 7202/76,
J,Pridrioh

I

340. PIISTOOPDI, o, 'l'uohorac, on , Kolín

1

I

1977 - KULT 1 Bylaneká, LOK , Rýha pro kanalizaoi pfed domem !p.120. IÍLEZ1 V ka·
rtze, hlubok4 140 om, před domem ap. 120, jáma ae 1tlnami mírni 1eěikmenjmi,
vyplnln, černozemí • uhlíky. Z ní jsem sí1kal okraj n,doby kul tury bylanak,. UL0!1 AÓ
ČSAV prao . Praha. KC*DTÁft: Regietraoe nálad v ráalo1 aledování vývoje oaídlení na čea- 1
kobrodetu.
I
nalizační

J.Kudrn,ě

341 . PA!šDIASY, okr, Kolín

1976 - KULT1 Neolit, d. laténaká. LOKt Poloha "K lesu", ppě . 309, 1107, 280/1-2 , I
290/1- 2, po obou atranáoh oeaty od Hrade5ínakého leaa ke Sk.fivandm (01adl oboe Pi'iěime·
•1). Prozkouman:f objekt 1/76 je lokalizovM 320 lDIII od Z a 125 mm od J 1.a. aapy SMO 7-5 1
Če1k:f Bl'od. OKOL a Záohrannj výzkum 18.- Jl . 8. po naru!ení eídl.objektd polními praoeai ,
BWZ t Obj ekt l/76 f lat4neká zahlouben, ohata 400 x 230 om, hl. max. 40 om, orient°"an'
Z- V, a k\Uem v kratěí západní atlnl • • oblma kratěími etinu! vymezenjmi llábkem, Při
ji!.ní atině ohniětl kruhového nebo čneroového pddoryau a vyhlazeným !edým povrohem .Objekt 2/76 : zbytek l a t énské polozem.nioe, zaohyoen;f jen v profilu v déloe 285 om. Jilt11 1 I
z obou objektd mladolaténská keramika, mazanice, zlomky !eleznýoh předmětd, blini ná ,,.
va!í. Sběry laténské keramiky v okolí: z kumulaoe atfepd lse zhruba lokalizovat ne jm,ni I
dva dalěí obj ekty j ihozápadně od prozkouman.ýoh,Sporadioké povrchové nálezy neoli tiokýoh

I

12)

qt í penýoh nástrojů , ULOŽ: RM Kolín , př . č , 7/ 76. LIT: NZ č .j. 5242/ 77 , KWENTÁ~: Lokalita
pihodně nupr4vně uvedena jako "Hradešín", okr , Kolí n, ot. BZO 197) , 49 (J.Zadák) .
N. Venclová
PUSTOHRliD hrad vi z DOUBRAVA, okr.
342 ,

RADČICE,

Jičín

okr. Strakonioe

1977 - KULT: Pozdně laténské sídliště. LOK: Návr ší Kulovatý nad řekou Blanioí,
1 km JJV od oboe ,ppč.106. OKOL: Povr ohový sběr na jaře r.1977. NÁLEZ: Při ok.r ajíoh ploobébo vr cholu návrší, z něhož je dobrý výhled do údolí Blanioe, nalezen svisle hřebeno
,aný zlomek stěny nádoby,zlomek okraje mieky,zl omek dna,12 nezdobených atřepů a 4 drobn, hrudky ma zanice . ULOŽ: M Strakonioe, 1.č. 699.
J,Frohlioh
34), RADtTICE, okr. Tábor
1976 - KULT: D. halštatská, slovansk, a blíže kulturně neurčené - mohyly. LOK1
Lee severně od hájovny Soví (obr. 52: l - 6)ičísla na plánku odpovídají číslům lokalit
, textu), OKOL: Průzkum 31.7. 1976. NÁLEZ: 1. Dvě mohyly na ppč.25)3/1, 250 m VSV od h,jovny,Vě těí m, prokopaný střed,meněí neporušená je 20 m výohodně od ní. - 2. Dvě mohyly
na ppč. 253)/1, JOO m severně od hájovny . Obě jsou prokopané a leží těsně vedle eebe.
Z niob nepoohybně poohází pohřeb s vozem (srvn. Píč, Starož. země České, 1900 , 60, 159.
lia obr, 12 : 1 vyobrazené "prolamované kování" nalezené v menší mohyle je eápona ze jha
nebo koženého pásu od jha). - J, Osamělá mohyla porušená star ším výkopem, ležíoí 300 •
SSZ od hájovny na ppč.25 33 /1. - 4, Zaohovalá menší mohyla na téže paroele, 200 m SSZ od
hájovny, - 5, Skupina slovanakýoh mohyl na návrší Jahodinská, 600 m SSV od hájovny.Čá.et
mohyl na ppč.253)/1 (k.ú. Radětice), čá.et na ppč,3))/1 (k . ú. Borovany, okr. Písek). Mohyly jsou situovány v řadách v-z, některé jsou porušené staršími výkopy.Mohyly pfi eilnioi jsou ničeny vybíráním hlinitopísčitého materiálu na posyp ailnioe. Některé mohyly
mají oválný půdorys a delěí osou V-Z.Skupina je nepoohybně totožná s mohylami uváděn;fmi
Píčem (Starož.země České,III,1 909 ,)17,i když neodpovídá plně popis, že leží od myslivny
Soví směrem k Radětioím. - 6. Asi 15 roztroušených mohyl ooa 1000 m severně od hájovny,
na ppč, 2533/1 při silnioi do Borovan.
J,Frohlioh
1977 - KULT: Pravěk,doba slovanská - mohylová pohřebiště a valové opevniní .LOK:
Les Hemery (Plziny), západně od obce (obr.51: l -6; čí sla odpovídají č íslům lokalit v textu) , OKOL: Průzkum 28.5. 1977. NÁLEZ: I.Větší skupina elovanekýoh mohyl v trati Jahodinaká - viz BZO 1976 (Prohlioh). - 2. Valové opevnění (typu "Viereokeohanzen"?), jižně od
kóty 489 v trati Jahodineká n a ppč .253~/l. Je tvaru nepravidelného obdélníka; výohodní
strana zaohována v d . 93 m, jižní délky 108 m, západní zachována v d. ooa 50 m, na se•.
st
raně není val ani příkop, je zde vyhloubena pouze hluboká rýha v déloe ooa 60 m. Val
8 ,n~jším příkopem je
nejlépe zaohován po oelé déloe jižní strany, kde dosahuj e výAlcy
aE 2,5 m z příkopu hl. 1 m. Těsně výohodně od opevnění je jedna mohyla. Lit,: A. Chleborád, Popis okre su BeohyĎského, 1 928, )98 (chybně situuje do místa dneAní háj . Soví ) ;Bene~ , BZO 1965,31; Drda - Waldhauser - Čižma, AR XXIII,1971,288-29), Abb,l:6; 2:6 (špat ná 0 r1entaoe a neúplný plánek ). - J, Dvě mohyly - viz BZO 1976 (Frohlioh). - 4. Slonnaká mohyly v trati Nad humny (Kocour kův les) na ppč .2561/1 a 2609, Jedna velká s prokopaným středem, asi 50 m severně od ní skupina 10 nízkých porušenýoh mohy l, Lit . :Richlý,
MAG\'/ XXI II,189) , Sitzb,55; Píč 1909,JO, - 5, Skupina velkýoh mohyl - pravěk, Le ží v trati Nad humny, ppč, 264 ) /2, 2646/2, 2647/2, 2648-2652. Vět š inou neporušené, některé pr~měru kolem 15 m a v. 2 m. Lit.: Riohlý, MCC XIX , 189) , 142 , K č , 5-6: BZO 1974 , 184-1 85
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(BeneA). - 6. Skupina 10-12 nímkjoh,mírnf porufienjoh mohyl - praT1k.S1tuoT'11y na aúrn,a
jihos,padná ••ahu n,Trěí. Nepubl1kOT'11o.
J.Prohlioh - J.Kiohilek

J4., RADl:OVICE II, o.

Mlěín,

okr. lUatoTy

1976-77 - KULT: Cham•k' - •!Ainn4 •ídliAtl. LOK: OaoboTek, •kila, aa1 600 m ··Ternl od kaple• OeoboTeoh, ppě. 1379 (•kila) a 1381/8 - blíak, okolí - 1••· Zll 22-1)1
•laín, 93 mm od v • 156 mm od J •• a. OKOL: Prdskum •!Ainn,ho aídl1Atl po uposornlní x.
!kribka,feditele C!l1 Blo•1ce, 20.5.1976, Sbfr pod pfeTiaem jilní čúti akály na Tfohod.ní
airanu T leae,• •rpnu 1977. K.ll.EZ1 V le•íku umí•tln! pyramidoTit! •kalní ánar I kola;.
1rúea na jih a• pfí•tupem od •••eru. Kal! Trohol této •kily je neThodnt k o•ídltní,
•tltOTI je 1kila ělenlna nfkolika laTioem1 o Aífi •otTa 1-2 m. Je praTdlpodobn,,le lculturní Trat•• byla eplaTena. ffi eblru nalemeny keramiok, slomky a masan1ce. UL0!1 OVll
B1.cnioe1 A0 ČSAV exp. Plseň, pfír.a. P 89/77. LIT: Hl,Aení ě.J. 481/76 Plzeň. ICII.E!Til1
&.škr,bek naAel T blímkoet1 abri na Týohodním obTodu eneol1t1okou keramiku.
A.Bend - P.Braun - L.H~tlt

J45, RADCIIYŠL, okr. Strakon1oe
1977 - KULT: Recentní - nihodn! nález. LOK: Cca 850 m JV od koatelíta IT. Jana,
Tfohodnl od RadomyAle, 150 m jilnl od traay tranzitního plynoTodu. OKOL1 Sbir 5,5.1977,
ÚLBZ1 Recentní pa&ourkoTé křeeadlo, d,29 mm (obr. 571 9). ULO!: M Píeek, pf.ě. lJ0/77.
J.K1oh'1ek
346. RADOSTICE, o. Vchynice, okr. Litomlfioe
1976 - KULT1 StarA:í doba bronso•' (?). LOl1 Vroh OTěín (401 m). OKOL1 Prdttlt\JI\
15,4. 1976. s.ú.Ez: Ba ápatí kopce byl nal•••n kdy•1 depot bronzd (cf. PA LI, 1969, 338).
Teaeno kopoe tTofí malé oTálné plató, které nemohlo bjt oaídleno. Lze uTaloTat o neprof'11.ním charakteru pfíp. oeídlení. LIT: máAení ě.j. 326/76 Mo1t.
Z.Smr!

347, RADOVESICE, okr. Teplioe
1976 - a) KULT: Čaent lat,n (LT A). LOK1 SZ okraj oboe. OKOL1 Syetematickt ,tskum. IWZ , Objekty 1-8/76 T koncentraci na ploAe 30 % 10 m, keramika atd. ULO!s M Ttplice, pf.ě. 64- 66/76. KOllENTil: Je molno konetatoTat sjifitlní dYorot • jednofúOT/11 o•ídleDÍID • rámci mikroregionu Lu1toTekého potoka.
b) KULT1 Pozdnl halhatat, (eídlUH)ilatinek, (pohfebUtl). LOK, Coa 200 111 11nrnl od bty • .,,p,nky, na dpadním olaaji oboe. OKOL: SyetemaUckf T;fskum. liÁLEZs Vts1t111
aídlifitníoh objtktd 11-18/76 a 19-40/77,Výzkum kelt1kýoh koatroYýoh hrobd )-28/76 • dokoněen! ., roce 1977, hroby 29-37/77. ~ebé koTOT, a jin, pf>edmUy. UL0!1 • Teplioe, pf.
a. 27-51/76. KOJIENT!ft: Veta~ Týskumu T roce 1976 bylo sěúti prozkoum'11o pohfebiAtl,
patfíoí k sídlišti, skouman4mu T letech 1973-1975 (Ts~emn, Tsdilenoet 212 m). V r . 1977
dokoněen komplexní •tskum eídliAti a pohhbištl s túí LT-Bib- LT-B b, popn, T eYrop •
2
ak,m kontextu saohyoent úplnoati v dan4m období.
J . Waldhaueer

„

348. RAOOVESBICE I, okr , Kolín
1976 - a) KULT: Vypíchané keramiky

a nálevkoYitých pohárd. LOK, SV okraj obce,
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,1evo od s1ln1oe Radoveenioe I - Štítary, dvorek domu čp,95 (etpč. 104) - majitel Jaroal av NimečekJ tj. cca ZM 13-)2 Kolín, 234 mm od Z a 82 mm od S s.č. OKOL: Záchranný vj,kum M Kolín dne )l.3.1976 na základě hlášení majitele domku;nález při hloubení eklepa.
JÚ.1EZ : Stavební jáma(?) k.a vypíchanou keramikou a sídlištní jáma KNP. ProzkoumMa jen
dostupná část jámy• vypíchanou keramikou (střepy, mazanice, zvířecí kosti, kostěná náatroje). Jáma K.NP zachycena jen v řezu, dostupná č ást výplně byla již odkopMa. ULOŽ1m&
Kolín - přír.č.)/76 (jen část); vět š ina nálezů (KNP i vyp. ker.) zatím u J, Němečka.
LIT: JU.ášení v archivu AÚ Č SAV Praha ze dne 1.4.1976.
Zb.Sedláček

b) KULT: Eneolit? - star ší d,bronzová, LOK: Vlevo (J) od silnice Radovesnice I
• Lohny, tral " K looaneké straně", tj. pole ppč. 2)1/1, zhruba 100 až 250 m od uvedená
eiloioe, tj. ooa ZM 1)-)2 Kolín, 220 mm od Z a 91 mm od S s.č. OKOL: Terénní průzkum na
traee dálkového potrubí ve dnech 16. a 28.9, 1976. NÁLEZ: Ve stěnách rýh:y byly zjištěny
,e vzdálenosti 100 až 250 m od výše uvedené silnice 4 tmavší skvrny ve sprašovitém podloU; pouze ve 2 případech byly získány vzorky keramiky. Obj. č. 1 - v západní stěně rýhy, ooa 100 m od silnice - polozemnioe? - střepy - eneolit až starší d. bronzová; obj.
ě, 2 - , západní stěně rýhy, cca 150 m od silnice - sídlištní jáma se 2 odlišně zbarvenými vrstvami výplně - střepy - eneolit. ULOŽ: HM Kolín, př.č.12/76. LIT, lllášení do AO
Praha č. j • 6627 /76.
c) KULT: Pozdní latén. LOK: SSZ od Radovesnic I, tj. jižno od polohy "Na červe
oioi" nebo 90 m sev . od oeety vedoucí od silnice Radovesnice I - Kfečhoř na východ k malámu rybníku, na poli ppč. 172/10, tj. zhruba okolí bodu na ZM 1)-32 Kolín, 218 mm od Z
• 70 mm od S s.č. OKOL: Terénní průzkum na trase dálkového potrubí ve dnech 16. a 28,9,
1976, NÁLEZ: Porušená sídlištní jáma kultury laténské; odebrány vzorky keramiky - etrubadlovitě zdrsněná keramika, na kruhu dělaná miska s vnitřní vhlazenou vlnicí aj, ULOŽ,
RIi Kolín, přír.č. 14/76. LIT: 10.ášení do AÓ Praha č,j. 6627/76, KOMENTil: Není vylouče
no, !e porušený objekt byl součástí měloe zahloubené polozemnice,
J.Hrala -

Zb.Sedláček

R.A.JMUND hrad viz J!TRAVA, o, Rynoltioe, okr, Liberec
349, RA.KOVÁ, okr. Rokycany
1977 - KULT, Eneolit,ojedinile. LOK: Proti čp,52 (majitel J,Pomyje). OKOL: Sbir
dr , J,Rouae, Lesní 59, Plzeň. NilEZ: Symetrická sekerka z aedozelen4 břidlice, d. 116 111111
(obr, 53). ULO!: AÓ ~SAV exp. Plzeň, přír.č. P 11/77.
A,Bend
350 , RAKOVN!K, okr. Rakovník
1977 - KULT: Laténská, středověk. LOK: Poloha Kokrdov (ct.AR XXVIII 1976,545n).
OKOL: Záchranný výzkum ve vnitřním areálu, poškozeném amatérskými výkopy, RÁ.LEZ 1 Kovové
P~edmity,keramika atd. ULOŽ, M Roztoky (bude předáno po zpracování). KOMENTÁ~: Výzkumem
dolo!ena existence dvou tází čtyfúhelníkové svatyně (Viereckeohanze),v prvé dřevěná palisáda,, druhé val a stavba v rohu vald. Prokázáno vyu!ití pro vojenský tábor v 15,etol,
J.Waldhauaer - I,Vojtiohoveká

351, REŽN1 0JEZD, o. Boreč, okr. Litoměřice
1976 - KULT: Neolit či eneolit, mladší doba bronzová. LOK: Vrch Boreč (446 m).
OKOL: Průzkum dne 15. 4. NÁLEZ: Z vrchu či jeho okolí pochází depot pazoUl'kových čepelí
a mladobronzová keramika (PA LX - 1969,atr,.344). Na vrchu samotném nelze pMp. osídlení

I
I
I
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I

prokásat, v případě, le nilezy odtud pocházejí, lze oprávněně uvalovat o jeho neprofánním charakteru - lokalita je známa mikroexhalaoemi tepl~ho a vlhk~ho vsduohu, patrnými
svláAti v simě. LIT1 ID.áěení č.j. 326/76 Moet.

z.smr!
)52. ROHOZWÍ, o. Rovná, okr. Strakonice

J.Miohálek

I
I
I

I
I
I
I

353. ROSICE, okr, Chrudim
1977 - KULT 1 Slezekoplatěnioká, aídliětě. LOK1 Cihelna A, paro.č.411. OKOL1 )O.
10.1977 prdzkum. BlLEZ1 Zjiětěno narušení nově objeven~ho aídliětě. Baruěen:, četn, j'1n,
•• atfepy. ULOŽ1 M Hradeo K.rálov,, pf.č. 32/77. LIT: Zpravodaj KKVČ V/1, 10.
V.Vokolek
Věeetary,

I

I

1977 - a) KULT : Pravěk - mohyly. LOK1 Aai 70 m západně, a! 100 m aeverozápadnl
od vroholu lesa Chlum (543,0 m), ppč.321. OKOL1 Prdzkum 14.10.1977. NWZ1 Západně a sz
od vroholu leea Chlum 4 neporuěen~ mohyly o prdměru 6-8 m, v. 0,5 - lm, v mohyláob pf1
povrohu kamen:, konstrukce .
b) KULT: Mladěí doba lat~naká - sídliště. LOK: 750 m výoh. od osady a 500 m JZ
od vrahu Hrabov. OKOL : Sběr 5.5.1977 ve vfoh.protilu rýhy tranzitního plynovodu. NÁLEZ,
Byl vybr&n zbytek menší zahlouben~ jámy a červenohnědou výplní a vratvičkami uhlíkd ( na
pl&nku černě) - slomky nádob, tuhový materiál (obr. 5715-8). ULOŽ1 M Píaek,př.č.131/77,

354. ROSNICE, o.

I

I

I

I

okr. Bradeo Králov,

1977 - KULT: Slezskoplatěnioká. LOK: P'fíatavba auěičky na puo. č. 72/1. OKOL1
Záohrannf výzkum při výkopu patek pro příatavbu auěičky. 1ÚLEZ1 Odkryt lártnf h.rob v,
čtveroov, hrobov, jámě ae 16 nádobami (III.at.). ULOŽ1 M Bradeo K.rálov,. LIT, Zpravodaj
KIIVČ V/1, 8. KCIIEBTU1 Žárový hrob je aoučútí pohfebiětě akouman4ho v rooe 1959.
V.Vokolek
355. ROVENSKO POD TROSKAMI, okr. Semily
1977 - KULT1 Negativní zjiětění. LOK: Proator kolem koatela. OKOL: 'l'er,nní prdmkum 15.4. 1977 (Sigl,Vokolek) . JIWZ1 Prdskum ádajn,ho hradišti v okolí koatela. Bebyly
sjiětěn:, iádn' stopy po tortif1kao1. Prdzkum vfkopd sápadně od koatela byl r0'9něi negativní. LIT: BZO 1970, 135-136; Zpravodaj KKVČ V/1, 7,8.
J.S1gl
356. RPETY tvrciětě OSTR'f, okr. Beroun
1976 - KULT1 Stfedovik. LOK: Vrohol kopo• Oatrý, nejblilěí okolí kÓty 539, na
adminiatrativní mapě okresu Beroun,Praha 1969, 178 mm od J a 283 mm od Z a.a. OKOL: PoYrohovt prdskum dne 30.4.1976. NÍLEZ1 Ba ekalnat,m Yroholu kopoe Oatrý je patrno eh.ruba
kruhov4 tvrziltě nemnám~ho st'-fí beze atop zdiva, opevněn~ pfíkopem a valem. V proatoru
vetupu je tato tortitikaoe přerušena. P0'9rohovým prdzkmem ee nepodafilo síakat iidn!
aroheologiokt materiál. V okolí tvrmiětl je patrný velikf počet rdznýoh jam venl• vitěíoh rozmlrd,
zaeekanýoh do ekály, v jednom pfípadl tvofíoíoh núnak dal5ího pfíkopu,
Tyto objekt? by •nad bylo moino klút do aouYialoeti a něJakjmi kutaoími praoem1. Opevnlní tvrzi5tl je cfejmi nedokoněen,,oelá lokalita pd•obí dojmem roseatayin,ho a opu~tin~ho objektu. LIT: Z č . j . 6577/76.
T.Dur4ík
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35 7. flUDULTICE , okr . Domažlice
1976 - J:ULT:

rýžovnické aejpy . LOK : "V jamách", u sever. okr aje obce,
po pravé straně původního toku Podvílovského potoka (potok přemí stěn) , ppč .464/1 . OKOL:
Průi:kum rekultivací ohro žených aejpů 6.10.1976 . UÁLEZ:Na remízku o celkové rozloze 1,))
ha 10-15 rýíovniokýoh eejpů a ž 16 m dlouhých a 1, 5 m vysokých. LIT: lllášení č . j . 743/76
Plzeň. KONENT.Áll: Jsou zde dochovány posle dní zbytky sejpů.
P.Braun
Neur če na,

)58. RYBOVA LHOTA, o. Skalice, okr. Tábor
1976 - KULT: HradiAtní,wohyly. LOK: U hájovny Voeovioe, též U trojice, mezi kótami 506 a 490, les.odd.4)7 a 7, 438 al, les.spr áva Planá o.Lužnicí , k.ú. Rybova Lhota
ppč. 1478 a 148), k.ú. Debrník ppč. 251, 252 , 255 , 256 , jižně od cesty ppč . 490. ZM 22-422
!eleč, 28 mm od V a 44-45 mm od J s.č. OKOL : Prů zkum mohylového pohřebiště 18. 5, 1976.
NÍLEZ: Skoro v rovině nepatrně skloněné k jihu as i 50 větších i menších mohyl. Někte ré
jaou porušené cestou, jiné po škozené snad amatérskými sondami, vět š ina jioh je ale beze
atop narušení. Některé mohyly jsou v mladé borové paae ce,dal ší v čerstvé pasece v klínu
oeet s část ve vyšším em.l'kovém lese JZ od kóty 506. LIT: IDášení č.j. 495/76 Plzeň, R.
Turek, Sl ovanské mohyly v jižních Čeoh áoh, Font6e aroh .Prag.l, Praha 1958,40. Ka.1.ENTÁ.fl:
Skupina mohyl leží na katastrech obcí Rybova Lhota a Debrník.
A.Beneš - P,Braun - L.Hájek
IIBB!l:.fK hrad viz LiSNÁ, okr . Rokycany
)59, IIBPEČ, okr. Tábor
1976 - a) KULT: Halštatská(?), mohyla. LOK: Na malém hrádku (v les. komplexu,
spr avovaném Vojenskými leey,lee.závod Horní Planá, les.správa Drhovice se sídlem v Draí ioíoh u Tábora),700 m severně od samoty U Rybáka e 2950 m JV od kaple v ~epči,ppč .734 ,
ZM 22-244 Mal šice, 179 mm od Z a 139 mm od J s .č. OKOL: Průzkum a upřesnění polohy mohyly 11.11.1976. NllEZ: Proti meandru Lužnioe,obtékajíoí hrad Příběnioe,nad pravým bře 
hem řeky, asi 20 m SZ od zříceniny hr ádku Příběničky,na okraji srázu me zi dvěma cestami
eměřujíoimi k hrádku, se nachází porušená mohyla o prům. asi 15 m a v. 1,2 se vkopem
od severu. LIT: lllášení č .j. 872/76 Plzeň; J,Švehla, Táborsko v pravěku, Tábor 1923,35,
!OMENTÁ.fl: Obj ekt lze ztotožnit s popisem J.Svehly o mohyle,prokopané skauty r.1921; nálezy uváděné jako "tuhovaná m1ska, zbytky nádob ne dělání sýr„ a ně kolik střepů z hrnku"
by mohly patřit do d.hal!tatské,jsou však nezvěstné. Tato lokalita je vzdálená necelých
600 m JZ od mohyl uvedených pod b). Švehlou uváděná vz ájemná vzdálenost je ve skuteč
nosti poloviční.
b) KULT: Hradištní(?), mohyly. LOK: V záhybu - "Nad Hubsohmannem" (lesní komplex Vojenských lesů, závod Horní Planá, lesní správa Drhovice, se sídlem v Dra žioíoh
u Tábora), ooa 550 m SVV od zříceniny hradu Příběničky, asi )250 m JVV od kaple v Aepči
8
350 m SZ od tzv. ostrova adamitů v Lužnici, ppč. 734. ZM 22-244 Malšice, 197 mm od Z
8
163 mm od J s .č. OKOL: Průzkum a upřesně ní polohy mohylového pohřebiště 11. 11. 1976.
NÁLEZ: Na široké pravobřežní oetrožně, tvořené meandrem Lužnice a bezej menným po tokem,
těsně na jih od lesní silnice z Kášovio,se nacházejí dvě porušen, mohyly : první,o prům.
asi 10 m a v. 1,5 m, obdÁlného půdorysu, ohraničená příkopem, je porušen á vkopem od východu; druhá, v západním sousedství předch ázejíc í , má prům. oo a 5-6 maje téměř z poloViny zničená. LIT : lllášení č.j. 871/76 Plzeň; J. Švehla, Tábor sko v pravěku, Tqbor 1°~3,
)S. KO?ilENTÁil : Výkop těc hto mohyl provedl J.Šve hla, který uvádí,že tyto mohyly byly "p:-ímo vzorně nasypané", avša1. kromě od okraje ke středu ee zvy š ující vrstvy zehn.5dlé zeme ,
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I
proložené místy uhlíky, neposkytly datovaoí materiál.
o) KULT1 Neurěena, mohyly. LOK1 U slavňoviokého ěraňlcu,ooa 100 m JZ od kóty 459 I
a ••1 1700 m SV od Slavňovio. ZM 22-244 Malěioe, 125 mm od Z a 121 mm od J •.ě. OKOL1
Prdskum a regiatraoe mohyly 11.11. 1976. N1LEZ : Osamělá neporuěeni mohyla o prdmiru a11
15 m a v. 90 om. LIT1 llláěení č.j. 904/76 Plzeň. KC"1ENTl~ 1 Ffi kótě 459 jsou dalěí dvi
I
mohyly, u,edené pod lokalitou Slavňovice.
d) LOK1 Lea Soldát (les JZD nepeč, ve správě Vojenských lesd, se aídlem v Horní
Plan4, l••· apráva Drhovioe se aídlem v Dražioíoh u Tábor a), 1500 m JV od kaple v ~ep~1
a 1550 m SV od kaple ve Slavňovioíoh. ZM 22- 244 Malěioe, 108 mm od Z a 138 lllil od J s. č.
OKOL1 Prdskum a r1gistraoe mohyly 11.11. 1976. NÁLEZ: Asi 80 m od západního okraje le1a I
mohyla o prdměru ooa 12 m a vfěoe 70- 80 om,na boku nepatrně poruěená. LIT1 ffiáěení č .j.
901/76 Plseň .
e) LOK, Les Soldát,asi 100 m SZZ od lokality d). ZM 22-244 Malěioe, 106 mm od Z
a 140 1111D od J s.č. OKOL1 Prdskum a registraoe mohyly 11.11.1976. ~ll.EZ1 Na hrani 1111 I
u pole sničená, ailně aoížená mohyla. LIT: IO.áěení č.j. 901/76 Plseň.

I
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I

A.Benei - L.Hájek
J60. hPICR, o. Rovná, okr. Strakonice
1977 - a) KULT: Laténská - sídliěti. LOK: Tral "U krtin" (Ba krtináoh), ppč.186
a 214/1, ooa 1000 m JZ od kostela v osadě,nad levým břehem Lpiokého potoka. OKOL1 Pr~skua 24.5.1977. B.Ú.EZ1 Rekognoakaoe a prdskum místa laténského sídliěti, proskoumaného
ve 20. leteoh B.Dubsk;fm. Situováno je na vroholu a na jižním svahu návrěí, v nada.vjěo1
396-406 m. ULOf1 1'111 Praha, K Písek. LIT, B.Dubskj, La Tene jilníoh Čeoh, 1932, 57 - 671
tjl, Pl'avěk jižníoh Čeoh, 1949, 268 - 281.
b) KULT, D.elovanská - mohyly. LOK1 Sedlo mezi vrahem Hradeo (slovanské hradiě
ti) a Jaslov,ooa 1000 m SZ od kostela v osadě a 500 m od hradiěti Hradeo,(kÓta 511,J m)
jilni od kataatrální hranioe, ppč. 375. OKOL1 Pl'dckum dne 24.5.1977. Bll.EZ1 DYi mohyly,
navrěené se ětěrkovitého písku, prokopané B.Dub•kim (obsahovaly žúové po.hfby • ker&llikou), prdm. 6 a 8 m, v. ooa 1,2 m. Jižně od niob je nejistá tfetí nícki mohyla. UL0!1 M
Píaek, 1.č. A l32-142J K Strakonice, i.č. 8J. LIT1 B.Dubakf, Pl'avěk jižníoh Čeoh, 1949,
563 (obr . 1117), 608,615. KCMEKT.Oi, Jedna s mohyl je támif ětveroováho pddorysu1 je nakopina s jižní strany prdkopem tvaru ěneroe do stfedu al na 11roveň.
o) KULT1 Středovik - valov, opevniní. LOK1 Vroh Jaelov (kóta 521,1 a),ooa 750 a
SZS od kostela v osadě, na ppč.J76. OKOL1 Pr\\zkum 24.5.1977. JÚLEZ1 ffi kÓti vrahu Ja1lO'f, 28 m od výoh. konoe podlouhlého vroholového hfbetu je meněí, valem obklopená míato
téměf obd,lníkového pddorysu (prdm. v-z 20 a S-J 14 m), val je navrlen m menlíoh vápenoovfoh kamend, v. 1 m a fi. pfi patlal 2 m. Podle pocnúky B. Dubského to má bft &bytek
kaple,kterou zde dal stavět A.dam ftepiokf ze Sudomlfe roku 1540 (?). Llf1 B.Dubakf, Slovanakf kmen na atřední Otavě, 1928, 52.
J.Miohálek
361. fitčABY hrad, okr. Praha-v;fohod
1976 - KULT: Středovlk. LOK1 Zfíoeniny hradu. OKOL1 Povrohový prdzkl.111 dne 29.2.
1976. JLÚ.EZ1 Z hradu•• zaohovaly dvl etiny bočního pal,oe do výfie druhého patra a r ~h
obytné ěnerhranné věže. Klstiltě hradu je dnes ze značné části zaatavino drobn:fm.1 domky mlata, v niohl by se snad mohly zaohytit dallí fragmenty hradního zdiva. Byl 1&111ěfen
pddory• vile i pal,oe a provedeny terénní náčrty faaád i interiérd obou objektd. V pf!padl klenby aálu v druhám patfe pal,oe byla konstatována čerstvá deatrukoe, při ní! 11
zřítilo několik čáatí klenebních žeber, jejiohl profil byl zaměřen. Hrad l\íěany je, podobně jako např. Vizmburk, zmenšenou replikou královak~ho hradu • obvodovou sistaYbou,
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stavěnou

po pol. l).stol. šleohtiokým stavebníkem z nejbli!šího okolí panovníka. LIT: Z
č.j. 6579/761 T.Durdík: K chronologii obytných vě!í českého středověkého hradu. Aroheologia historioa 2, 221-228.
T.Durdík
)62, IUKOVICE, okr. Svitavy
1976 - KULT : Středověk. LOK: Okolí domu čp. )2. OKOL: Terénní průzkum J . Štorka
28,8,1976 . NÁLEZ: Několik úlomků keramiky (14.- 15.etol.) 1 pooházejíoíoh ze zemn:íoh praoí probíhajících uvnitř a v okolí domu čp.)2. ULO! : M Hradec Králové 10)/76. LIT:J.Sigl
- V.Vokolek, Zpravodaj !CMVČ IV/2, 10.
J.Sigl
)6). SÁZAVA, okr. Kutná Hora
1976-77 - lULT: Raný středověk. LOl: Severní zahrada a první nádvofí býv. slovanat,ho tláětera, dnes zámku. OKOL: Systematický výzkum. NÁLEZ: V aeverní zab.Yadě pouečoval výzkum severně od nalezen, centrily sv.liíle, evěoenf v roce 1070. Byl sji~tin
r011ah pohřebi!ti, které obklopovalo tuto centrálu. Severně od pohřebiěti se objevily
ibytlcy osídlení, dololenf arubovjmi stavbami, z niob! se zachovaly jámy po kdleoh a•'10bní j ~ pod podlahou, vyplněné zlomky keramiky mladohradiětního charakteru. V okolí
,rubových staveb se na~la dvě hliněn, vypálená ohniětě, červenavě zbarvená od okolního
hliněného podloží. Srubové stavby provázely také odpadní jámy ee zbytky keramiky a zvífeoíoh kostí. Zajímavý je nález dna hliněn, pánve se zbytky stelné etrusky, nalezené
, blízkosti jednoho z ohniěl. Historioká zpráva,zaznamenaná v Letopisu Mnicha eúavsk,ho,připomíná výrobu skla v býv.kláěteře konoem 12. atol. Na prvním nádvofí býv.tl,ětera
byly pololeny sondy,dva čtverhranné sektory v severní části nádvofí,ohraničeném barokní
konírnou a budovou býv,fary.V těchto m:ísteoh 88 objevily základov, zdi podélné románek,
eakrální stavby,zřetelně zachované v podobě východního zaobleného závěru/apeidy/, negativu jilní boční zdi a torza zdi,vepeané do lodi podélné ataTby,které bylo zřejmě etar~í a liěilo 88 také evou šíří (90 om). Apeida byla etaTěna z lomového zdiva,zevně plento,aného, uvnitř sypaného a měla Aíři 110 om.Návaznoet apsidy na podélnou lo! byla pře
ruěena Tkopem pro vodovodní a kanalizační potrubí.
V okolí stavby byly kostroT, hroby.
LIT: BZO 1975.
K.Reichertová
364. SAZENÁ, okr. Kladno
1976 - KULT: Pravěk, blíle neu.rě., doba římak&?, hradištní ml., etředovět. LO~:
Zahrada bývalého statku na západním okraji oboe, vlevo při silnici z Velvar do Sazen,.
ZII 12-21, 51 mm od V a 184 mm od S s.č. OKOL: Sběr na jaře roku 1976. NÁLEZ: D.robné,
inaěně omleté zlomky keramiky. ULOŽ: M Velvary .
1977 - a) KULT: Hradištní . LOK: Louka le!íoí pod domy čp. 26, 27. Blilší urěení
okolo bodu ZM 12-21, 52 mm od V a 197 mm od J e.ě. O!OL: Sběr autora v létě 1977, prov&děnt ~ři regulaci Bakovského potoka. N1LEZ: Několik úlomkd hradištních střepd. ULOŽ: M
Velvary, NZ IV/77-A. XOMENTÁft: Nálezy souvisí e dříve nalezenými hrad. střepy, viz BZO
1976.
b) - KULT: Hradištní ml . , pravěk blíle neurěen, středověk. LOK : Zahrada domu ěp.
)5 v těan, blízkosti mostu přes Bakovský potok, ZM 12-21, 46 mm od V a 198 mm od J e.ě.
OKOL: Sběr v létě 1977 při regulaci Bakovského potoka. IÚLBZ : Ólomky keramiky, slomky
etfedověké.pokliěky a atypioké střepy. ULOŽ: M Velvary, NZ IV/77-B,
V.Fenol
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)65.

SEBUČ,

o. Dolany, okr. Náoh od

1977 - KULT: Středověk. LOK: NávrŘÍ epadajíoí na severní straně k Černému potoku, SZ od osady. OKOL : Terénní průzkum 14.11. 1977 (Sigl, Vokolek). N1.LEZ: Získán men~f
soubor keramiky (12,-1),etol.),Větěí část sí dliště ae nalézá na katastru K.rabčio, ULOŽ:
M Hradeo K.rálové,př.č.8)/77 . LIT: A.Hej na, S tředověká veenioká keramika v Čeoháoh, Sbor
ník NM, řada A, ev. X:X/1966, č,5; Zpravodaj KMVČ V/1, 10 .
J.Sigl
)66, SEDLEČKO , o. Zvěro tice, okr. Tábor
1976 - KULT: Doba elovaneká(?),mohylové pohřebiště, LOK: U Antošů - Ba zadníoh,
lee, odd, 652 d 2, lee. správa Planá nad Lužnicí, 250 m výohodně od samot U Antošů, aei
1700 m v ýc hodně od osady Sedlečko a 550 m JVV od kaple v Dobré Vodě, ppč,582, ZM 2)-)11
Planá n5d Lulnioí,1 8) mm od V a 20 mm od J e .č . OKOL: Průzkum mohylového pohřebiště 20 ,
9. 1976, NÁLEZ : V lese nad pravým břehem Černovického potoka v hustém porostu 13 mohyl:
č. 1 o průměru aa1 5 m a v. 0,5 m - neprokopaná1 č, 2 o průměru aei 7 m a v, lm - prokopan, sondou1 č, ) o průměru aei 10 m a v, přes 1 m - napříč prokopaná; č. 4 o prwněru
••1 6 11, pt .-ušená na východním boku; č. 5 nízká, porušená, o průměru 5 m1 č, 6 n:hk&.,
neporušená, o průměru 5 m; č. 7 porušená; č. 8 menší, porušená; č. 9 porušená, č, 10 na
oe•tě, 1nížená; č, 11 až 1) porušené, Pouze dvě
z nich jsou neporušené, Tento počet 1e
•hoduje• údajem J,Švebly, který uvádí 10-12 mohyl, zatímco P,Líekovec píše o 19 mohylách. LIT: Hlášení č.j. 81)/76 Plzeň; J.Švebla, Táborako v pravěku,192),341 P,Lí•koveo,
Jubilejní eborník Měatského muaea v Soběslavi 1897-1947,82,KCltENTÁAi Vzhledem k ab11noi
n,lesů při etaršíoh výzkumech
by bylo možné považovat tuto ekupinu za elovanekou1 tomu
by odpovídaly i poměrně malé rozměry mohyl.Ve atuěí literatuře bývají iél uvádlny jakr
mohyly od Myslkovic - Dobré Vody.
A.Benei
)67, SEDLICE, okr, Strakonice
1977 - a) KULT: Pravěk - mohyla. LOK: Lea Kamenice, 1100 m SSV od koatela v oboi, 350 m ZJZ od kÓty 561 m, ppč. 1033, OKOL1 Průzk\.lll dne 27,8,1977, NÁ.LEZt Meněí nísk,
neporuěen, mohyla v nadm.~ýěoe 542 m.
b) KULT : Slovanaká - mohylov4 pohřebiště, LOK: Lea Kamenice, 1200 mna aever od
koatela v oboi, na JZ okraji leaa, ppč. 1032. OKOL: Průzkun 27,8,1977, IÚLEZ1 Skupina
(podle J,Siblíka 22) mohyl,& n1oh! někter, poruěeny etaršími výkopy barona Kollera. Mohyly jeou ~ nadm.výšoe 538 m, LIT, J,L.Píč, Star.I,2, 158 (Sedleo); J,Siblík, Blateneko
a Bfeznioko, 1915,125s R.Turek, ČSPS LI-LIII, 1943-45, 31.
J,Frohlioh - J.Miohálek
)68. SEPEKOV, okr, Písek
1976 - a) KULT: Prav~k - mohylov~ pohřebiště. LOK: Lea Perka, západně od brú•
rybníka Farka (Tovaryš). OKOL: Průzkum 24,1.1976, RllEZ: V katastru obce Sepekov byla
na základ~ hlášení L.Hájka registrována průzkumem další skupina mohyl.Nachází ae v leee
Farka,v trati Záchod ( Na Záchodě ), ppč . 1878/7-12. Leží 950 m západně od aa.moty U Farků
a 1500 m VJV od kostela v Sepekově. Obsahuje 5 velkých mohyl, na mírném severním evah11 ,
tři jsou porušeny staršími výkopy (J. K, Hraše?), Průměr mohyl 8-14, v, aei 1 m. ULO~:
Snad z t éto skupiny pochází bronzová jehlice, uložená v M Bechyně , 1. č . 252) . LIT: Jlláěení AÚ č , j. 3091/58 ( L.H~jek),
J .Mi chálek
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b) KULT : Mohylová střední doby bronzové. LOK: Ve vrěíoh, nad rybníkem Tovary!
(t~! Farka), lesní odd. 848 b 6, polesí Chlum, lesní spr áva Mileveko,západně od eilnioe
mezi kótami 438 - 429 , ppč. 1766/1, 1681/1, 1681/2. ZM 22-4JJ Bernartice, 125 mm od S a
201 mm od V s.č. OKOL: Průzkum mohylového pohřebiště 17.5.1976.NÁLEZ: Ve vyěěím amrkovéa
1eae e mohyl, z nioh jedna neporušená. LIT: llláěení č.j. 506/76 Plzeň.
A.Bene! - P. Braun - L.Hájek
369. SKALICE, okr. Hradec Krilové
1977 - a) KULT: Sle zekoplatěnická , hradiště. LOK : Poloha "Pardědub",na roztuianí
tat.o . Skali~ka (paro.č. 966,964,961,981,982,954/l,958/2,521,522) a Skalice (parc.č.383,
JB4,520,519). OKOL1 Průzkum 11 . 11. 1977. HllEZ: Stopy fortifikace jeou dnee téměř úplně
eneeeny orbou, pouze v SV čáati je n!výrazná terénní vlna, kterou mů!eme interpretovat
jako zbytek valu a příkopu. Při severním obvodu hradiště, na paro.č. 383 bylp &nateln4
naor ávané objekty ee střepy z rozhraní III. a IV.st . elezskoplatěnioké kultury. ULOŽ1 •
Hradeo Krilové, př.č. 86-87/77. LIT: Zpravodaj KMVČ V/1, 9.
V.Vokolek
b) KULT: Slezekoplatěnioká,etředověk . LOK : Poloha Stará ~ee,parc.č.335/1,335/2,
Jl 9, Jl6,312 a 313. OKOL: Terénní průzkum 11.11.1977. HllEZ: Průzkum na pí skové dunÍ,kteee nalézá v bývalé inundaci Labe.Zjištěno větší mnolství sídlištní keramiky slezskoplatěnioké kultury (I. a II. st.) a středověké (13 . stol.). ULO!: M Hradec Králov4, pf.
ě, 89/77. LIT: Zpravodaj KMVČ V/1, 9.
o) KULT : Středověk. LOK: Prostor mezi Labem a hradiětěm v poloze Par dědub . 01tOL1
Terénní průzkum 11 . 11.1977. NÁLEZ: Na terase západně od hradiště, na levém břehu Labe
nalezen ojedinělý keramický zlomek. ULOŽ: K Hradec Králové,př.č.85/77. LIT: Zpravodaj
mO V/1, 9, KCHEHTAA: V poloze Pardědub existovala dřív• středověká tvrz, která byla
na saěátku 20. stol. rozebrána.
J.Sigl

r,

370, SKALICE , okr , Tábor
1977 - KULT: Stfedověk, tvrziště . LOK: lad levým bfehem Lulnioe, vfoh.od koetela, t~ sně za usedlostí čp.21 . OKOL: Povrchový průzkum 20.8.1977, NWZ: Tvrziště nepra,1delného kruhového půdorysu (průměr ooa JB x 46 m) . Kolem příkop, kromě východní etrany, kde je arů k Lužnici. Příkop je nejhlubší na severní stran~, na západní etranl č,
s tečně zavezen (zde těsně k němu přiléh' usedlost čp. 21).
J . Frohlioh
3n .

SKALIČKA,

okr . Hradeo Krilové

1977 - KULT: Lužická,

elezskoplatěnická, lár.pohřebiětě.

LOK: Pole

paro.č.1004/

19-25,37- 39. OKOL1 Terénní prdzkum 11. 11 .1977. NALEZ: Na pískové duně,kde je pohfebiětě
umí stěno, nalezeno několik ojedinělých střepd. ULO! : M Hradec Krilové, př.č.88/77. LIT,

Zpravodaj KMVČ v /1, 9.
V.Vokolek
372, SKALY , okr. Písek
1977 - a) KULT: Pravěk (doba bronzová) - mohyly. LOK: Les Vodňanka (Vodňanská),
PPČ . 838/1, ooa 350-400 m ji!ně od dvora Dvorce. OKOL: PrůzkUIJI 6,5.1977. NÁLEZ: Skupina
lO valkýoh ~ohyl, prům.až 15 m a výěka 1,5 m. Některé porušeny. V prokopané mohyle (autor ani nálezy nejsou známy) na SV okraji mohylové skupiny nalezeny zlomky nádob, jeden

1)2
elomek e plaetiokou nalepenou páskou s důlky, dalěí zlomky nalezeny ve výYratu •tromu,
jiln~ od mohyly (obr. 54: 1). ULOŽ1 M Písek, př.č. 1)6/77.
b) KULT : Pravlk - etfedověk,náhodný nález. LOK: JOO m západ.ni od •amoty Radany,
70 m eeverni od polní oesty z Kloubu k eamoti, trasa tranzitního plynovodu. OKOL1 Sběr
6.5.1977 ve •hrnutá ornici. NALEZ, Meněí skleněný korálek,evětle modrý, prdsvitnf, prdmir 10 mm, výAka 8 mm (obr. 541 2). ULOŽ1 M Písek, př.č. 133/77,
o) KULT1 Středov~k - ZSO(?) . LOK: JOO m JZ od dvora Dvoroe, na vfoh.evahu pole,
vfoh. od lesa Malá Písečná, sáp. od rybníka Sirokf. OKOL: S~r 6.5. 1977. B.Ú.EZ: Zlomq
etfedovik' keramiky, 13. - 15. století, etarií keramika je c 90 % vyrábina z tuhov, hlíny (obr. 541 J-9). ULOŽ: M Písek, pf.č. 134/77~ LIT: Pr.Roubík, Soupi• a mapa zaniklfah
etfedovikfch osad v Čechách, 1959,58-59. KOM.ENTil: Nejspíěe jde o ZSO Kniní, Knín, Víakovioe, uvád~nou v t~ohto míetecb (viz Roubík 1959, č. 6, 2J, 1tr. 58-59).
d) KULT, Pravit a atfedověk - sběr, druh nálezu(?). LOK: Na SV okraji le•a, ,,
•hrnut, ornioi a humusu trasy tranzitního plynovodu, 1700 m západně od kapličky v obai,
1000 m severnl od hájenky Bolovioe. OKOL1 Sbir 6. 5. 1977. Bll.BZ1 Na rozhraní •hrnut~ho
humuau a llutopíečit, hlí01 nalezeny 3 pravik' zlomky,tuhovf materiál a 13 etfedovlkfah
etfepd (15.- 16.etoletí). ULO!: M Píeek, pf.č. 137/77.
J.Miohilet
373.

SKOČICE,

okr. Strakonice

1977 - a) KULT: Doba bronzová, hradiAti. LOK: Vrah Hrad, 2100 m JJZ od koat,11
v oboi, JOO m západně od kÓty 667 m (Hrad), na ppč. 325/3. OKOL: Povrohovt eblr a totodokumentaoe 19.11.1977. Bmz: Ío zlOl!lkd nádob, jeden •e sviel;fmi llábky1 povroh tmavohnidt a tuhovanf. ULOŽ 1 M Strakonioe,inv.č. 706. LIT1 K lokaliti1 BZO 1963,391BZO 1968,
1471 BZO 1970, 140-141.
b) XULT1 Slovanská - mohylo•~ pohfebiAti. LOK1 Sedlo me11 Rdlov;fm vrohea a 101telním lesem,ppč.325/) • 328; 2000 m ZSZ od kapli~ky ve Vitioíoh,)00 m JZ od kóty 616 •
(Rdlovt vroh). OKOL1 Prdzkum 18.11.1977. NÁLEZ, Skupina mohyl, podle uapofidání a velikoati nepoohybni slovanakjoh. Podle zpr,vy • r.1927 zde milo bft 13 zaohovalfoh a 6 poruAenfoh mohyl.Při prdzkumu zjiAtino: 11 zaohovalfoh, 4 poruAen,, 1 nejieti a nejm,ni 2
prokasatelnl zničen& pfi etavbi lesní eiln1oe. Mohyly jeou uapofádiny do fad,orientovantob ve emiru V-Z,• nadm.vfAoe 568-571 m. V nejdelií fadi je 11 mohyl (včetni 2 zn1~•ntoh).Severni od vfob.konoe t&to fady jsou dalAí 2 fady mohyl (po 2 a 4 mohyliob).Jilnl
od •tfedn:í ~áati hlavní fady je jedna oaamooeni mohyla,nejvlt!í na pohfebiAti, • pfíkopea na aeverní a západní etranis je na ní umíetin malf mezník. LIT1 BiA domov v,vodňan1
1927 (fíjen), č.9, etr. e. KOIIEBTil1 PohfebiAti lelí 700 mna JZ od ekočiok&ho hradiAti
na vrahu Hrad, c nihol jaou vedle nilezd ze stu!íoh období snúiy t61 nilezy elovansk4.
J.Prohlioh - J.Miohálek
374. SKR.Um1KY, okr. Kolín
1977 - 1) XULT: Knovízská. LOK1 Pí•kovna JZD u zipadn:ího okraje oboe. OKOL1 PoruAen, aídl1Ati. Kll.BZ: Z jmny, poruAen& buldoserem,zlomky nádob,zvífeoíoh koetí,Akebl•
a uhlíky. Ba •ídlilti t&! pohozeni koetra a pfi ní atfepy z nádob k. knovízek6. ULOŽ 1 M
Čeakf Brod. KOIIEWT.lft: Sledování daliíoh skrývek pfevzalo M Kolín.
J.Kudrná~
2) KULT1 a) it!tarskf stupeň - počátek bylansk& kultUl'y - b) neurčeno.LO! : Zsp,
okraj oboe (za objekty JZD) pfi lev4 (ji!ní) straně silnice Skramníky - Žhery, tral "N•
dolnioi",tj . ooa okolí bodu 80 mm od J a 52 mm od v a.č. ZM Brandýe n.L.- Stari Boleela•
1)-13 . Nová píekovna JZD Klučov. OKOL: Na základi hlá!ení dr.Kudrnáče ter,IUÚ prdzkWII •

l

1))

kontroly na lokalitě. Obj ekty vět š inou okamžitě zničeny při ekrývoe nadloží buldozerem,
Jednání o umožnění záchranného výzkumu bezvýsledné. Vzorky z výplně některých objektO
,ískánJ dozorcem• pískovně p.Chuchlou. NJLEZ: a) Sídli štní objekty (celkem 6). Z 5 obj ek tů byly získány vzorky. Nálezy: keramika,mazanio e, z•íře o í koeti,uhlíky . b) loetro•f
hrob? - lideké koeti, atypioké stří pky. ULOŽ: RM Kolín, přír.č. )/77. KOMENT.Hl1 Objekty
,sohyce ny jen situačně ,
Zb .SedUček

375. SLAN1, okr . Kladno
1976 - lULT: S tře do,ěk. LOl: Střed měeta,prostor Lípové ulice; ZK 12-21 Kralupy
0 ,Vlt,,)3 mm od J a 140 mm od Z e. č . OKOL: Asanace staré části měst a . N1LEZ: Stfedo•ěké
o1ídlení ee etopami hrnčířeké výroby. Mincovní nález (47 kusů) e pře•ahou tolarů, ULOt:
AÓ 0SAV, M Slaný. LIT : Hlášení č.j. 3094/76,7169/76,7173/76,546)/77,5464/77,6036/77.
V.Moucha
376, SLATI NA, o .

Chříč,

okr.

Plzeň-se•er

1976 - KULT: Starší doba bronzová( ?) a etředoyěk,hradi ště. LOK: Kóta 446 - Jtltadi~t~, 1,3 lem SSV od oeady,ji!ně nad údolím Javornioe,JV od soutoku Ja•ornioe a Krako•ského potoka a Yýohodně od •toku potůěku Močidla do JaYornioe; iM 12-Jl, lJ mm od V a
106 mm od S s.č. OKOL: Terénní průzkum 2. 8. 1976 epolečně e dr. E.Strouhalem. R!LEZ1 Sa
protáhlém (V-Z), úzkém skalnatém hfbetu kopoe se nachází hrad Deliba . Hfbet je pfe\at
d,ěma příčnými příkopy,které určují délku objektu na ooa 95 m, šířku Ynitřní plošiny••
stop811l1 stayeb Y průměru na 15 m. SouYielý příkop na ji!.,záp. a aeY. obYodu je asi J ~
ěirokf. Pa t rné jsou etopy starých Y ýkopů (M.Kalina z Jatheneteina, V.Krolmus). V M Ko!lany jeou s Deliby uloženy mj. dYě hřivny a ostří symetrické kamenné aekerky s daru J.
n. Pursta z Břežan. ULoi 1 M Kožlany, 1.č. 156 , 160. LIT: 10.ášen:! č.j . 902/76 Plzeň.
XOMENTU: Poloha nevyluč uje existenci etarobronzo•ého (resp.ji! · eneolitiokého) yjěinné
ho aídliětě, porušen~ho středověkým hradem.
A.Bene li
377. SL.A\'IOVICE, o. Stádleo, okr, Tábor
1976 - KULT: Neurčeno,mohyly. LOK: U elavňoviokého ěraňku,aei 1750 m SV od kaple ve SlaYňovicích a 2000 m JV od kaple v ~ep6i, západně od kÓty 459 ve Yidlici lesních
oeet;ZM 22-2 44 Malěioe, 126 mm od Z a 124 mm od J s. č. OKOL: Průzkum a registrace mohyl
11,11,1976. NÍLEZ : V lese na praY6m břehu Lužnice se nachází rozkopaná mohyla o průměru
10 m a v. cca l m1 dalěí mohyla (?),zničená oeatou a příkopem,je situoYána těaně na •1ohod od popsané. LIT: Hláěení č.j. 903/76 Plzeň.
A .Be neě - L.Hájek
378. SMifilCE, okr. Hradec Králov6

1977 - KULT: S tředověk. LOK: Na levém břehu potoka,který vtéká, blízkosti Tyršova moetu zleva do Labe, OKOL: Terénní prů zkum 11.11 . 1977. NJLEZ: Na nevýrazné terénní
vlně nedaleko úetí potoka do Labe Ejištěny doklady středověkého osídlení (14. atol. ).
ULOŽ: M Hradec Králové , př.č. 82/77. LIT: Zpravodaj KMVČ V/1, 9,
J,Sigl
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) 79. SMRKOVICE , okr . Píeek
1977 - KULT: Knovízská, s ídl iětě. LOK: Návrší nad Klášterskými rybníky, ooa 650
kapličky v osadě, ppč. 245/1 ; nadm . výuka )80-390 m. OKOL: S běr O.Koláře, Píeei
a autora zprávy r.1 977. NÁLEZ: S běry z jiětěno nové knovízské sídliětě,nalézajíoí se nad
druhým Klášterským rybní kem, rozloženo je na sev . a výoh. svahu m~něího návrší . Nez ji~těny stopy objektů, pouze č etné zlomky kerRmiky ( obr. 55: 1-20). ULOŽ: M Písek, ' přír. č ,
)B/77.
J.Miohálek

m sv od
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) 80. SOBfSLAV, okr. Tábor
1976 - KULT: Mezolit, -star ší doba bronzová, laténská, středověk. LOK1 ZM 2)-113
S oběelav, 163 mm od Z a 155 mm od S e. č . OKOL: Průzkum a eběr. NALEZr Kamenná industrie
(ěkrabadlo,týlní část ěkrabadle,opálené zlomky, vše z pazourku), střepy (středověké 12,
- 13. atol .) , struska, masanioe. ULOŽ: U nálezoe.
P.Břioháěek

381. SOB1N, o.

Zličín,

1977 - KULT :

okr. Praha-západ

Volutová,vypíohaná,únětioká,knovízská.

LOK1 Poloha "Na Moklináoh";
OKOL: Záchranný výzkum v trase vodovodu
na sákladě hlášení ing. Pospíěila (č.j. 2475/77) ve dneoh 26.5., 2.6.,30.6. 1977. NALEZ:
Ve vodovodní r ýze bylo zjiětěno oelkem 43 objektů,které byly vzorkovány a zdokumentov(ny. Kultuře volutové náleží 25 objektů, především menších jam, byly zji š těny věak také
dva velké hliníky a lrulové jámy. Pět objektů náleží kultuře vypíchané, 1 objekt kul tuře
dnětioké e 12 objektů kultuře knovízské. Z výplní byla získána keramika, zvířeoí kosti,
z volutových objektů nsvío ětípená a hlazená kamenná industrie. ULOŽ: AÓ ČSAV prso.Praha, expedice Závist. LIT: Hlášení č.j. 2764/77.
ZM 12-2) D.adno, 35 mm od J a 112 mm od V s.č.

)82. SOLANY, okr.

Litoměřioe

1977 - KULT: Mladohradiětní, mladě! až pozdní doba bronzová,středověk. LOK: Silážní jáma u barokní kapličky z roku 1739 výohodně oboe; ZM 02-34 Bílina, 83 mm od V a
144 mm od J s.č . OKOL: Záchranný výzkum ve stěně silážní jámy a ~a staveništi v okolí,
na podkladě hláěení amat. J. Matouška ze Solani později rozšiřován 1 drobnou sondáží ve
výoh.části naleziště,probíhal s přestávkami v dubnu,květnu a červeno! 1977, zčásti vedl
výzkum autor, z č ásti dr. D.Kouteoký. NllEZ: Část mledohradištního pohřebišt~; 20 hrobó
( část naru~ene) ve 3-4 řadáoh orientovanýob zhruba S-J,obvyklá orientace Z-V , kostry neznak, obl~žené kameny, v některých hrobech zbytky dřeva, jiné nálezy pouze ve dvou hrobeoh. P..rob č. 5 nádobe,hrob č . 8 malé esovité záuš nioe. Sběrem získány keramiok~ zlomky
z doby bronzové a sondami při východní straně naleziště, které měly za úkol nelézt výohodní okraj pohřebiště č i jeho pokračování, zjištěny drobné sídlištní objekty z mladší
a pozdní doby bronzové a obdobný objekt středověký(?). ULOŽr AÓ ČSAV e%p. Most, 1/77 23/77. LIT : Hlášení č.j. 501/77,536/77,548/77,558/77,697/77,742/77 Most. KCMENT~ft : Prvt
nálezy svého druhu na katas t ru oboe.
J.Bubeník
383. SOLEC, okr. Mladá Boleslav
1976 - KULT:
"V šenoíoh". ). Pole

Středověk.
jižně

LOK: 1 . Kostel Nanebevzetí P.Marie. 2 . Tvrziště, poloha
a JV od tvrzi ~ tč. OKOL: Povrohový průzkum omítek e zdiva kos-
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tela , umožně ný eoučaeným havarijním stavem objektu. Povrchový prúzkum tvr ziětě a okolí.
NALEZ : 1. Pod s ouvrství m nov ě j ší ch omítek v oelkové tlouětoe J-J,5 cm je patrná kvalitní agrafitová omítka! r ýsovanými kv ádry, které j sou po obvodu stínovány dvojitě šrafo,aným pásem. Ne j v ětěí odkrytá plocha je na SV st ěně presbytáře a výoh. st ěně sakristie.
Na sv nároží sakristie navazuje na s grafito ryté nárožní kvádrování se stopami červené
barvy v rýhách. Na presbytáři je pod s grafitovou omítkou patrná siln ě poruěe ná vrstva,
tl. 0,5 - 1 cm ee stopami utahov ání obloukovitým pohybem zednické l žíc e. Průzkum zdiva :
,ěž - pískovcové kvádry; 10a - lomový pí skovec a emí ěené lomové zdivo č edi č - pískoveo1
opěr áky - pískovcové kvádry
se stopami červené polychromie přímo na kámen; sakristie ,e spodní čá sti drobný lom. č edič, výše smíšené zdivo č edič - píekoveo, nároží z mohutných pískovc ov ých kvBdrů ( a ž 45/90).
2-3 . S běr keramiky: tvrziětě s pole jižně a JV od
t,rzi~tě. ULOŽ: U nálezce. KOMENTA~: Keramické fragme nty, nalezené na tvrzišti a v pří
kopu, lze rámcově dotovat do 14. stol., keramiku z pole do 14.- 16. století.
1977 - LOK: Pole na mírném svahu jihovýchodně od tvr z iětě, OKOL: Povrchový sběr
NILEZ: 19 keramických fragmentů, kroužek řetězu a neurčený železný předmět,
Z keramických zlomků jsou 4 mleděí (15,- 16. stol. ), zby tek, v němž se vyskytuje jediný
okraj (obr, 68: 12) a 2 fragmenty zdobené rytou intervalovou ěr oubovicí, patří 14 . a,o1etí, enad jeho 1. polovině. ULOŽ: U nálezce. KOMENTi~: Konce ntrace nálezů signalizuje
dvorec nebo osídlení v těsné blízkosti tvrze,
po orbě.

P.Cho těbor

384 . SOUBO~ hrad LACEMBOK (ZÍKEV), o. Habrek, okr. Havlíčkúv Brod
1976 - KULT: S tředověk. LOK: Zby tky hradu Lacemboku (Zíkve), na adminietratiYní
okr. Havl.Brod (Praha 1971) 162 mm od Z a 315 mm od S s. č. OKOL : Povrchový průzkum
27, 8.1976. NÁLEZ: Hrad byl založen zřejmě v polovině 14 .s tol. a zanikl v pr~běhu století následujícího. Jádro,v němž se dnes nad úrovní terénu nezaohovaly zbytky zdiva, bylo
zřejmě bergfritové dispozice. V čele mohutný mohylovitý útvar skrývá zbytky hlavní Tě!e
a paláe ee zřejmě nacházel na nejohr&iěnějším místě stísně ného areálu, zastavěného snad
je~tě dalšími objekty při obvodové hradbě. Hrad ee zřejmě " zavřel", je tedy možno před 
pokládat dobré zachování jednotlivých objektů, zřejmě konzervovaných vysokým závalem.
?řed šíjovým příkopem se rozkládalo
nevelké předhradí, opevněné na čelní straně dvěma
příkopy a valy.Značná část lokality je zarostlá těžko prostupným porostem,proto byl pořízen terénní náčrt pouze jádra hradu, celek byl zaohyoen jenom skicou. Sběrem se podařilo získat jen několik střepů. ULOŽ: AÓ ~SAV prso.Praha. LIT : Z č.j. 6585/76 .

mapě

T,Durdík
STARÁ DUM hrad viz Pl\ESTAVLKY, okr. Beneěov
STARÁ HU1f' viz BEROUN
385. STA.R:Š JESENČANY, okr. Pardubice
1976 - KULT: Neurčena. LOK: Severně od oboe na paro.č. 2 09/1 a 212. OKOL: Terénní průzkum trasy plynovodu Barchov - ~erná z~ Bory Jl.J. 1976. NÁLEZ: V průkopu zji š těny
objekty s č ernou výplní,ve které nebyly žádné arche ologické artefakty. LIT: J, Sigl - V,
Vokolek, Zpravodaj KMVČ IV/2, 7.
J, Sigl
386, S'.FA!IB KESTruNY, okr. Písek
1976 - KULT : KnovízaY.á,

eídliětě.

LOK: Návrší

z á padně

od

hřbitova ve S t .Keet řa-

I
I
I
I
1)6

I
neoh, ppč. 151. OKOL: Průzkum 10 .1. 1976 . N~LEZ : Při prúzkumu kateetru oboe jsme sběrem
získali zlomky keramiky, avědčíoí o exietenoi sídliště. ULOŽ: M Písek, př. č. )/76. KO..
MENT~~: V t éto oblasti re~iatroval B. Dubeký oelou řadu nálezů knovízské kultury.
J.Prohlioh - J.Yiohálek
1977 - a) KULT: Pravěk (k. knovízská?). LOK: Trasa plynovodu, severně od oeaty
z oboe na západ k leeu Vlčioe,asi 1000 m JZ od kostela v oboi. OKOL: Průzkum a sběr 29,
4,1977 v profilu rýhy pro plynovod. NALEZ1 Pravěký střep. ULOŽ1 M Písek, přír.č.126 /77,
b) KULT: Pravěk (d.halštatská ?) - mohyly. LOK: Lee Horný, ppč. 650/1-2, 1100 m
jižně od kostela v Dobevi, na SZ okraji leea, OKOL: Průzkum 29.4.1977. NJLEZ: O.ě mohyly, při povrchu patrná vystupující kamenná konetrukoe, prům. 6 m, v. 0,4 - 0,6 m.
o) KULT : Mlad š í doba laténeká,středověk - rýžovnioké sejpy. LOK: Lea Vlčioe ,aai
1)00 m ZJZ od oboe a 600 m severně od levého břehu řeky Otavy,ppč. 907/1 a 907/7. OKOL:
Průzkum 29 .4.1 977 . NAuEZ : Rýžoviště zlata e velkými sejpy, mezi nimiž jsou zatopené j,my a potůčky a kanálky, přivádějíoí vodu z Otavy a z kanálu tekouoího lesem Vlčioe emě
rem V-Z . Rýžoviště je situováno ve střední a východní části lesa (obr.56). Ve vývrateoh
stromů mezi rýžovniokými eejpy, v již. a SV části rýžoviště zís kány sběrem zlomky keramily: zlomky tuhové keramiky - ovelený okraj, zlomek se svislým hřebenováním - mladAí
doba laténská (obr. 57: 1-2 ), zlomky atředovP-kýoh nádob - 15.- 16. století (obr. 57: )4). ULOŽ: M Písek, přír. č . 127/ 77. LIT: NZ AÓ č.j. 2825/77 (J.Michálek) . KC!dENT1fi: Mladolaténskou keramiku,dnea bohužel ztraoenou,uvádí z téže polohy 1 B.Dubaký (Pravěk jilníoh ~eoh, 1949 , )85).
J.Michálek
)87. STAIIB M!:STO POD LANDSTEJNEM hrad LANDSTEJN, okr. Jindřichův fu'adeo
1977 - KULT: Středověk, LOK: Zříceniny hradu Landštejna. OKOL: Pokue o ověření
nálezových okolností fragment~ plátkov, zbroje dne 12. 10. 1977. NÁLEZ : Při současnýoh
rozsáhlých etavebníoh úpravách objektu bylo pracovníky n.p. Geoindustria nalezeno něko
lik lamel pooházejícíoh zřejmě ze ěoroe (?) středověké zbroje. Nález praoovník:y zaujal,
e proto j ej zachovali a předali řediteli objektu s. v. Krátkému, který jej postoupil ku
zpracování referentovi.Při prohlídce místa nálezu nebylo možno ani částe čně rekonstruovat nálezové okolnoet1,nebot terénní situace 1 v širším okolí místa nálezu byla ji! dcoela zničena odtěžením vretev až na skalní podloží. Ostatní nálezy, které z celého rozsáhlého těženého prostoru před vlastním jádrem z~etaly na hradě zachovány, představují
pestrou směs datovatelnou od 14. do 18.stol.(nálezy byly v době návštěvy uloženy v jedné krabici v objektu prvé brány. Fragmenty zbroje budou e dalšími analogiokými českými
nálezy zpracovány samostatně. ULOŽ: AÚ ČSAV prac. Praha. LIT: Z č.j. 5275/77 .
T.Durdík

Pozdně
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I
I

I
I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I

I

I
I
I

I

388. STARt PLZENEC, okr. Plzeň-jih
1976 - KULT:

I

sídliště.

LOK:

Ppč.

150/7, prostor

před

novou ma-

teřskou školkou. OKOL: Záohranný výzkum při stavbě dvou píekoviět a při průkopu pro vo-

dovodní potrubí 8,6.- 12 . 6,, 25.6., 1).7,- 6.8. ZČM Plzeň a expozitury AÚ Plzeň. NJLEZ:
1/Při stavbě pískoviště odkryty dva mělké, zahloubené objekty oválného tvaru. V zgeypu
zlomková keramika, zvířecí kosti a mazanice, železná struska. (Obj. č. 4 a 5). 2/ Při
stavbě druhého píekoviště odkryt zahloubený objekt mísovitého tvaru,naru~ený při skrýv ce. V zásypu zlomková keramika, zv ~ řecí kosti, železná struska. (Obj. č . 6). 3/ Průkope m
pro přípojku vodovodu podé lně naru~en zahloube ný eídliotní objekt,který měl ve zkoumAn~
západní části obdélný půdorys dlouhý 7 m a ~iroký 2 ,5 m. Výzkumem byly zji~t ě ny ? kulturní vrstvy, obeahujíoí zlomkovou keramiku, z vířeoí kosti,uhlíky,zlomky mazanice a že-
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le zué etrusky.V celP.m průběhu průkopu pro vodovod by la znatelná nestejně silná kulturní
vrst"fa shodná s horní vretvou objektu. ULOŽ: ZČM Plzeň,HA 7/76. LIT: lllášení č.j. 835/76
Plzeň.
Objekty l - 3 publikoYány: A. Beneě - M. Richter, Příspěvek k dě j inám oeídlení
Starého Plzence ve 1). století, Sborník Západoč eského muzea v Plzni, Hietorie I, Plzeň
1q76 , 67 a n. KOM.ENTÁn : V těsné blízkosti nálezů byly při stavbě mateřské školky naruše D1 J objekty sídli š tního charakteru v roce 1973 a 1974 (obj . 1 - 3) - výzkum expo zitury
AÓ ČSAV v Plzni. Na tento v ·hkum navÁzaly akce v roce 1976.
P.Braun - F.Frýda - D.Soukupoy,
1977 - KULT : Raný etřed o"f ě k. LOK : S taven iště mateřské š kolky. OKOL: Sbě r vJlvábka , K starým valům 2 4,Pl ze ň. Pfe d 'll!O 18 .11.1 977. NÁLEZ: Keramické z l omlcy. ULOŽ: Aa ČSAV

e~p. Plze ň, přír. č . P 85/77 .
A.Beneš
J89. STEHELČEVBS , okr. Kladno
1976 - KULT: Mlad~í-pozdní doba halštatská, laténská, římská, období elovanek,,
blíže neurčený. LOK: Východně od oboe, ZM 12- 23 Kladno, 90 Dllll od S a 184 mm od V
s.ě. OKOL: Výstavba retenční vodní nádrže č. 2 pro SONP Kladno. NÁLEZ: Sídli~tě, zvl,~tní Yýwam má polozemnice z období pražského typu (keramika, zdobené koet. hřebeny). Na
lokalitě proveden geomagnetický průzkum (doo. ing. F.Marek,CSc., Přírodovědecká tak. KU
, Praze), kterjm ee podařilo zjistit železářské pece z doby římské. ULOŽ: AÓ ČSAV prac.
Praha. LIT: Hlášení č.j. 7168/ 76, 7171/76 , 7172/ 76, 2337/77, 5985/77. ~OMENTÁft: Na
otll'anném "fýzkumu ee podíleli dr. P.Sommer a I.Krutina .
V.Moucha
pra"f ě k

z,-

390. STRAČOV , okr. Hradec Králové
1976 - KULT : Lineární-volutová keramika. LOK : A/ SV evah návrší oboe, mezi dY~me eilnicemi,na poli ppč.112/10. B/ Pole u eilnioe vedoucí od etatku čeňov do Straěo"fa,
na ppč.121. OKOL: Trasa plynovodu Hradec Králové-Jičín. NÁLEZ: A/ V úeeku 12,734-13,140
km traAy plynovodu zaohyceno oelkem 10 objekt~, z niohž 4 se souetřeao„aly ve výobodní
čáati úseku. Z několika objekt~ získány etřepy volutové keramiky.
B/ V blízkosti bodu
13,736 km trasy plynovodu zjištěna ojedinělá jáma a 12 m dlouhá kulturní Yrstva.DatoYaoí materiál ee nepodařilo získat. ULOŽ: M Hradec Kl.°álové, př. č. 2-5/76. LIT: J .Sigl V.Vokolek, Zpravodaj KMVČ IV/2, 5. KOIBNTÁň: Zoela nová lokalita,další neolitické nálezy pocházejí z jižní části obce .
v. Vokolek
391. STRADONICE, okr. Beroun
1976 - KULT: Pozdně laténská. LOK: 50 m SZ od dřevěného kří že „ areálu oppida.
OKOL: Povrchový sběr. NÁLEZ: Zlomek rotačního mlýnského kamene . ULOŽ: M Teplice, inv.ě.
28812. LIT: J.Waldhaueer, Keltské rotační mlýny v Čecháoh (rkp. pro PA).
J.Waldhaueer
392. STRADONICE, o. Pátek, okr . Louny
1976 - KULT: Halštatská. LOK: Hradiště "Na ěanoíoh". OKOL: Ověřovací výzkum 10.
-l3,5., epojený se zahazováním sondy z roku 1975. NÁLEZ : Ověřovací sonda o roz. 4 x 2 m,
ndená v 111ísteoh předpokládané brány. Výsledek pozitivní,již po ee Jmutí drnu patrná deetrukoe kamenitého valu. Tímto zji š tě ním výzkum v roce 1976 uzavřen. LIT: Hl á~ení č . ,1 .
326 , 381/ 76 Most. KClnENT~~: Ne hradi š ti proveden výzkum v r oc e 1975 ( řez vnlem ) ,ekoe r .

1)8
1976

měla ov~řit

eituaoi v prostoru prozkoumaném pak v rooe 1977.

z.smrž
)93. STRAKONICE. okr. Strakonioe
1976 - KULT: Hradiltní a středověk. LOK:Areál hradu. OKOL:V souvislosti ee etavební rekonetrukoí etrakoniokého hl'adu byl AÓ ČSAV požádán investorem (MěNV Strakonioe )
o provedení arobeologiokého výzkumu. NÁLEZ: Výzkum prováděný v dubnu a květnu 1976 navázal na výzkumnou akoi. zahájenou v rooe 1975 v prostoru býv.kapitulní síně johanitek,
komendy.kde byl objeven zbytek románské stavby.nejisto zde eakrální nebo profánní,spolu
• daliími doklady osídlení a pohřebiště z doby hradi~tní. Sondážní výzkum v rooe 1976
byl proveden na pěti plooháoh na hlavním nádvoří. na ploše vnějšího severního nádvoří a
na ploše rajského dvora.Výzkum v rajském dvoře zachytil další doklady kostrového pohře 
biltě ze sklonku doby hradištní. t.j. z doby před založením komendy. Na východním úeeku
hlavního nádvoří byly zaohyoeny stopy osídlení z pozdní doby hradištní (k'lllové jamky,
stopy ohniště), na oetatníoh zkoumaných plooháoh hlavního a vnějšího severního nádvofí
byly zjištěny doklady osídlení z vrcholného a z pozdního atředověku,přípedně i oaídlení
mladšího spolu ae zdivem objektd z období gotiky,reneeanoe e baroka. Jižní ploohe hla,ního nádvoří byla bez dokladd osídlení, skalní podloží leželo těsně pod eoučaenou dlaibou.Výzkum ve Strakonioích zachytil nejstarší sídlištní a stavební fázi v areálu hradu,
pdvodního sídla Bavorů z doby před založením johenitské komendy a vybu~ováním hradu za
Bavora I., t.j. před 1. iřetinou lJ.atoletí. Nález objektu s kamennou konstrukcí ověřil
aroheclogicky jednu ze dvou staveb,o nichž ee zmiňuje donační liatine Bavora I.LIT: Z ě,
j. )428/76. Aroh. hist. 2 , 1977. 69-79.
A. Hejne
1977 - KULT: Středověk - novověk,kostrové pohřebiltě. LOK: Strakonický hred,výohodní čáat, severně od kostela ev. Prokopa (obr. 58 - plán). OKOL: Záchranná akce U.
-15.12. 1977 při výkopu vodovodu do hradu. NÁLEZ: Při výkopu vodovodu do hradu (rýha A.
1 m. hl. 1,8) byly porušeny kostrov~ hroby v natažené poloze na zádech, orientované
V-Z (nohy-hlava), uložené pod vrstvou navážek v hl. aei 80 cm pod dnešní dlažbou,v Uutohněd6 hlinité a! jílovité vrstvě,nad rozvětrelým skalním podlo!ím. V m 11 východně od
východní branky z hradu zjištěna l.koetre, v m 10 kostra 2, v m 9 zbytky kostry J, další kostry byly v m 6, dvě kostry v m 5 e p~elední 7.koetre v m 4 od branky (koneo výkopu). V navižkáoh zlomky keramiky z 15. e! 18.etoletí, pod lebkou kostry J zlomek nádoby
z poč. 13 . století (s vlnioí),pod lebkou č. 4 odštěpek pazourku. Zde tyto nálezy souvisí
a pohřby nebo zda pocházejí z porušeného sídliětě,nelze bez delšího výzkumu rozhodnout.
Asi 4 m z(padně od kostry č. 7 vykopal v 30. letech B.Dubaký kostru s 2 menšími br onzovými zduŘnic~mi ze 12. století (M Strakonice, inv.č. 194-195). ULOŽ: M Strakonice, in,.
č. 194-195 ; přírůstky 1977. LIT: K lokalitě B.Dubský, Pravěk ji!ních ~ech, 1949,567. 675,
J.Miohálek
394. STMNCE, o. Židovice, okr. Most
1976 - KULT: ~aténská. LOK: Severovýchodní okraj obce. OKOL: Systemet. výzkum.
?ÚLEZ: Keltské kostrové hroby 8-13/76, kůlové jamky (pokračování výzkumu z let 1942-43,
kdy byly prozkoum!iny hroby 1-7). Železné a bronzové předměty (hrob 12/76 uložen v ralc'Vi
z dlabaného kmene) atd. ULOŽ: M Teplice, i. č . 28694-28810. LIT: NZ Teplice č.j. 67-76/ 7~
KOMENTJ~: Výzkumem byl zachycen severní, východní a západní okraj pohřebiště z fází LT.
Blb - LT. B2a .
J.Waldheuser

I
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)95, STRPi, o,

Číčenioe,

okr. Strakonio e

1977 - KULT : Blíže nedatované r ýžov iště zlat a. LOK: Přivých. okraji lesa Klůs,
na ppč, 747/1-2, mezi silnioí a Strpskýtn rybníkem. OKOL: Rev i zní průzkum na jaře 1977.
N1LEZ: Zachovalé velké se j py - rozeypy . Já.my mezi nimi slouží jako skládky odpadlru.
J,Frohlich
396. ST~LS~ HOŠTICE, okr. Strakonice
1977 - KULT1 Halštatská - mohyly, LOK: Zádušní les, sev . od oboe. OKOL: Průzkum
14.9,1977, N1LEZ: 1/ Revizní průzkum skupiny pěti mohyl na JZ okraji leea, v literatuře
ztotožňovan~ s lokalitou s br. oiatou aj.nálezy (viz Beneš, ~ZO 1963 ,41 a BZO 1964,42),
2/ Skupina tří velkých mohyl (?), asi 1500 m sev. od kÓty 448 (Skalnioe) a 700 m JZ od
strážního domku, prům. 10-15, v, 1-2 m; ppč. 818/J . 3/ Jedna menší mohyla,aei 50 m jižně od ž elezniční trati České Budějovioe - Pl z eň, prům. 8 - 10, v. 0,7 m a 350 m západně
od strážního domku; ppč. 1228/2.
J.Miohálek
397. STJtlBRO, okr. Taohov
1977 - KULT: Středověk.LOK: Ósek mě stskýoh hradeb mezi Husitskou baštou a mostní branou. OKOL: Dokumentace ěaohtio inženýrsko-geologiokého průzkumu 24,3,1977. NÁLEZ:
Prohlédnuty byly věeohny šaohtioe při vnějším líoi hradby,vesměs bez závažnějěíoh zjištění a ěaohtioe Šl při vnitřním líoi zdi se složitou stratigrafií a zdivem objektu,stBl'"~ího než hradba. Ten byl převrstven spáleništěm, datovatelným předběžně do 2. pol. 13.
století. Při vnitřním líoi hradby se dále nacházelo 7 ěachtio, které dosahovaly značné
hloubky (až 9 m) a které nebylo možno z teohniokýoh důvodů blíže dokumentovat. ULOŽ: AÓ
ČSAV prec. Praha. LIT: Z č.j. 1369/77, KOMENTl~ : Stratigrafie v Šl zpřesní dataoi opevnění spodní, později přihražené části města.
T.Durdík
398. STUPNO, o.

Břasy,

okr. Rokycany

1976 - KULT: Eneolit - výšinné sídliště a halštatské sídliště. LOK: Vroh Kfemenáč kóta 493, ZM 12-33 Plzeň, 90-98 mm od S a 99-101 mm od V s. č. OKOL: Terénní průskun.
NÁLEZ: Povrohovým sběrem získány ksre.mioké zlomky a zlomek kamenné sekerky. ULO~: Z~
Plzeň, P 15/76. LIT: E.Pleslová-Stiková, AR :XXI,1969, 69.
D.Soukupová
399. SVATONICE, o.

Záhoří,

okr. Písek

1977 - a) KULT : Pravěk,mohylov~ pohřebiět~ . LOK: Zádušní les, 1500 m JVJ od ielezniční zastávky Vroovioe a 1250 m západně od středu osady Dolní Novosedly, ppč. 296/1,
tra\ "V padáoh". OKOL: Prdzkum v srpnu 1977 a 9,4. 1978. NÁLEZ: Skupine 6 mohyl (5 jiet joh neporušenýoh a jedna nejietá),umíst!nýoh ne přírodním hřbetu (orientovaném ve smě 
ru V-Z); 5 mohyl leží na jižním svahu a jedna (nejistá) ne sever ním svahu hřbetu.Moh,-ly
mají pr'11něr 6-8 m a v. okolo 0,5 m. KOMENTl~: Jilně a JV od skupiny mohyl se nacházejí
zlatodoly (šachty a odvaly) - středověk(?), ppě. 296/1 .
b) KULT: S třední d. bronzová, d. halštatská - mohyly , LOK: Zádušní les, eev. od
železniční trati Písek - Tábor,esi 1150 m JV od kapličky v oboi Vroovioe a 1000 m JZ od
středu osady, ppě. 291/25. OKOL: Průzkum 12.7.1977 , NlLEZ: Skupina dvou mohyl na mírném
SZ svahu, jedna větší, jedna meněí,průměr 8-10 m, e prokopanými středy - starší v ýkopy.
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ULOfr Snad z těchto mohyl n.Uozy v Nll,inv .6 . 1)541-1)546,vedoná pod lokalitou Svatoni,,
V okolí osady žádné 1al~í prokopané mohyly. LIT : B. Dubský, Pravěk
jižních Čech, 1949, 105.
o) KULT: Středověk - náhodný o~lez. . loOK: Na katastru osady, blHiH údaje nezn&my. OKOL, Sběr J.Kučery z Pí sku. NALEZ: 26 z11)1Jlk~ hrnce a jeden zlomek džbánu z 15.stolet:í (obr. 31 5). ULOf: M Píeek, př.č. 90/77.
J,Miohálek
bez bližších údaj~.

400. ~ÁROVCOVA LHOTA, o . lrllázovice, ok.r. Jičín

I
I

I
I

1976 - KULT: Lužické sídliště(?), LOK,, V pískovně mezi Šárovcovou Lhotou a Lúpx1ohrad, ZM 03-43 Jičín, 60 mm od J a 140 mm od V e.č. OKOL: Při těž~ písku. N1LEZ: Kulturní vrstva • atypickými keramickými zlomky. ULOf: AÓ ČSAV prao. Praha. LIT1
filášení č.j. 7167/76.
V.Moucha
němi

I
I

401, šTtl<Et, ok.r. Strakonice
1977 - KULT: Pravěk - mohyla(?), LOK: Les Brdo, SZ od oboe; ppč. 309/1. OKOL:
Pr~zkum 9,9 , 1977, R1LEZ : Asi 120 m západně od vrcholu lesa Brdo (508 m) porušená mohyla
o prwiěru 5 m, z níž se zachovaly jen větší obvodové kameny seřazené do k.ruhu,

I
I

J ,Michilek

I

402. ŠTOIMÍ~, o. Český Brod, okr. Kolín
1976 - KULT: Středověk. LOK: Na zahradě čp,76, jáma pro septik. OKOL: Při hloubení jámy pro septik,údajně v hloubce 2 ,5 m v nač ervenalém podloží, nalezl V.Myškovský.
NÍLEZ: Horní slepená čAst hrnce s nepravým prožlabeným okružím,střep tuhový, zdobený na
pleoíoh řadou oválných vrypd a šroubovicí. Pr~.ok.raje 150 mm, eíla ok.raje 7-9 mm, • íla
stěny 6 mm, 150 x 80 mm (obr. 66: A). ULOŽ: Václav Myškovský, Štolmíř čp. 76,
M. Vávra

ŠVAMBERK hrad viz KRASÍKOV, ok.r. Tachov
403. TACHOV hrad, okr. Taohov
1976 - KULT: Středověk. LOK: Areál tachovského zámku.OKOL: Záohre.nný výzkum 14,
21.6.1976. N1LEZ : Tachovský zámek prodělává generální opravu, s níž nutně souvisí zásab3 do terénu. Sledování prací v předešlých letech přineslo závažná zjištění o pdvodní
podobě středověkého hradu, z nichž nejddležitější je nále z spodní čás ti mohutn4 hlízov é
vě že s kruhovým vnitřním prostorem. Stáří tohoto objektu,vyzděného v nadzemní části bosovanými kvádry, nebylo jasné. Tuto otázku fe~ila eonda I, zaohycujíoí stratigrafii při
nádvorní straně věže. Základy věže prolaly vrstvy s nálezy datovatelnými do 12 . - poč.
13. století. Nejstarší vrstva k věži přiléhající obsahovala již keramiku s tzv . kolonisačními prvky.Výstavbu věže je možno klást okolo poloviny či spíše do prdběhu druh~ poloviny 13.stol. Při hloubení novýoh sklep~ pod západním křídlem zámku byl zaohyoen zbytek z~mnioe e roubenými etěnami,která zanikla požárem. Výzkum v tomto prostoru se uskute ční až v rooe 1 978. ULO~: AÚ ČSAV prso. Praha. LIT: Z č.j. 4114/76 ; BZO 1975 , 1q74,
1972 ,
T, Durdík

I

I
I
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404. Tl ŠÍNOV, o. Krč, okr . Písek
1976 - KULT: Neurčena,rýžoviště zlata. LOK : Po tok v lesní trati Kopanina - Smetana, ppč. 172/ 1, ooa 2900 m SV od kostela v Krči ( obr . 59). OKOL: ZjišloTaoí Týzkum 5.
6, 1976. N~LEZ : Pás menších eejpů podél obou břehů potůčku přitékají oího od Týoh. zná,iší Kometa ae atředoTěkými zlatodoly . Sondou zkoumán sejp č. 1/76 na leTém bře hu. Byl
na,ršen ze žlutošedé písčité a! hlinité Trstvy s jednotliTými kamen:,,z,láště Te střední
č ásti. V podloží ,e střední části sejpu šedočerná Trstvička • uhlíky, jinak bez nálezů
(obr. 60). ULOŽ: M Písek, př. č. 84/76 (uhlíky), LIT: J.Michálek - J.Prohlioh, TěšínoT.
Průzkum rýžoviště zlata, Výběr z prací členů Hist. klubu při Jihočeském muzeu, Českýoh
BudějoTioíoh (T tisku); NZ AÓ č.j. 4986/ 76.
J.Prohlioh - J. Miohálek
405. T~ŠKOV, o. Holoubkov, okr. Rokycany
1976 - KULT: Negativní z ji š tění. LOK: Kněžský Trch,kÓta 596 ,1; 2 km SSV od Těš
ko,a. OKOL: Průzkum na základě upozornění A.Hory, kronikáře v HoloubkoTě . NALEZ: Vrchol
j e členěn třemi přírodními kupami, k západní je připojena umělá kamenná terasa. Žádné
atopy tortitikaoí nebyly zjištěny, a proto není námitek proti zřízení kamenolomu. ULOŽ :
Sběr

z trati Na skalce exp. Plzeň, sin~. LIT: Hlášení č. j. 478/76 exp. Plzeň. KWENT.l!'t:
obci upřesněna poloha nálezu neolitioké vrtané sekerky (č.j. 531/51 AÓ Praha)
do trati U Veverlru studny - Na skalce, na svahu nad SZ obvodem osady. Na místě získána
ne,ýrszná pravěká a středověká keramika.
A.Benei§
Zúove ň T

406. TET!N, okr. Beroun

1976 - a) KULT: Mladý paleolit až mezolit, volutová,Typíchaná,jordanoTská,mobyloTá, knovízská, středověk. LOK : Jeskyně Martina, T poloze Na dílech. OKOL1 PokračoTání
výzkumu od 12. 7. do 12. 8 . NlLEZ: Kamenné nástroje, keramika, mušlové ozdoby. ULOŽ1 AO
ČSAV prso.Praha. LIT: Z č.j. 51 24/76. KCMENTjff: Výzkum bude pokračovat v roce 1978.
b ) - KULT : Ónhická, hradištní, středověk. LOK: Jeskyně Bišilu v tetínské rokli.
OKOL: Sondá! ve vchodu jeskyně 8. 5. 1976. N1LEZ: Keramika. ULOŽt M Beroun, LIT: Z č.j.
2949/76.
Sl. Venol
407. TISOVA, okr. Oetí nad Orlicí
1976-1977 - KULT: Středověk. LOK: Poloh& Staré mýto, západně od obce. OKOL : uoheologický výzkum. N1LEZ: Třetí sezona aroheologického výzkumu, při něm! byl dokonč en
průzkum zemnice (obj. 22) a prozkoumána téměř oelá další zemnioe (obj. 18): mimo partii
vchodu měla rozměry 11 x 6 m. Sledován prdběh komunikaoe na eídlišti. Dále získáno Telk~ množství keramiky, etrusky,mazanioe,zvířecíoh koetí, ale 1 kovoTýoh předmětd , V roce
1977 ee prováděl výzkum n& lokalitě Staré mýto ji! 4.sezonu. Bylo odkryto 850 m2 , zkoumáno 20 sídlištních objekt~, prozkoumána dal~í, T pořadí ji! 4.zemnice . Vnitřní rozměry
byly 6,1 z 4,2 m. Stěny zemnice byly plentovány zídkami z opukových kamend. Dile byl o
tjiště no několik žlabů,které ukazují parcelaci na eídli~ti. ULOŽ : M Hradec Králová.LIT:
Jiří Sigl, Archeologioký výzkum 1976 (poloha na Starém mýtě),Zpravodaj ICMVC III/4,11-15;
V/1, 31-42.
J. Sigl
1977 - KULT: Mezolit.

LOK : "Staré mýto", paro.

č.

608/2. OKOL: PoTrchový

eběr .
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WÍLEZ: Roho•oo•f úětip. ULOŽ :

M

Hradec Králové. LIT: Zpravodaj l!llVČ V/1, 8.
f. Vokolek

I

I

408. TOČB1~. o. Žebrfi, olu. Beroun
1976-1977 - KULT1 Středovik. LO~: Zfíoeniny b:i'adu !ebr'1cu.OKOL1 Dosor na prdblh
prací a kocai•e 1).1 . , 27.2., 27.)., 8.9., 9.10. 1976. Prdbilné •ledování postupu pam,tkovfoh úprav, účaet na komisíoh a samiření sbytlcd •ohodiěti 1).-14.4.,20.4.a 24.7.1977,
Pr,ce prov,diné pracovníky n.p. Oeoinduatria se v roce 1976 80W1thdily do pro,toru velk4 vile a jejího bez~roetředního okolí. V •ouvielosti • dozdíváním p1,1lové sd1
byl odkryt zbytek neznámého •ohodi5ti, které je eoučútí pfeetavby hradu za v,olava IV,
a kter4 •pojilo •podní hrad• novým palioem • horním. V prostoru sohodi5ti se praktiok,
viude po eejautí drnu objevila •kila, nečetné archeologické nilezy vybírali praoovníoi
•tavby a pfedali je referentovi,tak jako v pfedeělém roce, kdy byla odkryta spodní č,,t
•ohodiiti. l roee 1977 se práce provádiné n.p. Geoindustria eouetfedily na objekt velké
vile a její pláělové zdi,tak!e k dalěím z,sahllm do terénu prakticky nedoělo. Byly očiě
tiny soh,tralé zbytky echodiěti mezi dolním a horním hradem a zamifeny mifičskou skupinou AÓ. Zmíněné eobodiětě vzniklo za Václava IV. v •ouvislosti • radikilní pfeatavbou
hradu. ULOŽ1 AÓ ČSAV prac.Praha. LIT: Z č.j. 474/76,5n0/76, )140/76,1990/77& BZO 1974,
1975.
T.Durdík

•wz,

409. TOP!:LEc, okr. Píeek
1976 - KULT1 Knovízek, - lboové hroby; etředovik - já.my. LOK1 Ppč.176 (Aranda),
207 (U Formankovského), výobodni od obce na návrěí. OKOL: Prdzkum a sbir 19.-20.10.1973
(obr.6)). R1LEZ : 1/ Knovízská kultura, ppč. 176, asi 4,5 m ji!ni od expoziturou AÓ ČSAV
v Plzni prozkouman,ho hrobu č. 3 (vis č.j. 770/72) bylo nalezeno 26 slomlcd okfínu nebo
amforovit4 záeobnioe se •v1sle prstoveným povrchem a! ke dnu.'lmavohnědf povrch• pí11t1m
a křemínky; tři zlomky meněíoh n,dobek se svisl:fm !lábkováním, tuhovanf a hnidf povrch
(obr. 61: 1-)), M Píeek,př,č. 54/76; ppč. 207: 17 mna jih od stabilizovaného miřiokého
bodu,při oeeti 7 alomlcd okřínu nebo záeobnioe, tmavohnědf povrch s pískem (obr. 611 4),
M Písek, př.č. 55/761 asi 17 m JV od okraje středověké jMiY č. I, v ornici 5 zlomkd aei
zásobnice (okřínu?) ae stopami rfh na tile,tmavohnidý povrch• křemínky, e~p.AÓ Plze ň ,
př.ě. P 16/731 všechny ebiry mohou sviděit o existenci orbou poruěených knovízskýoh lfrovýoh hrobd . 2/ Středovik (13.stol.)1 ppč. 207, severní ěáet paroely1 zlomek zvonovitl
prohnut~ mieky, červenohnědý se slídou, obt,ěanj (obr. 62: 1), zlomek ~zhdru vyta!eného
oluaje hrnce, červený, zlomky výduti hrnod • výzdobou vlnice a vodorovných rýh, hnidoěervené s pískem (obr. 62 1 2-4), 3 zlomky etin hrncd, 4 zlomky tuhových nádob (hrnod),
zlomek bronzov,ho plechu (recentní?); apolečni nalezen jeden zlomek knovízské záaobnioe. Asi 35 m SV od JMiY ě. I registrovány stopy dalěího eoudobého objektu (č.II) a 17 m
vfohodni odtud objektu č.III ae zlomky keramiky:4 zlomky vzhdru vyta!enýoh ok.rejd hrne~
(obr. 62: 5-8), hnidý povrch s tuhou, píekem a Jtfemínky, obUčené, prllm. okraj\\ ooa l JO
a! 140 mm, zlomek etiny hrnoe.Ba obou míateoh objektd {ě.II a III) ae jeví v ornici vyoran, tmavoěerná výplň (zemit,). UL0!1 li Písek, pf.ě. 54-57/761 AÓ ČSAV exp. Plzeň, pf.
ě . P 16/7). LIT1 BZ AÓ č.j. 702)/73; AR IXVIII/1976, 430-4)3.
J .lliohálek

1976-1977 - KULT : Knovízská, !boov, pohfoebiiti. LOK1 Aranda,asi )40-J 75 m JV od
kaple v Topiloi;ZM 22-411 Písek,48-52 mm od V a 107-110 mm od S e.ě.OKOL: z,chranný výzkum souetavni r ozorávaného knovízského plochého !úového pohřebišti 16.e.- 1.10. 1976 •
16. 8. - 21.9.1977. NÁLEZ 1 V r.1976 zachyceno celkem 14 brobó (z toho 1) popelnicov ých a 1

I
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j &11ový),ěím! oelkový počet doeud zde objevených hrobů dosáhl ě í Rl a 24.Většina hrobů byl a narušena orbou. V jejich výplni, kromě spálených kostí a ker8Jlliq,byla řada většinou
natavených bronzů. Nt hrobů vytváří novou skupinu, která bude z kounána v další sezoně.
v r.1977 prozkoumáno oelkem 6 popelnioovýoh hrobů,vesměe naruŘenýoh orbou. V jejioh vtplni,kromě spálenýoh kostí, keramiky a bronzů,byly nalézány také kameny (br anec, valoun
kfemene). Celkovt poěet hrobů zde objevených doeshl čí sla 30. Prokopána byla také jamka
•• středověkou keramikou (13. stol. ?) - souvisí patrně s raně středověkým osídlením na
t~!e poloze. ULOŽ: AÓ ČSAV exp.Plzeň, č.př. P 51 - 101/76, P 41/77 - 73/77-1. LIT: llláštní č .j. 750/76, 587/77 Plzeň; BZO 1975; Výběr 15/1978-4,236- 7. KOM.ENTÁft: Výzkum navazoval na záohranné akce z let 1975 a 1976 .
P.Braun - J.Prohlich

410. TOPOL, o.

Kočí,

okr. Chrudim

1977 - a) KULT: Lengyelská, sídliště; slezskoplatěnioká, hradiště. LOK: Ostrolna "Na hradě",parc.č. 211/2 , 211/7, 211/6 . OKOL: Zjišlovací výzkum AO KMVČ. NÁLEZ: Sondou 1/77 proveden řez valem a č ástečně vnitřní plochou hradiště.Val byl navršen v období elazskoplatěnické kultury (rozhraní Ill-IV. st.) a zničen požárem. U valu na vnitřní
straně bylo nalezeno 9 nádob,větňinou zásobnio. Pod vrstvou slezskoplatěnickou zjištěno
bohaté osídlení lengyelské. ULOŽ: M Hradec Králové. LIT: V.Vokolek - J.Sigl, Zjiělovaoí
výzkum hradiště v Topolu, Zpravodaj KMVČ V/1, 22-26.
b) KULT: Slez skoplatěnická, sídliště. LOK: Pole paro.č.206, JOO m JV od hradiě
t~. OKOL: Sběr 26. 10.1977. NÁLEZ: S třepy, mazanice, nalézané na prostoru o próměru asi
50 m. ULOŽ: M Hradec Králové, př.č. 25/78. LIT: Zpravodaj KMVČ V/1, 10. KOMENTÁA: Mdže
jít o dvorec náležející k současnému hradišti.
v.Vokolek
411 . TRUTNOV, okr. Trutnov
1976 - KULT: Středověk - novověk. LOK: Havlíčkova ul.,čp.10. OKOL: V srpnu 1976
odevzdal stavbyvedoucí a.Nejedlý nálezy z přízemí domu čp.10.V souvislosti se stavebním
zabezpečením domu odebral Geol. průzkum Rýmařov podlahy a materiál pod nimi do
hloubky
1)0 om, až na sklepní klenbu. NiLEZ: V hlouboe ooa 100 om pod podlahou nalezeny střepy
(mnohé z niob glazovan~) z 16.- 18. století. ULO~: M Hradec Králové.
1977 - KULT: Novověk. LOK: Prostor přiléhajíoí k východní stěně býv.středověké
ho křižovniokého kláštera Na nivách, býv . hostineo "Zum Keller", dnes kulturní dóm Klubu
praoujíoíoh Trutnov. OKOL: Při severní a výohodní stěně objektu provedena skrývka zeminy,nálezy ze skládky materiálu asi 50 m od objektu.Sběr v listopadu 1977. NÁLEZ: Zlomky
t~měř novověké glazovan~ keramiky, 17.-18.stol. Při východní stěně objektu obnožené z~klady budovy,zvedající se e úrovní ter~nu od jihu k severu. Zdivo ,zřejmě pozdně gotické
č i renesanční, je založeno do dosti zvětralého permského pískovcového podloží . V ji~ní
části odhalené zdi byla její výška 160 om,v severní pouze 10 om. Délka odhalené zdi byla 9 m. ULOŽ: M Rradeo K:rálov~. KOMENTAn: v prostoru kulturního domu stával ve střed o
věku (13.- 14. stol.) klášter křižovník~ Bo!ího hrobu (zdera zskýoh). Absence eterěí keramiky je překvapivá, ačkoliv se zde uskutečnila řada přestaveb. Gotické sklepy.
Vl.Wolt
412. T!IB:BEŠICE, o. Církvice, okr. Kutná Hora
1976 - KULT: Halštatská - eídliAtě; neurčeno - koetrovt hrob. LOK: SZ od tratP
Kutná Hora-Havlíěkdv Brod a JV od eilnioe Církvice-Třebešice (objekty zaměfeny na trasu průkopu), ZM 13-41, 18 mm od Z a 132 mm od J s.ě. OKOL: Trasa dálkovodu, průzkum na
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úsemí okr .Kutná Hora VII . - VIII . 1976. RÍLEZ 1 O.a objekty (j~a, koetr.hl'ob) sapultin, do
epraAO"Y4bo podlo!í . Z profilu j&ny aíekány atlepy bal~tatsk4, hrob byl ploAAI odkryt 1
oelj jeho sbytek proskoumán.Měl obdálníko•f pddorye • poledníko•ou orientací,kol.m4 etiny a ploch4 dno. Dobře saohovan, spodní část koetry le!ela nata!ena na sádeoh • pfekfílenjaa nohama. la dni 1bytky prken,bes milodard. Dle orientace (bla•• k S) jde nej1píie
o pohřeb z období od lat4nu a! pod. etěho•ání núoddJ Týplň hroboT4 j ~ 1 celkový riz
••ldčí o jeho pravěk4m etáří . ULOŽ , AÓ ČSAV, expedice Bylany. LIT1 AÓ č. j. 5549/76.
I.Pavld - K.Zápotocký
41) . TfiEBiVLICE, okr. Litomlřice
1976 - ICTJLT1 Latáneká1 et ředcyěk - eídli~tl . LOK1 Stavba dru!stevního domu ěp,
396/1 .0KOL: Záchranná akce dne 18. 3.1976. RÍLEZ: Ve atěnách Týkopu pro dOm byla odkryta
kulturní vrstva• objekty . V sápadní atěnl výkopu obj. ě. 1/76. V eeverní atlně obj. ě,
2-J/76 a Te Týohodní atěně obj .č. 4/76 . Latánská a atředoyěká keramika a ••ífecí kosti.
ULOŽ 1 AÓ ČSAV exp . Moet, př.č. 2-5/ 76. LIT1 RZ č.j. 68)/76 Moat.
D.Kouteoký
414 . TIIBBNI CE, okr , Doma!lice
1977 - KULT: Neurčena.LOK: Lea vých.od Třebnice a eilnioe Doma!lioe-Jeníkovioe,
oca 1360 m JVV od kostela v Třebnioi, ppč. 360. ZM 21-232 Rorěoveký Týn, 116 111111 od V a
166 mm od J e .č , OKOL: Registrace mohyl 21,7. 1977 při prdzkumu jižní Tětve tranzitního
plynovodu . RWZ: V borovám lese př1vrácen4m k jihu d•ě poněkud rossedl4 mohyly o rcsmirech cca 10 x 12 a 14 x 16 m a výěce aei 50 a 70 cm. Le!í aai 2 km severně od nejseverněji pol ožených mohyl na katastru obce Milavče.LIT, llláěení č.j.4)2/77 Plseň. ~OIIENTil1
Lokalita je navr!ena k seřazení do Státního seznamu nemovitých kulturních památek.
P. Braun
415 . TfraBOHOSTI CE, okr . Strakonice
1976 - a) KULT : Neurčena, mohyly(?). LOKs Bjyalý Hoohdv lee, aai 1250 m SZ od
kaple v oboi.ZM 22-322 Radomyšl,65-66 mm od Z a 93-96 mm od S a.č.,v prostoru ppč.1447,
1456, 1459 . OKOL: Při upřeenění polohy trati B.Dubského (měla zde stát Tětší, dobře zachovalá mohyla) B. - 9. a 27. 4. 1976. NÁLEZ, Dva objekty, která svým tvarem pfipomínají
mohyly. Na SV okraji leea, nad blízkou samotou únu o roměrech 7 x 9 m a v. asi 60 cm
s většími kameny• konstrukce (?) a dobře patrnými stopami Týkopu; na JV okraji lesa ,e
evahu prct4hlý útvar (orientaoe SVV-JZZ) o rozměrech 7 x 4 m a v. aai 50 cm, povrch ě~
stečně pokryt větěími kameny.LIT, Jllášení č.j.280 a 353/76 Plseň, A.BeneA,Okolí Kato1i0
v pravěku a na počátku dějin (ins E. Koláf-I.~uncipál, U nás doma, KatoTioe 1974, 28).
A. Beneš - P.Brawi
b) KULT1 Středověk( ?) , neurčeno. LOK, U kÓty 566, aei JOO m JZ od lokality a}.
ZM 22~322 Radomyšl, 57 mm od Z a lOJ mm od S a.č.,ppč. 1394/1. OKOL: PrdskUID při upf••ňování trati Hoohdv les 27. 4. 1976. BÁLEZs StfedoTěk4 (?) ohra!ení pole kameny. Přile hl'
vyvjěenina má na horní plošině pravidelný kruh z yftěích kamend o prOměru cca 16 m,el•bě patrni žlábek probíhá u Tnitřní strany kruhu. LIT: llláěení č.j. )53/76 Plzeň. KOME!-

ill : Interpretace kruhov~ho objektu je nejasná.
P.Braun
c) KULT: Pravěk, mohyla. LOKs Severní okraj lesa Ba ÚToznici (Ouvoz), 900 • se verně od kaple v Třebohosticíoh,45 m východ.ně od polní ceaty k Doubravici a 20 m ode•-
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,erní hrany lesa. ZM 22-)22 Radomyšl, 104 mm od Z a 1)0 mm od S a.č.,, prostoru ppč.
2076, 2072. OKOL: Registrace mohyly při průzkumu jižní větve tranzitního plynovodu 9.4.
1976. NlLEZ: Mohyla o prwněru 18 - 20 m a,. 2-3 m beze stop porušení výkopy. Na ob,odu
jsou zapuštěny velké balvany a na okraji plošiny kamenná stéla(?). LIT: Hlášení č.j.
280/76 Plzeň; A.Beneš, Okolí Katovic v pravěku a na počátku dějin (in: E.Kolář - K.Kun~ipál , U nás doma, Katovice 1974), 28.
d) KULT: Pozdní doba halštatská až doba laténská(?), mohyla. LOK1 Výoh. okraj
lesíka Za jesenem,asi 980 m SV od kaple v oboi. ZM 22 -322 Radomyšl, 126 mm od Z a 99 111D
od S e. č. , v prostoru ppč. 260, 266 a 275. OKOL: Regietraoe mohyly při průzkumu jižní
,ět,e tranzitního plynovodu 9.4.1976.NlLEZ:Neporušená mohyla s oválným půdorysem o rozměrech 5 x 7 m, ,. asi 80 om, e kameny na obvodu. LIT: Hlášení č.j. 280/76 Plzeň, A.Beneš, Okolí Katovic v pravěku a na počátku dějin (in: E.Kolář - K.Kuncipál, U nás doma,
Katovice 1974), 29. KOM ENTAA : Asi 120 m SSZ byla lokalizována rozoraná mohyla s keramikou pozdní doby halštatské až doby laténské - viz lokalitu e).
e) KULT: Pozdní doba halštatská až doba laténská, mohyla. LOK: Polní trai Pod
jeeenem, asi 120 m JJV od lokality Třebohostice d), ppč. 330/1. OKOL: Lokalizace mohyly
e sběr při průzkumu jižní větve tranzitního plynovodu 9.4.1976. NALEZ, Rozoraná mohyla,
sběrem získány zlomky keramiky. ULOŽ : AÓ ČSAV exp.Plzeň, č.př. P 10/76. LIT: Hlášení č.
j. 280/76 Plzeň.
t) KULT: Raný středověk. LOK: Pod oírkvištěm, pole na JZ svahu, pod kótou 524.
OKOL: Sběr při průzkumu jižní větve tranziiního plynovodu 8, 4. 1976. NiLEZ: Keramické
zlomky. ULOŽ: AÓ ČSAV exp. Plzeň, č.př, P 9/76. LIT: lilášení č.j. 280/76 Plzeň.
A.Beneš - P.Braun
1977 - KULT: Laténská. LOK: Pole ooa 980 m SV od kaple v Třebohosticích, ZM 22322 Radomyšl, 126 uun od Z a 98 mm od S s. č . OKOL: Sběr po skrýtoe ornice na trase jižní
větve tranzitního plynovodu 13.4.1977. NlLEZ: Keramické zlomky.Nebyly patrny žádné stopy po objektu. ULO~: AÓ ČSAV exp.Plzeň, č.př. P 101/77. LIT: IUášení č.j. 352/77 Plzeň.
KOMENTA~: Z okolí Třebohostic je znám větší počet laténekýcb nálezů (mohyl),nelze proto
vyloučit možnost, že jde o zbytek rozrušeného hrobu (mohyly),
P.Braun
416. ffiEŠOVICE, o. Jinín, okr. Strakonice
1977 - KULT: Laténská - mohyla. LOK: Louka (neobdělávaný pozemek),ooa 1600 mna
východ od osady a asi 1500 mna západ od obce Cehnice. OKOL: Průzkum 6. 9. 1977, N~LEZ:
Mohyla prům, 12 m a v. 1 m, z povrchu vyčnívají velké kameny, v její SZ části stopy výkopu B.Dubekého r. 1917. ULO!: NM, inv.č. 25617-25701, 25879. LIT: B,Dubský, PA XXXIII,
1922-23, 1 39-140; B.Dubský, Pravěk již. Čech, 1949, 261-262 ; L.Janeová, PA 1962 , ) 10-31 2 .
KOMEBTAA: V literatuře vedeno jako Cehnioe-Tře§ovice, mohyla však leží na k.ú.Tře~ovioe
e je nedokopaná.
J.Miohálek
417. T~1SKOLUTI, okr. Louny
1976 - KULT: Knovízská, sídliště. LOK: SV od vei, lom Třískolupy dolu Le!~.
OKOL: Záohranný výzkum (pokračování) od 22. 10 .do 12. 11.1976, N~LEZ: Byl pr ozkoumán zbytek knovízského sídliště, který se skládal ze tří skupin jam, z nichž největ9Í mě la 20
obje ktů , Jde o zbytek zásobárny vesnice. Sídlištní areál vesnice byl na severní straně
(k~lové stavby) a byl zničen beze zbytku skrývkou htunueu.Během výzkumu se podařilo prozkoumat úplně nebo z části 96 jam, které podle hloubky dě líme na hluboké (zásobnioo,é),
etředně hluboké a mělké . V jamách vedle keramiky a kostí se nacháze jí 1 jiné předm~ty.

I
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I
53 na l e zen ce lý k oflí č ek, v jamách č.11,4 2 ,5 0 a 77A se z ach ovala obniAtě, v jMJe
byl nalezen okrouhlý mlat, běžně nalézaný ve šňůrovýoh hrobech. ULOŽ: AC Č SAV e:x p.
Most - nezpracováno . LI T: Hláěení č.j. 765 /76 Most; BZO 1 974, 22 3. KOMENT!~: Výzkum v r .
1976 ěástečně nav ázal na záchrannou akci z r . 1 974 .
D.Koutecký
V

j&ně

ě , 68

I

I

418. TMsov, o. Holubov, okr. Oeeký Krumlov
1976 - KULT : Pozdně laténská,oppidum. OKOL: Systematický výzkum Národního muzea
v Praze. mLEZ :V roce 1976 byl proveden výzkum v západní bráně a na jižním okraji oppida. Západní brána: ( pokra č ování výzkumu z let 1970-75 ) v r. 1976 ve 2 sondáob (A, B) na
severní straně severního křídla kleAtovité brány byla zjištěna a) vnitřní podpůrná konstrukoe rohu eev , křídla brány ve formě sypané rampy pozvolna ee zdvíhajíoí a vějířovitě
se rozěiřujíoí směrem ke koruně valu, b) mírně zahloubený objekt (patrně slévačská dílna) v Lezprostředním sousedství sev. křídla brány. Nálezy: množství želez. strusky, kapičlcy bronzovin,, keram.!orma na odlévání přezky, žel. nástroje, bronz. kroužky ad, Na
dně objektu ležel zlomek lidské čelisti.Sonda na jižním okraji oppida: (pokračování vtzkumu z roku 1968 - sonda B). Výzkum potvrdil domněnku o existenoi tzv. "dlouhého domu"
podél okraje oppida; dosav. délka 34,5 m, š. ooa 5 m (rukopis Zvláštní typy sídliš\.objektd ne keltském oppidu v Třísově tč. v tisku pro ČNM). Objekt byl na sev. straně (podél jedné z dlouhých stran) zahlouben do terénu, jižní strana (tj. druhá dlouhá) souvieela s mírným kamenným pásem na okraji oppida, Byly zachyceny 2 fáze domu (viz J. Břeň,
Keltské oppidum Třísov, Praha 1 966). V r. 1976 bylo objeveno mimo jiné (sklo, mal.keramika, nauheimské spony ad.) ohnBtě a v nejstarší vrshě zlomky keramické římské lampy,
ULOŽ: ml Prehe, odd, prehistorie a protohistorie.
1977 - NALEZ: V rooe 1977 byl proveden výzkum tzv. "dlouhého domu" na jižním okraji oppida,který nevázal na práoe předchozích let. Byly otevřeny dvě sondy: A 8 x 5 m
a B 5 x 5 m.
Stratigrafická situace je táž jako v minulých obdobích, tzn. pod ornicí e
naplavenými vrstvami, které se směrem jižním, tzn. k okraji oppida zesilují, se nachází
silně j š í
vrstva kamenů. Na ně kolika míeteoh se zdá, že kameny byly kladeny záměrně na
plocho a tvořily tak souvisl ou vrstvu. Interpretace této kamenné vrstvy není jednoznač
ná: 1) není vyl ouč eno, ž e se jedná o ochoz kolem oelého oppida (táž vrstva byla nalezena
v eondáoh na východní i severní straně oppida), který vznikl po zániku (stržení) "dlouhých domů" postavených v předchozích fázích oppida podél okraje sídliště, 2) na někte 
rých mí stech ee zdá ,jako by kamenná vrstva představovala zbytek krytiny zatěžující slámu na střeše, 3) kamenná vrstva může být 1 zbytek zřícené zdi na jižní straně domu. Domnívám se,že jsme nalezli v sondě B vohod do zahloubeného "dlouhého domu" a konečně rllžovooranžová pře pálená sypká hlína v JV rohu sondy B uvnitř černé výplně svědčí o n~ezu peoe. Vrstvy v již.profilu sondy B nejsou vodorovné,ale ve střední části se zdvíhají
proti sobě . Zdá se, že "dlouhý dům" nepředstavoval jedinou stavbu,ale že se podél okraj e
oppida nacházela řada domů, jejichž stě ny (ev.přepážky) na sebe bezprostředně navazovaly, Nále zy jsou podobné jako v minulých letech;zvlášt lze vyzdvihnout objev tří bronzových mincí s k oníčkem a dvo j itým křížem. ULOŽ: NM Praha. LIT: J.BřeĎ,Zvláštní typy sídlištních objektů na keltském oppidu v Třísově u Č.Krumlova, ČNM CXLIV/1975,ě.4,119-1 36 ,
J.Břeň

419. TfilTIM, o, Dobšice, okr. ~eské Budějovice
1976 - KULT: Neurčeno, mohyly, LOK: Holý vrch, 1800 m SZ od kaple v Pořežanech
600 m západně od silnice Horní Kněžeklady - Pořežany, ě.paro. 3408/3, nebo 3408/1. ZV
22 -441 Purkarec, 50 mm od V a 32 mm od S s.č. OKOL: Prdzkum a regietraoe mohyl 16. VII ,
1976 po upozorně ní agr onoma J ZD Žimutice p . Li ěky. NJLEZ: Na záp. svahu umístěné 2 nar ua
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~ené

mohyly o průměru 9-10 m

a "lýifoe

asi 80 om. LIT: Iiláěen:í č. j. 905/76 Plzeň.
A.BeneiJ

420, TUCHOMY~L, okr. Óstí nad Labem
1976 - KULT: Neolitioké,pozdně haliJtat,ké a laténské sídliště. LOK: SkrýYka dolu 5. lc"lěten v poloze "U vodárny". OKOL: Záchranný "lýzkum v době od 15.5. - 2J.6 . 1976.
NALEZ: Během záchranného "lýzkumu bylo prozkoumáno 24 objektů : jámy a obdéln:íko"lé chaty.
Objekty č. 2 , J ,14,18 a 20 patří k chatám. Objekty č. 1,4- 10,12 ,lJ,19,21, 23 patří jamám,
objek ty č. 2 a 4 j~ou nezařaditelné, ostatní patří pozdně hal š tatskému nebo starolaténaké1Du období. V chatě č .14 byl odkryt v JZ r ohu zřícený krb. Nálezy se skládají z keramiky, zví řecíc h kostí, kamenných žerno"lů,přeslenů a dvou železných nožd. ULO!: AÓ ČSAV,
exp. Most - nezpracováno. LIT: Iiláoení č .j. 424/76 Most; BZO 1974, č.246, str. 225-227.
lOIENT~~: Dokonče ní záchranného výzkumu z let 1974-1975 .
D.Kouteoký
421. TUCHONlCE, o. Pořežany, okr. České Budějovi c e
1976 - KULT: Neurčena, mohyly. LOK: Trat Na prostředku, les SláTnioe,1700 m JZZ
jižně od Tuchonic a 1100 m JZ od Kamenného rybníka, na rozhraní k.ú. Tuchonice
a Hroznějovice, ppč. 552 (k.ú. Hroznějovice) a 42 (k.ú. Tuchonioe). ZM 22-422 Dolní Buko~eko, 54 mm od Z a 176 mm od S s.č. OKOL: Průzkum a registrace mohylového pohřebiětě
27. 8. 1976 , po upozornění A. Turkové z Pořežan č. 48. NllEZ: Na mírném jižním svahu nad
potoke m Budačkou leží skupina 2-J mohyl: jedna o průměru ooa 8 m a"'· 60-70 cm má střed
mírně propadlý,na ob..,odu velké křemeny;druhá leží těsně na SZ od předcházející, má prů
měr 4 m a v . JO cm, je rozvalená; třetí sporná,o průměru J-4 m a v. JO om. LIT: IDášení
č ,j. 895/76 Plzeň.
A.Beneš

od kaple

422 . TUCHOR.~Z , okr. Kolín
1976 - KULT: Lineární, vypíchaná - sídliště; zvoncovitýoh pohárd,laténská - poLOK: S taveniště nového kravína jihovýchodně od oboe,paro.č.kst. 2 11 /1 0 , 211 /11.
OKOL: Záchranný výzkum s systematické sledování rozrušované lokality. NllEZ : a) Sídliště kultury s l ineární keramikou se rozkládá v celém prostoru stavby, J ednot1;..,é objekty
byly zkoumány nebo vzorkovány zejména: 1/ v prostoru stavby 1: obj.1/76 (eoujámí), 2/76
(jáma) a část severoz ápadního nároží chaty; dvě soujámí vzorkována ve výkopu pro nosné
sloupy ve východní části stavby; dvě rozsáhlá soujámí sledována jižně od silážních jam
z r. 1961; 2/ v prostoru stavby 2: obj. 16/76 (jáma) při výkopu základů1 J/ ve výcho dní
části staveniště: byls skryta plocha 13 x 62 m a prozkoumány objekty: 5/76 ( soujámí ) ,
7/76 ( jáma), 11/76 (jáma), 13/76 (soujámí). b) Sídliště kultury s vypíchanou keramikou
ee rozkládá zhruba ve stejném místě: 1/ v prostoru stavby 1 : obj.J/76 ( jáma); 2/ v prostoru stavby 2: obj. 6/76 (silo, Lgk), 14/76 (jáma, Lgk), 15/76 (část velkého kruhového
llábku o průměru oca 90 - 100 om); severně od sta"lby 2: obj. 17/76 ( jáma) a pokračov ání
obj. 15/76; J/ ve výohodní části, na odkryté ploše staveniště: objekt 8/76 ( soujámí ) .
o) hrob kultury zvonoovitýoh pohárů: u jižní hrany silážní jámy z roku 1961 : obj, 4/ 76.
d) hrob - latén ?1 na skryté ploše, ve východní části staveniště: obj. 10/76 a patrně i
obj. 130 / 76 (bez nálezů, jenom podle shodného pravidelného tvaru jámy), ULO!: Expedice
Bylany. LIT: AO č.j. 3159/76. KOMENT~~: Lokalita je sledována od r.1961. Další záchranný výzkum: 1962 (M. Zápotooká, AR XVI/1964, 625 n.).

hřebiště.

I. P avlů
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42). T~JraCHODY, okr. Chrudim
1976 - KULT: Eneolit . LOK: C ihelna,parc.č . 569/1. OKOL: Záoh.ranný výzkum. IÁLEZ:
Zuiěhn profil rcu~hHho objektu, z něho! sísk'-ny střepy. ULOŽ1 11 Hradeo ICrálové. LIT:
J.S1gl - V. Vokolek, Zpravodaj KMVČ IV/2, 11 .
V. Vokolek
424, TUŠIMICE, okr. Chomutov
1976 - KULT, Štítarel'á , pozdně haHítet,, d d česd laUneká (eídlUU). LOK1 Na
pravém břehu Lu~1okého potoka, ekrývka pro výsypku dolu Bfezno. OKOL: Záchranný výzkum
( na skryté plo~e 6 ha), vedený •e dneob 10.9. - 21 .9. NALEZ: Tři štítarské polozemnioe ,
jedna a niob měla kruho•ý tver,hl . 100 cm a prllm . 9 m. 6 sídlištních a eídelních pozdn~
hal~tatakýob a! č asně let~nakýc b objektů,•• dvou polozemnicích nalezeno množství strusky . UI~ Ž: AÓ Č S AV exp . Moet. LIT: Hlášení č.J. 6)5/76 Most. KOMENTÁfi: Doklady míetního
apracovlÚlÍ leleza, na Kadaňsku ostatně dosti časté.

z.smrž
425. TÍN NA~ VLTAVOU , okr. České BudějoYice
1977 - a) KULT: S třed ověká vrst•a. LOK: Tyršova ul. proti vyústění Sakařovy ul.
OKOL: Sběr 15. 6. 1977 při Yýkopu pro kanalizační aběrač, kterým byla narušena šedočern~
kulturní vrstva o mocnoett 30- 50 cm. NÁLEZ: Keramické zlomky. ULOŽ: AO ČSAV exp. Plzeň,
přír .č. P 21/77.
A.Beneš
KULT: Doba hradištní. LOK: Nalezeno v Újezdci u Číčenic v písku, kter ý byl
Yybegr ován z Vltavy v Týně nad Vlta•ou,nebo blí zkém okolí. OKOL: Předal B.Kolata z Vodňan 20.4.1977. NÁL~Z: Keramika. ULOŽ : AÚ ~SAV exp .Plzeň, č.př. P 99/77. LIT: lilášení č.
J. 353/77 Plzeň. KOMENTÁA: Druhotně přemístěno .
P.Braun
b) -

426 . TÝNEC NAD LA BEM , okr . Kolín
1976-1977 - KULT: Pozdně helštatak,, letánská, středov~k. LOK: Tral "Kolo" ne bo
"Pod hradem"; návrší východně od Týnce o.Labem, tj. ji!ně od kÓty 236, ppě. 1804 (pole)
a rozhraní ppč. 1804 a 1803 (les), 1793, tj. cca okolí bodu na ZM Čáslav 13-41, 7 mm od
S a 67 mm od Z s.č. OKOL : Systematický výzkum M Kolín ve spolupráci s AÚ Praha . 1976:
BALEZ: Výšinné sídliště, pokračo•ání výzkumu z let 1974 a 1975. Sonda S 1/76 - navázala
na jižní okraj sondy S I/74 a zachytila koneo osídlené plochy na SZ okraji ploši~, vymezené zhruba vrstevnicí 225 m. Sonda S 2/76 - téměř nejvyšší část kopoa. Zachytila základový žlábek (vytasený ve skále) dosud neinterpretovaného sídlištního objektu o roi měreoh ooa 8,7 x 6,8 m; orientace delší osy SV-JZ. Z nálezd: střepy, mazanice, uhl íky ,
zlomek bronzového předmětu (tulejky ?). Kdlové jámy ve 3 rozích. 1977: N1LEZ : Dokončení
výzkumu objektu v sondě s 2/76 - pddorys mladolaténekého sídlištního objektu se základovými žlábky vyteeanými ve ekile. V sondě S 1/77, vedené přes JV hranu návrší, 11jiě těny
v délce 60 om a v hl. 100 om zbytky opevnění (palisáda?) patrni s pozdnA halštats kého
období. Sonda S 2/77, vedená přes severní hranu návrší, nedokončena. Středověké nileiy
patrn~ v druhotném uložení ve evrohních vrstvách téměř na všeoh míateoh výzkumu. ULOl:
RN Kolín, přír.č. 11/76, 5/77. LIT, Hlášení do AO Praha ze 7.9.1976 a č.j. 6107/76 (Zb,
Sedl~ěek); zpráva M.Prinoe č.j. 5995/76; plán čís. 538/1. KOMENTÁft, Poltračov4ní výt kUIDU
v rooe 1978 se nepodařilo uskutečni t.
Zb.SedHček
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427, fiNEC NAD s l zAvou . otCr &inešov
1976-1977 - KULT : Doba hradiiitní a středověk. LOK: Areál hradu. OKOL: Po přes
t~,oe, tnajíoí od roku 1973. bylo možno založit a dokončit zjiiiloveoí výzkum na ploiie
dpadně od rotundy a ·vHn, když teto plooha přestala být soukromým majetkem.Zároveň byl o možno provést vfzkum ve sklepě pod objektem muzea. 1976 - NlLEZ: Aroheologioký prů
zkum v Týnci n.s. prováděný v rooe 1976 navázal na výzkum z let 1969-73.Jeho oílem bylo
zeohytit situaci ve sklepě pod západní částí objektu muzea, tj.v miatech,kde bylo možno
předpokl ádat spojovací trakt
mezi románským palácem a věží. Výzkum na tomto úseku při
nesl výsledek 1egativní, tj.nezjistil objektivní doklady případného spoj ovacího traktu.
zachytil však vnější líc ji žní obvodové zdi paláoe a tím i její šířku, odpovídejíoí poznatklWI již dříve zjištěným na západní e severní obvodové zdi paláce.Dalším,závežnějším
oílem výzkumu bylo zachytit situaci ne ploŘe západně od věže e rotundy,zvláiitě ex i stenci příko pu e situaci ne jeho vnější straně, Byla proto založena sonda V-Z v délce 26 m,
protínající celou plochu od paty věže až k ohradní zdi vnitřního hradního ar~álu. Tato
sonda zachytila průběh příkopu,vylá.maného ve skále,na jeho vnitřní hraně zachytila velkou kůlovou jámu a na vnější straně příkopu zaohytila pod souvrstvím navážek eídli Ř tní
,rst,u e hradi š tními nálezy,překrývající nerovné skalní podloží. Na západním úseku sondy byla původní situace poruŘena založením klenutého kanálu z doby baroka.1 977 - NALEZ:
Po zj ištovaoím průzklllDU z ápadní plochy hradního areálu v roce 1976 sondou V-Z, v délce
27 m byl v roce 1977 založen ploEiný výzkum na mírně svažitém teréau s rozsahem 7 :x 9 m.
Na té t o plo še byla zjištěna v nestejné síle souvislá sídli š tní vrstva a ne žulovém podloží bylo zachyoeno 27 kůlov ýoh jamek s průmě re m od 10 do 30 om s maximální hl oubkou 30
cm , z kterých se podařilo eliminovat půdorys dvoudílného obdélného objektu s pů dorysem
5 x 3 m.Podle nálezů keramických úlomků,dvou ostruh s bodci a kostěné brusle bylo mož no datovat po čá teční f ázi osídlení na t é to plo še již do průbě hu 2. poloviny 11. století
a tak konstatovat vz 4j emný vztah tohoto sídli š tě ke kostrovému pohřebišti na ploše jižně od rotundy.
Další výzkum byl založen podél vnitřní hrany příkopu směrem J-S. Zde se
podařilo zaohy tit důle ž itou složku opevnění týneckého sídla ze 2.vývojové fáze,tj. z doby± 1200. Byla zaohycena soustava velkýoh kůlovýoh jam, situovaných podél vnitřního okraj e příkopu v pravidelná vzd glenoeti 3, 5 m,doplněná menšími kůlov ým i jamkami.Zji š tě ná
soustava j am m1He být inter pretována jako doklad ohrady,"otýně ní" s ídelní ploohy,či jako vně j ší opora nasypaného ochozu. ULOŽ: Nálezy uloženy v AÓ Praha. LIT: AÓ č.j.734)/76;
A.Hejna , Opevn ě ná venkovská sídle doby pře myslovské v ~echách, Arch.hist. 2/1 977, 69-79.
A. Hejna

T1~ov hrad viz KARLOVA VES, okr. Rakovník
428. ÓDRAŽ, o. Albrechtice nad Vltavou, okr. Písek
1976 - a) KULT: Neurčena, mohyly. LOK: 2250 m ZSZ od kapli čky v Ódraži, na ppč,
494 (700 m výc hodně od skupiny 33 slovanských mohyl v řadách). OKOL: Průz kum 31.1.1 °7~.
~iLEZ : Tři mohyly: ne j vě tší je porušená výkopem ve středu, dvě jsou zachovalé.
b) LOK: 3150 m ZSZ od kapli ř.ky v Ódreži, na ppč. 494 v lesní trati Pal č ice (200
m JZ od skupiny 33 sl ovanskýoh mohyl v řadách). OKOL: Prů z kum 31.1.1 976 . NA LEZ : Wej1 stá
nebo porušená mohyla (starším výkopem).
J • .Frohlich - J . Michálek
429. 'ťm:LEJOV, okr. Jičín
1976 - KULT: S tředověk. LOK: Poloha ~luepárk, pero. č . J 23 - 325 . OKOL: Ter~nní
průzkum . NALEZ : Teré nní pr~zkum středov ě k é ho hr ádku e dobře zac hovalou fortifikao í. Po-
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vrch hr'dku je catravnln. De.tovací materiál nebyl síek"1. LIT1 J . S1gl - V.Vokolek ,Zpr 1•
vodaj JQIT~ 4/2, 9.
J.Sigl
430. tbiftETICE, okr . Chrudia
1976 - ~ULT1 Sí dliltl lidu popelnicoTjch polí a hradiltní. LOK1 StaTba eul15q
na n,Trlí parc .a. 286/2. OKOL1 Sblr na buldoserem ekryt, plole. JdLBz1 Sthpy. ULO!, M
Rl'adeo bálOT4 . LIT1 J.S1gl - V.Vokol ek, Zpravodaj DVČ 4/2, 11.
1976-1977 - KULT: VolutOT,, T7píchan,, eídliltl a pohi'ebiltl1 jordanoTak,, 1ídliltl1 náleTkOTitfch pohúd, eídliltl1 ánltick,, eídliltl a pobfebiltl. LOK1 Bfy.Kop11t0Ta cihelna, paro.ě,451 a 9n. OKOL 1 Z&ohrannt •fzkum ěeryen-lietopad 1976 a 6erTen10-fíjen 1977 (V.Vokolek, B. Kameniok,). lil..EZ1 V rooe 1976 prockoum"1o oelk•m 38 objet~,
TolutoT, keruioe nále!elo 9, Typíoban& 9, jordanovek, 2, ánltiok4 kultufe 9. ledatoT1ntoh bylo 5 a 2 objekty byly reoentní. V rooe 1977 prozkoum"1o 1400 m2 (oelkov, plooh1
3775 m2 ), 12 objektd a 2 koetrov& hroby nálelejíoí TolutoT, keram1oe.Vypíchan4 keramiot
patfily 4 objekty, jordanoTekf kultuře 3 al koetroTt hrob,kaltuře nileTkoTitjch pohúd
3 objekty, ánltiok, kultuře 7 objektd, 5 objektd bylo nedatoTanfoh. UL0!1 M Hradeo
lov4. LIT1 V. Vokolek, Záchran.nt Týzkum v Ohfetioích T roce 1976 a 1977, ZpraTodaj DVČ
IV/2, 15-191 V/1, 12-19,
V. Vokolek

1r,-

431, OJdiETICB-TUJJICHODY , okr. Chrudim
1977 - KULT1 ZTODCOTitfch pohúd - •ídliltl.

LOK: Tunlchodek, cihelna,• Tlt~í

ěúti ee rozkládající na kat.ús.Ób.fetio. OKOL: Ziobrannt yfzkum,fíjen 1977. B1LEZ1 Pro-

skoum"1a oTiln, júa (obj. 1/77), bt.ús. Ohfetice, paro.ě. 429/2, bez nilesd. Roserut
objekt 2 byl na kat.ús . Tun~ohody, paro.ě. 567/2. Objekt byl pouse saěiltln a byl sí1kán
datoTaoí materiál. ULO!: M Hradec Kr'1ov,, přír. 6. 26/78. LIT1 ZpraTodaj DVČ V/1, 11,
KOIIEllTil I Ziohranný výzk\.D bude pokraě OTa t T roce 1978.
v. Vokolek

432. UHY, okr . Kladno
1976-1977 - KULT: Vypíchan&, eneolit(?), knoTízak,, hradiltní a blíl• neurěent
pravlk, LOK1 Pole le!ící po leT4 etranl silnice mezi obcí Uhy a Chrlín. Blí!e ZII 12-21,
74 mm od V a 162 mm od J e,6 . a 69 111111 od V a 223 mm od S a.ě. OKOL1 S~r na jah r.1976
a 1977. B.Ú.EZ1 Na TÍcehektarov, plole pole mesi o~aa obcemi ee Tiude nachúejí slankJ
praTlk' keramiky, Tltlina jich mnaěni otřelfoh. UL0!1 M VelTary, IZ VIII/77, n III/76,
LIT1 BZO 1975. KOKE11Til1 Nalez11tl proetoroTI 80UT1aí • Dilemy mefejninjm1 v BZO 1975,
V.Penol
433, OJEZD SV. d:fh, o. N1, nad Radbusou, okr. Domallioe
1977 - KULT1 StředoTik - DOTovlk. LOK1 Zálek Te T8i. OKOL1 Komiae 9, ). 1977, 11
úěaeti AO (referent), exp, AO Plmeň (P.Braun), ZČJI Plseň (D,SoukupoTi) a Tojenak,hc útTaru PS (M,Prei).JÚLBZ: Přítomní aroheologov~ byli aemnálen1 •• súirem u!iyatele fe~it
haTarijní ataT sÚlku jeho odatfelem. Ffi prohlídce lokality bylo molno konetatoTat, I•
dnelní organismu• cámku obeahuje sbytky etarlí nrse,zTlilti T proatoru jilního núolí,
Rovni! prot&hlf rybníěek T tlan~m aouaedetTÍ s&eok4 budoTy je sřejml posdatatkea pfíkopd atarlí tTrme. Vshledem k tomu, ie blili! poan&ní t~to etarlí tTrae by ei TJl,dalo
hloubknf ataTební prdslcum a aroheologiokt •t•kum, zaujali pfítoauú ucheologcr,' k pro-
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jektu odetřelu zMiku v souladu ee zákonem ~2/58 Sb. negativní stanovisko, Zúoveň bylo
žádná ze zúčaetněnýoh aroheologiokýoh instituoí neobdržela ládné plé.nové
ě i jiné podklady. Také k projektu zahrnutí bývalého příkopu (nyní rybníěku) rumem z oditřeleného zMiku saujali
zúčastnění aroheologové negativní stanovisko a upozornili na
nutnost památkové ochrany terénní eituaoe v celém areálu ve smyslu sákona. LIT : Zápis č .
j, 1140/77, KOMENT~: ZMiek, ZDMIÝ m.j, pobyty Josefa Máneaa,byl v roce 1978 bes jakéhokoliv výzkumu odstřelen. rum vyvezen, místo samo pak posypáno pískem a uhrabáno.
upozorněno. že

T.Durdík
4)4 . ÓJEZDEC, o . Číčenioe, okr . Strakonioe

1976 - KULT: Pozdní doba halštatská, mohyla . LOK: Pod sedlišti, aei 1,1 km JVV
od Ójezdoe. ZM 22- 432 Vodňany, 198 mm od V a 173 mm od J s. ě. OKOL: Průzkum a registraoe narušené mohyly na základě sdělení Městského muzea a galerie ve Vod.Ďaneoh a B, Lou!en1kého z Ójezdoe. NÁLEZ: Na mírné terénní vlně rozoraná mohyla o průměru 16-20 m, její!
kamennou konetrukoi porušovala z řejmě po dlouhé období orba.Podle sběrů na mohyle může
me obje kt datovat do pozdní doby halštatské. ULOŽ: AÓ ČSAV exp, Plzeň, ě. př. P 106/76,
LIT: Hlášení č .j.819/76 Plzeň, KOMENTÁ~ : Na poli asi 150 m západně jsou stopy další mohyly(?) • méně kameny.
A.Bene š - P.Braun
1977 - KULT : Pozdní doba hal štatská,star ší až střední doba bronzová, středověk,
LO!: Polní trat Pláň ( t éž Na sedlišti ) ,ZM 22 -4 32 Vodňany, 1 98 mm od V a 173 mm od J a,
č , O!OL: Upozornění B, Louženekého z Újezdce a Mě stského muzea a galerie ve Vod.Ďaneoh na
rozorávanou mohylu. Záohrannf výzkum 20,4, - 20 , 5, 1977. NÁLEZ : Moh1la byla značně naruěená orbou. Výzkum na ploše ooa 155 m2 .zaohyoen byl silně narušený kamenný plášl mohyly
e obvodov ý věneo o prwněru asi 13-14 m;zí ekán typioký pozdně halštatský ker8Dlioký materiál. pohřeb in eitu zaohy oen nebyl. Na ploše vět ší č ásti mohyly jako spodní zjištěna
kulturní vrstva s keramikou star š í až střední doby bronzové.Obvodový věneo byl v JZ čás
ti narušen já.mou, v jejíž výplni nalezeny středověké střepy datovatelné do 15 , století.
ULOŽ : AÓ ČSAV exp . Plzeň, č,př. P 105 /77 až 105 / 77- 153, LIT: llláěení č ,j, 350/77 Plzeň.
P,Braun
435 , ÓJEZDEC, o.

Bělčioe,

okr. Strakonioe

1977 - a ) KULT: Blíže nedatované rýžoviště zlata, LOK : SV okraj Bělčioké(Zadní )
hory. JV od oboe, na leeníoh ppč . 198/3, 22 7, OKOL: Revizní průzkum 22.10.1977, NllEZ :
Rozsypy .
b) LOK: Ba obou březíoh potoka, mezi rybníky Luh a Velký bělčio ký, VJV od oboe,
na lesníoh ppč.147, 149, 150/4, 151, OKOL: Revizní průzkum 22. 10. 1977 , NilEZr Zeohovalé
sejpy, LIT: J .Kratochvíl, Topogratioká mineralogie Čeoh, d,I,1957,64;d.VII, 196 4, 25- 26.
J.Frohlioh
436,

Osrl

NAD LABEII, okr, Óstí nad Labem

1976 - KULT: Středověk, LOKr Předmostí, Hrněířaká ulioe . OKOL: Záchranný výslrum
ve výkopu pro novou kanalizační e!l.HÁLEZ: Ve 34 metrech sledovaného profilu výkopu byly zjištěny základy středověkých kamsnnýoh staveb, zahloubené objekty, dvě dna peoí a
studna, Ze stratigrafie, mooné a! 3 m, byla získé.na keramika, datovatelná od 13. do 16,
etol. V nikterýoh případech jde o nekvalitní hrněířeké výrobky, ULOŽ: OVll Oetí n.Labem.
F. Gabriel - M.Cvrková
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4)7. VADKOVICE, o. Chbany, okr. Chomutoy
1976 - KULT: Bylansk,,hrob (?). LOK: 450 m aeyerni od Yeanioe. OKOL1 V.hlo YysYedl y melioraění rýze z jednoho místa (hrobu) slomlcy n,dob,kter4 pfeyzal Zd.Sml 1976,
Úl.BZ: ffi melioraoíoh, nikdy Y rooe 1972, YyzYedl V. Pelo zlomky dYou bylauttoh mi11k
sdobenfoh uYnitf geometrickou Yýzdobou. Soubor doplňuje mal, miaka zdobeni Ypioby, 1podek nádoby na no!oe a tři atřepy dalěíob mieek. ULOŽ, AO ČSAV exp.Moat,ě.př.19/76. LIT1
n č.j. 224/77 Moat .
D.ltouteoký
4)8. VilDEX, Yoj. újezd Brdy, okr. ffíbram
1976 - lULT: StředoYik. LOK: Zříoeniny hradu Valdeka, na adminiatr. mapě otr11u
ffíbraa (Praha 1969), 295,5 mm od s a 329 mm od Z a.ě. OXOL: Pl'dbělné aledoYání po1tupu
praoí a prdbě!n, účaat na komiaíoh. 111LBz: V roce 1976 praooYníoi n.p. Geoinduatria odkopali pouze hlínu Y prostoru konce projektoYaného moetu Y areálu předhradí a oěi1t111
sde •kalní podlo!í. Ve Yykopaném materiálu nebyly pozoroY~ aroheologioké nálezy . LIT1
z ě.j. 5710/76, 6821/76. KCIIENTÁ!1 Ve Yioi k.ú. hradu Valdeka •dělil apráYoe YOjen1kého
újezdu Br~,. le území oelého újezdu je poauzoY'no jako obeo a Ojezdní '1řad plní funkci
národního yýboru na jeho území. Hrad Valdek ee naohMÍ • kataatru obce Brdy, ool je kataatrální území yzniklé •loučením k.ú. Yelkého počtu Yesnio.
T.Durdík
439, VEJVANOVICE, okr. Chrudim
1977 - a) lCULT: Lu!ioká, aídliětě. LOK: BáYrší • okolí dnešního hfbitoYa, paro.
ě. 250/1,14-23, OKOL: Sběr 4.10., 27.10.1977. BWZ: Střepy. ULOŽ: M Hradeo JCráloYé,pf.
č. 21-22/78. LIT: ZpraYodaj JCYVČ V/1, 10.
b) 1CULT1 Hradištní. LOl: Pole paro.č. 335/10. OKOL: Sběr dne 27.10.1977. BLBZ1
Střepy, mazanice. ULOŽ: M Hradec JCráloYé, př.č. 20/78.
V.Vokolek
440. VELEMYŠLEVES, okr. Louny
1976 - JCULT: Knovízská, eídliště, únětioká, jmna. LOJt: PíakoYna aeYerně od ••1,
llÁLEZ: Ve atěnáoh píekoYny se zaohoYaly zbytky oam1 objektd: okrouhlé knovízské jám, •
únětická jáma č.2, obj.č.8 tvořil míato ee etřepy,jáma 5 byla bez nálezu. ULOŽ: AÓ ~SAV
exp. Kost, č.př. 9-16/76 . LIT: NZ č.j. 222/77 Most. ltCJlEBTÁ.A: Další záchrannou akoi v r .
1976 provedl P.Braun.
D.Kouteoký
441. VELEš:fN, okr. Český Jtrumlov
1976 - a) truLT: StředoYěk. LOK: Hrad. OltOL: Záchranný výzkm na hradě Veleěíně
byl pro•áděn od roku 1972 v souvislosti se stavbou Yodního díla Jtímoy jako souěáJlt pr~zkumu zátopoyé oblasti. NÁLEZ: V rooe 1976 byla pr~edena v měsíci červenci a srpnu poslední etapa Yýzkumu, který ee po prdzkumu cápadního pfedhradí •ouetfedil na odkrytí
hradní kaple a jejího nejbli!šího okolí. Výzkum uYnitř kaple aledoYal terénní eituaoi
Y jejím •fohodním apaidálním závěru a zjistil, !e yýohodní závěr ataYby byl salolen na
uměle Yybudované aubatrukoi,která vyrovnávala y těchto místeoh pfíut
•kalního podlolí.Vlastní zdiYo záYěru bylo zalo!eno na mohutné sákladové búi a bylo nadto zpeYnino
blokem opěrného zdiYa zakotveného do severního avahu. Bylo zjištěno, !e kaple byla pfiaazena svou severní stěnou přímo k hradební zdi. Na ji!ní a zipadní straně byl zkoumán
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terén a! na úroveň ekalního podlo!í. Výzkum ukázal,!e eměrem k jihu navasovala na kapli
hradní stavba, její! půdorysná podoba nemohla být s teohniokýoh důvodů zji5tlna.
Výobod.nÍ závlr kaple ee zvedal nad příčným příkopem vymezujíoím vnitřní areál hradu,s,pední fronta kaple byla obráoena k menšímu volnému proetranetví, je! mělo patrni funkoi
malého vnitřního nádvoří.Výzkumem byly získány četné nálezy keramik;y a kovovýoh pfedmitů I doby exietenoe hradu,tj. od lJ.do poč.16.atoletí. Pozoruhodná je kolekce nádob,veimia a tuhovým střepem, z doby kolem poloviny l).etoletí, jel dokládají dobu zalo!ení a
prvotní existence hradu. LIT: Z č.j. 4903/76.
b) X.OX: lamenná vě!. OKOL: Záchranný výzkum v zátopové oblasti vodního díla llímov. NÁLEZ r Součaenl e poslední etapou výzkumu na hradě Velešíně byl proveden zji5{ovaoí průzkum na lokalitě lamenná vě!, eituované nad levým břehem Malše na oetrohu,vymezen~m hlubokým údolím řeky a údolím potoka. Lokalita, pokrytá lesním porostem, byla v terénní konfiguraci patrná jednak řadou čtyř příčných valů• příkopy, jednak vlaetním pahorkem o prwněru 8-10 m. ~ez temenem pahorku,provedený eondami V-Z a J-S zachytil pouze
iumulao i lomov ých kamenů při obvodu, místy e intenzivními stopami ob.ně, avšak beze stop
ionatrukca . Na vnitřní plo5e byly mělce pod povrchem nalezeny nečetné úlomky keramiky,
kterou j e mo!no datovat do lJ . století. Stopy objektů nebo doklady intenzivnějšího oeídlení z j i š těny nebyly. LIT: Z č .j. 4903/76.
A.Hejna
dalěí

442. VELICHOV, okr. larlovy Vary
1976 - JCULT : Mladší a! pozdní doba bronzová, doba hradištní - hradiště. L~:
Trel Li ščí vroh,nad levým břehem Ohře. OKOL: Průzkum hradi5l v severozápadníoh Čecháoh.
NÁLEZ : Ově řeny dosavadní poznatky, konstatována shoda konstrukce opevnění• knovízskými
hl'ediět i v severozáp. Čecháoh, polohová dispozice však od niob odlišná (ostro!ní). LIT:
Hlášení č. j. 427/76 Most. KOMENTil: Lokalita popsána v BZO 1971 (str. 147 + plánek).
Z.Smr!
443, VELIKÁ VES , okr . Chomutov
1976 - KULT : Neurčena, LOK: Pískovna záp.od obce. OXOL: Terénní průzkum. NÁLEZ:
)-4 objekty s i lně narušené skrývkou ornice,v protileoh pískovny patrné mohutné sídlištní č i eplaohové vrstvy bez nálezů. LIT: Z hlášení č.j.398/76 Most. KOMENTÁff: Výzkum nebyl proveden.
z.smr! - J.Bubeník
444 . VELŮ, okr. Písek
1976 - KULT: Pozdní d.haUtatská, Urové hroby. LOK: Tral "Ve skalí" ("Skalí"),
PPČ, 1569/1 , 950 m SSV od kapličky v oboi. při kótě 480,4 m. OKOL: Průzkum 4. 4. 1976.
NÁLEZ: Negativní průzkum známé lokality. ULOŽ: M Milevsko, př,č. 68/64. L!T1 K lok.: B.
Soudská, AR VIII, 1956,578; J.Miohálek, ZpČSSA, Supplément 7, 1969,22. KOM.ENTil: V lit.
tn áděno ppč. 1569, dnes lokalita le!í na ppč. 1569/1.
J.Prohlioh - J.Miohálek
445. VELKÁ TURN!, o. Osek, okr. Strakonice
1977 - KULT: Laténská, sídlišt~. LOK: Ostroh nad levým bfehem Rojického potoka,
600 m JV od kapličlcy v ost1.dě.v trati "Ba kuklíku" (té! "Na stráni"), ppč.308, OKOL:
Pr~zkum 13.5.1977, NÁLEZ: Rekognoskaoe lokality prozkoumané B. Dubským (3 sídlištní objekty) . Je situována na ostrohu ae skalnatým srázem k levému břehu potoka,na severu po-
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zvolna klesá k osadě, na východě a jihu přecház í v rovinatý okolní terén, v nadm, výioe
452-458 m. ULOŽ: M Píaek, M Strakonice (výzkum Dubský). LIT: B, Dubaký, La Tene ji !níoh
Čech, 19)2 , 77-78.
J.Michálek
446 , VEW HYDČI CE , okr. Klatovy

1976 - a ) KULT: Hradiětní,hradiětě, LOK: Hradiště Prácheň. ZM 22 -)21 Horataovi•
oe, 6) mm od Z a 177 mm od J s. č. OKOL: Záchranný a zjištovací výzkum vyvolaný narušením
valu,ohráníoíbo JZ ~áat hradiště, ke kterému došlo při úpravě místní komunikace. VýzkWD

probíhal od 19, 7. do ). 8, 1976. NÁLEZ: Proveden řez valem podél hranice jeho narušení
(oelková délka řezu přesahovala 15 m). Opevnění tv ořil nehluboký příkop, poměrně širok,
berme a hradba, skládající ee z č elní, nasucho kladené zdi a hlinitokamenitého těleea,
z pevněného ro~tovou konstrukcí. K datování zkoumaného opevnění
neposkytl výzkum bli!ií
opor1. K poznání charakteru opevnění byla provedena zjištovaoí sonda na horním ze 2 teraeovitých atupĎd na východní straně hradiště .Ter énní situaci tu podstatně změnila mocná •plaohová ( ?) vrstva o síle přesahující a! 150 cm. Při okraji terasovitého etupni
překrývala hradbu, skládaj ící ee z čelní zdi a hlinitokamenitébo tělesa zpevněného roitovou konstrukcí , Čelní zea byla složena z nasucho kladených vápencových kamend, kter,
se po pož4?'u vyhaeil1 a jejich zbytky ee zčásti sesunuly pod okraj terasovitého stupni,
Jilinitok811Jenité tě leso bylo značně propálené.Nale zena v něm byla mladohradištní ke ramika. Po požáru popi sované hradby byly její zbytky p řekr1ty vrstvou podložního materiilÚ.
Tato úprava ~ěla zřejmě fortifikač ní emyel,ale prozatím ji nelze časově zařadit. Na malé části plochy jižně od hřbitova, která nebyla narušena výstavbou parkoviště,byla provedena zjiAtovací sonda. Odkryto bylo 15 hrobd,poruěujíoíoh kulturní vrstvu a keramikou
11. - 12. století. Sporý 1nventH spolu a oelkovou sídelně historickou situací dovoluj í
dataci hrobd spíše do pokročilého 1), století. ULOŽ: AO ČSAV exp. Plzeň, ě.př. P 48/76 ,
49/76 1-10, 45-47/76, LIT: Jiláeení č .j. 590/76 Plzeň, 559/76 Most; P.Braun - J,llápštl ,
Výběr~ prací č lend Hist. klubu při JČK v Českýoh Budějovicích 15, 1978.
b) KULT: Hradištní, opevněné(?) sídlo. LOJC: Hradeo u Práchně, ooa 2560 m JZ od
chrámu ev . Petra a Pavla v Horazaovioích, ppč . 592 až 594, ZM 22-) 21 Horazaovice, 45 mm
od Z a 152 mm od J s.č. OKOL: Sběr v rámci prdzlrumu hradištního oaídlení na Práche ňslru,
KÍLEZ: Keramické zlomky. Lokalita leží na nevelk' široké ostrolně,která je na booíoh ohraničena zHez1 a mokřinami a svažuje ae nízkými stupni k čelu. ULOŽ: AO ČSAV axp. Plseň, č.př. P 12/76-1 al J. LIT: Jiláěení č.j. 453/76 Plzeň, 452/76 Mosti J.L.Píč, St arožitnosti země České III-1, 367, Praha 1909,
P.Braun - J.KlápAt~

o) KULT: Mladší doba hradištní. LOJC1 Prácheň - na poli, 90 mna sever od star~
cesty k prácheňskému kostelíku v těsné blízkosti vytýěené reservace . OXOL: Hlubokou orzaoh:,oeno několik eídlištní oh objekt~. Byl proveden
aběr předmě td,objekty začištěny a dokumentovány. N.Ú.EZ: Získán výrazný soubor mladobr•dištnť keramilcy,kosti a několik železných předmět~. Zjištěna jedna atrana mírně zahlouben4 polozemnioe, dvě !rulové jamky, část podlah:, a místem po ohništi a zapuštěnou tuhovou zásobnicí in aitu, oválný kamenný objekt,v němž byly kameny podloženy střepy. ULO!:
A0 ČSAV exp. Plz eň. LIT: R.Květoň, Výběr 13, 1976, 18-19, KCJlENTlll : Nález signalizuje ,
le podhradí Práchně přes trvalé poškozování orbou mdle poskytnout ještě hodně intormaoí
bou bylo na poli v podhradí

Práchně

o sázemí přamyelovsk,ho hradiště.
R.Květo~

1976-1977 - KULT1 Hradištní, podhradí hradiště. LOK: Dvlll' PráoheĎ,výohodJÚ úboěí podhradí hradiště Prácheň, ooa 1550-1680 m JZ od chrámu ev. Petra a Pavla v Hora!aovioíoh. ZM 22-)21 Horaž!ovioe,73 mm od Z a 185 mm od J s. č. OKOL: Sběry v rámoi pr~zlru-
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mu hradUítního osídlení na Pr!Ích~Ďsku př-i zaměřování hradi š tě Prácheň. NÁLEZ: V r . 1976
by l o sběrem l okalizováno ce lkem 9 ploc h ae silnou koncentrací hradi š tních střepů . Zjiě
lovací sonda v jedné z konce nt rací ke r emio k;ýob zlomků . Zachycena byla JO cm siln á mladohradi ř- tní kul turn:í vrstva; s •ýjtmkou jad i nÁ kůlové jamky nebyly odkryty ž ádné obje kt}'.
v r.1 977 by la eběren1 upře sněna l okal1u10 e ploch se silnou koncentrací hradi š tní keramiky . ULOŽ: AÓ Č SAV exp. Plzeň, č.př. P Ja, lb, 2-8/76, 42 /76-l d 6 , 4)/76 ; P 14/ 77-1-J s
15/77-1-2. LIT: HlA šení č . j . 450 , 580/í6 :>lzeň, 447/76 Most; 234/ 77 l'beň . P.Braun - J.
lláp~tě, Výběr 15/ 1978-?. .
P.Braun - J.lClápěti
1977 - lCULT: S tředo•ěk. LOK: Zřío eniny hradu Práchně. OKOL : Povrchov ý průzk.wn
hradu v souvislosti a jeho zaměř ování~ , prováděným A.Majerem. NÁLEZ : Formou povrchového
průzkumu byla sledována především relativní chronologie jednotlivých zdiv.Ukázalo se na
př., že hlavní věž není a•ázána e ostatní obvodovou fortifikací a že kaple je do areálu
hradu •ea tavěna druhotně, patrně a ž po jeho zániku. LIT: Z č. j. 36 34/77.
T.Durdík
447. VELK1 JEJÚKOV, okr. Jindřichův Hradec
1977 - KULT: S tředověk. LOJC: Tral U studánky, ZM 23-342 Strmilov, 177 mm od J a
235 mm od V a.č . OKOL: Nález při melioracích z podz imu 1976.Po hlášení B.Tůmy z Heňnan
č e 15,III. 1977 převzetí nálezu, dodatečný průzkum a sběr , NÁLEZ : Ve značni močálovité~
prostře dí, pod vrstv ou černé bahnité blíny, v šedožlutém písku ker81Ilioké zlomk.y,z nichž
rekonstruovány dvě nádoby (15,- 16. atol.). Nebyly patrny žádné stopy objektu. ULOŽ: AÓ
ČSAV exp. Plzeň, č. př, P 12/77, LIT: Hlášení č .j. 130/77 Plzeň,
P.Braun
HS. VELICT

vru:M,ov,

okr. Trutnov

1976 - KULT : S tředověk. LOJC : Velký Vře~tov - hrad, východně od oboe. OlCOL: Povrchové sběry L. Valenty, L. Jiráska a M, Potočkové z dubna a č ervence 1976, e proatoru
,laetního hradního pahorku. NÁLEZ: KerB111ika 15.- 17, století. ULOŽ: Y Hradeo ICrálov~.
Vl.Wolf
449, VELVARY, okr. Kladno
1976 - KULT: Pravěk bez bližšího určení,eneolit, středověk. LOK : Pole vlevo při
a1ln1oi táhnoucí se od velvarsk~bo cukrovaru až k. okraji oboe Dolní Kamenice. ZM 12-21,
118 mm od V a 215 mm od S s.č. OKOL: Sběr na jaře r,1976. NÁLEZ: Na poměrně velká ploše
řídoe roz ptýleny úlomky praTěk.é keramiky s mírným náznakem vět ší koncentrace v blízkosti Dolní KB111enioe. Otlučená eneolitická sekerka, ULOŽ: M Velvary, BZ Vll / 76. KOMENT!ft :
Na okraji tohoto pole, v prostoru oukroTaru byly v minulosti nalezeny če tné prav ě ké památky.
1977 - lCULT: Aímsk.á. LOK: Pole ležící mezi závodem Spolana a cukrovarem. Blízko
bodu na ZM 12-21, 121 mm od V a 155 mm od J s.č. OKOL: Sběr autora a inž,Stupky na jaře
1977 , NALEZ: Menší množství keramiok.ýob zlomlru z proetoru blíže k silnici vedoucí k cukrovaru, ULOŽ: M Velvary, NZ V/77.
V.Fenol
450. YEPICE, o.

Kovářov,

1976 - KULT :

okr, Písek

Středověk..

LOK:

Tvrziště tvoří ostrůvek

v rybní ku Nový, )20 m JV od

kapličky ve Vepioi, ppč, 568, OKOL: Průzkum 5. 2. 1976. NÁLEZ: Tvrzi ště ovÁlného půdorysu

156
(aei 12 x 15 m) e prohlubní uproetfed,poroetU lietnatými etromy.Při okraji pahorku nalezeny 4 domky atředovlká keramiky redukčního výpalu. ULOŽ I li Píeek, pf.č. 19/76. LU,
A.Podlaha - R. Šittler, Soupis pam . Mileveko, 1898,142. KC14ENTÁfit V cit.literatufe uvtdin
chybni prwnb 50 mJ nálezy údajd ulo!eny v ml Praha.
J . Prohlioh - J.Kichilt k
451 . VESEÚ HAD LUŽNI Ct, okr . Tábor
1977 - KULT: Středovlk. LOK 1 'hrzi~ti "Talíf". OKOL1 Sbir na parcele p. Šimka,
pracovníka Jihotvuu; předal J.Pálkovič, Fučíkova 538/I, Veeelí n.L. dne 9.11.1977. IILIZ1 Zlomky keramiky a kachld. ULOŽ1 AO ČSAV exp. Plzeň, pf.č. P 77/77.
A.Bene I

452. VESli, okr. Pardubice
1976 - KULT1

Středovik.

LOK1

Parc.č.453/1

a 458/1,píeník. OKOLt 'l'eránní pr~zba

dr. Rdn! • Ped. tak. Hradec Jtl'ilov4. IWZ1 1,doba nalezen, v eekundární polose na dni
píekovny {poč.14.atol.). UL0!1 K Hradec Jrioilov4, pf.č. 113/76. LIT: J.S1gl - V.Vokolek,

Zpravodaj DVČ IV/2, 9.
J.S1gl
453. VBS'!'ABv, o. Dolní Ole5nice, okr. T:rutnov
1977 - ICULT1 Pozdní paleolit - mezolit? LOJC, Ppč. 121/13 a 121/15. OKOL1 SonUI v 101 1977. lfWZ: Štípan, induatrie. ULO!, .10 ČSAV prao. Praha. LI!, Z č.j.4015,
4656, 4657 a 5910/77.
Sl.Venol
454. VETil, o. Vrbice, okr. Litomlfioe
1976 - KULT: Eneolit, ml. doba bronzov,, hradištní. LOlC, Vroh Sovioe (277,8 m).
OXOL1 Prdzkum dne 31.5. BÍLEZ1 V pln,m rozeahu potvreena pfedohozí pozorovW •.z&potook4ho (PA LVI - 1965, 211, 314). K nilezdm získaným v rooe 1968 (BZO 1973, etr. 237) lit
dodat, !e vodárna le!í na epočinku SZ ábočí kopoe a nilesy tedy nemuaí pfímo •ouv11tt
• oaídlením vroholov, plo!iny. LIT1 m,Aení č.j. 400/76 Koet.
z. Sm.r!

vl!u hrad viz DRUZ'l'OV1, okr.

Plzeň-ener

455. VIKLETICE, o. Chbany, okr. Chomutov
1976 - KULT1 Štítareká. LOK1 U bývalá obeod !koly. OXOL1 Vjkop pro jímku, dohrami& altoe 5. 8.1976. IIÍLEZ: Ve eun,oh vjkopu pro jímku poru!ena sahlouben, obata • 2
deobní 3&111 ee Hítarekou keramikou a sdfeo:!mi koe1im1. ULo!, .A.O ČSAV exp. lloet - n•zpraoováno. LIT: má!ení č.j. 662/76 Koet.
D.Jtouteok!
456. VILD!T!Jlf, o. Seč, okr . Chrudia
1977 - KULT : Stfedovlk. LOltt Paro.č. 481/10, 481/11, 481/15. OXOL1 'hr,nní prd•
akum 8. 4. 1977. IIWZ: Obhlídka ter,wú eituaoe na etfedovlk,m hra41, který je eituov"1
v tien,m eouaedet~í přehradní hr'••• Zaohova1, sbytlcy vi!e a opevniní. LIT1 Zpravodaj
DVČ V/1, 7.
J.S1gl
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457, VITÍN, okr. Če ské Budějov1oe
1976 - KULT: Neurčeno, mohyly. LOK: U Mrňála (lesní spr áva Poněěioe ) ,asi 1100 m
szz od žel. stanioe Vitín a 2 lem JJZ od hájovny Cirhan, ppč . 1073/1 . ZM 22- 444 Ševětín,
60 llllD od z a 90 mm od S s. č . OKOL: Registraoe mohylového pohřebiště (po upozornění lesníka J.Jindry z Vitína č.p. 106) 14.7.1976. N,Ú,EZ: Nad pravým břehem potoka Liboohovk;y,
oad býv alým mlýnem Liboohová, na ploteau ve smrkovém lese, starém 50-70 let,le!í v řadi
z-V ekupina J mohyl: 1.- protáhlá mohyla o průměru S-J 12 m, Z-V 18 m a v , 80 om, s velkými kameny1 2.- mírně narušená mohyla o průměru 9-10 m a v. 70 om1 J. - o rozměre ch 6
x a m a v. 60 om je prokopaná sondou ve směru S-J. LIT: Hlášení č.j . 907/76 Plzeň.
1977 - KULT: Mohyly - pravěk bez bli!ěího určení. LOK: ZM 22-44 liluboká nad Vltavou, 157 mm od J a 197 mm od V s. č. , parcela kat .č . 1073/1 - les, asi 1, 5 lem západni
od oboe, 200 m od výoh. okraje lesa a 8J m již. od lesní s1ln1oe Vitín - Poněšioe. OKOL:
Pr~zlcum 6. 7. 1977 na základě zprávy J. Jindry z Vitína. NÍLEZ: Skupina tří mohyl: č. 1
uprostřed porušená, prům. 8 m, v. ooa JO om, č.· 2 snížená, prWD. 7 m, v. ooa JO oms č.J
nej11tá,prům. 7 m, v.ooa JO om
v sousedství zahloubená jáma. LIT: Z č.j . 396/77 exp.
Plzeň. KCMENTi~: Lokalita leží v odd. 22 4? polesí Poněšioe, les.závod liluboká nad Vlt.
A.Bene!
458. VÍTKOV, o. Stěkeň, okr. Strakonioe
1976 - a) KULT: Neurčena, mohyla(?) . LOKt Druhá Bába, 1, 5 lem západně od kaple
,, Vítkově, ppč . J02/1. ZM 22- 411 Písek, JO mm od Z a 57 mm od J a.č. OKOL: V rámoi prdzkumu již. větve tranzitního plynovodu 8. 4.1976 byla oviřena poloha mohyly v trati Baba
u Bru.11 (B. Dubský, Pravěk jižních Čeoh, 1949, 264). N.Ú.EZ : Západně od osad:, nad okresní
ailnioí Dobev - Kbelnice, při vrcholu zale sněného vrahu e kótou 499, le!í útvar podobnj
moh,le (průměr asi 14 m, v.50 om,konetrukoe z drobných kamenů). LIT1 Hlášení č.j.276/76
Plzeň,

b) KULT: Neurčena, mohyly. LOK: Druhá Bába, ooa 1680 m JJZ od kaple v Bruseoh a
m západně od kaple ve Vítkově,v prostoru ppč .999/l,lOOJ,1004,1006. ZII 22-411 Písek,
57 mm od z a 54 mm od J s.č. OKOL: Průzkum a registrace mohylového pohřebišti 8.4.1976.
NÁLEZ : Na svahu nad polní oestou ke Slatině, východně od lokality Vítkov a) jsou 2 mal4
mohyly o prWDěru asi 7 m a v.JO om,s kameny v konatrukoi.LITa Hlášení č.j.276/76 Pl.&eň.
320

A.Beneš - P.Braun

1977 - KULTa Pravěk - moqyly. LOKt Les ooa l km &áp.od osady, směrem ke Kbelnioi, OKOLt Průzkum 14.10.1977. NÁLEZ: Kobyly výoh. od kat . hranice Kbelnice - Vítkov, p~i
pr~eeku V-Z napfíč lesem, asi 100 m východně od posledních mohyl na k.ú. Kbelnice, )O m
j1!ně od průseku, mohyla• prokopaným středem (pr.10, v.lm), ji!ně odtud nejist~ mohyly a asi 60 mna SV,na průseku u značky výškové nivelace dal ší mohyla. KOMENTÁ.l\: Mohyla
8 prokopaným středem je snad toto!ná s mohylou, kterou r.1931 prokopal B.Dubeký (La Tene j Hníoh Čech, 1932, 42-43) .
J.Miohálek

v1TK6v

HRAf>EK viz BLAŽEJOV, okr. Jindřichův Hradeo

459. VLASTIBOfilCE, okr. Liberec
1976 - KULT: S tředověk. LOK: Obdélná plocha s ovocnými s tromy, v západní části
brt. popl~žního dvora, ležícího západně od kostela ev.Kate řiny. OKOL: Povrchový průzkum.
NÁLEZ : Tvrz i š tě bylo terénními úpravami téměř beze st op zničeno. Podle sdělení majitelů
(pí, Mel1oherová)ex1etovala ještě před 70 lety poměrně rozsáhlá zvýšená ploUna "Hrad",
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využívaná tehdy pro slavnosti v obci,Po ·~tkem tohoto století věak tehdej ší majitel t,rziětě rozve zl, místo vyrovnal a osázel
abloněmi. Zachoval se zbytek někdejěího příkopu
ve formě obloukovité močálovité prohlub ě při SZ rohu obdélné plochy, Příkop ee údajn!
napouštěl z výše pol oženého haltýře, dnes zavezeného odpadem.
Přilehlý dvúr má patro,,
obyt~é atavení, z d ěný trakt hoepodářekýoh objektů a zbytky ohradní zdi z lomového kamtne
s prostou omítnutou branou, V SV rohu ohradní zdi destruovaný menší obdélný objekt z 1~
mového kamene, Nárofí armována kvádry.
P.Chotěbor

460,

VLČICE,

okr. Trutnov

1977 - ~ULT: Středověk, LOK: Hrádek neznámého jména v Horních Vlčicích,ve ekalnaté zalesněné stráni pod kótou 534 m. OKOL: Výzkum kroužku ČSSA (ved, dr. VI.Wolf) pod
patronací KM v Hradci Králové (arch.odd.), Hrádek objeven při přírodovědeckém výzkumu r,
1973. RÁLEZ1 Hrádek se skládá ze dvou částí - dvou skalnatých útvard,které zřejmě alou!ily jako věžovité stavení, a z přilehlé plošiny na JV straně . Na této ploěině provádln
v,Skum.Ploěina má rozměry zhruba S x 8 m, Lokalita opevněna srpkovitým pfíkopem (hlou~
ka cca 4 m, ěířka 10-12 m) na vých. straně areálu,který odděloval lokalitu od akalnat,ho avahu kÓt} 534 m n,m, Na vých. a JV straně zkoumaného areálu zjištěn náznak milk,ho
valu. Ba ploěině těsně k valu přiléhal zřejmě malý obytný objekt, zapuětěný 20-30 cm do
akalnatébo podloží. Největěí koncentrace nálezů při východním a ji!ním obvodu plcěiny ,
Be~etné nálezy keramiky z konce lJ.století, té! červeně malovaná. Homogenní aoubor,prozrazující krátkodobé osídlení. Z dalěích nilezd několik hřebd, UL0!1 K Bradeo Jtrilc,4,
LIT1 Z.Piloua, Beznámý středověký hrádek,Krkonoěská pravda 2,5,1974; Vl.Wol!, X probl•matice středověkých horských hrádkd ve východním podhdfí Krkonoš,.uchaeologia hi1torio1
2, 1977, 110-111. KOMENTAA1 Hrádek pravd!podobně zbudován ~vábenici v 2,pol. 13.atcletí
k aajiltiní jejich dr!avy v kolonizaěním proce1u. Krátkodobé osídlení. Dokončením kolonizace a zbudováním Bfečtejna v 1ouaedství poč. 14.etol. ztratila lokalita ayou funko1 .
Vl.Wolt
461. VLKOV, okr. Tábor
1976 - KULT1 Neolit, eneolit, pozdní doba h.l'adiltní,pozd.ní 1tředovik. LOK1 Pí1kovna Vlkov I. OKOL1 Záchranné akce pM tHbě vodního bagru, 1běry. ll.ilEZ1 xamend 11kerka, keramické zlank;J, dřevěné součásti vodníoh mlýnd, mlýnské kame~. ULO! 1 AO ~SJ.V
exp.Plzeň, č.př. P 40, 50, 107, 119/76. LIT1 lllálení č.j. 315 a 669/76 Plzeň. JCCJIERT.{A :
Zách.l'ann, akce v pískovně Vlkov I a II probíhaly u! v minulých pěti sezÓnáoh.
1977 - XULT1 Eneolit, laUnaká, elovanská a atředovik. LOK1 Pí•kovna Vlko„ I,
OXOL1 Záchranné akce při vodním bagrování a aběry 15,3., 6.7., 11.8 a 9.11. IIÁLEZ 1 leramika, d.řeviné součásti mlýnských konatrulcoí, !ernovy aj. UL~, AO ~SAV exp.Plseň, pf,
ě. P 13, 23, 29 a 75/77. LITI Hlálení č.j. 169/77, 398/77, 503/77 a 673/77 Plaeň.
A,Beneě

- P.Braun

462. VLKOV POD ~KOBRHEll, okr. Nymburk
1977 - a) KULTt JC. bylanská. LOJC1 Tzv. "Konvalinovo pole", ppě. 630, OKOL1 Hýh•
pro vodovod . NllEZ1 Bagrem porušeny 4 bylanak, objekty (2 chaty?, 2 jám;f, jedna I jam
28 m dlouhá, 3, 20 hluboká, nejmeněí zachycená šířka 6 m, chaty byly mírni zahlouben'·
polozemnioe), v objektech střepy, zvířecí ko1ti, mazanioe. UL0!1 Pracoviltě AO ČSAV O~kobrh,
b) KULT : Středodk, LOK: Poloha "Kopičák", ppč. 640/15,627/l. OJCOL1 Sbb po orbě . lfWZ1 Keramika z 13.etol.na tvrzišti, UL0!1 AÓ ~SAV prac,Oěkobrh,
P,Břicháček

I
I
I
I
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46) , VOJOVICE , okr , Pl z eň -jih
1976 - KULT: S tředově k, LOK: V oboi,pod usedlostí u Velí šk~. OKOL: Sběr při re gulaci po t oka Tllně, na lev ém břeh u u mostu, NÁLEZ: Ke r amika 1) .- 16.etol. ULOŽ: Žinkovy
čp.94, Vlaetiv.eb . V,Pomahač e . LIT : J.Pomahač , Topograf,-hist. slovník (rkp.MNV Žinkovy).
J . Pomahaě

I
I

I

I
I

464 , VOKOV, o. Třebeň, okr . Cheb
1977 - KULT : S t řed ov ě k . LOK : Tvrziště 500 m vých . od vei v l ouce na pravém břehu
Obfe, ppč. 50, 6 km SV od Chebu (dř. Wogau) , ZM 11- 14 Cheb,179 mm od Z a 22 0 mm od S••
č, OXOL: Záchranný výzkum před rekultivací pozemku 4, - 22, 7,77, N.Ú.EZ: S tředověké tvrziětl z poloviny etr!en~ meandrem Ohře,zbylá č ást 2 4 x )2 m,čáet příkopu širokého 10 m.
V1kopmio pit s ond . Nalezen základ kamenného objektu (úplně deetruovanf) a velká ep'1en,
plocha, nad okrajem příkopu lrulové jamlcy, v okraji příkopu keramika ze lJ.etol, Ve •pálené pl oše oentra akropole základ dřev ěného objekt u,mezi nálezy přesleny, keramika. Vel
11panf, ULOŽ: M Cheb. LIT: AÓ ČSAV, NZ č .j. 1716/59 - č ,40. KOMENTÁft: Tvrz prvnl zmiňo
,aná 1216 byla z b ořena 1666 a změněna v pastvinu.
P,Šebesta
465, VOLETINY, okr . Trutnov
1976 - KULT: Pozdní paleolit. LOK:

I
I

I
I
I

I
I

I
I

Ppč.

1164, OKOL : Výzkum od 19.8.do 1,9.1976.

11.ÁLEZ: Soubor štípané industrie dosud neznámé taoie pozdního paleolitu v Čechách. ULOŽ1

10 esAV prac.Praha. LIT: Sl.Vencl:Voletiny - nová pozdně paleolitická industrie z Čech,
PA 1978/1 , 1- 44 .
Sl.Venol

VOLFŠTEJN hrad viz ČERNOŠfN, okr, Taohov

I
I
I
I

I

466, VOLTf~ov , o. Klučenice, okr. Příbram
1977 - KULT: Středověké zlatodoly. LOK: Na poli mezi starými odvaly v prostoru
mezi Vol týřovem a Žebrákovem a vrchem Ba brejěe. OKOL: Povrohový sběr 12,J.1977, lÚLEZ:
Zlomky raně středověké a pozdně středověké a! novověké keramiky,koueek etrusky, ULOŽ1 •
Pí1ek,př,č . 169/77. LIT: V.Rus, Zlatonosné zrudnění s arsenopyritem v širší oblasti Sedlěa.oeko - Krásnohorského metamorfovaného ostrova, Hornická Příbram ve vědě a teohnioe
1967, Pří bram 1967, 67-106. KOMENTÁfi: Při geologickém pr~zkumu nalezeno vydřevení, provedené ple taným proutím na lruly.
J . Fr'óhl1oh
467. VRÁBČE, okr. České Budějovice
1976 - KULT : Raná střední doba bronzová. LOK: Tral Nad Pilátovým kopoem,aei 750
od kaple v oboi, na poli při cestě k pískovnám v lese Vrubioe. OKOL : Pr~zkum dr.X.
Žebery z r oku 1972. NWZ : Keramika, sběr. ULOŽ: AÓ ČSAV exp. Plzeň, přír. č . P )6/76,

m JV

A. Beneš

1977 - KULT : Raná střední doba bronzová, s í dli š tě. LOK: Tral C huetě, ppč . 1094,
na poli při severním okraji lesa Vrubioe, 600 m VJV od oboe, OKOL: Z ji~tění a povrchový
•běr 2, 4.1977, NÚEZ : Zlomky nádob.Podloží na lokalitě tvoří štěrkopísek, ULOŽ: AÓ ČSAV
11
P• Plzeň , př . č . P 7/78, KOMENTÁfi: Lokalita je v blízkos t i del ~íoh pravěkýob nal e zi~\
(li& A. Bene!,in : BZO 1966, 271 BZO 1971,151),
J.Frohlioh

I
I
I

I
I
I
I

I
I

I

I

I

I

I
I

I

I
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468. VRANOV, o.

Dražíě,

ok.r. Píeek

1977 - KULT: Středověk - novověk, LOK: Osada Vranov. OKOL: Povrohový aběr 11, 5,
1977 v druhotni navezeném materiálu na jižním okraji osady. NÁLEZ: 23 zlomlcd keramiky ,
UL0!1 K Píeek, př.ě. 177/77.
J.Prohlioh - J,Michálek
469. VRÁTKOV, o. Tiamioe, okr. Kolín
1977 - KULT : Bylanská. LOK: Cihelna. OKOL: Při rozšiřování oihel03 k SSZ.N.lu:zi
•ledování akrývek, prováděnýob buldozerem, jsem zjistil v lednu dvě porušen, jámy a
aídliětn.í vretvu ae zlomky nádob k. bylanské. Vrstva zjištěna té! při dalšíoh akrt,kácb
v juních měaíoíoh. ULOŽ: AÓ ČSAV prao. Praha, KOMENTÁA: Regietraoe nálezu v rámoi eledovW výyoje oeídlení na Českobrodeku (v povodí Šembery).
Při

J.Kudrnáě

470. VRCHLA.Bt, okr. Trutnov
Jq77 - ICULT1 Pozdní

neolit-etarěí

eneolit. LOJC1

Stpě.580, ěp.218

ve Starém

měe

tě. OKOL1 Pr.Srnekf nalezl při výkopu sklepa ve štěrkopísku v hl. 140 cm. Ojedinělý

náles. IÚ.LEZ1 Malf aekeromlat oble obdélníkovitého profilu,symetriokého oetM. Zelenošedá
břidlioe. D. 93 mm, ě.42 mm, a.25 mm, vrtW 11 a 17 mm. UL0!1 M Vrchlabí. LIT1 BZ č.j.
5609/77. KOMENTÁftr Povrch pdsobí otřele, na zbytcích otloukaných plooh ulpěla jemná jíloviti zemina,hloubka nálezu se zdá být nápadně velká1 nevyluěuji,!e by mohlo jít o••vlečen;f hromový klín.
Sl.Venol
VRTBA hrad vis HORR:f dá, okr. Plzeň-aever
471. VŠ.EMYSLICE, okr. Čteké Budějovice
1977 - ICULT1 Pravěk - mohylové pohřebiště. LOK1 V leee 1350 mna JZ od kapličq
v oboi, těaně ••v. od kataetráln.í hranice obcí Věemyalioe a Bohunice. OKOL1 Prdzlrum dne
6.e. 1977 na základě upozorněn! arch. K. Landíka s Neznašova. NWZ1 Skupina pěti mohyl
v nadm.v. 500 m, na nivrěí. Největší mohyla m, prdia. ae1 15 m, obvod přee 50 a v. aai l
m. ~sně sev. a SV od n.í jsou 4 menší mohyly, z nich! dvě jsou ve střední ěá.eti porušeny patrně vybíráním kamene.
J.Prohlich - J.Kichálek
472. VŠETEČ, o. Věemyelice, okr. Česk4 Budějovioe
1976 - KULT1 Středověk - zlatodoly. LOK1 Návrěí Kometa JZ od Vietěe, pp~. 189,
OKOL1 Povrohov! pr~zlcum 15. 5. a JO. 5. 1976. NillZ1 Při vrcholu návrěí poruieny někter&
iachty a odvaly tě!bou štěrku. V profilu porušeného odvalu nalezena velká zvífeoí kcat.
V poruienýoh míateob na povrchu odvald na JZ svahu Komety zlau.lcy atfedověk!ch a! novověkých nádob a zlomky kaohld s pravo'1heln.íkov:fm óatím. ULO!r AÓ ČSAV prao. Praha. LIT:
K lokalitě, M. J . Marek, Staré zlatodoly na vrchu "Kometě" u Všeteěe, B&Íeký avět Vlll,
1929, 25-28. KWENTil1 Na březích potolru na evazích Komety eejpy po rý!ovW zlata.
J.Prohlich
1977 - KULT: Pravěk - mohylové pohřebiště. LOK: V lese, na plochém hřbetu vybíhajíoím k výohodu, 1200 - 1250 m západně od kapličky ve Věetči a 1400 m JV od rozhlednJ
na vrchu Vyeoký Kamýk.OKOL: Pr~zkum 6.8.1977. ?Ú.LEZ: Skupina J-4 kamennýoh mohyl v nadm,
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v. 544-546 m.

KOMimTa:

Kame nné mohyly typ u blízkých pohřebi i3 t u Tě fo' nov a .
J. Fr ohli ch - J.Michále k

47), VYSO!ra lfiTO, okr. Óetí nad Orl icí
1977 -

KULT: S t řed o v ě k. LOK: SZ od cihelny v pol oze Na Kr é t ě ,ppč . 401 4. OKOL:
Ter énní průzkum 24. 11, 1977 . Nl LEZ: Pr ůz kum polohy , kter á ee r ozkl ádá na mírném svahu,
jen! s padá k s ev er u. Nale zen ok.rej hr ncovité nádoby ( 2. pol. 13 . s tol. ) . ULOŽ: M Hradec
Králové , př.č. 96/77, LIT: Zprav odaj KM VČ V/1, 11.
b) LOK: FPč, )990/ 1, pole sever ně od Souke nic ké valchy, OKOL: Ter én.ní průzkum 24,
11 , 1977. NiLEZ: Při pr ůzkumu nale zeno n~kolik ke ramických z l omků (1) , - 14.stol. ) . Lokalita s e na lézá na návd íí ,jež s padá na východní s traně prudc e k řec e Louč né. ULOŽ1 li Hr ...
dec Králov~, př . č . 97/ 77, LIT : Zpr av odaj KMVČ V/ 1, 11,
J , Si gl
a)

474, ZÁBO~Í, o,

Krč,

okr , Pí eek

1976 - KULT: Knoví zská a r aný s tře d ov ě k , LOK: SZ s vah návr ší , cca 500 m JZZ od
kapl e v Záboří. ZM 22-4)2 Vodňany , 100 mm od S a 2~1 mm od V a. č ., ppč . 226/1-2. OKOL:
Sběr p ři průz kumu jižní v ě tve tranzitního plynov odu 6. 4, 1976 . NÍLEZ: Keramické zlomky
( óbr . 66 : B ) . ULOŽ: AÓ ČSAV exp. Plzeň, č .př . P 2/76. LIT: Hl ášení č . j . 271/76 Pl zeň.
A.Bene! - P. Braun
475 , ZADN1 ZBOROVICE , o . Třebohostice, okr. Strakoni ce
1976 - KULT: Raný st ředověk, kulturní vrstva , LOK : Sad Polánků. u č .p. 26 , 2)0 m
od kaple v osadě , OKOL: Podle místní ch informací nále zy "popelnic v černé hlínl". Sběr
při průzkumu jižní větve tranzi t ního plynovodu 8,4.1976, NÁLEZ 1 Kulturní vrstva e keramickými zlomky . ULOŽ: AÓ ČSAV exp.Plzeň, č .př. P 11/76 , LIT1 Hlášení č . j . 281/76 Plzeň .
A.Bene! - P, Braun
1977 - KULT : Pravik - mohyly(?), LOK: V okolí návrší Velká a Malá Lipová, OKOL:
9,3 .1977, NÁLEZ : Při terén.ním průz kumu katastru osady Zadní Zborovice jsem re gis t roval v okolí návrší Velká a Malá Lipová množství přírodních polních pahorkll,v kte rých B. Dubský nalézal p oz dně halštatské a laténské pohřby a které nazýval "polními mohylami" (B,Dubský, Pravěk jižních Če o h, 1949, 258-259), U jednoho pahorku, ooa 200 m J Z
od kó t y 488 ,0 m (Velká Lipová) 2 prav ě ké střepy. ULOŽ : M Písek, přír . ě . 21/77. LIT: B,
Dubský, La Tene jižních Če ch, 1932 , 371 Pravěk jižních Če c h, 1949, 258-259.
Průzkum

J , Michálek

476. ZA.HRÁDKA, okr. Havlíč ků.v Brod
1976 - KULT : S tředověk. LOK: Kostel ev . Víta, OKOL 1 V r ooe 1976 byla prov áděna
první etapa záchranného výzkumu v kostele ev.Víta v Zahrádoe,v zátopov~ oblasti v odního
díla Želivka II.NÁLEZ: Archeologický výz~um,prováděnf uvnitř kostela pooházejío í ho z 1 ,
tře tiny 13.etoletí,přestavěného zčásti v období vrcholného středov ě ku ve slohu goti ckém
a pozdě ji upravovaného v období renesance a baroku, zaohy ti l západní závěr ovou zea pů
,odní r ománské stavby a na jej í vnější straně odhalil pod dlažbou etojíoí stavby zdiv o
~ tyřbok~ předaíně,přistavěné v dobi baroku ke zdivu stavby,v j ádře je~tě r omá.nsk~. Bylo
z jiš tě no, že jako prahů ke vstupu do předsíně a z ní do kostela bylo poulito náhrobních
desek z doby renesanoe, Uvnitř stavby v jejím pův odním r ománském r ozsahu, byla zal ožena
jednak sonda J - S, vedená podél vnitřního líoe západní z áv ě r ov é zdi kostela, která zachy tila výstupek t zv. předzákladu a konstrukci z ákladového tě l e sa a ž na úroveň zá.kladov~
spáry, Zárove ň tak byl a zaohyoena ~í řka západní zdi , r esp, j e jího základu a bylo rov něž
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odhaleno 9everozápadní nároží lodi pův odní stavby, Druhá zj iAtovací eonda byla založe na
Z-V od západní závě~ov é zdi románské stavby a ž do pl ochy kněžiště,do místa t u'batrukce olt ářní menzy. Obě uvedené zjištovací sondy zachytily úrove ň a e topy atar~í dla! by z cihlov ýc h dlaždic a hlouběji sto py maltové kry, dokládající pravděpodobně úroveň
nejatar 9Í ho podlaží.Kromě dokladů dlažeb-podlah byla na západním úeeku sondy Z-V zachycena konstrukce z plochých kamenů ve třec h vrstvách,která ee jevila jako relikt star šího zdiva.Průběh t ohoto tělesa by l V Řak ve směru k jihu i k eeveru porušen hrobovými j,mami a pohřby veeměe mlad9ího původu.Z nale ze ných hrobů bylo možno pouze jediný označit
jako starý , příelu~ný době za l ožení stoj íc í románské stavby , Byl situován v ose závěru
před oltářní menzou,orientován hlavou k západu a obsahoval bronzovou spojku s pretenoem,
která byl a podle tvaru otvorů pravděpodobně pozůstatkem berly nebo kříže, ležícího po
levé straně pohřbe né os oby, Mimo tento nález byl v hrobě obje ven kruhový r!Úll epony nebo
přezky, zdobený na lícní straně vroubkem.I tato spona, příp.přezka byla bronzová, Výzkum
v Zahrádce, provedený v roce 1 976, při spěl svým výsledkem k z aohyoení úplného půdoryeu
románského kostela z l,třetiny l ), st oletí ,zaohytil etopy etar5ích podlah,určité náznaky
existence starěí stavby a doklady pozděj ších stavebních úprav z doby, která předc házela
konečné stavební úpravě kostela do dne šní podoby, LIT: AÚ č , j , 4269/76, 5564/76,
ve smě ru

1977 - NÁLEZ: Druhá etapa výzkumu kostela ev, Víta v Zahrádce navázala na zji§lovaoí výzkum provÁděný v roce 1976.V průběhu výzkumu byly zaohyoeny zbytky základového
zdiva původní ho kostela,nejprve na ploše východního závěru stojícího kostela,v šíři 120
om a v nestejné hloubce ul ože ní 40-60 om pod dlažbou a k němu příslušnou maltovou podlahu v hloubce JO om,dochovanou r ovněž jen v relikte o h,Pos tupně se podařilo odkrýt pravoúhlý východ ní závěr nejstarší stavby v úrovni koruny základu.Zdivo bylo porušeno hrobovými jámami pozdějšího původu . Po odhalení výc hodního závěru bylo odkrýváno základov,
zdivo původní sakrální stavby i na ploše lodi stojícího kostela . Jeho relikty se podaři
lo zachytit jen v úeeoíoh ne ji žní, jihozápadní, západní, v menší míře na severozápadní
a eeverovýohodní straně v průměrné hloubce 80-90 om pod dlažbou.V optimálním případě ee
podařilo zachytit toto zdivo až k úrovni koruny základu, Původní sakrální stavba z doby
před 1219 byla podle zjištěn~ situace malým kostelíkem• podélnou lodí,• pravoúhlým vfobedním závěrem,• celkovým rozsahem 13,5 % 7,5 m. Románský kostel druh~ fáze z doby po
1219, v jádru dosud doohovaný,znamenal pouhl zvětšení etarší půdorysn, di•pozioe . Podle
interpretace peanýoh pramenů,podle zasvěcení i podle nálezových souvislostí lze považovat první fázi kostela sv . Víta v Zahrádce za stavbu přemyslovského založení z doby před
rokem 1200,kdy Zahrádka spolu• okolním újezdem byla v majetku Přemyslovců, ULO!: Nálezy dosud uloženy v AÓ,
A.Hejna
477 , Z.AlllÚDKY, okr, Česká Lípa
1976 - ~ULT: Středověk, LOK : Kostel ev.Barbory již, od Zahrádek na m.!etě býval,
tvrze zaniklé osady Mniohov, OKOL: Zjišlovaoí výzk}UD, NÁLEZ : 'Ókolem výzktuDu bylo datování lokality a věže, eloužíoí dnes jako zvonice, Nálezy keramiky, kovu (především hře
bů) a skla zdobeného kobaltem barvenou Špinou (13.- 15,etol.), V 1. a 2 . sondě etratigrafie,3. a 4.eonda prolala písčitou vrstvu půdy oca 30 om mocnou.ULo!z M Česká Lípa,1,
č. 32 001 - 32 903, LIT: A, Sedláček: Hrady a zámky, XIV, 264. KOMENT.ui : Výzkum ukúal,
že lokalitu je možno klást do konce 13. atol, Základy dnešní zvonice leží na vrstvě mazanioové destrukce datované nálezy keramiky do konoe 14, až poloviny 15. století ,
P,Gabriel
478, ZÁMEZt, o. Cidlina, okr. Jičín
1977 - KULT: Středověk, LOK: Trasa plynovodu Ji čín-Hodkovioe, úeek 14,)- 14,4 lan,

16.)
pole západně od osady. OKOL: Terénní průzkum trasy plynovodu 10,).1977. NÁLEZ : Při prů
zkumu získán ojedinělý keramický zlor.iek. ULOŽ: M Hradec Králové, př. č .92/77. LIT: Zpravodaj KMVČ V/1, 6-7.
J. Sigl
479, ZÁTAVÍ, o. Kestřany, okr. Písek
1977 - KULT: Pravěk - mohylové pohřebiště. LOK: Lee Vápenioe, 1000 m SZ od Zátavekého mostu (přes Otavu), ppč. 469/1,470,471/l. OKOL: Průzkum 26 • .).1977, NÁLEZ : Skupina asi 15 zaQhovaných mohyl, roztroušených v menších skupinkách (vždy po 3-5); mo}cyly
jsou většinou zbudovány z kamenů, které vyčnívají na povrch.
J.Frohlich - J.Mi chálek
480. z.(TOI, o. Lenora, okr. Prachatice
1976 - KULT:

168/1). OKOL: PředstihO"fÝ záchranný výzkum.
NÁLEZ, Předstihovým záchr.výzkumem jsem prozkoumal prostor rýžoviště u Kaplického potoka, kde bude vedena odvodňovací et1·ouha a při jejím hloubení bude nutno odstranit jeden
eejp. Osy zkoumaného eejpu (č. 1) něřily 12,50 :x 11 m a nad okolní ponoh vyčníval ooa
3,80 m. Původní povrch pod ním vyznačovala uhlíko-popelovi tá vrstva,která vznikla zřej
mě vypálením porostu před zahájením rýžovniokých prací podél Kapliokého potoka. Na uvedenou vrstvu byl navršen pahrbek ze štěrku,písku a jílu, získaného hloubením rýžovnioké
jámy.Prohlížením každé vyhozené lopaty se podařilo nalézt několik zlomlal keramiky,datovatelnýoh do 14.etoletí. Za JV úpatím zkoumaného aejpu je močál - zbytek rýžovnioké jimy a za ním mohutný uměle navršený kupovitý pahrbek,označený jako aejp č.2, vyčnívajíoí
nad okolní povroh 4,50 m. V očištěné západní stěně aejpu č. 2 se jevily navršené vratv)
štěrkop ísku a jílu,promíšené uhlíky.Zkoumané rýžoviště u Zátoně je prvým aroheologiok;fm
výzkumem v oblasti Sumavy jižně od Boubína.Zjištění objasňují 1 počátky tamního osídlení, nebol až dosud bylo usuzováno, že začíná teprve v 16. stol. v souvislosti se zakládáním sklářských hutí. ULOŽ: AÓ ČSAV prac. Praha.
Středověk.

LOK: Ppč.

J.Kudrnáě

ZÍVIST viz LHOTA, o. Dolní Bře!any, okr. Praha-dpad
481 , ZÁVI~ÍN, okr. Strakonice

60

-1], ,

1977 - KULT: Blí!e nedatované rýžovi!tě zlata. LOKt Na obou březích Závi!ínského (Hamerského) potoka, na lesních ppč. )02/1-3, )02/7, 311/1-2. OKOL: Revizní průzkum.
NÁLEZ: Souvislé pásmo sejpd se táhne od silnice ZJZ od oboe, dále kolem !elezniční stanice a samoty Lopatárna (zde eejpy značných rozměrd) a na jihu přechází na k. ú. Chlum.
V kořenech vyvráceného stromu, mezi sejpy nalezeny zlomky pozdně středověké a! novo"fiké
nádoby s vnitřní polevou. ULOŽ: AÓ ČSAV prso.Praha. LIT: J.Kratochvíl, Topogra!ioká mineralogie Čech VII, 1964, 282.
J.Prohlich
482. ZBIROH, okr. Rokycany

1976 - a) KULT: Zaniklá středověká osada (ZSO). LOK: Jihozápadně od Zbiroha, na
úpatí vrchu Bukov,kÓta 572, ZJ4 Hořovice 12-34, 75 - 79 mm od S a 1)8 - 141 mm od Z s.č.
OKOL: Povrchový průzkum. NÁLEZ: Viditelné zbytky základů staveb, zlomková keramika 15.l7, stol. Ves zanikla během třicetileté války. ULOŽ: Z~ Plzeň, HA J/78 . LIT: F.Roubík,
Soupis a mapa zaniklých středověkých osed,1959 I,71; A.Profous, Místní jména v Čech~ch,
1947, I, 208.
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b) KULT: S třed ověk. LOK: V les e v ýoho dně od Zbiroha, ZM Hořovioe 12-)4,40 mm od
s a 20) mm od Z a. č . OKOL: l'erénní pri:.1,kum . NÁLEZ: Patrně zbytky základ1l staveb, 200 m
JV znatel n~ plužine. LlT: A.Draohovský, Kluturní obrázky ze Zbirožska, Tábor 1908, II, 62.
Fr.Frýde.

48). ZBlSLAV, o.

Zhoř,

okr. Písek

1977 - KULT: Pozdně hal~tateká. LOK: Ppč . 719, 720. OKOL: Při stavbě nové komunikaoe do oboa byla tě ž kou stavební teohnikou zničena plocha na sever od bývalé polní
oeety. Sbě r na staveni š ti . NÁLEZ: Střepy. ULOŽ: U nálezce. KOMENT~: Stavbou byla úplně
zničena eever ní čá et znMIP.ho pohřebi ~ tě.
P .Břioháček

484. ZBOITTN, okr. Pí sek
1977 - KULT: lTavěk - mohyly. LOK: Lesní trat Roztrhaná,JOO m JJZ od křižovatky
eilnioe z Varvažovské Paseky do Zbonína a Knížeoí oeety, ppč. )44/1. OKO~: Revizní pr~zkum dne 28.7.1977. NÁLEZ: Skupina asi 10 mohyl na ploŘe ooa )5 % 50 m.A! na jednu jeou
v r1lzném etupni poruŘení staršími výkopy. Nadm. výška pohřebiště 4)2 m. LIT: Jan Novotnt, Dějiny Varva~ova, příloha "Píseckého kraje", 1935, 2.
J.Frohlich
485. ZIBOHLAVY, o. Radovesnice I, okr. Kolín
1976 - KULT: Blíže neurčený pravěk; knovízská, š títarský typ (?)1 bylansk, (?)i
hradištní. LOK: Vpravo (SZ) od silnioe Kolín - Kbílek, nebo vpravo od silnice Zibohlavy
- křižovatka u kÓty 295 m, tj. pole v trati "U pa šineokých a kbelských gruntd" (ppč.11 ) ,
77 • 297 - bývalá polní oesta), tj. ooe. ZM 13-)2 Kolín, 242 mm od V a 115 mm od Se. č,
OKOL: Terénní prdzkum na trase dálkového potrubí ve dneoh 15. a 16.9.1976. NllEZz Sídlištní objekty a kulturní vrstvy (číslovány od JV k SZ)z Obj. č. l (v SV atině rýhy) kult. vrstva? - střepy - pravěk (blíže neurčeno); obj. č. 2 (v SV etěně rýhy) - eídl .
j&Da - střepy - k. knovízek~; obj. č. 3 (v JZ etěně rýhy) - polozemnioe? - střepy, mazanice, zvířeoí kosti - k. knovízská(?); obj. č. 4 (v SV etěně rýhy) - kulturní vrstva
? - . střepy - k.d. hradiětní1 obj. č. 5 (v JZ stěně rýhy) - polozemnioe - atfepy, mazanioe - HB J - HC; obj. č. 6 (v JZ atěně rýhy) - polozemnice - střepy, masanioe, zvíře oí
koeti,opraoovaný kámen - HB 3 - HC. ULOŽ: RM Kolín,př.č. 10/76. LIT: liláěení do AÓ ČSAV
Praha č .j. 6626/76. K<liiEN'Ú~1 Přeen~ zařazení objektd z doby halštatek~ nelze na základě získaných vzorlru keramiky provést.
J.Hre.la - Zb.Sedláček

ztKEV

(LACEMBOK) hrad viz SOUBO!, okr. Havlí~kdv Brod

486. ZLOU!, o. Protivín, okr. Písek
1976 - KULT: Pravěk - neurčeno, středověk. LOK: Pod kótou 428, na eev.evahu ae1
500 m JZZ od hájovny Zlouň . ZM 22-4)2 Vodňany, 10) mm od S a 185 mm od z s.č.,ppč. )2 6/
4,5,7; )09/1-2; 314; ) 16/1. OKOL : Sběr při prdzkumu ji!. větve tranzitníh o plynov odu 6,
4.1976 . NÁLEZ: Nevýrazné pravěké e. Btředověké keramické zlomky . ULOŽ: AÚ ČSAV ex p.Plze ň
č.př. P 3/76. LIT: Hlášení ~ .j. 272/76 Plzeň.
A.Beneš - P,Braun
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487. ZVÍKOVSKt PODHRADÍ, okr. Písek
1976 - a ) KULT: Mezolit, eneolit, etar ěí, etře dní a mladěí doba bronzová, doba
a římská (?) ,stře dověk, prav ě k neurčeno - sbě ry. LOK: Podhradí hradu Zvíkov, zátopová oblast pod eeverní parkánovou zdí , OKOL: 1) Hladina Orlioké přehra
dy poklesla proti normálu zhruba o ?. O m. Sběr na plo še ooa 110 x 30 m byl proveden 5. a
6.5 .1976. 2) Sběr J,Sýkory z Bl ovio,předáno proetředniotvím K.Škrábka, NJLEZ1 Keramioká
zlomky, štípaná industr i e. ULOŽ: AÓ ČS AV exp, Plzeň, č . př. P 17/76 - 28/76, P 96/77.LIT:
Hl~šení č,j,364/76 Plzeň. KOMENTlA : Bohatý polykulturní keramický materiál dokládá oeídlení t é t o polohy jako výšinného eídliŘtě , resp . hradi š tě v prdběhu větší čáeti pravěku.
halě t a teká,laténeká

A.Beneš - P.Braun

b) l(ULT: S tředověk,kulturní vrRtvy . LOK: Hrad Zvíkov - severní parkán. OKOL : Po
P. Břiohqčka vzorkování etředověkýoh vrstev v profileoh j&ny pro aeptik 5.5.
1976, NlLEZ : Keramioké z lomky, železný klíč, materiál převážně datovatelný do 14. a 15.
atol. ULOŽ: AÓ Č SAV exp. Plzeň, č,př. P 121-126/76. LIT : Hl ášení č.j. 364/76 Plzeň.
upozornění

P.Braun
1977 - KULT: Mezolit,raná étř,d.bronzová, mohylová, knovízeká, halětataká pozdní, laténská, středověk, LOK : Hrad Zvíkov, ppč. 36. OKOL: Sběr na břehu přehradního jezera (materiál vyplaven kolísáním vody z vretev). NALEZ: Štípané industrie, atřepy, mazanioe,bronzová jehla,hliněný jehlan,zévaží,přeeleny . ULOŽ: Praooviětě AÓ Č SAV Oškobrh.
P.Břioháňek

488. Zv1MTICE, okr. Mladá Boleslav
1976-1977 - KULT : Středověk, LOK : Hrad Zvířetioe.OKOL: Nálezy při prdzkumu hradu v rámoi Letního pracovního tábora mládeže hnutí Brontoaaurus (pořádá SSM SÓPPOP, ČÓV
SSII). NlLEZ: Zasypaná hradní studna vyhloubena do 45 m. Zásyp tvořen stavební destrukoí
- obaahoval materiál 16.-17,stol. (keramika, !elezn~ předměty,tragmenty dřevěnýoh pfedmětd, eklo). Ve vrstvách pod hladinou spodní vody,dosud plně neprozkoumanýob, byl zj15\ěn materiál staršího oharakteru. V hlouboe 10 m byl ve stěně studny zjiětěn teeant ot,or propojujíoí studnu se sklepními, dosud neznámými prostorami ( lednioe ?). ULOŽ1 Čáat
v SWPOP, část v M Ml.Boleslav - po zprao. vše v MB. LIT1 O hradě : Sedláček, H:rady ••• X,
101-1101 Šimák, PA XXXIII, 87-96.
V. Weber
489. !lKAVA, o . Nezvěstioe, okr. Plzeň- jih
1977 - KULT: Stfedověk. LOK: Tvrziětě "Pokojnioe" . ZM 22-11 Přeětice, 195 11111 od
V a 169 mm od S e .č. OKOL: Sběr K. Škrábka v srpnu 1977 . Nll.EZ: Keramioké zlomky. ULOŽ1
A~ ~SAV exp. Plzeň, pfír.č. P 94/77.
A.Beneě - P. Braun
490. ŽATEC, okr . Louny
1976 - KULT: Knovízská. LOK: U civilního

letiště,

rozsáhlá oetro!na

při

v ýobod-

nťm okraji Žatoe, výoh. od letiště, při oeetě ne Čeradice . OKOL: Průzkum dne ) . 6 . NILEZ:
Sběry na polích, značné mno!etví keramiokýoh zlomků,místy v nápadných ehluoíoh \ eí dJ t ~tě).ULOŽ : AÓ ~SAV exp.Moet. LIT: Hlášení č.j.42 0 /76 Most. KOMEN'l'A~ : Sídl i ~t~ nn oetr ožně, jde o protipolohu známé lokality ŽAteo-Mecerka.
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ŽEBR.(K hrad vh T<>ČN°JK, c•Y.r. Beroun
491, ŽF.BR~KOV, o. Z ahořAn v , oKr. J>íae~
1977 - KULT : Pozd ní doblll h11liítatalfá -

eídliětě (?) -

ploohý Ur. hrob (?), LOK:

Se-.erně od oeady nad Žebrá.kovekým potolcem ,pod leeíkem, OKOL1 Sběr J,Kuěery z Píeku,pře

dáno muMu . Ni LEZ: 25 domků nádob ( lahvovi tá zdobená amforka, zlomky tfí mieek ee zata.
hným okrajem,tuhovený a hněďoč -,rve ný pov„ch; obr , 64: 1-4 ), ULOŽ : M Píeek, př.ě . 91/77,
J .Miohálek
492 . fELEČ, okr. Tábor
1976 - a) KULT: DobA hradi š tní (?) , mohy ly , LOK: Vrohy, té! Za etřelnioí, leení
odd.448 b 1, lee.epr áva Planá nad Lužnicí, jižně od kÓty 493,severně od křUovatky oeat
eměřujíoí o h zhruba ke kótám ~28 a 489 , ppč.327. ZM 22 -422 Želeě, 50-51 mm od V a 138 mm
od J e. č. OKOL: Upřesnění polohy a pr~zkum mohylového pohřebiště 18. 5, 1976. NÍLEZ: Na
mírném severní m evahu v mlad ém emrkovém laee 12 - 15 mohyl ve 3 nepravidelnýoh řAdáoh ;
jedna mohyla Eápadn ě , oetatní výoh odně od oeety. Pouze dvě mohyly jsou poru~ené. LIT:
lllá~ení č.j. 499/76 Plzeň; R. Turek, Slovnneké mohyly v ji!níoh Čeoháoh, Font.Aroh. Prag,
1, Praha 1958 , 46 ,
b) LOK: Vrohy,té! Za etřelnioí,u lomu, j ižně od kÓty 49 3, západně od oesty,lee,
odd. 449 a 2 , lee. epráva Planá n. Lužnicí, ppč. 327, ZM 22- 422 Želeč, 51 .m.m od V a 146
mm od J e. č . OKOL : Upřesně ní polohy a prózkum mohylového pohřebiště 18,5.1976. B1LEZ:Na
mírném severním svahu ve vyšŘí emrkov~ paeeoe skupina 5 - 6 meněíoh mohyl. LIT: Hlášení
č.j . 500/76 Plzeň,
A.Beneš - P.Braun - L. Hájek
493. ~ELENICE, okr. Moet
1976 - KULT: Lat~nek,. LOK : Star~ píekovna JV oboe za tratí proti osad~ Liběěi
oe, ji!ně od kÓty 235 , ZM 02-34 Bílina, 339 mm od V a 308 mm od J s.č. OKOL: Drobný EÁ·
ohr8J1Df výzkum ve stěně pískovny na základě hlášení amatárd J. P,vka a P. Soboty z Lomu
u Mostu.NÍLEZ : Ve stěnáoh pískovny zji~t~ny a postupně zkoumány čtyfi narušená eídliět
ní objekty. Jeden zčáeti vykopán ji! před naŘÍm výzktunem P,Holodňákem,etudentem prehietorie FF UJEP v Brně. Objekty patfí kultuře starší doby latánská. ULOŽ: AÓ ČSAV exp,Moet
( nezpracováno). LIT: Hlášení č.j.434/76, 592/76, 605/76 ?fost. KOMENT11b P.Holodňlilc poiději předal do expozitury j ak nálezy tak i dokumentaoi eváho výkopu,
J,Bubeník

494, ŽELEZNICE, okr,

Jičín

1977 - KULT: Neurč ena. LOK: Plynovod Jičín-Hodkovioe,~eek 12,3 - 12,4 km, SZ od
OKOL: Terénní pr1izkum trasy plynovodu 24 .2 .1977. NlLEZ:Oj edinělý objekt s č ernou
výplní, ve která nebyly zjištěny arohe ologi oká nálezy. Objekt sídlištního oharAkteru ee
rýeoval na jižním profilu pr~kopu. Asi 200 m v ýchodně byl pozorován další obj ekt . LlT:
Zpravodaj ICMVČ V/1, 5 a 6.
J,S1gl

města,

495, hNKOVY, , ' r , Plz eň -ji h
1976 - a) KULT : Mladohradi ~tní , LOK: Dvfuo Žitín ( nyní STS ) , 2 km SZ od Ži nkov,
na poli J ZD JV od dvore, OK0L: Při sta vbě vepří na , NILEZ: S třepy z oc e 10 n/{dob e ,1edno-
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vlnovkou. ULOŽ: Žink ovy čp.9 4, vlaathědná s'Jírka V.Pomahače.
Topograf. h1et . slovník {rkp MNV Žinkovy).
b) KULT: ~ tředověk. LOK: Dvůr Žitín - na nádvoří. OKOL1 Při kopání základ~ pro
pří atřeěek . NÁLEZ : Střepy užitkovýob nádob a ~lomky kaohld (15.-16.•toletí ). ULOŽ: Žinko,y, vlsetivědná ebírka V. PO!Jlahače. LIT: J. Pomahač, Topogra!. hiet. slovník (rkp MRV
Žinkovy)•

duoholl

8

někol1kanÁeobnou

LJT: J . P001&hač,

J.Pomahač

c) KULT: Středov~k. LOK: Hrad PotenŘtejn.OKOL: Sběr ve výkopu pfi jilní zdi nid,oří, předal K. Šuábek. NÁLEZ: Keramické zlomky. ULOŽ: AÓ ČSAV exp. Plzeň, pfír. ě, P
95/ 77.

A.Beneš - P.Braun

d) OKOL: Sb~r na severní stran~ valu nad bývalou poustevnou. BÁLEZ1 Stfedoviki
ker11111ika (obr. 65: 1-J). ULOŽ: Žinkovy čp. 94, vlaetiv~dná sbírka V.P01111ahaěe.
J.Pomahaě

496 . ŽIVOHOŠt, o. Chotilsko, okr.

Příbram

1977 - KULT, Mladohradiětní, středověk, LOK, Kostelík sv.Pabiúa,jiln~ od dneAní jižní obvodové sdi lodi. OKOL: Zjiělovaoí archeologický výzkum P. Břiob,ěka a referenta. NÁLEZ: Při opravě kostela •v. Pabiána aai v r, 1975 byly odetraněny sacdívky ro~ánekýoh arkád v jilní obvodov, sdi dnešní kostelní lodě a roaulnek~ho •drulen,bo ok4nka
nad západní arkádou.Při zjiě\ovaoím výzkumu v erpnu 1977 bylo eond'1í ovi1eno,le cas41ná arkády pdvodni spojovaly hlavní lo! romMská baeiliky a prostorem její jilní (saniklá) poetranní lodi. Dnešní koetelní 10a v eobě slučuje hlavní lo! romM•k' bae111ky •
její aeverní poatranní lo!. K torzu ba•ilikilního trojlodí byl ve •thdovlku přietavin
gotický presbytáf,který aám je al••poĎ jednou pfestavěný. Nalezeni postranní lo! je obdálníkováho pd4ory•u, pravoúhle usavfen,. Pro•tor k.něliět~ je vyadin lomov:fua kamenem na
,~pennou maltu a je oddělen příčnou adí od sápadníbo proetoru lodi. Ba tomto podkladu
spočívá •tipe• oltUe.V prostoru vlaetní lodi jame na5li zbytek nejmlad!í doohovan, podlahy (m.a ltová), v nH jsou patrné vkopy hrobových jam. Vý•ledky výckumu,kter:f probíhal
ve velmi malém roc•ahu vla•tními •1lam1 reterentd, bude tfeba v dali! •••oni upřeenit,
především ve emyalu přesnějšího datovw.í nalezených obJektd. S1tuaoe lodi
3e totii vypreparována v úrovni zánikovábo horizontu,kterf nspoakytuje zatím pevná datovaoí kriteria. ULOf1 AÚ ČSAV prao. Praha.
P. S011111er

I
I

I
I
168

I
Gi::OFYZlKÁLNÍ PRO::iPtKCE NA ARCil.:.úLUl:ICK'lCI! L1lKi1LI TÁCH V b:CHÁCH V R. 197 ó - 1977
Vilém Bárta - Pranti ~ek Marek - Emilie Pleslové

I

I
I

Ge ofyzik ál n í proepekce v arc he ol og i ck ém výz kumu a průzkumu má v Če chách Jif delš í I
tradici (např . Valášek 196); Burian - Hrdlička - Tykva 1968; Linington 1969; Bárta 1969; 1
Bláha - Muller 1972 ), Intenzivní a plánovitá a p:ikace geofyzikálních metod započala al e
a! v rámci akcí geofyzikální odborné skupiny Ceekoel ovenské spole č noeti archeol ogické
1
pfi ČSAV, zal ož ené v r.1973 (po !.celostátní po radě o využití geofyziky v archeologické I
prospekci, konan é v roce 1973 - viz Geofyz ik ~ a archeologie, Zprlivy ČSSA XV 1973,1-46).
V l. 1973-75 bylo v Če:hách g eofyzikálně proměřeno a vyhodnoceno cca 4,5 ha (lokal i ty :
Budeč, Bylany, Jenišóv Ujezd, Makotřasy, Srbice aj.).
Od 1. I. 1976 je spolupráce geofyzikó a archeologó pevně organizována interdiscipl i- I
nérní doh 0 dou,nejdříve mezi geofyzikáln í mi, o něco později i dalšími speciálními prac oviěti (ÚTZCHT ČSAV, Ústav jaderné fyziky Č ::iAV) a Archeologickým ústavem Č SAV v Brně a 1
v Praze: Interdieciplinární racionalizační brigáda pro uplatnění geofyzikálních met od I
v aroheologii,uetavená při AÚ ČSAV e n. p.Geofyzika v Brně a Přírodovědeckou fak~ltou KU
v Praze ee dělí na moravskou a č esk o u skupinu (blíže viz 2,celostátní seminář o apl i kaci ge ofyzikálních metod v archeologii, Nové Vozokany 1976, Zprávy Č ~SA 1978, v tieku ),
Od r. 1976 je Úkol "Ge ofyzik á lní vý zkum archeologických lokalit" ( VIII-4-3-5/1, řešite l
kateara užité ge ofyzjky P ří rod o vě deck é fakulty KU) zařazen do státního programu zákl adního výzkumu,
Při geofyzikální prospekci v Čechách byl o dosud užíváno elektrické ho odporového profilování a met ody magnetometrické ( standartním protonovým magnetometrem Geometrice ) ,Proměření a vyhodnocení velk ých pl oc h umožnila předev š ím magnetometrie a moderní úrove ň
zprseovatelské eta py ( strojové vyhodnocení na poč ítač i Tesla 200 s pou ž itím programu V,
Pretlové, 1976).
V r,1976 se práce č esk é skupiny IRB soustředila na archeologické lokality eyetemati ckého i z ác hranného výzkumu ( Bárta - Marek - Pleel ová 1978;Bá rta - Marek a kol,1978 ) , Byla proměřena (převážně e lm krokem) a vyhodnocena pl ocha cca 48,000 m2 , Výsledky práce
moravské sku piny IRB viz Haš ek - Ludikovský 1976; 1978 ,
Shrnut í výsledků geofyziká lní pr ospe kce a Jejího arc heol ogick ého ově řování v r. 1976
v Čechách (blíže viz Bnrta - ~arek - Plesl ová - Pavlů - Havel - Koutecký - Šolle - Vá ňa
- Richter 1978 ):

I

BYLANY - MISKOVICE, okr, Kutná Hora
( V.Bárta - I.Pavlů)
ělektri c k o u odporovou met odou bylo hledá no místo výrobního st ř ediska, p atřícíh o k ne olitick ému sídelnímu areálu. Archeolog ick ou s ondá ž í bylo potvrzeno ,že ee geofyzik ál ně
zhruba po dařilo vymezit mí sta, kde se vá penc ové podloží blíž í k povrchu,
MAKOTŘAS Y, okr, Kla dno
(F,Marek - E.Pleel ová)
Magne t ometrickou met odou byl sledová n průběh starš ího ( I) př í k o pu na sídli š t i kul tury nálevkovitých pohá rů, Příkop byl tak indikován v délce c ca 4 50 m (celková dél ka
650 m); geofy z ikál ní průbě h byl ověřen mělkými ( 1 m) vrty a dv ě ma s ondami. Lineárn í
anomálie naváza la na č á st průbě hu,zji š t ě nou R. E.Ljningtonem (19 69) a na úeek, odkrytý
při zá chranném výz kumu v r oc e 196 1.
PRAHA 6 - "BA BA "
( P . Marek - J , Have l)
Magnetometr ickou me t od ou bylo 2J ii'í tová no po k ra č o v á n í p1•lkopu a čl-i s t s ídli š t ě kult ury
ná levkovit ýc h poh 1i ró.P ře s to ž e měře ní byl o silně ru~t:! no ko lí savým i elektromobne t ick jmi poli,výeledné Rt í nové ma py ma g net i ck ých anomá li í ..ó. T pos kyt ly pi'·t:!h l e d o r ozrr.í ~t ~ní hle danýc h obje k tů ; a r ,;he ol og i cká s onda po tvrd ila existenci pří~opu a s í dl i štních
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jam v indikovaných místech.
POLÁKY, okr. Chomutov
(P.Marek - O.Koutecký)
Magnetometrickou metodou byl učiněn pokus o zjištění pokra č ování pohřebiště kultury
a kultury bylanské. Na mapě magnetických izomál AT (s regio88 šňůroTou keramikou
nálním fÓnem ,z apří či něným hlubšími geologickými zdroji) jsou patrné lokální anomálie
lišící se rozlohou, amplitudou, tvarem a nejspíše i příčinami. Tři vybrané anomálie
byly oTěřeny vrty: byly navrtány přímo střepy nádob.Sonda,situovaná na jednu z nich,
odkry la bylanský komorový hrob.
(V.Bárta , P.Marek - M.Šolle, Z.Váňa )
BUDEČ, k.ú. Kováry, okr. Kladno
ďkolem geofyzikální prospekce na Bud či
je rypracovat geofyzikální mapy jako podklad
pro komplexní systematický výzkum slova nského hradiště . Elek trické odporové profiloTání je zvláště zaměřeno na zjištování kamenných struktur : především indikovalo polohu kostela P,Marie, S tínové mapy magnetických anomálií '1 T ukazují místa s diferenční
magnetizací, z nichž některá naznačují přítomnost řady zemnic u valu (ověřeno vrty
s pozitivním výsledkem); na Jiném místě byly sond ou odkryty různé sídlištní objekty,
Jejichž půdorysy vesměs odpovídají zjištěným anomáliím. Další zajímavé proj evy,indikované magnetometricky i elektrickou odporovou metodou (lomy? ), nebyly zatím archeologicky zkoumány.
KLÍNEC, okr. Praha-západ
( P.Marek - K.Richter)
Magnetometricky byla sledována situace části středověk é hornické osady. Na mapě magnetických izomál AT (s regionálním gradientem, patrně zapříčiněným vlivem blízkých
paleovulkanických hornin a topoefektem) je patrná řada lokálních anomálií, z nich!
čá st (s ryšěí amplitudou a vyšším horizontálním gradientem)může mít původ archeologický, ostatní anomálie mají asi převážně význam geologický, tato interpretace byla
p ozitivně ověřena vrty.
V r.1977 se práce

české

skupiny Interdisciplinární

racionalizační

brigády pro uplat-

ně ní geofyzikálních metod v archeologii,ustavené při AÚ ČSAV e katedrou užité geofyziky
Přírodovědecké fakulty KU, Geofyzikou n.p., dTZCHT ČSAV ·a dstavem jaderné fyziky ČSAV,
soustředi la na archeologické lokality systematického i záchranného Týzkumu. Kagnetometrie ,elektrická odporová metoda a seismická refrakční metoda byly aplikovány na 10 lokal itách.Nejvíce byla použita magnetometrioká metoda,dále elektrické odporové profilování
a pokusně refrak č ní seiemika.
Shrnutí výsledků geofyzikální prospekce a archeologického ověřování výsledků na lokalitách:

BUDEČ, k.ú. Kováry, okr, Kladno

(F.Marek, V.Bárta, V.Čečelín - M,Šolle, Z. Váňa)
1. Magnetometrickou metodou (P. Marek) bylo pokračováno v ploš ném výzkumu vnitřního
areálu slovanského hradiště (4650 m2 , krok 1 m). Na stínových mapách se jeví meněí
izometrické anomálie, přibližně seřazené do oblouku, shodně jako v r, 1976,
2. Seismickou refrakč ní metodou (V, Čečelín) byl uči něn úspěšný pokus ryeledovat pokračování příkopu (d . cca 10 m) v prostoru moderního hřbitova.
3. V místech, indikovaných elektrickým odporovým profilováním ( V. Bárta, 1976 ) , byly
odkryty slovanské kamenné stavby.
BYLANY - MISKOVICE, okr, Kutná Hora
(V.Bárta - I.Pavl~ )
2
Magnetometriokou metodou (2.100 m , krok 1 m) bylo indikováno místo velikého hliníku
kultury e keramikou lineární. Na mapě magnetických izomál se dále jeví hranice mezi
eprašovou vrstvou malé mocnosti nad vápencovým podložím a mocně j ší s praš ovou vrstvou,
DOMOUŠICE ("kounovské kamenné řady"), okr, Louny
(F.Marek - E.Pleslová)
Zkušební pozj th·ní test aplikace magnetometrie, Podél jedné z ř,i.d kamenů byl o provedeno zdvojené profilové měření,dalňí profil veden kolmo na řadu ( celková délka ))0 m,
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I

dvě meněí

krok l m). Jeví ee
izometrické anomá lie,per~pektivní pro archeologický Tý. J
zkum.
JENIŠ8v ~JEZD, okr. Teplice
(P.MBr~k - O.Koutecký)
Předetihový záchranný a rcheologický výzkwn čé eti plochy ,určené podle výeledků magnetometrie (1975) j ako perspektivní pro výzkum (čt verce č .9 ) ,94 ) . V místech izometric- 1
kých anomáli í nalezeny s ídlištní objekty z různých dob pravěku a rané doby dějinné;
uekutečněno mikr o měření vlastností výplní.
KLÍNEC, okr. Praha-západ
(P .Marek - K. Richter )
Magnetometrickou metodou bylo pokračováno ve výzkumu etředověké osady a důlních
(cca 2000 m2 , krok lm). Některé vybrané anomálie byly ověřeny vrty, dvě z nich
detailní sondáží e pozitivním výeledkem {nalezeny s ídliŘtní objekty a pece).
MAKOT!USY, okr. Kladno
(P.Marek - E.Pleelové)
l.Magnetometrickou metodou byl detailně vysled ován celý proběh severní strany čtver- J
ce,jenž je vymezen příkopem II kultury nálevkovitých pohárů a čá st západní strany
(6500 m2 , krok lm); tímto bylo doplněno původní profilové měření v 10 m intervalech
(1973-74). Geofyzikální průběh příkopu byl ověřen jednou sondou a profilově kladeným J
eyetémem Trtů.
I
2.Kagnetc , etrickou metooou byla vyŘetřovéna část západní poloviny plochy, vymezené
příkopem II (cca 20 .000 m2 , krok 2 m).
POLÁKY, okr Chomutov
( P.Marek - O.Koutecký )
I
Magnetometrickou metodou bylo pokra č ováno ve výzkumu areálu bylanského pohřebiětě
(7200 m2 , krok 1 m). Na st ínové mapě ee jeví velké množství izometrických anomálií
I
a lineární anomálie. Pohřební okreek na dosud proměřené ploše nekončí.
POPLZE, okr. Litoměřice
( P.Marek - Z.Smrž)
I
Magnetometrickou metodou byl uči něn poku s vysledovat pokračování příkopu knovízské
I
kul tury v poloze "Viničky" (záchranný výzkum roku 1962). Při profilovém měření (cca
16.500 m2 , krok 1 m, meziprofilový interval 10 m) byl nalezen velmi rozměrný objekt
(příkop?) a četné izometrické anomáli e.
I
S TEHELČEV ES, okr, Kladno
( P.Marek - V.Moucha)
V návaznosti na probíhaj ící záchranný výzkum byla magnetometrickou metodou vyšetřena
plocha cca 1800 m2 (krok lm). Výsledky vhodně a přímo urychlily a doplnily klasický I
záchranný výzkum: vybraná místa byla ověřen& 16 sondami, kde byly kromě sídliš tních J
objektů nalezeny níetěje železářRkých pecí z římské doby.
I
TISMICE, okr. Kolín
( V.Bárta - J.Kudrnáč)
Elektrickou odporovou metodou byl ele<lován průběh rozoraného valu a příkopu ze al ovaneké doby tv délce cca 250 m).
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REJSTl\tK LOK4LIT PODLB KULTUR
Kul,urní safasení nilesd pro•edli autofi spr'• (lokality udiny pofado•:fa aí•l•a)
PALEOLIT - 19761 3391 406as 465
- 19771 J8a1 45J (?)
DZOLIT - 1~761 380s 406as 487a
- 1977 1 189a1 29Ja1 4071 45) (?); 487
DOLIT - 19761 lJb1 1421 241a; 242; 286a1 JOJ ~1 J26a,b1 341; 351; 420; 461
- 19771 142a; 2421 J26a,01 470
Kultura• lineúní keramikou (voluto•') - 19761 61 121 281 491 511 991 1061 1171 1361
224•1 24lb,01 2421 270a,b; 2761 2811 2941 3901 406a1 4221 430
- 19771 281 49, 2421 301, 430
Kultura• vypíohanou keramikou - 19761 491 511 801 117, lJ61 24lb,o,•1 242s 2531 2761
3201 J48a1 406a1 4221 4301 4)2
- 19771 481 491 2421 2531 28la1 3811 4301 432
Len.gyel•k/ kulturní okruh - 19761 281 224a1 2410
- 19771 281 410a

E1fE0IJT - 19761 34a; 47 (?)1 511 137; 1491 1921 2)81 2451 286a1 326a,b,o; 326d (?);
327 (?)1 3291 330•1 )Jla,b1 348b (?)1 351; 3981 4231 432 (?)1 4491 4541 461; 487a
- 19771 701 1921 293b; J26a,b,o,d1 3291 3311 3491 4)2 (7)1 461; 470
Kultura jordanovek, - 1976: 241•; 406a; 430
- 19771 430
Kultura nilevko•itýoh pohúd - 19761 36; 801 229; 2421 276 (?)s 3131 319a1 322a1 348•1
430
- 19771 361 1581 2291 2421 430
Kultura• kanelovanou keramikou - 19761 322a
Kultura •e ~ňw:ovou keramikou - 19761 28
- 19771 28; 174
Kultura svonoovitýoh pohúd - 19761 61 1061 J22a; 422
- 19771 431
Kultura

fivn,ček,

- 1976: 326e1 J)lo
- 1977: 86

Kultura ohameká - 19761 304; 344
- 19771 351 189•1 2351 2631 J44
DOBA BRONZOV1 - 19761 21 551 59 (?)1 61; 63a1 91; 99s 146s 1951 1971 226; 230; 238;

239•1 270b1 295b; 3011 30Jb1 346 (?); J48b1 3511 376 (?)1 )801 4421 4541 467; 4B7 9
- 1977: 1461 181a; 238 (?)1 2571 2781 287b1 289a1 J73a1 3821 399b1 4341
4671 487
Kultura únitiok, a v~teřovak, - 19761 21 281 196a (?); 2671 270a; J22a1 406b; 4301 440
- 19771 21 28; 661 2371 3121 )201 )811 430
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Kultura mohylo•' •tř. doby bronco•' - 1976 : 281 471 146; 201•1 222; 276 (?)1 3141 319•1
J31• 1 36Bb1 406a
- 1977: 281 na, 122a,b,o,d1 287•1 32601 372•; 487
Kultu.J• •tředodunaj•k' mohyloY, - 19761 281
KultUl'a mohylcrr,

Kul tura

ě„kotaloki

mila'feěek,

- 1977: 295

- 1976 1 2 95 •

Popeln1 oo-., pole - 19761 511 430
- 19771 142•
Kultura kno-.íz•k' - 1976: 241
225; 236; 2381 2)9b1 248•1
4)2; 440; 4741 4851 490
- 19771 8a;
266b1 275; 3121 32601 374;

281 361 47; 52a; 731 118; 157; 179•1 1881 212 (?)1 21)1
25lbJ 314; 315; )19a; 330b; 33la,b; 3861 406a1 4091 417;
24; 28; 491 54; 7J; 127; 1)01 153; 188; 200; 21)1 248;
)79; 381; 386a (?); 409; 432; 487

Kulturn{ typ Štítary - 19761 29; 32; 37 (?}; 225; 236; 2551 286b; )20; 424; 455; 485 (?)
- 19771 153; 158; 17901 3201 374
KultUl'a lu!iok, - 19761 1061 196b; 400 (?)
- 19771 60a; 75; )71; 439a
Kultura

alezakoplatěniok~

- 1976: 6; 1191 2410,e

- 1977: 41; 48; 140; 241a; 3531 354; 369a,b; 3711 410a,b
DOBA IIALŠTATSKÍ - 1976: 70a; 91; 146; 183a; 211a (?); 254; 255; 326e; )34; 343; 359a (?);

)89 ; 392 ; 398; 412 1 487a
- 19771 45; 102 (?); 109; 1430; 261; 287b; 399b
Kultura byle.nok~ - 19'T6: 36; 37 (?}; 49; 286b; 297; 321; 4371 485 (?)
- 1977: 491 179b; 281h; 3401 )741 462a; 469
Kultura mohylová doby hal~tatffk~ - 1976: 61; 2321 268
- 1977: 81; 122b,d1 l68a1 l8la1 220a1 336; 396
Období pozdně halAtatak~ - ěaanl lat~neká - 1976: 2; 17; 181 47; 77a1 1001 125; 126;
192; 238 (?); 2390; 245; 253 1 258; 281; 284; 292; 293a; 3)3; 347a,b1 415d,e1 420;

424; 426 ; 434; 444
- 1977& 21; 58; 70; 73; 125; 141•; 173; 191;
192 ; 20'7; 239; 244e; 246 ; 253; 266e1 293b; 320; 426; 434 ; 483; 487; 491
DOB.A LATtNSKÍ - 1976 1 21 14; 40; 42a; 49 (?); 50; 52b1 67; 78a,b,o; 121; 1411 157; 164•J
164b; 172; l8Ja; 204b; 210; 239b1 251b; 279; 289a,b; 30Jb1 3260; )29; J30o; 3)101

341 ; 34801 380; 389; 391; 394; 41); 418; 422; 487a; 493
- 19771 44; 50; 521 77; 86; 121; 122e; 141b; 151; 165; 204a; 208; 210; 214;
248; 252 1 266b; 278; 288; 289b; J26d; )42; )501 )52b; )60a1 3860; 4151 416; 418;
445; 461; 487 .
DOR,\ _JtlMSIÚ - 1976:
389; 487a (?)
- 1977:

)2; 47 (?);

108; 225; 245; 2761 281; 322b; 3291 J3la,01 )64 (?)1

86; 108; 1430 (?)1 28101 2821 331; 449

DORA S'lfHOVÁNÍ NfaOD8 - 1976: 224b

174
DOBA

SL0VA.NSK1 (lffiADI§TN.f) - 1976: 2; 3; 7; 10b; 13a; 36; 47; 52b; 56; 62; 67; 731 77b;
83a1 94; 951 1241 146; 156; 179a,b1 1821 1830; 1881 196b1 1971 204a,b1 2061 2101
2131 226; 233; 239d; 248a ; 255 (?)1 270a1 271; 276; 281; 292; 303b; 310; 322b1
326a,b1 3281 3291 343; 358; 359b (?)1 364; 366 (?); 388; 3891 393; 406b1 4271 430;
4321 4421 446a,b,01 4541 4611 485; 492a,b (?)1 495a
- 1977: 21 lla; 27; 521 60b1 661 69; 73; 771 861 1131 121;
131; 133a1 142a1 143a; 147; 1521 156; 165; 177; 1861 1881 190; 2001 204b; 2101 213;
240; 261; 2810; 305a; 3260; 335; 343; 360b; 364a,b1 367b; 373b; 3821 425b; 427;
4321 439b1 4461 4611 496

STIEDOVIK -

19761 21 81 9 (?); 19; 311 34b (?); 39; 42b1 47; 51; 57; 70b; 741 770; 85;
951 104; 1151 134a,b; 1371 138; 142; 146; 1541 164b; 167; 172; 1761 182; 183•1 188;
196b1 2051 209; 211; 213; 216; 218; 22401 239a; 241d; 249a; 251a; 2541 2551 256;
262 (?); 265; 269; 279; 289b,o; 293b; 299 (?)1 JOO; 305a,b,01 J06a,b1 3071 30Ba, b;
3080,d,•1 309a,b1 310; 316; 317; 319b; 320; 323; 324; 356; 362; 3631 364; 375; 3761
3801 3831 402; 4031 406a,b1 407; 4091 411; 4131 415b(?),t1 4261 4291 4361 441b;
4491 4501 452; 4591 461; 463; 4721 4741 475; 476; 4771 4801 482b1 4861 487a,b1 495b
- 1977: 2; 41 Sb; 23; 27; 38b1 411 451 571 581 731 771 861 921 1051 1141 115;
1201 123a,b; 129; 14la,01 142a,b1 143a,b; 1471 14Ba,b,01 1521 1591 1641 1701 1na1
171b (?)1 176; 187; 1881 189a,b1 1981 211; 213; 234; 239; 24lb1 2431 2471 250; 2631
2741 277; 278; 289b,o,d,e; 298; 302; 305a,b1 306a,b1 307a,b,01 308•,bi 3101 3181
3231 32601 3381 350 1 3600; 363; 364b; 365; 369b,01 3701 372b,d1 3781 382; 3831 3860;
3881 3931 397; 3990; 4071 425a1 426; 433; 434; 447; 451; 460; 461; 462b; 464; 466;
4681 473a,b1 476; 478; 4871 4891 496

Stfedo~ik - hl'ady - 19761 21 5; 15; 16; 201 721 93; 1111 1391 145; 1561 161; 1631 166;
1781 1841 1851 1991 216; 221; 2281 259; 2641 2731 2831 3371 361; 3841 3931 4031 408;
4271 4381 44la1 4481 488; 4950,d
- 19771 22; 46; 53; 65; 841 931 1111 112; 156; 1601 1661 1851 1931 1991
2211 223; 2311 2591 260; 277; 2831 3321 3371 3871 3931 4081 4271 4461 4561 4601 488
st,edo~ik -

zso -

l976t 285d; 2911 33ld1 482a
- 19771 791 3720 (?)

IOTOvh - 19761 63b1 70b (?)1 971 1151 1551 2131 )0501 308d,e1 309b1 311; 3251 411
- 1977: Bb1 921 116; 189b1 2131 241b; 247; 28901 3101 3201 345; 393; 4111 4331 468
POLYlWLTURJr.f NALEZIŠd - 19761 82J 276

vf!Illli stnLišd - 19761 2 (?)1 98 (?)1 303a (?)
•OBYLY - 1976 1 3; 1oa,b1 26 (?)1 611 62; 77b; 8Ja, 91; 961 101; 128; 141; 1501 183b,0 1
20la,b; 2021 2lla,b; 2221 2681 269 (?); 280; 285a,b,01 2871 295&1 3431 3581 359a;
359b,o,d,•t 3661 368a1 377; 415a (?),o,d,e; 4191 421; 42Ba,b; 434; 4571 458a(?), b;
492a
- 1977• lla1 25; 261 44; 69; 71b; 76a; 77; 81; 122a,b,o,d1 131; 133a,b1 144; 151;
157; 168a; 169; 177; 1801 18la,b; 207; 22oa,b,01 244a; 2461 266a (?)1 267; 290 (7)1
335; 336; 343; 352a ; J60b; 367a,b; 372a1 37Jb; 386b; 396; J99a,b1 401 (?); 416 ;
457; 458; 471; 472; 475 (?); 479 ; 484

Rf!ovncd

SEJFY - 1976: 43; 2051 248b; 334; 357; 404; 400
- 1977: 41 llb1 90; 135; 168b; 194; 2191 244b,o; 248; 2501 289t; J86o:
3951 435a,b; 481
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HRADIŠTI - 19761 2 (?)1 881 110; 1881 192; 2101 215; 2671 284; 3761 4421 446a,b
- 19771 68(?)1 1461 1921 20Js 2101 261 (?)1 J69a1 373•
PRAvlx 'be• bliliího urěení - 19761 JO, JJ1 67; ~Ob; 91; 1001 lOJ; 24141 2551 266, 2761
289•1 3161 JJOa1 33101 3641 J891 4121 4321 4491 4851 4861 487a
- 19771 771 861 891 951 1151 133•,bi 143•1 1721 1831 2721
2961 3381 343, 364b; J72b,d1 432
lCULTURA neur~ena nebo negatiTJÚ •31itlní - 19761 l; 91 261 28; 74; 83b; 1071 1321 140;
1621 1821 1871 227; 23941 249b1 2621 3851 405; 443
- 1977,t llb1 131 281 641 76b1 87; 135; 144;
1751 179•1 2171 3551 3741 4141 494
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SEZNAl4 SPOLUPRAC OVNÍK8
Dr . v. Bárta, n.p. Geofyzika Praha
Dr. A. Beneš, AÚ ČS AV exp. Plzeň
Ing. P. Boltna, ~ÚPPOP Praha
P. Braun, AÚ ČSAV ex p. Plzeň
Dr. J, Břeň, ITT4 Praha
P. Břichá č ek, AÚ ČSAV prao. Praha
Dr. J. Bube ní k, AÚ ČSAV exp. Most
Dr. r. Bud1nský, OV ~ Teplice-Bílina
z. Buch te le , Marián ~ké L!Íznt
M. CTrko vá, U Úetí nad Labem
Dr. U. Č i žmÁř, AÚ ČSA V Brno
Vl. Čtverák, AÚ Č:3AV prac. Praha
Dr. E. Čujanová, AÚ ČSAV prac. Praha
Z. Dragoun, P~iS PPOP Praha
Ur. P. IJ rda, AÚ Č1il,V prRc. Praha
Dr. T. Uurdí k, AÚ ČS AV prAc. Preha
V. Penc l, Kralupy nad Vl ta Tou
Dr. J. Pri dr1ch, AÚ ČSAV prse. Praha
Dr. M , f"r 1drich ová, MM Pr11hA
J, l"rohlt ch, Píeek
J. ?r olík, rlÚ Č ~A V prse, Pr a ha
Fr. Prýda, ZČM Pl~eň
P. Ga~ ri el, OVM ·replioe- Bí lt nn
L. l!Áj ek., r:nrl ovy Vary
LJr. J . Hav el, w.?.1 Praho
:ir . A. Hejna, Alj č.~ f..V prac . Praha
I' , Hol o1 ň:í k, UJ SP Brno
J r. ,J. fir nln, AIÍ ČSAV prac . Praha
ur. J. Hr a lová, NM Pr ahs
ilr. v. i!nml , r.:M Praha
ln~ .arch, P. Cho t ěbo r, SPK UK P Pra h,i
Dr. H, Je č ný , P3$PPOP Pra ho
Dr. J . Ju~ tové, AÚ ČSAV prec. Praha
,I . Ká ra , K~ plice
Dr, J. Kl <p:'í t i!\, AÚ l!:,A V exr , Moet
Ur. U, Koutecký, Ali ČSAV ex: p. Moet
Dr , J, Kov,í řík, MM Praha
V, Kř ~ ~ ek, Mi'\ec ké Žehrovice
J . Kub„nka, Jflroměř
Dr . J . K11<lrnó č , AÚ ČS AV prac. Praha
J, Kurz , Pí~ek
Ing . R. K vě t oň , ~'itře l eké Hoi'\tice
Dr. o. Ky t l ic ová, AÚ č~;A v prse. Praha
l)r , M. Ličk a, tlM Pl'aha
Dr. P. llarek, P ř ír.ťak. UK Praha
Dr. A. Merhautová, ú·rn1j ČSAV Praha
H, W.evaldová , OM Rer oun

J. Michálek, M Strak onic e
Dr. K, Motyková, AÚ ČSAV prac. Praha
Dr , V. Moucha, AÚ ČSAV prac , Praha
Dr. B. NechTá tal, AČ ČSAV prac. Praha
H. Olmerová, PSSPPOP Praha
Dr. I. PaTlů, AÚ ČSAV prec, Praha
Dr. R. Ple i ner, AÚ ČSAV prac, Praha
Dr, I, Pleinerová , AÚ ČSAV prse, Praha
Dr, E. Pleslová, AÚ ČSÁ V prso, Praha
J. Pomahač , Prehe
J, Prášek, Chýnov
Dr. M. Princ , AÚ ČSAV prac, Praha
Dr, K. Rei cher t ová, AÚ Č0AV pra c . Praha
Dr, M, Richter, AÚ ČSAV ·prse. Praha
Dr. J. Rul f , AÚ ČSAV prse. Praha
Dr , A. Ry bová, AÚ ČS AV prP.c, Praha
Dr. V, S akař, NM Praha
Dr. P. Sank ot, M Hor.toky
Z . S e d l áč e k , ll..14 Kol ín
J. Si g l, Kl1VČ Hradec Kr álové
Dr. M. Slabina, NM Praha
Dr , Z, Smetánka, AÚ ČSA V prse, Praha
z. Smr ž , AÚ ČS AV ex. p. MoAt
Dr. P, Sommer, AÚ Č!3 AV prac, Prehe
Dr, E, Soud ská , AÚ ČSAV prs e . Praha
D. Soukupová, ZČM Plzeň
P. Še besta, M Cheb
M. Šírová, P3SrPoP Praha
Dr. M. Šoll e, AÚ ČSA V prac. Praha
J, Špač ek, M Č el ák ov ic e

Dr, ·1. Špa č ek, P0!.l PPOP Praha
Dr. V. Š tefanová, Al~ č::; AV prac. Praha
M, Tryml, PSSPPOP Praha
Dr . Z. Váňa, AÚ ČSAV prl:lc , l'ralta
Dr . M. VÁ vr.a, AÚ ·č:, AV prac. Pr nho
Dr, Sl, Venc l, AÚ ČJ AV prac . P r aha
Dr. N. Venclová , Al~ Č:1A V proc •. Pr a ha
I, Vo jt~ chovskÁ , M Roz t oky
V. Vokolek , Y.MVČ Hr ad ec Králov .-i
Dr. J . ·t1alcha 11s e r, OVl,l Te pl1c e-BíUn~
V • .V e ber , mrv Mledfi Ro l~RllW
Dr. Vl. 'll o l f , Tr11tn0v
J . Z a ňák , B ě ~hov1c e
Dr. lfl. Z1íp oto<'dá , AtÍ Č;i AV prac . Prat11,1
Dr , ti., Zápotocký , AlÍ (5 ~; AV prac. Praha
Dr. J . Ze man, AÚ Č :,AV prso, Pr aha
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Obr. 22
Obr. 2J
Obr.
Obr.
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Obr.
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25
26
27
28
29
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Obr.
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Obr.
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Obr.
Obr.
Obr,
Obr.
Obr.
Obr.
Obr,
Obr.
Obr.
Obr.

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

A - Čížová, okr. Pfsok (56): B - Čívice, okr, Plzeň-sever (55)
Čížová, okr. Písek ( 56 )
1-4 Dobev, okr. Písek (58); 5 Svat onice, o. Záhoří, okr. Písek (J99o)
Mohylová p ohřeb i č tě v okolí Doubravy (71), Hoatň (122d) a Pašovio, o. Hoety,
okr . Čeeké Bud ějovice (287)
Hvožaany, Clkr. TISbor (1 )J) - mohylová pohřebiště v lese "V Hemeráoh"
Chřeštovice - ev. Jan, okr, Písek (146)
Chřeštovice - ev . Jan, okr. Písek (146)
Chřeštovioe - ev. Jan, okr. Pís ek (146)
Chřeětovioe - ev, Jan, okr. Písek (146)
Chřeě tovice - ev . J an, okr. Písek (146)
Chře š t ovioe - ev . Jan, okr. Písek ( 146 )
Chřeštovice - ev , Jan, okr. Písek (146)
Chřeštovioe - ev. Jan, okr. Písek ( 146)
Chřeštovioe - ev . Jan, okr. Písek (146)
Chřeštovice - ev. Jan, okr . Pí ee k (146)
Chřeštovioe - ev. Jan, okr . Písek (146)
Chřeštovioe - ev. Jan, okr. Píse k (146)
Chřeštovice - ev . Jan, okr. Pí sek (146)
Chřeětovice - ev. Jan, okr . Písek (146)
A,B Chřeštovice - ev, Jan, okr. Písek (146)
1-5 Chřeštovioe - ev. Jan, okr . Písek (146)1 6 Klučenice, o)ao, ffíbram (173)1
7 Kožlí u Orlíka, o. Orlík nsd Vltavou, okr, Písek (191)
Jindřichův Hradec - hrad (156 )
1 Jinín, okr, Strakonice (157); 2-5 Modlešovice , okr, Stralconio• (248)1 6-8
Blehov, o. Zhoř, okr. Písek (17); 9 Kostelec nad Vltavou, okr. Písek (lBJ)
Jinín, okr, Strakonice (157)
Jítrava - Rajmund, o. Rynoltice, okr. Liberec (160)
Karlova Ves - hrad Týřov, okr , Rakovník (166)
Koloměřice, o. Chráětany, okr . České Budějovice (181a)
Kokšín, o. Švihov, okr. Klatovy (178)
Křivoklát - hrad, okr. Rakovník (199)
Laziště, o. Králova Lhota, ~kr. Písek (204b, 1976) - •ídliště z mladAí doby
hradištní mřížkovaně
Laziště, o. Králova Lhota, okr. Písek (204b, 1976)
Laziště, o. Králova Lhota, okr. Písek (204b, 1976)
Laziště, o. Králova Lhota, okr. Písek (204b, 1976)
Laziště, o. Králova Lhota, okr, Písek (204b, 1976)
Laziště, o. Králova Lhota, okr. Písek (204b , 1976)
Laziště, o. Králova Lhota, okr. Písek (204b, 1976)
Laziště, o. Králova Lhota, okr. Písek (204b, 1976)
Laziště, o. Králova Lhota, okr. Písek (204b, 1976)
Lazišt!, o. Králova Lhota, okr , Písek ( 204b, 1976)
Lazifitl, o. Králova Lhota, okr . Písek (204b, 1976)
Lazifitě, o. Králova Lhota, okr . Písek (204b, 1976)
Laziště, o, Králova Lhota, okr . Písek (204b, 1976)
Laziště, o. Králova Lhota, okr, Písek (204b, 1977)
Laziště, o, Králova Lhota, okr. Písek (204b, 1977)
Laziště, o. Králova Lhota, okr, Písek (204b, 1977)
Paseky, o, Tálín, okr, Písek (285d)
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Obr.
Obr.
Obr.
Obl'.
Obr.
Obr.
Obr.
Obl'.
Obr.
Obl'.
Oby.

47 Oldřiobov, o. Dobev, ou. Písek (278)
48 Pí••k, ou. Pí•ek (289b)
49 Blehov, o. Zhof, ob'. Píeek (17), ffeborov, ou. Pí••k (.3.3.3)
50 Miekovioe, ou. Kutn, Hora (242)
51 Radltioe (Soví), oJut. T,bor (.34.3)
52 Raditioe, ok1'. Tábor (J4J)
5.3 Rakov,, ou. Rokycany (.349)
54 1-9 Sk'17, ou. Pí••k (J72a-o), 10-11 Horní Z&hofí, okr. Píaek (114)
55 SarkOTioe, o. Pí••k• okr. Pí••k (.379)
56 Slul Ke•tfan, Cl•• na1ce), okr. Pí••k (J86o)
57 1• 4 St•r4 Keetfany, ou. Píaek (3860)1 5-8 Rohosn,, o. Rovn,, on. Strakonioe
()52b)1 9 Radomyšl, okr. Strakon1o• (.345)1 10 mu-,1loviee, okr. Sh'akonioe
(141b)

Obr. 58 1-2 Pí•ek, ou. Píe•k (289a,d, 1977)1 Palovioe-Hoaty, okr. aeak, Bwlljovioe
(287bil22b,0)1 Xesnaiov, o. Vi11111alioe, okr, a••k' Bu4ljoviet (267) - ao.bylov,
pobfebiltl1 Strakoniot, okr, Strakonioe (.393, 1977)
Obl'. 59 fllínov, o. 1tra, okr. Píaet (404)
Obi'. 60 NlíAOv, o. 1ra, on. Pí1ek (404)
Obl'. 61 Toplleo, ou. Pí1ek (409)
Obl'. 62 Toplleo, okr. Píeek (409)
Obl'. 6) 'loplleo, ob, Pítek (409)
on. 64 1-4 !ebr~ov, o. Zahofany, okr, Pí••k (491)1 5-8 •••lsioe, okr, Pí••k (266a,
1977)
Obl'. 65 linkovy - hrad Potenltejn, ou. PlstĎ-jih (495d)
A !toWf, o. aeakt Bl'o4, Okl'. Kolín (402)1 B z,bofí, o, Jt.r!, OD, Píaek (474)
Obr.
Obl'. 6T A Xalperekl Bory, okr, natovy (167)1 B Kal' ffepodfioe, o, Dobev, okr, Pí••t
(230)1 O Wovf. l>'fd.r, o. Semice, okr, Pítek (272)
Obr. 68 1•3 Praha-Bubene! ()18)1 4-11 Praha 1, Helliohova ul, (J06a, 1977)1 Soleo, okr,
nad, Boleslav (JBJ)
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