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REGISTUACE TER~NfCH AKCÍ (nAhodných nález~, prOzkumO, ab6r0, a,ehrannfob i eyeteaatie•
kfoh YýzkumO), provedených v Čechách v letech 1978 a 1979 (• doplňky pr• 16ta ptedoh6uj1o1),

Jedootli•• zpr,vy jsou řazeny abecedně podle osad nebo obei, na Jejich! kataatr6lnill
území •• n,tezy vyskytuji, Na druhém miat6 ja ou uv,d6ny obce (o .), ke aterfa lokality
podle noYého aprávnfho rozdělení patři (podle Statistického lexikonu obci essR 1965,
Praha 1966), Odkazy jsou uvedeny u lokalit,publikoYantch v literatufe atfidavl pod rftanými n•z•y, u hrad~ apod,MAlezy Y rňzných ěAstech nebo poloh,ch téte obee jaeu odd6laay
a označeny piameny a), b), c) atd,,zatimco r0zn6 zpr,vy o toat6t naleziiti jeou eznaěe•
ny ěielicemi 1), 2), 3) otd,;chronologick6 fazeni uvnitf JednotliYtoh eboi není Yidyoky
dodrteno.

Zkratky a 8Jllboly :
Archeologické odděleni Krajského muzea Yfchedních Ceah • Hradci Kr61•••
Archeologické rozhledy , Praha
Aroh.hht.
Archaeologia hiatorica, Brno
ASM
Archeologické studijní materiály, Praha
Archeologický ústav
BZO
zkratka pro Výzkumy Y Čech6ch, Praha
ČNM
Časopis Národního muzea v Praze, Praha
ČSPSČ (esPS)
Časopis Spoleěnoati pf6tel starotitnoati ěeskfoh, Praha
ess•
Československá společnost archeologick,
exp.
expozitura
!iloso!ick6 fakulta
Frihlieh,J,, Mioh6lek,J., Archeologick~ pam6tky ••• viz Areheelogiek6 •••••it6 paa6tky
v okrese Strakonice, Strakonice 1979
i.č.(in,č.)
invent6rni čislo
JČI(
Jiho teské muzeum ceesk~ Budějovice)
k.
kultura
kat. č. ( č. kat. )
katastrální číslo
k.o.
katastrální obec
Ill
Krajské muzeum
u.ve
Krajské muzeum vfchodníeh eech (Hradea lr6leY6)
J.lfP
kultura nálevkovitých pohárO (eaeolit)
KOMEIT.U
interpretace, postřehy a n6zory n6leEoe, upozorn6a1 aa atarii a6le~y,
vhodnost lokality pro dalěi vjzkum apod.
KPR
lanceltf presidenta republiky
KULT
druh a kulturní zatRzeni n6lez0
k,ú,(ket.úz,)
kataslr6lnf území
Lgl
lengyelek, kultura
LIT
odkaz na jakoukoliv písemnou zpráYu, a,lezovou zpr6vu, publikaci
(i v tisku nebo pro tisk ptiprRvoYanou)
LnK
lineární keramika (noolit)
LOl
pfesn6 lokalizace naleziětě (pomoci souřadnic, parcelních ěi1el)
muzeum
m,č.
místní část ohce
Mich6lek,J,, Frohlich,J. viz Frohlich,J,, Michálek,J,, ArchRologick6 nemovit# re~6tky
v okrese Strakonice, Strakonice 1979
KM
M~staké muzoum
MMP
Muzeum hlavního mě•lln í'r11hy
AO KMVČ
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u drobnfcb n6lez0 popis. u •ltlieh •fakua6 a6kladai iateniaee
N6rodní muzeum (Praha)
M6rodn1 technické muzeum (Praha)
n6lezov6 zpr,va
obec , do jejihof apr6vniho obYodu (IINY) lokalita patfi
n6lezově okolnosti, doba " t r•inf •tzku•u, J•6•• aUnoe,r••P· ••••uciho Yjzkumu, Tjzkum.n, •ezÓna
okres
Oblastni muzeum
Obzor prehiatoriekf, Praha
Oltresni •lastivědn6 muzeum
Pam6tky archenlogick6, Praha
pozemkov, parcela č.

pf. ě. ( pff.r. ě. )

pfirňatk••6 číslo

PSH

Prafakf sborník hietorickf
Pratak6 stfediako et6tnf pam,tkev6 p6ěe a eohran7 pfired7
Prehistorický ústav University larl••7 (Praha)
Region6lni muzeum (Kolin)
sekční čára (okraj aapy)
Se•eročeak6 muzeu~ (Liberec)
Stfedočesk6 muzeum (Roztoky)
•titni mapa od•ozen, l : 5.000
Stfedočeakt podnik pro konzer•aei a ebnena kulturaieb paaitek
st,tni pl6n z6kladniho •fzkumu
Stfedočeakf abornik hiatorickf, Praha
kultura• •ypichanou keramikou
St6tni ústa• p111116tko•6 p6ěe a ochrany pfiredy (Praha)
St6tní ústav pro rekon•trukci pu6tkevfeh •l•t a ebjekt6 (Praha)
Universita Jana Evangeli•tr Purkynl (Drne)
Qněticki kultura
mi•to uloženi nilezu, pfir6atkev6 aebe iavent6ra1 61•1•
11atav teorie a dějin ualni (Praha)
d•tfedni ústav geologickf (Praha)
Vfohodoěeek6 muzeu• (Pardubiee)
Vznik a peč6tky Slevanň, Praha
Yfblr z praei ělen6 Hiateriek6he klubu pfi JCII v Ceakfab Bu•IJa•iaiob
zpriva • vfzkuau
Z6padoěeak6 muzeua (Plzeň)
dkladnt aapa
Zpr6•7 Ca. •polaěne•ti arch1ola1ick6, Praha
Zpr,vy pu6tkav6 p6če, Praha
zanik16 atfedevlk6 oaada
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1. ALBRECHTICE, o. SuAice, okr. llet o•y
1978 - lULT : D.let6nak6 a hradiitni. LOI: Vrch Sedlo (kÓta 902 •), ca 1 u Jifni
od koatela • oeadi, hradiiti. OKOL: Pr6zkum a eb6r 22. 6.1978 (J.Waldheueer,J.Mich6lek).
NÁLEZ : Sbir pfi Jiho•fch. kraj i hradiěti, poblit• Ychodu : 5 zloak6 tuhoYfch n6dob, ěty
fi zloaky maji ••1•16 hfebenoY6n1 - ml. d.lat6nak6. ULOt : M S t r akonice, in•.č. 745.LIT :
l lokalit6 : B.Dubekf, Pra•ik Jitnich Čech, 1949, 325-332,
J.Mtchilek
2. BÁ~f, okr. Praha-Tý chod
1977 -

4

fO

KULT : Kno•izek6. LOK : StaTenilti rodinnfch dolllkO na zipadnia okraji obllllll od J e.č. OKOL : Sbir V.Černého pfi úpraYi
komunikaci mezi ata•ebnimi parcelami. NÁLEZ : 7 zlomkO kno•izak6 keramiky. ULOf:Sttedočeeké muzeu• Roztoky, pt. č. 96/ 78, 1.a. 88803-88809 . KOMENTÁll : Spolu• n6lezy na ppč.
544/10 doklad pra•dipodobn6 rozaéhlejliho osídleni kataatru obce Y dob6 knoYizek6 kultury.
b) KULT : lno•izek6, mladoh r adiětni. LOK: Zépadni okraj obce, • e•ero•fchodni ě6et
zahrady domu čp. 150, ataTebni parcela 223 , pozemkoY6 parcela 544/ 10: ZM 12-24 Praha :
264 - od V a 351 - od J a.č. OKOL : Kno•izak6 kulturní Yr•t•a a popelnico•6 pohfby,
aladohradiitni ko•troT6 pohtebilti, obJe•eno pft etaYb6 domu čp. 150. Syetematiokt z6chran, •ýzkum S ttedočea. muzea 3.8.-31.11.1977. NÁLEZ : 3 knoYizek6 popelnioo•6 pohfby - zacho•6ny pouze epodni čéeti •elkfch z6aobnio, obaahujiof ap6len6 kOetky a mazanici.
60-80 ca moen6 eidliltni kno•ízeké •r•t•a po celé plole eondy, obaahujíof zlomky keraaiky a mazanici. Na jitni etrani eondy 3 kruhoY6 objekty, yyznaěen6 koncentrací aazanicoYfch ker. N6lezy z této YretYy zj il t6ny i Ye Yfplni mladohradiltnfch hrobG. 43 aladohradiltnich hrobň obaaho•alo 47 koatroYfch pohfb6 . Hroby• orientací Z (hlaYa) - V (nohy) byly uloten6 ye akupin6ch a obsahoYal y atf1brn6 a bronzoy6 z6ulnioe, aklen6n6 a J~
taroY6 kor61e, telezn6 octe, ojedin6le ktitek a T6dérko. DfeY6n6 a kamenné oblotenf hr„
b6. ULOf : Stfedoěeak6 auzeua Roztoky. pf. ě . 9/ 78-96/78, ~.• ě. 88700-88802. KOME NTÁň : Dal•
li knoYizek6 oeidleni Je doloteno ebiry na z6padni• okraji aboe : ZM 12-24 Praha : 299 od V a 353 - od J e.6. S1oYanek6 pohfby byly zjilt6ny Jit • ainul6a •teleti na JihoYf•
chod. okraji abce (J.S16ma, Mittelbohaon i• truhen Mittelalter. Praehiatorioa V, Praba
1977, 21). Yfzkuaem Y r. 1977, kterf naYazo•al na aezÓnu 1976, byla prozkoua6na pouze
6iet roza6hleJl1ho pohfebilt•, kter6 pokračuje do z,paclni 66eti pp6. ,,4110 • Yfchoclni•
••6rea da z6padn1 ě6ati eoueedni pp6 . 544/3.
P,Sankot
a)

ce, ZM 12-24 Praha : 264-265 mm od V a 353

o

3. BEDftICHUV svtTEC, o. B6lulioe. okr. Mo•t
1978 - KULT: StfedoYik. LOl: J6dro obce, pozeaek Y t6en6• z6padnia eouaed•t•i koatela, OlOL: Dloubodobf Yfzku• J6dr• oboe BedtiohO• SYitec. K!LEZ : Ja plole n•tdejlibo
teud6ln1ho aidla dokon6ena prY, etapa Yfzkuau, započat, y r.1979 a Y r.1977 pfeděaenl
pferuAenA. DoaaYaclniai aondaai zachycen ptikop, ohraniěuJioi teud,lnf aidlo: pfikop porulil •tarif oeidleni (ze1111ice, J6ma), dato•ateln6 zatia do prYni třetiny 13,etcl. V r.
1978 dokoněen Yfkop , dokuaentace a aondy zahrnuty. Pokra6oY6ní terénních prací Y Bedfioho•i S•itci pl6noY6no na r.1981. ULOf : Aň ~SAV exp. Mo st , č . pt. 1/ 78 .
J.Kl6pit6
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,. BECHYMl, okr . r,bor
1978 - lULT : Sttedevlk. LOl: St6tni t6mek. OlOL : PraTideln, děaat referenta na
sa••~tnich koml•• pam6tkoT6ho • teohniok6he tabetpeěoT6ni t6aku Bachyni. J{L&Z: V reoa
1918 Tlaatni vfkopoT6 pr6oe uataly. Bylo teleno pfedeTli• uaiatlni akuaulaěniob a,drli
óatf edniho vyt6plni z6mku, kter6 projekt pfedpokl6dal T proatoru zanikl6ho koatela aT.
Jifi , Vzhledem t objemu •tkopO (1500 m3 ) by pfi Jejich realizaci dollo k 6pln6mu tni6„
ni oel6 attuaco . N6hredni teleni bylo pfijateln6. Lit : Z čj, 1118/78, 4448/18;BZO 1976-1917 .

1979 - OKOL : Pra•ideln6 účaat referenta na zaaed6nich komtae pam6tkoT6ho a technick6 ho zabezpeěo•tni z6mku Bechyně. NÁLEZ : V roce 1919 ae •tkopoT6 pr6ce nekonaly,pr~
Jedn6•6na byla ot6zta pfedatthoT6ho ar oheologick6ho •fzkumu, tterf bude realizoT6n
y proato ru zanikl6ho ktidla J6d ra hradu, nejapiěe T letech 1985- 86, LIT: Z čj. ,693/79;
BZO 1916-1977 .
T .Dur dik
5. BERNARTICE, okr . Piaek

1978 - KULT: H6Ie•ko•ttt ch poh6r0. LOK : Pole "Ha •kelce", Jifnl od obce, pero. 6.
313. OlOL : S běr. NÁLEZ: Střepy . ULOf: A0 ČSAV exp. Plzeň. LIT: BZO 1975.
P.Rři c há č ek

6 . BEROUN, okr. Beroun
t.'lt 2-r
1978 - a) KULT: Knnhek6 (popř. i pozd. mohylo•6). LOl : "Černf Trch•, Tfkopy pre
intentrak6 aitě, ZW 12- 411 Beroun : 45 111111 od J, 232 mm od Z a.č. OKOL: Z6chrannt •ftkua
j6ay. NÁLEZ : Sttepy, mazanice . ULOŽ : A0 ČSAV prac. Oěkobrh.
• b) KULT : Kno•izek6. LOK: Jifni ••ah n6vrěi "Na ~ibenioi", aoutrom6 pole,ZM 12-411
Beroun : 55 mm od J, 271 1M1 od Z a.ě. OKOL: S běr. NÁLEZ : S třepy, mazanice, koati,ULOf:Aa
ČSAV prao . Oěkobrh. KOMENTÁn : Peeudolokalita! Materi61 doTezen • 1111ofatTia ornice ta
atrf•ky hliníku T Berouně - Hlink6oh (Tzd6len 2 km).
, o) KULT : Knovizsk6. LOK: Jifni piekoTna OSP T Berouně-Z6vod1, ZK 12-411 Beroun:
70 111111 od J, 253 mm od Z e.ě. OKOL: OdTal piakovny. NÁLEZ: Střepy. ULOt: A0 ~SAV prac.
OAkobrh. KOMENTÁn : Si dliAtě zničené těžbou T piakoTně.
,
d) KULT: K. • Typichanou keramikou, ětitarakf •tupeĎ luloT1z•k6 kult., at.d.f1aak6,
atfed . hradiAtni, atředověk. LOK: PlzeĎsk6 pfed~ěati, parc.ě. 130/2, 133/5. OKOL: Vfkop
•odoTodu k no•o•tavbě bytoTek n.p. TIBA. NÁLEZ: Poruěeny Jámy a chaty, prozkoum6na ohata
•tfedohrad iAtni, oatatni pouze yzorkoTAny; střepy, zTif. kosti, mazanice.
e) KULT : ~titarakf stupeň knoTizaké kultury. LOt: Plzeňské pfedměsti, t,padni ok•
raj autobusoTého nádraii u n,p . TIBA a přilehl6 pole. OKOL: Sběr•• Tfkopecb a na poli
po orbě . NÁLEZ : Střepy. ULOf: AÓ ~SAV prac, Oěkobrh.
t) KULT : Stř edověk, noToTěk. LOK: Ulice Na kl6Atefe, proator z6kladoT6 J6ay pro
INToataTbu obytného domu na mi•tě bfTal6 •fcbodni fronty doad T ulici. OKOL: Z6ohrannt
pfedatiho•t •fzkt111 AÓ T lednu- dubnu, zaměfent na prozkoum6n1 zbytk6 zaniklého doaini•
k6nakého t6doTého domu. NÁLEZ: Vfzkum naT6zal na •t•ledky aetÓny 1977. Nebylo možné poatu poTat tradičním po•tupem (z čaaoTfcb d6Tod6), proto byly nejprTe odtlteny tb)'tky de•trukoe ze zdemoloTanfoh dom6, a poté noToTlk6 a renesaněni aouTratT1, ulolen6 T dobl
po z6niku klAAtera, Jil • této f6zi bylo aofn6 T hrubfoh rysech zrekonstruoTat p6derys
zaniklfch kl6Aterniob at•••b, JeJioht zbytky zOataly pe bagroT6ni zaoboT6ny T hl. a•i
2 • od po•rcbu teré nu . V z6kladoT6 J6mě o roza6rech 20 x 50 • J••e běh•• •fzkuau prezkoumali torzo stabilního kon•entniho chr6mu z l,pol. 14.atol., proator obdélné aakri•tie z t~fe doby, •fchodni ě 6at p6Todniho konTentniho chr6111U (pozd6ji kapitulní afnl)
z poč. 14.•tol. a zbytky Týchodniho ramene klauaury. Ve zkouman6a proatoru •• n6m pod„
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filo na nlkelika ai•tech zachytit •uperpozici zahloubenfch objokt6 z 2.pol. 13.•tol. •
kl61tern1 z6•taTbou a ae atfedoT6kfa hfbito•••, kterf doproT6zel obl zkoumanf eatr61n1
•ta•by. z doby po ziniku f6doT6ho doau poch6zeji zbytky zahloubenfcb •frobntch objoktG,
z nioht nejl6pe zaohoTa16 polozemnioe •krb•••• pietou T •ouaed•t•i porulila zdiTo
ryohodniho z6Tlru atarli aakr6lni ataTby. Tyto objekty pocb6zeji z 2.pol. 15.•tol., tj.
z doby, o nit z pi•e11111fch pramen6 Tima, te na kl61tefiit6 zaěala pronikat •6•t•k6 z6ataTba. Pfi tětbě aateri61u z pro•toru z6kladoT6 J6my nebylo motné podrobněji zkoumat
ničen6 pozdnl atfedoTěk6 a rene•aněni objekty, pfe•to z J6my 1/ 78 byla zi•kAna p6kn6
kolekce kuchyĎ•k6 keramiky a kacbld z konce 15. a I.pol. 16.atel., do nit patfi i n6lez
unik6tniho roho•6ho kachle• reliéfní •fzdobou (hrněif a konT6f ?). Po dokončeni •fzku11\l byly Tiechny objekty, Těetně zděnfch kl6Aternich z6klad6 zničeny. ULOt : AO ČSAV pracoTiltl Praha. LIT: P.Soaner, Dominik6nakf kl6Ater T Berouně, Archeol ogie hi•torioa ,,
1979, 43-54. lOMENTÁň : NZ T archiTu Aň T Praze. čj. 640/78, 6835/78.
P.Bfioh66ek - P.Sommer

f

1979 - a) lULT : Ml.d.bronzoT6 0 knoTiz•k6. LOK: Pole na akal6oh nad telez. n6dratim, ZM 12-413 Kr61GT D•ňr : 14 111111 od S, 198 mm od V a.č. OIOL :S běr po orbě. NÁLEZ :SttePY• ULOt: !0 ČSAV prac. Olkobrh.
P.Bfich6ěek

~
b) KULT: SttedoTěk. LOK: PlzeĎ•k6 pfodm6ati 0 poblit TyrAo•y ul., ě.kat. 143/1: ZM
12-411 Beroun: 248 1111 od V a 4 11111 od J a.ě. OIOL: PlanfroT6ni ter6ou po deaolioicb. K!LEZ: Buldozeriata upozornil na pruh zpr6chniT616ho dfeTa. Jednalo•• o pozOatatky potrubí T délce 430 cm, 50-70 cm pod p0Tod.ni• teréne•. Zacho•aly •e pouze 2 tolezn6 apoJo•aoí ě16nky - "kracl•R, • 12-13 cm, lifka 6-7 ca. ULOt: OM Beroun, pfir.ě. 443/79. lOIIENTÁl1 : Je nejiat6, zda Je aotno apojo•at tento n6loz •• attedoTěkf• •odoTod•• z RiJo•a
(dnea Jaro•a) do Berouna - prYně doloten k r. 1510 (Purkai•tro•eki regietra, liet 25).
VodoTod procházel ptiblitn6 miaty nálezu, pfe•n6 traaa Tlak zn6ma není. DatoT6ní a interpretaci n61ezu ztětuje Jelt6 okolnoat, to atejnfm zpdaobea, Jakf byl pozoroTAD na
zkou•an6m objektu, bylo zhoto•o•áno potrubí jeAt6 na poě. tohoto etolet1 (Tfpo•6a pamětníka z Drozdo•a, okr. Beroun). Z df1•6JA1 doby Je• OM • Berouně 66at dfo•6n6ho petrubi, nalezeného• bl1zko•ti domu U tt1 korun• Palaok6ho ul. T hiatorickf• J6dru
aěata.

c) lULT: Ko•o•ěk 16.-17. atol. LOl: Ka PlzoĎak6 tfid6, pfed budoTou OHV.ZM 12-,11
Beroun: 247 11111 od V, 22 m od J a.ě. OlOL: Pted6no dělníky, pracuJioiai na 6praTi TozoT•
ty. KálozoT6 okolnoati ani pfeané miato nAlezu neznA••• NÁLEZ : Malt •oubor attopd • ně
kolika typickfmi zlo.ty berounak6h• zboti, kterf byl 6dajně •ybr6n z •itliho 11DotatTi.
K61ez Tlak byl blálen • tako•ta zpotděnia, te Jit nebylo aotn6 pro•6•t dalli prdzkM••
ULot: OM Beroun, pfir.ě. 447/79.

'

V.Matoulek
o

7.

DVUR, okr. Beroun

'

1978 - KULT : Neolit ( vypiehan6 keramika ). LOK: U 1. ZDŠ ěp. 292• ZM Beroun:
418 - od V, 162 - od J a.ě. OlOL: Z6ohrann6 akce autord T proběhu dubna a kY6tna
• aiatě prdkopd TodoYod.ni pfipojky a Todeaí olektfiny do no'Yfcb bytoTok. NÁLEZ: Zamif•no a TzorkoT6no 5 objekt6 (ě. 1/78 - neolit, 2/78 - Stl • pfiaiai Lill, 3/78 - Jako ptodchozi, 4/78 - neolit. 5/78 - Stl. ULOf: Expedice Bylany, okr. lutn6 Hora. LIT: 1'17 archiT
A~ Praha 6J. 3957/79. lOIIENTÁff: Jde o neoliiick6 aidliltl,zn6a6 Jif z dfi•JJlioh n6laz6
A.lnora a Sl.Vencla (arobi• AÓ Praha 6J. 7016/47, 5259/76).
P.Bfioh66ok - J.Rult
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8 . BEROU N - Ll ŠTl CE, okr. Beroun

•

1979 - lULT : Prav!k. LOl : M ě etaké akladiětě odpadkO "iidovak, rokle•, ZM 13-413
1r,10v Dv0r : 10 ffl8I od S, 1,0 mm od V a. č . OKOL: Sběr. NÁLEZ : Sttepy. ULO!: A0 ~SAV praeoviitě Oěkobrh . KOMENTÁn : Ma Rkladiětě odpadků byl mnohokr,t odvezen mater1,1 ze staveb v Beroun ě a množA tvim prav~ ké keramik y (Od neolitu do d.timaké).
P .DHch6ček
9. BEHOUN - ZÁVODÍ, okr. Beroun

1978 - a) KULT : Ma gdalenien, k. 8 line6r. a vyp. keramikou, eneolit, únňtick,,
aohylev,, knovizRkA, pozd. d.lat~nak,, at. a ml. d,timak6, att. hradiětni, LO~: Parc,č,
581 / 1, 581/ 13, 598 /2 , 581/ 11, ~0 / 13, ~0; 1,, 580/ 4, 580/ 11. OKOL: ZtohranRj výzkum pfi
atavbě dálničního a1oatu. NÁLEZ: Zji~t~no velmi intenzivni oaidleni, viee než 200 objektO (včetně kOl . jam) na ploěe 12 arO. Nejvýzn&11nějěi n6lezy: chata kult,• 11ne6r, kerU'likou, výrobní objekt pozdně mohylové kultury, tzv. knUeci hrob 8kupi11y Leuna-Haaaleben. ULOZ : AO CsAV prac. Oěkobrh.
~
b) KULT : k. • vypichan~u keramikou, knovi11ki, at. d,timak,, at. d,hradiětni.LOl:
Parc.č, 122 7, ~g6/ J ~ . OKOL : Ptest~vba domu a úpravy zahrady. NÁLEZ: Střepy, zvit.koati.
ULO! : A~ tsAV prac. Oěkobrh. lOM&NTÁn: Ptedtno majitelem.
~
c ) KULT : Ml. d.hronzová, ětitarský stupeň knovizaké k. LOl: Para. č, 591/5. OKOL:
Výkop pro kanalizaci pti pfeRtavbě ttidirny vajeo. NÁLEZ: Poruěen, ohata a pec: ettepy,
aazaniee. ULO! : A~ ČSAV prao. Oěkobrh. KOMENTÁA: V r. 1979 poruAena dalěi pec v blizkeati vf7\t11111u Hl7~. poll dn.-~ni v1>zovkou lze ptedpokUdat baterii peci.
P,BHch,ček

~

10 . BEZE HOVI CE, o. SudoměH u

u Bechyně, okr. r,bor

1979 - KllLT : Nsurfen6. LOK: Ostrotna, leao Chro~kov, na lev6~ bfehu Lufniee,
1600 m ZSZ od obu (01H1vn#!ni). OKOl,: hrénní pr1hk.ua1 referent.a Jl.8.Hl79,NÁL.EZ: (1stroi•• pfepat enA z emilfm velem vf ě ky kolem 1 m a mialy ai 10 111 ěirokfm. Vnittni strana valu
je zna č n~ nepravideln6. 15-20 m pted valem je ~řikop ěirekf kolem 4 m a max. 2 m hlubeký. Mater1,1 vybraný pti jeho hloubefti byl nepochybně poulit k naayp,ni valu, Val dlou··
hf ptes 200 • ahr6nil ptistup na ostrožnu od jihu. Na dp11dnf.~ ltanei ae čhtečni et6či
k severu. Povrehovf aběr v lesní Altoloe uvnitf opevněn{ přinesl n6le~y zloakň noTověk6
keramiky a jeden pravdApodobn~ elovenakf atfep. Charakter orevnonf av4dč1 pro vzaik
nejapiěe ve atfedov~ku č i novověku. ULO!: U autora Epr6vy, LIT : J.L.Pič, Starož. Ill,
1909, 369.
J .Frohlich

19 7~ - ~ULT : D. halštatRká (1), ~1>hyla. LOK: Lea NodAliět~, 1000 m ztpadně od
ko1 tola v ob c i, 500 m SYS od vrcholu vrohu NeděliětA, ppč. 311/2. OKOL: Prňzkum 11.8.
1978 . N~t El : Mohyle prokopané ve atfedu,pr~•. asi 10 x 12, v. 0,7 at 9,9 m,ULO!: P11trně z tf t ,• ~o hy lJ n Al~ ~Y v M V o dňan y , aine, LIT : J,Mieh6lek• J ,řr~hlich, Archoologick~
pamAtk y . . , , lllHl, !li ,
J.MichUek

ll

~

12 , BLANICKA . o . St runkovic e nad Blanici. okr, Praohatiee

1978 - KU LT: NegativnJ zjištěni , LOK : Ostr•tna "Hr6deče k" . ebt6kani Zlatým po t • ke•. 500 mna jihozipad od Či chtio, na ppč . 709 , OkOL : Povrchový prOzkum autora z pr6vy
28 , V, 1978, NÁLEZ : Podle litera tury zde měla ativat tvrz. la nivrěi vlak nejaou patrn6
tldné stopy po opevn ěni č i jinfob objektech. LIT: Marei.F. - Sed l ič•k,J., Soupi• paa6tek
hiatorickfeh a uměl. v král. českém 38, pol . okr. praehatický , 1913 , 30 (lokalita Čicb 
tioe).
J . Frihliob
~ 13. BLATNÁ. okr. Strakonice

1978 - KULT : Mezolit (7). LOK : Ca 200 "' severovýchodně od ml ýna Lapa č. na l•v6a
btehu tičky Lomnice. ppč . 344. OkOL : Povrchový sběr autora a J , Fr ohlicha dn• 27 . 5. 1978.
I.ÁLEZ : 1 kus štipaaé industrie, světle žlutý. a č ásti povrchové kOry , retušovaný , délka
34 mm . ULO! : U autora zpr,vy.
J , MicbUek

0

14. BLATO, o. Mikulovice , okr. Pardubice

1978 - KULT: ťnětioki. LOK : Cihelno,parc.č. 60/ 1. OKOL : Ziohrannf vfzkum. Ml.LEZ:
Y jižní •těně cihelny zjiitěny 3 objekty s nepočetným keramickým materiilem (aidliit6).
ULO!: M Hradec KrUové. LIT : Zprnodaj KIIVC v llradoi KrUov6, TI, l , 1979, 9.
V. Vokolek

' 15. BOHUNICE, o . Tvrzice, okr. Prachatice

1979 - a) KULT : Pozdní d . halitatski. LOK : ~ ktitku, severaě od osady ; 1M 22- 342
Velyně : 140 mm od J a 60 lllll od V a.č. OlOL: PrOzkum 21,4. 1979. KÁLEZ: Stfepy (ze žtrovýeh hrobO ?) , UL01 : A0 Cs AV exp. Plzeň. pt.č. P 43/79. KOMEN.TÁA : PatrnA hroby, vytržo aé vfplaě. zničeno orbou.
O b) KUI.T : Pravěk , atypický. LOK : Návrěi mezi potoky,západni okraj oboo; ZM 22-342
Volyně : 120 mn, od J a 72 mm od V s,č. OKOL: PrOzkum 21.4. 1979. N1LEZ : Stfepy, atruRka ,
ULO! : Art ČSAV exp. Pl z eň. pt. č . P 44/79, KOMENT1A: Sběr po orbě.
~

P .Bi'ichAček

e

16. BOHY hrad Kl!AŠOV. o, Kozojedy. okr, Plzeň- sever

1978 - KULT : Sttedověk. LOK : Zficeniny h1Adu Kraleva. OKOL: Spolek pro zichranu
hradu Krašova se na AO obrátil se t,doati o provedeni dalěiho vfzkumu na hradě v aouvislosti • pokračujieimi z6aaby. N1LEZ: Přestože pokrač•v6ai vfzkumu hradu, stále těžce
po~ko~ovaného "eusměrnitel.nými zisahy spolku. by bylo velice f6douci. nebylo jo mo žao
z kftpacitnich d~vod~ realizov a t. Byl vzn c ~on potadav•k sledováni praei a včaan6ho upozorňováni na ptipadné ndlezy.K fádn~mu t,k ovému upozorn~ni věak ji! aedo š lo. LIT : Z č j.
6 6 4/ 78 , BZO 1976-J.977 . KOMEMTÁA : V roce 1978 hyly práce v ter6nu vzhledem k jeji ch pro blemati č nosti. nejen z a rcheologickéh o hl ediska . prakticky zastaveny.
T. Durdík
~

17 . BOBEeNI Cé, o. Cit ovA. okr, Písek
107 ~ - KULT : Mezolit l?),novovňk . LO~ : Polní tral U Chvojiny. 700 • na aeverový-

e hod od

knpličky

v Borei'nici. 250

m

(\t- (l L : l' o vr r, hnv/o s l>i'ry a u tora zprhy

od ll'!vého
v

r .

J !' i1

l> řehu

„

Otavy.na ppč.84, preti chatě č p . 98.
1978, Nlu:z : Štipan6 kH1enn, tnt1 u 11 t ríe
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(• aal6• mnof•t•i) a noTo•ik6 pazourkoT6 kfeeadla. DLOŽ: AÓ ~SAY prac. Praha.
~

1979 - a ) KULT: Mozolit (?), ejodia6lo. LOI: Na poli pp6 . ,10, na JibeTfohedat
lpioi oe~rozay aad leTf• bfobe• OtaTy, 1050 • J.JV od kapli6ky T Bore6aiei. OlOL : PoTr•
ehoTf eb6r autora apr6•y 11 . 4. 1979. NÁLEZ: ~tipiaka led6ho eilosu, d. 10 - · ULOf:AG
tSAV prao . Praha.
b) KULT : Mladf paleolit, aozolit. LOK : Pole pp6. 410, ca 800 • JihoTfchod.nl od
kapli6ky T Boročni•i . OIOL : PoTroheTf •b6r autora zpr6yY 29.10.1977 • 9,2.1980. NWZ:
la nahu na plole ca 600 a 2 nalezono 27 ku•6 ltipan6 kaaonn6 indu•trie, af na jedillo•
TfJiůu patinoTan6. Aai 60 • odtud, pfimo proti ohati čp. 108, nalezeno 5 ka•6 nepatinoTan6 induatrio, patrni aozolitiok6. ULOŽ: AÓ t8AV prao. Praha.
c) KULT : Stari1 - atfedn1 doba bronzoT6, noToTik. LOl: 500 .a Tfchodni od Boro6nioe, na poli ppč. 77, oa 150 • jitni od chaty ěp. 98. OKOL: PoYrohoTf •b6r autora ·
zpr6yY T k•itnu 1977 - 3.5.1980. NÁLEZ : Zloaky n6dob (n6kter6 pfop6lon6 T ohni) a •podni 66•t •6loo•it6ho z6Tafi. Na t6fo parcelo nalezeno noToT6k6 pazourkoT6 kfoaadlo.ULOŽ1
Ieraaika M Piaek; ktoaadlo AO ČSAV prac. Praha. IOIIENTÁA: Patrni jde o jeden z bod6
aidliltnfho z6zemi hradilt6 u Vrcovio, •zd6len6ho 2700 ••
J,Frobliob
~

18. e0Af10VY, okr. Klato•y

1978 - KULT: Neurčena. LOK: Vrch H~rka, ZM 22-311 lolineo : 195-205 - od Z a
1,3-154 • od S a.č. OlOL: Pr6zkua po upozorn6ni l.ŠToce z Chli•toTa. Lokalita zap•ina
T aeznamu pam6tek SPPOP jako hradilti III. kategorie•• znatolnfmi Taly. NÁLEZ: lobyly
aJiltiny i6dn6 Taly 61 etopy Jak6hokoliT oafdloni. LIT: Z 6J. 277/78 Plzeň. IOll!NT.ll:
Kobylo zjiltino nic, oo by potTrzo•alo osiatonci hradiitl nobo hr6dtu.
P.Braun, F.Frfda, D,SoukupoT6
Q

19. BOSEA hrad VALEČOY, okr . Ml.BolealaT

1979 - IULT: SttedoTik. LOI: Plotina pfedhradi jihoz6pad.n6 od •kalniho blota
• pal6oe• (DOT6 ztizoTant OToont •ad). OIOL : PoTroboT6 •biry pfi zfiZOTÚlÍ OToon6bo ··du (po orb6). NÁLEZ: OpakoTanf•i abiry po dToji orbě byl z1ak6n po6etnt keraaiokt „tori61 (fragmenty uAdob a kaohl6) a zlollky feleznfoh pfedllit6 (podtoyY, nofe, bl'eb6), poch6zej1o1 z 15. - 16.•tol. ULOŽ: Budo pfodino auzeu T llniohoTiHradi~ti,
P.Chotlbor
20. BRANDfS NAD ORLICf hrad, okr. ň•t1 nad Orlici
1979 - IDLT: StfodoTik. LOI: Zficeniny hradu Brandt•• nad Orlici. OIOL: PoTroboTf pr6zkua 25.8.1979. RÁLEZ: Hrad byl zaloten T druh6 pol. 13,atol. Jde o tftdtlnoa
di•pozioi •• dTiaa pfedhradíai, z nichf druh6 •nad bylo opatfeno ltitoyou zdi. Vla•tni
J6dro bylo ailni zminino •ladiiai, anad Jit reneaančniai 6praTui. V t6to dobi byl takf
parkiD, J6dro obihaJ1o1, zaklenut a zainln Te •klepy. Vzhlede• k nepfizniT61111 po6a•t
byla zaaitena pouze aituace eklep6.
T.Durdik

" :u. BRDO, okr. Ji61n
1978 • IDLT : StfedoTit. LOK : D čp. 60 , OIOL : Pfi 6praT6ch ter6nu, NÍLEZ 1 Kalezene nikolik zloůd kaobl6 z 15. - 16.•tol. ULOŽ : M Hradec IrAloT6.
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22. BRDO, o. Manětín, okr. Plxeň-aever

f

1978 - lULT: lnovi1ak6. LOK: Na branioi trati Na Hrobioh a Na Pfeali6k6oh. OIOL1
Syatematiokt vtxkum: a) dokončení vfzkumu plochy akryt6 v letech 1976 a 1977, b) zjilÍo-

vaoi eondy nad kruhovfm objektem, zjiětěným leteckým sn11111tov6nim. NÁLEZ: a) čtyfi i6rov6
hroby a jeden kostrovf, Hroby 31 a 32 tvofí dvojici hrobň vz6Je111Dě ae dottkajioioh, z
niohi Jeden Je žárový jámovt a druhý popelnicovf. Popelnioovt je i hrob 2(, č. 23 byl
uložen ve vfběfku větliho objektu. Kostrový pohfeb byl v hluboké obdélnikovité hrobové
j6aě vyložené kameny. Obaahoval amforku, mísu a bronzovou jehlici . loatra ae nezachovala, polohu těla zji&til ing Soudný fosfátovou analfzou. Na té!e ploše bylo prozkoum6no
rozaáhlé iároviětě a někol ika ohn iAti a větěi počet objektň s vypálenou zemi, které obeahovaly jen nepatrné množství knovf7.ských atfepň. Objekty byly obd6lnikovitého tvaru,
čaato kryty bfidlicovými deskami, nebo byly kruhové se soustavou kňlových Jamek pfi obvodu i uprostfed, b) Nad kruhovým objektem, který se rfsoval na leteckém animku jako
evětlf pruh, Lvot ic í výseč kruhu o , ca 4C m, byly provedeny do kti!e dvě sondy, 3 • liroké. Sonda B hyla kro m ě několi k a kůlov ých jam bez nálazO, v sondě A byl asi uprostfed
kruhu odkryt jeden popelnicový hrob a v míste ch pfedpokládaného prt\běhu krnhu byl napl'ič
aondou podélný objekt.vyplněný propálenou zemi a Rpálenými kameny. ULOŽ: AÚ CSAV prao.
Praha.

e
1 e 79 - OKOL : Pokračování systematíckého výzkumu. Plošnf odkryv o rozměrech 20x80a
nad severní polovinou kruhového objektu. NÁLEZ: Osm popelnicových hrobň ve dvou skupinách. První skupina se třemi hroby (28, 30, 37) byli! v jihozáp. rohu zkoumané plochy a
pfimo navazuje na pohfebiětě. Ostatní hroby jsou uvnitf ptedpokládaného kruhu, kterf je
oddělen od pohřebiště 25 m Airokým pásem bez hrobů. Tyto hroby byly, • výjimkou hrobu
36, uloženy na povrchu podloži, takte byly veaměa silně poruěeny orbou. U hrobu 38 bylo
jílovité podloži do okruhu ca 6 metrů propáleno. Průběh kruhového objektu je v západní
části vyznačen soustavou kňlových jamek, které navazuji na obdélníkovitf útvar v severní části, dlouhý 3 m. Dále východním směrem byl zachycen těaně pod ornici páe, slof.enf
ze souběžně uložených trámů, mezj nimi! byly tidce kůlové jamky. Kruhový objekt se zatím jeví jako nadzemní stavba. ULOŽ: AÚ CSAV prao. Praha.
O.Kytlicová
f) 23. íl~EVNICE hrad RONOVEC, okr. Havličkův Brod
1979 - KULT: Stř edověk, LOl: Zříceniny hradu Ronovce. OKOL: N6větěva lokality
apolu s pracovníky Okresního muzea v Havl. Brodě dne 9.8.1979. NÁLEZ: Zaj1AÍov6ni zbytku hradu Ronovce _provádí vlaativědný kroužek z Dolní Krupé pod vedením J,Čapka již řftdu
let a tyto práce jsou prt\běžni sledovány. Oproti stavu, konstatovanému pfi poeleda1 Rávětěvě doělo pouze k jediné terénní změně, a to v proatoru vedle zachované miatno ~ti
paláce, kde se pti klučeni pafezt\ ukázalo zdivo prdjezdu. Členové kroužku pak v tomto
prdjezdu vytěžili destrukci. Nálezy takto získané jaou epolu s oatatním materiálem uloženy na z6mku v Dolní Krupé. Pracovnici kroužku se v aoučaané době věnuji zabezpetováni
zdiva paláce, které je •párováno, vypadlé části doplňov6ny a koruna zdiva zabezpečována,
V této činnosti spolu• odstraňováním vegetace budou nadále pokračovat. Dnl§f výkopy
ji! prováděny nebudou. AÚ podnikl rovně! kroky k odstraněni stromků, vyaá~ený c h v hrR~ nim areálu na počátku 70. let, které jit bylo požadováno dtíve. ULOŽ: Zámek v Dotni
Krupé, LIT: Z čj. 5383/79; BZO 1972, 1973,

T.Durdik

H

I
I

tf 2 4. mlEzf. okr. Strakonice

1978 - KULT: IHHe neurčena. LOK: :-.eurozAp. okraj leaa Na borku, 1150 • jiho•tohodn6 od obce. ppč. 1704 (rýtoviAtě). OKOL: Prózkum a fotodokumentace 29.,.1978.NÁLEZ:
Skupina poruAených ~~jpů, ARi 150 m znpadn~ v men~im le•iku ~topy dnlšich eejpO; 500 m
východně zlatodoly ( t,nr hty) n11 ppi'. 1704. llT: J. Krat ochvil, TopografickA mineralogio
Čech, díl I, 6 4 (B ě lčiro), díl VIJ. J5 (Újezdec); J.MichAle~-J.Yrohlich , Archeologické
nemovité památky v okrove ~ trskonice 1979, 55.

I

I

I
I

J.Frohlich - J.MiohAlek

I

!lllEZ I NA . oJ.. 1·. il okyc11ny

I

1979 - KULT: S tředověk. LOK: Při hráz i rybníka, ZM 12-33 Plzeň; 72 OVIi od V a
143 mm od S t1.č. OKOL: S běr pti terénních úpravAo h, předán o ,J.Mertlem z Btezin::,. NÁLEZ:
Kerllmickt\ z l omky. Ul.01. : .\Ú ČS AV ex r. 1'17.<1Í1, č. pl'. 81/ 79. LIT : Z čj. 650/79 Plzeň.

I

I

r.nraun

I
26 . nAEZNO , okr.

l.n1111y

I

1978-1 979 - KULT: Pozdně lengyelský horizont, únětická, slovanek6. LOK : Vých. od
obc~ na kraji tera ~y Ohfe, ppč. 1344. OKOL: Sys temati cký • )zkum a pr~zkum, pokračov6ni
22 , 5.- 14.I0.107 t- , lll . '.". .- 31.I0.Hl79 , r:.\t.E7. : Výzlrnm provárlěn ve v ých . čátl ti naleziště
(odkryvy VII /7 , VII1 /G n Vlll/7). Odkryta ve lk á kůlová chata 99 , l li cho b čfo ík oviUho tvaru, orientovan ~ SZ-JV, patříc• pozdně lengyelskému horizontu vypichoné kultury a jámo•t
komple• 803 , hliník z t éhož období, nálezo•6 poměrn~ bohatý : miska, části nádob na notce, zdobené zlomky , část mramorového náramku. Onětické kultuře pattJ stavba 100,orientovaná Z-V, široká 6 , 80 m. zachyce na z atím v délco 21,50 m, pokračuje dálo směrea k vtchodu . V jej í ji tni stěn~ mezi kůly byl nnlezen pohřeb velmi mal ého ditňte (hrob CXXVII)
v. ritu,lnim uloženi a vo shodné Z-V orientaci jako chata.Ze sl ovan sk ého obdobi (O.stol.
n.l.) byla odkryta poloze,1ice 98 s ohništ~m v jihozápadni části ohjektu, blit• •ttedu.
ULOŽ: A0 ČS AV, výzkum Rtezno. LIT: Závěr. zpr,vy AŮ čj. 8536/78, 7883/ 79. KOM.ENTÁA: ·Dň
ležité n,lezy z období pozdně lengyelsk6ho horizontu; doplněna skupina lichoběinikovfch
domó, zjištěných v předchozích sezóná ch o další půdorys. Mimořádn ě pravidelná, velká
kOlo•A chata ún ě tick é kultury je za jímavá ná lezem pohtbu dítěte. Umíst ě ni pohtbu, jeho
orientace a dále analogie k situaci pohřbu malého dítěte u únět. chaty 64 ukazuji totif
na souvi•lo•t pohl'bu a domu. Sl o•anskA polozemnioe je ••ou izolovanou polohou pti vrcholu •vahu, vzdálena vice ne •. 100 m od nejvýchodnějiiho objektu slovanské zástavby na
úpatí zmíněného svahu, důlefitá pro poznáni •truktury slo•anskýeh rovinných osad.Na vf··
zkum jsme navázali aondáfnimi rfhami, provedenými etrojo•ě, jimiž byla prozkoumAna plocha dál e na východ od odkryvu a zjištěny v ni stopy ohjektO neoliti ckých a starobron7.0-

I
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vfch.
I .P leineroY6
BUDEČ viz KOVÁRY, o. z,kolan::,, okr. Kladno
~

27. BUDIHOSTICE, o, Chrtin, okr. Kladno

1979 - KULT: Kno•tzsk6, Atttaraký atupeň, k. bylan•k6. LOK : PrOkop pro plynovod.
OKOL : l6ohrann, akce. NÁLEZ: Na z,klad6 dohody se Stte doěeekým muzeem• Roztokách hylo
v rýze pro plynovodní potrubí zam6teno a zdokumentovAno na 50 objektň. Odebrány v2 o rkv
pro datováni. Jámy rňzného typu, nejméně 2 oolozemnice bylanské k. Materiál i s dQku •••taci pfed,a K.Preuseo•i z Pedagogické fakult:, v Brandt•• a.L., kterf t po•éteni AÚ

I
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I
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ČSAV zah6jil na lokalit6 záchrannf vtzkum. ULOt: Zatim M Velvary. LIT : Cf. zpr,vu
l . Pr•u•••· lOMENTÁ~ : Lokalitu jit pfedti• •ledoval v.černý, tehdy pra covník M Roztoky.
06letit6 lokalita pro •ledováni vztahu ititarak6 a bylanek6 k .

M.Slabina

\

28 . BUŠTtHRAD, okr . Kladno
1978 - KULT : Prav6k bliie neurčenf. LOK : Vfohodně od •amoty " Bouchalka H, ZM 1 2-232
157 mm od Z a 131 111111 od J a.č. OKOL : Pfi ze111Dích prac ích na vfstavbě a i lnioe

Buět6hrad :

1/ 7. NÁLEZ: Na vyvýien6 poloze proiaty tfi jámy, zahloubené do jíl ov i t é ho podl et í • velice chudým materi6lem, kulturně blit• neurčitelnt~, ale spolehliv ě pra v6kfm. ULOt: A
U
ČSAV prac. Praha. LIT: Z č j. 6429/ 78.
1979 - KULT : Laténská. LOK : Severových. od obce, ZM 1 2-23 Kl a dno : 141 111111 od S a
150 11191 od V a.č. OKOL : Poruieno výstavbou ailnic• 1/7. NÁLEZ: Prozkoumána č6at •idlilti
z doby laténské (LT C). 10 rozs6hlejAich •ídlištnich objektO, mj. t6t zlomky t eleznfch
spon. ULOŽ : AÚ ČS AV prac . Praha. LJT : Z č j. 7437 / 79.

V.Moucha
•

29. nUZI CE, okr. S trakonice

1978 - KULT : Prav ě k ai stfedov 6k. LOK : Rýtovnické sejpy. Vi z 1- 5. OKOL: Prdzkum
6. 5 .1978. NÁLEZ: 1 . Louka na levém bfehu Lomnice, ca 2 50 m severoz6p. od buzické tvrze,
severně od ailnice do Blatné, ppč. 7 24/ 1. Skupina poruiených sejp4, t6m6t neznatelných.
I.IT. : J . Kratochvíl, Topografická mineralogie Čech, díl I, 1957, 204. 2 . Louka na levém
bfehu Lomnice, těsně severně od buzické tvrze, mezi mO•tkem a obci, ppč. 7 22 . Téměř
srovnané nejpy a mě lké jámy. Lit. : YiZ sub 1). 3. Levý bteh Lomnice, 300 m od vý chodního okraje obce až proti ústí Škvořetického potoka, ppč. 4 55/ 2. Ro zsáhlejěi pole rtžo1nických sejpO. porušených vybíráním ětěrkopisku. 4. Pravý i levý břeh Š kvoře t i c kého potoka, VJV od obce, ppč. 466, 546/2 , 547/ 1. Skupina sejpO na ppč. 547/ 1 (levý bfeh potoka) byla zplanfrována r. 1978 pti melioracích, sejpy na ppč. 466 jsou částečně poruleny,
zachovány z~staly sejpy (až 3 m vysoké) v lesíku na pravém btehu (ppě. 546 /2 ).M Strakonice, inv.č. 718 (pravěk až středověk - sb6r ze zplanýrovaných aejpd). Obr. 1 : 3-9.
5 . Oba bfehy tičky Lomnice VSV od obce: a) 300 m aeverozáp. od samoty Buzičky na levém
btehu, ppč. 45 5/2 , b) 200 m severně od aamoty Buzičky na levém btehu, ppč. 4 55/ 4, o)
250- 750 • aeverovýcb. od aamoty Buziěky na prav6a břehu, ppč. 509 : menií akupinky rt-

toYnickfoh aejpO a jam. LIT : J.Michálek, Buzice (okr. Strakonice). Archeologické nálezy
na zničeném rýžovišti zlata, Výběr z prací čle~O Hiat. klubu pfi JčM v Čeakých Dudijovioich, 15, 1978, 208; NZ AÓ čj. 7670/78 (Mich,lek); J.Michálek, J.Frohlich, Archeologické nemovité pam6tky v okrese S trakonice 1979, 55-56.
J.Mich61ek
30. BYLANY, o. Miskovice, okr. Kutná Hora
1979 - KULT : Eneolit, pozdní doba bronzová, d. hradiltni. LOK : Pole

ppě.

219
Ciaburk. OKOL : Povrchový sb6r autora 19,4,1979,

tvofici severových. předhradí hradiště
NÁLEZ : Keramika, pazourková lipka, arpová čepelka. ULOt : Expedice Bylany, okr . Kntná
Hora.
J.Rulf

18
~ 31.

ezf.

okr. PlzoĎ-Jib

I
I

1970 - lDLT: laoolit. LOl 1 Yolikl ek6la. OlOLs Sblr feditele •••• Y.feralbe a
Plaal - Z61at1. pfed6ao. NÍLIZ : e,.t pf••l••u aploltlle kaloYitlbo t•aru •
ea Ypiobft na 101111 a •kapinou Ypiohft na boroi ploloe. aaobo•anl d. ob•odu 50 - (obr.
2:2). ULOf : A0 ČSAV exp. PlaeĎ, 6.pf. 8/79. LITI Z 6J. 850/79 PlaoĎ.

•t•••••• ,,.

I

I

A.Bonol
b

I

32. CIJSICI, o. Tiaperk. okr . Pr aobatioe

I

1979 - lULT: Stfedo•lk. LOI : V lftzku, ZK 22-343 Tiapork: 227 - od V a 147 - od
s a . 6., Jilnl od ooety z CoJ•i• de l foaano•a : ZSO - dehtlrna . OlOL: Sblr rr.§kopke pfl
•lloreoieb (pfoeaae) o prOaa1111 ••iora 4.ll.1979 . NÁLBZ : OkraJ• tubo•foh ••••bai• a•aitf
~ ••htoYitfa potah•••, loaiku tlant poe •••to• Jaou patrni n•••••i atopy ••i•loai (l
66ate6nl •••h•••nt pra•o4blf obJokt o branl oa 9
na louoo no Jihu ••aha po• poro•1••, JblJ, 2 z niah zaplnln6 •poui Yodou. ULol : A~ ČSAV exp. Plzeň. pf.ě. 64/79. LIT1
Z 6J. 445/79 Plzeň .

I

I

•>.

I
I

A.Donal
33. C!RElflCE nad

Loučnou,

I

okr. S•itayY

I

1978 - IULT: Stfodo•lk, linolrni. L~: ffaloziltl na Jiho•fob. okraji •••nioo.
paro.6. 581/1: nal. la, paro.6. 810/1, Jihoalp. od Dal. 1; Dal. lb. paro.6. 810/1• Jilal •• Dal. 1: Dal. a. Jitnl od oboo. poro.6. 103. 820. 821/1, po pra•I •tranl ailaioo
CerokYioe - ~Joadoo: nal. 3. pole• proatoru ...1 bf•• oukro•aroa, lkolou o dolit "byt••oa sl•to•bou, paro.6. 140; nal. ,, ••••rozlp. od oboe, po pr••• atranl •ilnioe. paro.6.
135/2: Dal. 5, pfi •tobodnia ekraJi bty. oiholny, paro,ě. 112. OlOL: Sy•toutiokl •blrJ
aa Jafo 1978, MÍLBZ: ffaloziltl 1 - aidliltl •oluto•I koraaiky (naloailtl bylo aaroatlf),
zi•k6ay ojediDlll •tfipky; naloailtl la - ablr•• zJiltlna klllllllaoo atfop4 (1,.-1G.atoloti); naleailtl lb - naloaon kladi•o•itl upr•••nt k••• nl•troJ, pra•lkf atfopy (patral
•olutoYl ker.) a alkolik aloů4 atfedeYlk6 koruikyJ naloailtl a - •blr•• ai•khJ •tfodo•lkf at noYoYlk6 atfepy, noJatarli n6los7 la• datoYat do 13. atol.; naloailtl 3 • poTrohoyt pr6skua aJi•til •tfodo•lk6 •tfopy (13, atol.) a n6kolik •tfep6 pra•ikfoh; naloailti 4 - na poli byly anato1D6 3 naoran6 objoktJ, na poYrohu nebyl naleaoa 4atoTao1
..torill: nalosiltl 5 - nalezena koruiko •• 1,. atol. DLo!: M Hradec &r6loy6. LIT:
ZpraYodaJ llffe T Hradoi lr6lo•6, ,1, 1, 8.
~

I
I
I

I

I
I
I

I
I

' 1979 - IDLTs Lino6rni. LOls Íal. 1, poro.6. 581/1, ho•podlfakf budoYJ no. OlOLs
Tor6DA1 pr6akua Y li•topadu 1979. NÁLEZ: Pfi Tf•ta•bi noTfoh budoY JZD naruloaa fada
aidliltnioh ebjekt6. Tato atoo nabyla nikdo hllloaa. DLOf: M Hradeo lr6lo•6. LIT1 ZpraYodaJ UITe • Hradci lr6loY6, '1I, 1-2, 2. 10111n.ll11 ZAohramat Yfaku lnado pro•odon na
J•f• 1980.

I
I

I

J.s1,1 - ,.,okolek

I

3,. e1eovICI, otr. PlaoĎ-Jih
1877-1978 • lULT1 StfodoTlk a DOTOYlk. LOl1 Cp. 12. OIOL s Sblr a Yfkopa pro
ataYbu rodinnfbo deůu 6p. 12 ( pf od6ao A.Mor•••••, apelupraoomiko• fSSA) a dodatobf
pr6akmi, IÁLIZ 1 l,r„tokf sloůy (15, - 18. atol,). OLOf1 Aff esAT esp. PlaoĎ, 6.pf.100/TT.
LIT1 Z 6J c 633/77 PlaoĎ.
P.Braun

I
I

I
I

I
I

I

I
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35.

ČEJETICE,

okr , Strakonice

1

1978 - a) lULT : Heur6ena . LOl : 200 • VJV od lele&niěni atanice Čejetice,aeti r1ba pra• ou atranou teleznični trati do Sudoaife, na pp6. 319/1. OlOL 1Poyrcho•t pr6akua autora aprby 9, 10, 1978. NALEZ : MaU elnapiaa dakfeh aejp6, KOIIENTÁA: Sejpy pti
OtaYi seY , od obce Ji! zanikly,
oiěke•

J ,F rohli ch
~

b) KULT : Mladt paleolit(?), poYroho•t ebir. LOl:H6Yrli ca

, oo •

jit n6 od t ele&~

aičaf ataaiee Čejetiee, ppč, 531/ 1 . 0lOL: Sb6r 5.10,1978, NÁLEZ : l čepeloYitf ~lt6p,ay6._
le tedf , • a6deoh•• ••6tle aodr, patiaace a 66atf poYrahoY6 k6ry j6dra, d, 26 - · Obr,

3 : , . ULOf : U autora apr6ry .
J,lliohUek
• 36, ČELÁKOVICE - SEDLČÁNKY, okr, Praha-Yfchod
1978 - KULT : Lat6nakA. LOK : Pole ppě. 78/2, letící aevaroz6p, od obce • poloze
" Na lebk6ch " . SIIO Brandt• n . L., liat 6-8, ca 716,05:1037,45.Na4aofak6 •flka kole• 177 •·
OlOL : Pfi poYrchoY6m pr6zkU11U zjilt6n • liatopadu 1978 orbou narulent aidliltni objekt .
NÁLEZ: Povrchovt• ab6rem zfak6no n6kolik zloak6 alado1At6nak6 karaaiky a aazanice.ULOŽ :
11M Čel6kovioe, pf.6, 107/80, KOMENTÁ~: Aai 300 • aevern6 od nalezilti ae nal6z6 aouěa• ·
n6 koryto Labe, kter6 dfi•e prot6kalo ca 50 • od aiata n6lezu.
J.~paěek
6

37. ČEPAOVICE, okr. Strakonice

1978 - KULT : Halltatak6 at lat6nakA a neur(ena, aohyly. LOI: Viz 1-(,0KOL:Prdzkum
8 , ( , 1978, NÁLEZ : 1. Několik nevtraznfch aohyl na jifni• af JJZ ••ahu leaa Brdo,700-8~0 •
VSV od lapliěky Y oboi, ppě, 395, 2, Prokopan6 a Y ter6nu jit neznateln6 mohyla na bf , val6• poli p.Saace pod jihozAp. oipea leaa Brdo na pp6, 422/1, 600 • VSY od kapličky v
oboi, 3, Podle literatury jedna mohyla• bfY, Piln66kovl l•••• Majitel a61 lea1k6 nikolik v proatoru vfchodn6 at aeverovfchodni od obce. RelokalizoY6no. 4. Podle literatury
mohyly v leae Na kobylnici, t6t Kobyli Trch, ca 1,00 • ••••rovfch, od kapličky v obci,
ReYiznf pr4zkua neproYeden, ULOf: Starli n6lezy z 1.o ltality aub 2: li Strakonice, in•. ě,
34, LIT: B,Dubakf, Pravěk Jitnioh Čeoh, 1949, 264; J,llicb6lek-J,Frohlich, Archeologick6
neaovit6 paa6tky Y okr••• Strakonioe, 1979, 18-17.
J,Prohlich - J.Mich,lek
38. ČERNfTICE, o.Milovice, okr, Strakonice

~t 1978 a) KULT : Neuraena. LOl: Pra•t bfeh feky Volyňk1, 1600 • SSV od iele1niěni
atantce Malenice, pp6. 315, OlOL: Pr6zk1111 28,4,1978, KÁLEZ: Skupina aeniich porulených
aejpft. LIT: J.MiohAlet-J,Prohlioh, Aroheolo1tck6 neaoYit, pa•Atky • okr••• Strakonice,
1979, 56.
J,llich'1elt
e b) KULT: PraTik. aohyly . LOl: Lea BultoYec, na lirii• bfbetu n6vrl1 aezi kÓtaat
595 a 601 •• ppě. 738, 742 a 743/1. OlOL : Pr6zkua 19,8,1978, NÁLEZ: Skupina ••i 8 zaohoYantch i poruienfcb achyl, 500 • aeveroz6padni od tlohto aohyl akupina aloYanaktcb
aohyl (R.Turek, S1ovanak6 mohyly Y ;ttnicb Čech6cb, 1958, 10), ,so • aeverových, dal ii
akupina aohyl na vrcholu n6•rli, regietroTan6 A,Benelea a P,Bfich6ěke11 , LIT :J.MichUek
- J . Frohlich, Archeologick6 neaoTit6 paútlty Y okr••• Strakonice, 1979, 18,
J.Frohlich - J.MichAlek

I
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I

1979 a) KULT : Pozdní doba balltatak& . LOI : la TeJTezoi , pele TfobedJII od 09ady 1
ZM 22-3•2 Volyni : 176 - od J a 235 - od Y a.6. OIOL : Pr6zk1111 15.,.1171. RillZ: Stfopy
afdliltnf . ULOf : Aff ČSAV osp. PlzeĎ, pf.6. P 18/79 .
~ b) KULT : Pra•lk, atypiokf. LOI: Oatr otna nad YolyĎkea s6padnl od ailnioo do Ma lonio ; ZM 22-3,2 Volyni : 1,8 ai od J a 187 - od Z a.6. OIOL : Pr6skua 11. , .1111. NilBZ:
Stfepy, ••zanioa. ULOf : Aff ČSAV ••P• PlzoĎ, akartoT6.Do. lOII.B1'T.tJ1 : Sblr na bfTal6a poli T
okolí kÓty 532 •. t6alr zniceno lo••••

I
I

I
I

I
I

P. Bfiob66ok

39.

ČERHOVICE,

I
I

okr. PalhfiaaT

I

1978 - KOLT: Stfedo•lk . LOI: Zahrada u doůu J.DYof6ka, 6p. 26. OIOL : Sblr J.DY~
f6ka, pfad6no 8.1.1978. N.Ú.EZ: Zlo.ty koraaiky a kaobl6. OLOf : AÓ ČSAV axp. PlzoĎ,pf.6.
1/78. LIT: Z ěj. 158/78 Plzou.

I

I
I

A.Bonol

'

,o.

ČERlff

I

o

I

VUL, o. Statenice, okr. Praha-z6pad

I

1979 - lULT : ~tftarakf atupoĎ. LOI: Pp6. 177/10, otholna na •e•ornia okraji oboo,
plocha D ZM 12-24 Praha: 12 - od Z a 232 - ad J a.6. OIOL : Dekon6ani Tfzkuau obJokta
81 TO dnaoh 11.-12.10.1980. NÁLEZ: lulturni J&.. • n6loz•• zTifooi koatry TO Tfohod.ni
poloTinl , • •fraltllfwi obd6lniko•t• aokl•• z tTrd6 6orn6 hlíny Te atfodni 66ati dna a•
poěotný!li n6lozy koraaiky a •r•okfwi podíl•• zloů6 tuho•anfoh n,dob. OLOf :M Roztoky.10IIEMTÁA : Z6ohran. •fzkua na t6to lokalitl, pfi kter6• byly zkoua&ny neolitiok6 a balltatr
ak6 afdliltnf objekty, probíhal TO apolupr6oi AÓ a M Roztoky od r. 1074 do r. 1876.

I

I
I
I
I

I
I

P.Sankot

I

~ ,1. ČESK Á eA1ZA, okr . Plzoň-aeTor

I

I
I
I

1979 - lOLT : StfodoTlk. LOI : Skalka• pfileblf okraj pl&nl za aoatoa pfoa Tfoaolonakf potok na ailnioi Č.Bfiza-Hr oanioo poblit odbo6ky na Tfoaolnou; 500 • aoTerni od
okráje oboo; 80 ni od S a 146 •• od Z okra je ZM 12-33 Plzeň. N.Ú.EZ: Uailo upraTen6 akalka proti 6atf drobn6 rokliny, nyní zaT6tea6,ět•rtoliptiokf pfíkop a ~niJlí• Tale•, oddiluJ iofa ě6at pl&nl tak, to Jeden konto pfíkopu TJbíb' od zainln6 rokliny a druhf do
6dolí potoka . V takto •Y••zon6 proatofo Jo znatelnf Tybloubonf objekt. Míatní n,zeT Hr6dek ěi Hr6deěok. LIT: Tato poloha, pokud je •i zn6ao, není doaud J„noT6na • litoratufo.
lOKEHTÁl'l : Skalka letí 2 k• od lokality, z•an• dne• foleznioo.

I

I
I

I
I
I

J.Milor

I
I

42 . ČESlÁ L1PA, okr. Čoak6 Lipa
1978 - IULT: StfodoTik . LOI: Jitni od koatola ••,M,fi Magdaleny a foty Plou6nioo.
OIOL : Z6ohrannt ryzku•, pokraěoT6ní z rotu 1977. Vfzkua TJTol&n aaanaoi Hrn6ífat6bo
pfodaiati T roce 1977. NÁLEZ: Vfzkua na•Azal na aondu 3 z rotu 1977. Na plole 3/A byla
odkryta poo 1. objekty 1-4, k6loT6 Jamky a z,kladoT6 zdiTo. loTi byla otoTfona aonda , .
la plole 4/ A a 4/8 byla odkryta pec 1, objekty 1-8 a t6loT6 jallky , OVIi ~oat6 Lípa,pf.6.
56/78. LIT: Hl61oní 6J. 94/79 arohiT A~ CSAV Praha.
1 1979 - OIOL : Z6ohrannt •fzkua, pokraěoT6n1 s rotu 1978. I.Ú.EZ : Vfitua aaT6zal na
aondy & roku 1977. Na plolo 1/C byla odlryta poo 1 a objekty 1- 3. •a plolo 2/ D byla••kryta poo 3, dYA aazanicoT6 podlahy (znaěene peo 1 a 2), obJotty 1-7 a k6loT6 jallky.ObJekt 6 J• intorprotoT6n Jako polozeamioo. ULOf: OVIi eeak6 Lipa, pf . 6. 33/Tt.
F. Gabriol
~

I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I
I
I

I

I

19
,3. CESK! SKALICE, m,č, Spyta, okr, N6chod
1979 - a) KULT : PraTěk, •tfadoTik, LOl: Okolí Jitniho okraje oaady, pfi bfehu ódolaf nAdrl• "Rozkol": ZM 1,-11 NoT6 M6ato n. Met,: 77 - od Z a 18 - od S a.a. OlOL :
PoTrohoTf aběr J,Bočka 9.8.1979, NÁLEZ : Pti bfehu nidrfe poebtr,no n6kolik praT6kfob a
atfedoY6kfoh keramickfch zlollltft (1,,-15, atol,), PraTěk6 Jaou eiln6 oalet6 Todou. zfejm6
yyplaTeny pti ryilf• etavu vody, ZachoTaloet zlomkO pravěkfch nedoYoluje blifli ur če ni,
ULOf : OM M,ohod, pffr,ě. 15/80,
b) - KULT: StfedoY6k. LOK : Vfohodn6 od oaady 0 Te bfehu Yfb6tku do údolní n,dr!e
"Rozkol" ; ZM 1,-11 NoY6 Měeto n. Met, : 82 mm od Z a 11 111111 od S s,ě. OKOL . PoTrohoYf eběr
J,Bočka 2,6 . 1979, NÁLEZ: Zlomky •tfedoY6k6 keraaiky, někter6 čerYen6 malované , několik
atypickfoh a úlomky korodovaného žel eza (14 .-15, a tol .) . ULOf : OM Náchod, pffr.č , 22/80.
V,Tooh,ček

,,. CEsKt LHOTICE.

a,č.

- v. DohnaloT,

HRADI~Tt, okr, Chrudi•

1978-1979 - KULT : Pozdní doba laténaká - oppidum. LOK : Na hradi šti ppě,989,0KOL:
Syatematiokf Tfzkum. NÁLEZ: Vfzkum v roce 1978 navazoval na výsledky doaažen6 r. 1977.
Pokračoval Y prOzkumu východního kfídla hradby navazujioiho T praY6m úhlu na SJ opeYn6ni0 pfepažujici ostrofnu oppida a zbytkň kleitoYit6 br!ny, zniěen6 recentnfai •tavbami
•ilnice a koatela. Východní kfidlo hradby bylo odkryto celkem v d6lce 17,2 • a zjiit6ny
jeho dvě fáze, star!í a čelní kamennou zdi bez avialých trámd v líci a mladlf a ěelnf
zdi zpev něnou svislými trámy. Na vnitfni atraně hradby byla rovněž lfooyan~ zea bez &Yislfch trámO, U hradby byly zjištěny četn6 stavební úpravy na •nějěi i Ynittni stran ě,z e 
jaéna Y blizkoati zničené JV brAny . Na vnitřní stran~ byl nalAz~n objekt, vymezenf na
ji!nf a západní etraně kamennou zdi.dlouhou 260 cm, na s everní straně kftl.Jamkou, Uvnitř
objektu byl ka~ennt blok ae zbytky železných okuji a větěí kumulace zlomkft keramiky a
železných vtrobkft. Lze soudit na existenci dílny (p tístteě ku) na zpracováni reap.opravy
železných předmětO. Vedle objektu byly odkryty oválné až elipsovité pOdory•y, vymezené
dvěma fadami drobných kňlových jamek. pravděpodob ně zbytky chlebovfch peci.Ve epolupr6ci • Katedrou specielní geodézie ČVUT v Praze byly vyhodnoceny leteck6 enímky oppida a
jeho nejbližiiho okolí . Kromě ná lezu mohyl v západní č áeti oppida bylo možno rozlilit 1
objekt na předhradí ve tvaru kruhové výseč e• papreky o prt\měru ca 30 m, 2 objekty elipeovitého tvar 11 Jižně od oppida ve vzdálenosti ca 1 km o rozměrech ca 60x30 m a 30xl5 •
a dalAí čtvercový objekt vfohodně od oppida o rozměrech oa lOOxlOO m, Na uvedenfch po lohéch bude naplánovaná eondát rfhovaoim etrojem. V rooe 1979 byly proYedeny 3 menií
ruční aondy na pozellltu jižně od oppida ve vzdálenoati ca 1 ui, kde byl dle yyhodnocenf
leteckých snímkd vytypován elipsovitf objekt o rozměrech ca 30xl5 •• Byl zde odkryt pouze meněí pravoúhlý objekt o etranách ca ,oox300 cm,poruienf recentní drenáfní rfhou •
velkou kumulací stfedověk6 keramiky, datované do 13 , resp. 12. •tol,, Jehot funkci nebylo mo!no určit. Na severní straně oppida na pozemku ppč. 989 bylo zkoum!no jeho aevel'ní opeYnění. Byly odkryty z6klady valu podobné kon•trukoe, Jakou mil vnitfni val na vtchodni straně, vybudovaný ze záklQdního hlinitopi•čitého náapu a kaaenn6 konetrukoe •
ěelnf lícovanou zdí. u kter6 nebyly doloženy evi•l6 trámy v li oi. Mladií fázi hradby ae
•vislfmi trémy v čelním zdivu se nepodařilo bezpečně doložit pfea nálezy fragmentárních
zídek na prudk6m svahu pod první zdí. Na eeYerni terase oppida na pozeůu ppě , 988/3 byl
prozkoumán zahloubenf objekt o rozměrech 304x21, cm, hl.ca ,o c• •• dY6aa v6tl1a1 centrélními kňlovfmi Jamkami upr oetted kratěíoh etěn a ěetnfwii drobnf•i kňlovflli Ja•kami v
podlaze, větěinou eymetricky uspofádanfmi. UYnitf objektu byly 2 kamenn6 bloky "e stopami magnetiokfch frakci a velk6 anofství stfepov6ho materiálu a zlomkO tel, ptedmětO z
pozdní doby laténsk6. Objekt byl interpretován jako dílna kováte. již druh, objevená n~
oppidu • Západně od obou sond bylo pti pochOzce le s em vedle dnešní polní cesty, vedoucí

SJ •••r•• pf•• oppid1111 do ódoli Chrudiaky,na poseů• pp6. 988 na lezeno adiT• z Tolkfob
kaaon.nfoh blok6 a aaloeon6 •• praT6bo 6blu, doaabuJioi Tflky at 160 ••• Y aondi ado ·pololon6 byla odkryta taaennt deotrukoe, p6Todni intorpretoTa.n, jako dlAldini ooaty • aalozeny lat,nak6 attepy , tel . zlomky a dalli nAlezy,datoTan6 do pozdnf doby lat,not6.Lao
ooudit , le Jde o zbytky oeyernf br6ny ,Tedouoi do oppida z ódolf Cbrudiů7.ULOf : AÓ esAT
prao . Praha. LIT : Prino , K. 1979 : Arcbeologickf Tfzku oppida T Hradiiti u Čoatfob Lbotio T roce 1978, ZpraTodaj DIVe VI, Hradoo lrAloT6,22- 26 . Prino, M. 1981: Aroheolo1iokf
•tak- oppida T Hradilti u Čeokfoh Lbotio T rooo 1979. ZpraTedaj IKVČ TIII, Hradoo lrAlo•6, 5-8.
K.Princ
~

,5. ČERVENf lOSTELEC, a.6.

STOLf", okr. HAohod

1979 - IULT : StfodoTik. LOI: Okolí aíatního hfbitoTa: ZM o,- 33 NAchod: 10, - od
Z a 200 - od S a.6. OIOL 1 PoTrobo't'f ablr J .Bočka 1.5.1979. ULOf: OK HAohod, pf.6.14/80.
v.toobAčok

CJ

,e.

ČESd

- V.DohnaloT,

BROD, okr. lolin

1978 - IULT : Hoolit-oneolit, otfedoTik. LOI: Palaok6bo ulioo, T cbodniku pfod 6p.
11 (prodejna Eloktro). OIOL: Sbir 12.,.1978 z pr6kopu pfi opra•I pl7n0Todnfbo potrubí.
M!LEZ: Rozairy •fkopu byly pfiblifni 2 x 1,5 •• Z Tybran6 černoled6 hliny byly z1ok6nJ
noTfrazn6 neoliti~k6 al eneolitiok6 a atfodoT6k6 keraaiok6 zloaky~ Ha neporulen6• profilu (aalr•• k prodeJni) do hloubky oa 100 oa od poTrobu chod.niku ••hala taaTi bnidA
Tr•t•a a pod ni do hloubky 160 oa od po•rohu byla Tr•t•a černoiedA. ULOf, AÓ
prao.
Praha .

es,v

M.VATra

\ ,1.

ets,t

IRUMLOV, okr. Č••kt lr-1oT

1978 - IULT : StfedoTik. LOI: Oatroh nad tekou a ru6nibo Trtu 6. 90. OIOL, Sbir
dr. 1.febery z ÓÓG z• 14.10.1949, pfed6no 24.3.1978. NÁLEZ: leraaiok6 zlomky. ULOfs Af
exp. Plzeň, pf . č. 10/78. LIT: Z čj. 158/78 Plzeň.

es,v

A.Benel
~

48. eEsd ŠTERNBERI hrad, okr. Bonelo•
'

1978 - IULT : StfodoTik. L~: Horní pfodaunut6 baita hradu. OIOL: z,obrann6 akce
T •ou•i•loati • Tfraznfa polko&onf• lokality oou6aanfai paaAtkcTfai 6praTaai. KÁLEZi,
dubnu 1978 byla aifickfa kolektiT•• Ad &aalfena aituaoe a noTi zJiitln6 •katečnoati •
aroAlu horní pfed•unut6 baitJ bradu. Pfi aou6aanfcb 6praT,cb byly proTedonJ Tolk6 odkov, aohutn6 apAleniltni TratTy a na •nitfni• lioi obTodoT6 hradby odkryty a 6,atebl ui6en7 otiak7 aruboT6 konatrukoe. Dnelni organiaau• baltJ J• Tfaledk•• ataTebni 6innoati
neJa6nA Te dTou etap,ob. V prT6 TZDikla contr,lnf Tit• bfitem, obTodoT6 rouben6 kon•trukoo, zTen61 oplentoTan6 linou ka„nnou zdi. DfeTinA č6•t konatrukoi zanikla pof6roa,
po nAal bylo obTodoT6 opeTnlní opraTeno a doplnino zTl,lti T čele nad 11Jo't'fa pfikop••
a &adni 6tatí balty. Sblr•• ae podafile &iakat pouze nAtolik tragaentd keraaikJ 18.-17.
•telotf . ULot: AÓ ČSAV prac. Praha. LIT: Z 6J. 2522/78: BZO 1976- 1977. KOWEMTÁA: Hornf
balta hradu C. Sternberka Tznikla T pealednf tfotini 15. atol. a J• neJ16pe zaohoTanou ut,zkou tohoto druhu opeTninf u n,a.
T. Durdik
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49. ČEŠOV , okr . Jičín

1978 - lULT : Popelnicových poli, lat6nakA, ettedohradiltni. LOl: Hradiitl Čelov,
ptedhradi v are61u opevninf na vfohodni etrani. OlOL : Povrohovt •bir po or~~ 4.9.1078
(rekognoakoTAny i mohyly vfchodni od hradišti a zjištěno naruieni amatér•kt, ~f kope• u
nejlépe zachované mohyly a to sondou o délce ••i 7 m). NALEZ : 3 kuay typic\t koraalky
(1 zlo•ek patti kultute popolniooTfoh poli, dva zlomky• vtzdobou etra6 hfobenov6 T1Di•
oe ve dvou tad6oh, resp. vodorovných linii). ULOŽ: M Hradec lr6lov6 (pted,no 5.9.1978).
lOMENTÁA : Nalezeni keramika Je dokladem využiti fortifikace ve attedni d &bl hradiltni
a nevyvrací hypot6zu o lat6nak6m (7) p6vodu (cf. J.Waldhauaer, AR XXII 1~70, 330-332).
J.Waldhauaer - P.HolodĎAk - V.Salač
50. ČI CHTICE, o. Bavorov, okr. Strakonice
1978 - a) KULT : Pozdní paleolit - mezolit. LOK : Na ••ahu pp6. ~78 • trati "Po •rohu " , 300 • aeverni od soutoku Blanice•• Zlattm potokem. OlOL: Povrc h~vf •blr autora
zprAvy 28.5.1978. NÁLEZ : Čepelka ze šedého pazourku, místy retuiovan á , d. 4 2 - · ULO!:
AÓ ČSAV prac . Praha.
9 b) KULT:D.bronzov6 af halltatakA. LOl : V leae Baba, téf Na babic, 2000 • vfcbodnl
od kapličky T obci, na ppě. 479/ 1, OlOL : Revizní prňzkua autora 28.5.1978. NÁLEZ: Roz•6hlé pohtebiiti • velkými mohylami, ě6steěn6 zkoumanJmi. V doaaTadni literatute Je uT,dlno na pohtebiiti 35 mohyl, ve skutečno s t i je jich kolem 65. Ve sttedu Jedné aohyly
patrni novijii sonda (a•i 1,5 x lm). V mohyle je kamennA deaka 160 ea dlouh,.Aai 200 •
aeTerozipadně od této velké skupiny ~ohyl jeou za le•ni ceatou nizk6 nejiaté mohyly.
UL<Jt: Dtivějši nAlezy M Č.BudějoTice, ab . Ohrada , i.č. 614-660. LIT : J.M.Woldfich, IIAGW
XIII, 1883, 13-15 ; tff, MAGW XIV, 1884, 209- 210; J.L.Piě, Starof. I, av.2, 1900, 149.
'u

J.Frohlich
O

51. DAVLE, okr. Praha-zApad

1978-1979 - ~ULT: S ttedoTěk. LOK : OatroT • areAl zaniklého benediktinakého t1,1tera. OKOL : PokračoTini ptedatiboTého reTizniho Tf2ku1111. NALEZ : V roce 1978 pokračoval
Tfzkum ptedeviim T prostoru rajské zahrady a tzT. 1. Jifni kaple (jifni od chóru). Na
Tfchodnim okraji rajské zahrady byly zjištěny dva neznámé pňdoryay tzv. atudniěnicb kapli (lavatorii) , které T kontextu ae stratigrafii a analýzou obTodovfch zdi dovoluji uv•
foTat o ttech etapich vfataTby T těchto misteoh (od 12. do 14.atol), Studně rouben, ka•ennou plentou (12.stol., zaaypanA ke konci 13.atol.) a Tyzděnf kanál ••ěfajici pod ambity. TzT. 1. Jifni kaple je zcela eTidentni ptizděna k jifni chÓroT6 kapli (nejdtiTe
T poloTini 13 . stol.) a Je Ji tedy nutno vypustit ze soupisu tzv. ptedromAn•k6 architektury (V.Mencl); zanikla patrně za husitskfcb válek nebo nedlouho po nich, protote v Její de•trukci byl nalezen poklad minci z druh6 pol. 15.atol. Ovětena byla •ouěaano•t
•taTbJ chodby od Jifni lodě ba•iliky a ataTby tzT. 2. Jitni kaple. V roce 1979 •e Tfzk1111
aouattedil na rybrAni studně ( bez Tfraznijěich nilezň). Bylo zkoumAno aeTerozApadni nArofi ambit~ a aledoTán dalii pr6běb kanálu, ktert respektoTala i zipadni zea tohoto
ktidla ambitu: tato zea není svázAna • daliimi obvodovými zdmi ambitu a pfedataTuje
pozdně rominakou nebo rani gotickou tázi vf•tavby ambitu. Pti počitku odkryTu •i•tnoati
aeverně od amhit6 byly i ta• zjiitěny doklady pro po•tupn6 pteatavby T rani gotické~
obdobi . Některé z ptíček jaou ataTěny na kulturní Tretry a podle doaavadnioh n6lez6 je
nutno je poTafoTat za gotické (T dosaTadni literatute interpretovány Jako rom,nak6).
ULOf: A~ ČSAV prftc. Praha.
K.Richter

I
I
I
I
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a 52. DEHT1AE, o . Žabe•f••ky, okr . Čeak6 BudlJo•ioe
I
I
1979 - IULT : Line,rnt, kne•fzak, (7). LOI: lad ••••ro~obodni• •t•ttk•• rJbaika
I
Debt6fe • trati Šeatiny;ZM 32-212 : 68-56 od'• 10-21 - od S a.ě.OIOL:Pr6sk- aa aAklaI
dl upozorniní dr. ,.Hrocha z C.BudiJo•io 13.3.1979. HÁLEZ: Sídliitl na plolo oa 100 s
I
s COO • , naruien6 hlubokou orbou a aelioraoomi: abir keraaiky, kopyto•itA aokerka, itiI
paa, induatrie. ULOŽ: Art ČSAV exp. Plzeň, pt.ě. P 3/79. LIT : A.Benei, Deht6te, druhf
I
aeolitiok6 afdliltl Y Jitnfoh Čeoh,cb, Vfblr 16, č.BudljoYioe 1979, 90-93 .
I
I
A.Benei - I.PaY16
I
I
ofvčf KÁMEK •i& wAfč, o . Kfeate, okr. Čeakt lrumlo•
I
I
~ 53. DLOUHO~OVICE, •• Žaaberk, okr. rtatí nad Orlicí
I
I
1978 - KULT: Sttedo•lk - noYoYlk. LOI : Proator •••nice. OKOL: Sblry kroaik6fe
I
eboe J.lalouaka. NÍLEZ: T r. 1978 pfe•zaty a61ezy - •ltiinou zlomky keraaiky, poob6z•I
Jío1 z r6znfcb efat obce. JednotliY6 aoubory rozliieny. leramika z 15.-16.atol. ULOŽ:
I
M Hradec lr6loT6.
I
I
I
54, DOBEŠICE, o. lluky, okr. Píaek
I
I
1978 - lnLT : Mezolit. LOI: L•• loloaazn6, 1100 • •e•eroz6padni od kapliěky Y DeI
belioioh , ppě. 462/1. OKOL: Po•rohoYf ab6r autora 30.6.1965 a 13.8.1965. KÍLEZ : 2 k•8J
I
ltipanf induatrie z proatoru prozkouaan6 oaaa616 aobyly a 1 ku• nalezont •fobodni o•
I
I
aobyly poblit hla•níbo Yohodu do leaní lkolky . ULOŽ : Art ČSAV prao . Praha. LIT1 I l•k•I
liti: A.Benei - s.vonol, AR XVIII, 1966, 68; s. Vencl, AR XXIII, 1971, 171.IOW!N'fÁll:IAI
lozy rozlifuji doaud nopoěetnf aoubor tamonn6 induatrio, zíakan6 pti •fzkumu •ohyly Y
I
roce 1963-196C.
I
J.Frohlicb
I
I
55. DOLANY, m . ě. SYINIŠŤA!ff, okr. H6cbod
I
I
• 1979 - a) KULT: Meolit, atfedo•6k. LOK: Pole nedaleko kÓty 286, po leyf atrani
I
ailnico Jaroa6t-Čeak, Skalioe, z6padnl od oaady: ZW 13-22 Jaroait: 35 - od Y a 5 I
od S a.ě. OKOL : Povrcho•t abir J.Boěka 2.11.1979. RÁLEZ : Sbirea zíakAny •tfedoYikf koI
ruiok6 zlomky, úl o„t kaohlu (15.atol.), zlomky keraaiky rypioban6 a ě,et aoolitiok6I
I
ho kaaenn6ho n6atroje. ULOŽ : OW KAchod, pfir.ě. 32180 .
I
b) lULT: Stfe doTik . LOI: : Polo pfi ailaici Jaroaif-Čeak6 Skalice, pfi pot6ěka,
I
•••eroz6padnl od kÓty 285; ZW 03- 44 DY6r lt6lo•é n.L.: , - od V a 10 - od J a.6.
I
OlOL: · PoYrohoYf abir J.Boěka 30.9.1979. NÍLEZ : Na poli pfi pot6ěku nalezeny neěetn6
I
atfedo•6k6 keraaiok6 zl oaky , pfeY6tn6 keraaiky ěer••nl aalo•an6 (14. - 15.atol.). ULOf:
I
OM N&chod, ptír.ě. 26/80.
I
v.Toch&ěek - v.Dohnalo•'
I
I
I
56. DOLNf CHR1~fAn, o. Horní Cbr61lany, okr. Prachatice
I
• 1979 - a) KULT: Wladf at pozdni paleolit?. LOI: Se•ornl od oeadyi ZM 32 - 212
I
NeT6 Ye• : 138 - od Z, 11 - od S a.6. OlOL : Sblr J.Sfkory z BloYio, pfed6no.Ril!Z1Pa• I
I
zoarte•t (?) últip (ar6oní dr. Sl. Vencla) . ULOf: AO ČSAV exp. Plzeň, pf.6. P 96/79.
I
LIT : Z 6J. 650/ 79 Plzeň.
1
I
b) IULT : Pozdní pale olit at eneolit . LOK: ZM 32-212 HoYA Tee, 158 - od Z, 3 •
I
od S a . ě . , SSV od oaady. OKOL: Sbir J .Sfkory z Blo•ic, pfedAno. NÍLEZ : ~tipan6 induatI
I
I
I

I

I
I

I
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ri• {urěen í dr. Sl. Vencla) . ULO'l: A~ ČSAV exp. Plseň, pfir.6. 05/79. LIT: Z 6J. 150/TO
Plseň.

A.Benel

57. DOLRf lAKENICE

hrad LACEIIBOI, okr. Do•ailice

• 1978 - lULT: StfedoTik. LOl: Zbytky bradu Lac••b•ku. OlOL: PoTroboTf pr6zkWI 411.e
3.XI1.l9T8. NÁLEZ: Hrad Lace•bok pfedetaTuje dToudilnou diepozici • J6dre• na Tfrasn6
ek61• a reze6hÍfa praTidelnfa pfedhradi• u Jeji paty. Dobfe lze eledoTat pfietupoTou
ceetu , atoupajíoi od pfedhrad1 do J6dra. Z Tlaetního j6dra •• zaohoTaly pouze trapenty
obTodoT6ho opeTniní a zaji„T6, do at,1y •r••kanA atudna • boěnim Tatupem. Je-li nikolik Ja• pozOatatke• objektň , ne lze za eouěaen6ho staTu rozhodnout. LIT: Z ěJ. 8944/78.
T.Durdík
e
1979 - OlOL : PoTrcho•t pr6zkum dne 16.5.1979. MÁLEZ : PoTrohoTfa pr6zkuaea a abir•• •• p•dafilo získat keramiku, datovanou do 15. atoletí. z,roTeĎ J••• epolu •• Zd.Proob6zkou proTedl reTizi a korekoi jeho zam6fen1 hradu . ULOŽ: AÓ ČSAV prao. Praha. LIT: Z
aJ. 3378/79.

T.Durdik - Z.Prooh,zka
58. DOLNf METELSKO , o. HorloTekf Tfn, okr. Domatlioe
1978 - KULT: Mladě{ d. bronzoT,, ranf atfedoTik. LOK: Pole Za MedT6d6,m1rnt Jitni ••ah nad rybníkem Horň,te•, ca 350- 600 • z6padně od obce; ZM 21-2141 235 - od l,
170 - od J a.ě.: ppě. 34/2. OKOL : Sběr J.Anderla, apolupraooTnika ČSSA z Plzn6;pr6zk1l'a
25.8.1978. NÁLEZ: Sběr na plole 500 x 200 • : eidliltě patrně zaeabuje i do yYlliob par•
ti{ evahu •••erni od ceaty z Dolního do Horního Meteleka. leramiok6 zlomky z •ladlí doby bronzoT6 {obr. 2:4-9), z ran6ho atfedověku (obr. 2:10-1 1) a aubreoentní pazourkov6
kfeeadlo. ULOŽ : AÓ ČSAV exp . Plzeň, pt.ě. P 35/ 78-1,•2. LIT: Z čj. 411/78 Plzeň.
A.Benel - P.Braun

59. DOLld POAfčf, okr. Strakonice
1978 - a) KULT : StfedoTik. LOK: Louka T troj~belniku aezi leTýw bfeh•• feky OtaTJ a telezniění trati Strakonice-Plzeň, VJV od oboe, ppě. 534/1, 583. OlOL: Pr6zkwa dne
14.4.1978. JÁLEZ: Skupina zaoboTanfoh i a,10 poruienfoh ••Jp6. Lokalita t6alř sni6ana
buldozer•• při rekultiTaoi pozemku na Jafe r. 1979. 64 zloak6 n,dob z 12.-16. atoleti
{ablr). ULO'l: M St~akonioa, inT.6. 714 {eblr), 938. LIT : J.Mich,lak-J.Frohlich, Archeologiok6 paa,tky ••• , 1979, 56.
~
b) IULT: Hradiltní. LOl: ~tlrkoTna u feky OtayY T oboi. OlOL: Sblr a dar V.ŠTehla, KatoTice, ěp. 184. NÁLEZ: 1 zloaek okraje hrnce, Tzb6ru Yen yYtatenf, pod hrdla•
na Tfduti akupiny 2 at 3-n6aobně tafanfob a kfi!ujícich •e Tlnio o Tltlí aaplitudl.Po•rob iedoěernf, ••teri61 piačitf . D. zl. 94, J okraje ca 200 - · Obr. 1:1. ULOi :M Str•
konice, inT.č. 761.
J.Mioh,lek
60. DOWLICE brad, okr. Douflioa
1978 - lULT: SttedoTik. LOl : Cbodakf hrad. OlOL: PoTroboTf pr6zkui 1.12. 1978.NÁLEZ: Dnein1 podoba Cbodek6bo bradu Je Tfeledk•• barokní pfeataTby, proTeden6 po ••lk6•
pof,ru hradu. Zd6 ae, te 4nein1 organiz•u• obeahuje Těti1 procento hradních zdi , net ••
•oudilo. V r. 1978 byla p6•••• zaěfena aituace aklep6 a ě6ati pfizeai T okolí zachovan6

I

I

I
yffe. Bez z••lfen1 totlt nen1 aotn6 blitit poaouzen1 JemotliYfob zdlY. Pozorno•t byl•
•ln••'n• i zaohoYan6 Ylli, J•J1t port,1, doaud pfeY,tnl poYatovant za p6vodn1, Je dnahotnl aeaazen z r6znfob 66ati. LIT1 Z čj. 8944/78. lOMENT!A: Doaatliokf brad zauJi•'
d6letit6 a1ato T genezi n•iioh rani gotiokfoh a6•t•kfoh kaatel6 tzT. it•l•k6ho typu a
J• kl16oYou lokalitou T argumentaci o J•Jioh dom6cia p6Todu.

I

I

I

1979 - OlOL : PokračoT,n1 poYroboT6ho pr~zkumu 16.5.1979. N.Ú.EZ: V r.1979 , v rboi pokr•čoTin1 poYrohov6ho pr6zkumu bylo provedono pi•••• z•a6foni n6dvoti a pr6Jezdu
ptizowi. LIT: Z 6J. 3378a/ 79 .

I

I
I

T.Durd1k
61 . DOUDLEBY NAD ORLIC1, okr. RychnoT nad lnitnou
1978 - a) KULT: Lutick6. L<IC: Jitn1 ••ah n,vri1 "Ma moktinAoh" , p arc.č. 699/18,
19,8,9, d61o parc.č. 699/34, 620 a 649. OlOL : Ter6nn1 pr4zkum. NÁLEZ: Pr6zkuaom zjiitlny n• parc.č. 699/8-9, 18-19 naor•n6 e1dliitn1 objekty. Dal Ai pra• ěk6 attepy,patrni lutiok6, nalezeny na parc.č. 699/ 34, 620 • 649. ULOŽ : U Hr ade c Xr6lov6. LIT:Zpravodaj l1'VC
Y Hradci lr61o•6, VI,l, 1979, 8. lOMENTÁA: Lokalizovan6 eidliiti, z nihot etar6 nilezy
jaou uloteny v MT Hradel lr6lov6 a TO Vaaborku.

I

I
I
I

V. Vokolek
0

b) KULT : St hdov6k. LO(: a >., polo eenrni od obce, z6padn6 od kÓty 341,2, b) ae•ern6 od obce na par c .č. 605, 620, 621, 617, 634 a 636/2 , c) "V htiAtich", parc.6.696,
708, 649, 697. OKOL: Tor6nni pr6zkua. NilEZ : a) Na poli nalezeno několik neTfraznfcb
attipk6, jet jaou datoTiny do 14. atol. b) Stfepovt materiAl ze 14. atol. c) Tor6nn1
pr6zku• T proatoru, kde•• n•chAzela dne• jit zcela zniěenA atfedoTik6 tyrz. Na povrchu
Jit nej•ou patrny t6dn6 atopy po tortitikaci. Na lokalit6 ae nach6z1 keraaiok6 zlomky
ze H.-15. atol. ULOŽ : M Hradec KrUoT6,
o c) KULT: Sttedo•ik . LOK: DT6r ZDŠ, parc,č . 276. OKOL : Sb6r. NÁLEZ: Při hloubeni
odpadni jímky na d•ote ZDŠ nalezena T niplaToTfch Tr•tT6ch Orlice telezni eekerka.ULOŽ:
U Hradec Kr6loT6.

I!

•

J.Sigl
62 . DRAŽIČKY , okr. T6bor

I
I

I
I

I

I
I

1978 - a) lULT: Sl oTanat,. LOl: 500 • JZZ od ČerTen6ho dTora ZM 22- 244 : 227 !1111 od
V, 75 - od J a.č . OlOL : Prdzkum 31.7.1978 na z,tlad6 nAlezu keramiky, ohl61en6ho etud.
J.Gebrom z Dražiček. NÁLEZ: Keramiok6 zlomky ve Tfohodn1m bfohu rokle T hl. ca 160 oa.
ULOŽ: A0 ČSAV oxp. Plzeň, pt.č. P 29/78, LIT: Z čj, 394/78 Plzeň. KOMENTÁA : Charakter
nAlezO odpoTidA mladšímu horizontu •loTansk6ho mohyl. pohfebiět6 T leae U lirok6 aleje,
Tzd6len6ho ca 1400 m aeTern6.
f1'J..'t- o b) KULT: Prnlk. LOl: Tral U lraňtu, Týohodni okraj lesa U mohyl - t6an6 eenrnA
od oeaty; ZM 32-244: 191 - od V, 130
od J •.ě. OlOL: Sblr etud. J.Gebra T aa16a Tfkopu 1977, pfedAno. NÁLEZ : leraaika. ULOŽ : A0 ČSAV exp . Plzeň, pt.ě. P 30/78. LIT :Z ěJ.
680/78 Plzeň.
c) KULT: Pravěk a •ttedoT6k. LOl: Pole 300 • Tfchodn6 od Hofejlibo rybníka; ZM
22-2441 372 11111 od V, 390 mm od J a.6. OlOL: Sb6r •tud. J.Gebra z Dratiěek 23. 4, 1978,
pfed,no. NÁLEZ: leramika. ULOf : A0 ČSAV exp. Plzeň, pt.ě. P 31/78. LIT : Z ěJ. 680/78.
8
d) lULT: Stfodovlk. L<a: 1 Soudn, atrouha - ca 1,5 ta Jiboz6padnl od Drafiěek.
OKOL : Sb6r atud. J.Gebra z Draliěek Y korytl potoka v dubnu 1978, pfedho. NllEZ : Keramika, mazanice. ULOŽ: AO ČSAV exp. Plzeň, pf .ě . P 32/78. LIT: Z ěJ. 680/78 Plzeň.
f

„

A,Benei
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63. DROUŽETICE, okr. Strakoni ce

1978 - lOLT : Slovan•k6 . LOK : Jihoz6padn1 •vah le•a Tiaovik , 1500 • ZSZ od kapli6ky v oboi, ppč. 206/ 1, na prav6 atran6 silnice ze Strakonic do Hubenova. OIOL: Pr6zkU11
1.10.1977 a 1.4.1978. NÁLEZ : 2- 3 menli nizk6 mohyly (2 poruien6, 1 nejiat6) v řadě V- Z.
100 • od okraje lesa po pravé etrani silnice . Pr6mir 4-5 •, v. 0,6 •· LIT: B.Dubakf,Pravik jitnich Čeoh, 1,49, 567 , 61 5; R.Turek, S1ovanak6 mohyly v jitnioh Čech6oh, 1958, 18
(jako Hubenov); J . Vichélek-J . Frohlioh, Aroheologiok6 paa6tky 1979,20. KOMEl'fTÁA:B.Dllbakf
uv6di 2 slovanské rozrušené mohyly na svahu (úpatí) Tiaoviku; v nich nalezl atarli hradiitni keramiku (ulofeni neznémo).
J.Miohélek
~ 64. DRUZTOVÁ

hrad vfžKA, okr . Plzeň- sever

1978 - KULT : Středověk. L<1C: Ztioeniny hradu Větky. OKOL: Drobnf z6ohrannt a
zjillovaoi vfzkum, květen- červen 1978. NÁLEZ : Na z6klad6 povrchov6ho prOzkumu, provedeného v roce 1977, bylo motné vyalovit předpoklad eventuAlni exiatence vět• v čele hradu. Mohlo Jít buJ o hranatou stavbu nebo v protilehlém néroti o vit okrouhlou.Druh6 varianta byla ověřena drobnou zjiiÍovaci sondou, které nepotvrdila předpoklad vile a zachytila pouze destrukční vrstvy z 15. století s velktm mnotstvim mazanice a vnitřní lio
obvodov6 hradby . Vzhledem k problematice, kterou měla sonda řešit, i k provozním pro blémOm, byla vyhloubena pouze do hloubky 80 cm. Detinitivni teAeni di•po&iee čela hradu
si vyf6d6 dalii aondét. ULOŽ : Art ČS AV prac. Praha. LIT: Z čj. 5190/78; BZO 1977 .
T.Durdik
\ 65 . D~ETOVICE, okr. Kladno
1978 - KULT: ťnětické, mladohal§tatské, timakA, slovanskA, attedověk. LOK:Z&padni od obce, ZM 12-23 Kladno, 81 - od S a 170 111111 od V •.č. OKOL: V prostoru budované
retenční nédrfe ě . 3 pro SONP Iladno . NÁLEZ : Pti prov6dinfoh zeaniob praciob odkryty a
pr ozkoum6ny •fdliitni objekty z období kult. únětické, z ml. doby halitatak6, z dnby
římské, alovansk6 a ze atředověku. ULOŽ : AÓ ČSAV prac. Praha. LIT: Z čj. 6223/ 76.
V.Moucha
~ 66. D~ETOVICE - STEHELČEVES, okr. Kladno

1978 - 1979 - IULT : 1. eneolit, k. tivn6č•k6, 2. lat6n. LOI: "Nad pilou•, pp6.
397-399 (silnice 1/ 7), OKOL : Ptedatihovt geofyzik6lni a archeologickf vt~kua. NÁLEZ :
1. k.tivn6čak6 : izometrick6 magnetick6 anom6lie indikovala •i•to rozairn6ho {100 a 2 ,
hl. 2 a) objektu - hliníku. Nélezy (keraaika, četn6 zlomy anaae lunatae, polotovary s.,_
tibolitovtch sekerek) patti do ěa•ného stupně kultury. 2. latén: dvě paralelní line,rni
ugnetiok6 anoa6lie indikovaly dva soub6tn6 příkopy (i. 3 •, hl. 1,25 a): aavern6jl1
ptikop mil na dni stopy alotitijii (dtev6n6) konstrukce. Izoaetrioké anoa6lni zóny naznačily miato brAny. Magnetometrioky byla dvojic• ptikop6 •ledov6na i aiao vytfčenou
trasu budoucí ailnice. Není vyloučeno, te geotyzikAlni i arcbeologick6 ryzkuay zachytily ceatu, úatici do br6ny . Velmi sporadick6 nAlezy (zlomky keramiky, lelezn, struska,
br onzovt kroufek, torza atypickfcb teleznfch ptedmět6) dovoluji ptedbltn6 datovhi do
laténu C/D. ULOŽ: AÓ ČSAV prac. Praha. LIT : F.Marek a kol.: Sborník reter6t6 l.celoatAtr
ni konterance "Aplikace geotyzik6lni1h metod v archeologii a aoderni aetody ter6nniho
výzkumu a dokumentace", Petrov n.D. 1979, 89n .
V.Moucha - F.Yarek - E.PlealoTA

O 87. DAEVČICI, •• Hofa6nky, okr . eo•k6 Lipa
1978-1979 - lULT : Motolit, ••lat••'• ryp{oban6, luliok6, •tfod••lt. LOI: Pi•ko••kalní pfo•i• •u Jozirta•. OIOL: Tfztaa M Čo•k6 Lipa ta odborn6 epolapr6oo 4•ta•a
Anthropo•, Brno. R!LEZ: Str•tigratio: b{l6 olu•i6ln1 pi•ky (80-50 ca); toanl otro•6 pi•
6it6 •r•t•a • uhlíky a pfop6lon:tmi hrudkaa.i pi•ko•o• - ••solit (prh 60-45 o•) i •lottJ
pfo•i•tlnfoh z•ltralfob p{at6 (50-40 ca) a ••aho•6 pf•ky • okraJo•• 66•ti pfo•ieu; bnld6 al taa•ohnld6 hlinitop1•6it6 •r•t•a, • s6p. 66•ti 6lonln6 ka„nnfa z6••1•• - aoolit
- laliok6 (40, •i•tJ al 70-10 al 5 oa); joan6 lod6 p1•6it6 •r•t•a - •tfodoYlk a druhot•I pfoa1etln6 •tarif objekty (5-0 oa). Mozolitiok6 •r•t•• t•oři zř•J•I •fpln dYOU obJ•kt6 • ohnilti do ěorYona •yp6lonf•i • oontr6ln1ob ě••teoh. Vz6on6 zJil tiny t6lo•6
JaůJ a p{•t••oo•6 bloky. 128 ku•6 kuonn6 induetri• přo•,tni z pazourku a třeaonoe.
Tr•t•• J• narulona erozi• otraJ••fob 66•tooh pfo•i•u a pozdiJi ě6atoěn6 pfokryta přo
aietlnfai pi•ky, n,•l•duJioi ••diaonta6n1 t6zo. Da111 naruloni J• zp6aobono oaidlonta
• aaolitu a• dobl bronso•6, nopra•idalnl •• zahlubuJ1o1a do podlofi. T6to ě6•ti •oa•r•t•i n,1011 •uporpozioo nikolika ohnil{. ULol: M Čoat6 Lipa. LIT: Z ěJ. 7200/78;
J.S•oboda : Strati1raphy ot the Moaolitbio aottloaent in tbo rookaholter at Hofa6nky,
Alltbropolo1i• XVII, 1979, 87-93.
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68. DUBENEC, otr. Trutno•

1978 - lULT: StfodoYlt. L<K: Poloha "Z6aaott •roh". OlOL: Tar6nn1 pr6ztua.K1LEZ:
tor6nnta pr6zkuau na ••••roz,p. okraji lokality nalezeny •tfapy ze 13. atol . To••lu tJiltlna opuko•' l{ooYan6 zoa. ULOf : M Hradao lr6lo•6.

Při

69.

oueNt.

otr. čoat6 BudiJo•ioo

1979 - lULT: Halltatek6. LOl: La• lotlo•6 (lotlo•), 2000 • ••••r••fob. od dYora
Rabft a 2000 • JJZ od •třodu obce Dubn6, OIOL: Pr6ztua autora 19,5.1979, RÁLEZ: 4-5 aohyl (1 problo„tiot6) • prokopanfai atfody <•tztua Ad.Lindnera r. 1902-3), prh. 6-11,
•• 0,4-0,8 •• ULof: M Čaak6 BudljoYioa, inT.6, J.II.170, J.III.2, J,111.114-145. LIT:
A.Lindner, Dia Hu1•l1ribor i• lotlo•or Waldo boi Lippon (Bez. Badwei•),· MCC LT, 1904,
460-470, Fig, 146-171; ttt, Die Hugolgrabor i• lotloYor Walda boi Lippon, Bz, Budwoi•,
MAGW XXXV, 1905, 38-44, Tat. l•II. lOIIEKTÁA1 V litoratufo •edono pod lokalitou LIPf.
J,Miob6lok
70. DVAlAČOVICE, o. VoJYaDOYioa, okr. Chrudi•
1979 - lULT: Lutiok6, •1dlilti. LOl: Polo ě.paro. 259 nad bf•alou oiholnou,OlOL:
Tor6nni pr6ztua. KÁLEZ: Stř epy. ULof : M Hradec lr6loT6, LIT: Zpra•odaJ IMYČ Y Hradci
lr6loY6 VII, 1-2. 2.
T,Vokolek
71. DVORY , o, Lazilti, otr. Praohati••

.

1978 - lULT: StřodoTik. LOK: ZM 22-24 Yiapork, 72 - od V a 34 - od J a.ě., ca
600 • Jifně od obce. OlOL : Sbir na plolo hradiltl 1,11.1978, HlLEZ: leraaiok6 zl.ULOf :
A~ ČSAV exp. Plzeň, přfr.ě. 92/ 78. LIT: Z ěj. 680/ 78 Plzeň, BZO 1963.
P,Braun - J,Frohlioh

•

~

72. DÝŠINA, okr . Plzeň-sever

1978 - KULT : Sttedo•6k . LOK: ZSO Kokot jižní bteh dolního Kokotak6ho rybníka,
(66at na kat. území Bulovice, okr. Rokycany). OKOL : Povrohovf prOzkwn. NÁLEZ: Polkozan,
kruhové tvrziětA a relikty dvorce v ZSO Kokot. Z tvrziAtA poch6zi zlomek keramické n6doby dat . do 13. ev . 14 . atol. Dvorec je poloien na z6padn1m okraji ZSO,Jeho j6dro tvoti rozmArnf obdélnikovf objekt• patrntm vnittnim ělen6nim. Obvodov6 zea a r elikty ata..,
by vyplňuJíci jitni polovinu pOdory•u J•ou postaveny z kamene na hlinu.Deatrukca v aav.
661ti je hu•tA proaycana ptep6lenou mazanici. Ke kratli Jitni atranA objektu pti16h6
ětyt6heln6 J6ma vyzd6n6 kamenem . ZápadnA ae nalézají dali{ nevtrazn6 relikty. Karamiokf
materi61 pooh6z1 z 15, atol . V r6moi prOzkumu byl potizen pl6n objektu. (Určeni keraaiky dr. ?.Durdit). ULOt : AÓ ČSAV prac. Praha. LIT : A.Sad16ček : Slov. miat., J,Strnad:Ra1a1ta. lOKENTÁA : Sporé hi•tor. prameny uv6d6ji pouze ve•, poprv6 r. 1358,r,1503 puatou.
J .Andr 1t

73. HABA1, o. Lipí, okr. ~eak6 Bud6jovica

e

o

/

..

~

1077 - lULT: Mezolit a neolit (7), novov6k. LClt : a) H6vrli 750 N Jihoz6padnl od
attadu oaady a oa 250 • od aaaoty p.Cipina. b) Velk6 pola t6anl Jilnl od Habtt. OKOL:a)
Povrchovf ablr autora 2.4.1977, b) Povrchovf ab6r Jifiho Kohoutka 12.3.1077, !ÁLEZ1a) a
kaaann6 artefakty 119zolitiok6 (?) nalezené na n6vrli. Na avahu blíte k aaaotl p. Cipína
nalezeno recentní kfeaadlo z hn6dfho pazourku. b) Retulovan6 čepelka z hn6d6ho pazourku,
d, 32 - · Neolit (7). ULOŽ: a) AO ČSAV prac. Praha . b) Sbírka J,Kohoulka, Tfida pf6telatvi 1956, Piaak.
J.Prohlich

74. HABAIMA, okr. Hradec lr6loT6
~
1978 - a) KULT: S1ezakop1atlniek6. LOI: MA•rl~ "Pralivka", vfchodnl od Habfiny,
parc,a. 208/1,2,3 (hradiltl). OIOL : ZJillovací vfzkua • kvltnu 1978, MÁLEZ: a •ondaai
zkoua6na vfchodni hrana n6vrli aby bylo aotno zJiatit charakter opevnAni. V obou aond6ch nalezen tlab po palia6d6. Sonda III uaiatlna ve vnitfni pro•tofe nalezilt6,1Jilten
prOblh tlabu a k0lov6 Jaaka . ULOf: WHradec lr61oT6. LIT: V.Vokolek, NoT6 alezakoplatAniok6 hradilt6 · Pralivka" u Habfiny, Zpravodaj OVČ v Hradci Kr6lov6 VI,1,1979, 19-22.
lOMEHTÁA: l toauto hradilti bezeaporu n61eli rcza6bl6 l6roY6 pohfebiltl, nalezen6 na
•ouaadní• n6vrl1 "Chlomku" na kat. 6z. Holohlav.
11

/

e

~

v.Vokolek

;,{:
b) KULT: Stfedov6k. LOI: a) Hrad Roteaberk. b) Hrad v poloze Na Vralb6.0lOL :ZJillovac1 vfzkua, MÁLEZ: a) Menti zjillovaci aond6t ve vnitfni• pro•toru hradu. ZJiltlna
k.aaenn6 a oihlov6 de•trukce • n6lezy za 13.-15. atol. Sond6f val opevněni byla nesetivní. b) ZJiilovaoi vfzkua, ktert probfhel v kvAtnu-ěerYnu. Pfi vfzku~u zjiltJna •tavba,
ktar6 zanikla pot6rem. K6lezovt inYent6t bohatf (telezn6 pfedmlty, keramika, t6t č•r •e
nA malovan6). Dat.: 2. pol. 13. atol. ULOŽ: M Hradec lr61ov6. LIT: J,Sigl, ZJiA{oyaei
vfzkum na atfadov6k6m hr6dku v poloze Vratba u Habfiny, ZpraYodaJ KMVČ VI.1,197Q,27-3J.
J,Sigl
f

73. HAJANY, okr. Strakonice

1978 • KULT: Blite neurčena. LOK : Na louce ppě. 96 v trati Na chlumPkfoh drah6oh
na lev6m bfehu Mlýnského potoka, 750 m JthoYýchodn6 od obce. OKOL : PrOzku• 27.~. 197~.
NÁIF.Z : Skupina poruě~nýr-h rtfovnjckých eeJrO. LIT . J,Mj ch~l~k-J.Frohllch, Aroheoloiick~
pa•Atky .• • , 1979, 57.
J,I roh\ t r h - ,1, MichUek

I
I
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76. HÁJSIÁ, o. Modl•lovio•, okr. Strakonic•

I

1979 - IULT: lnov1z•k6. LOl: 850 • z6padni od •tf•du o•ady, ,oo • Jitni od l•lezniěniho •tr6tn1h• doaku u trati Strakonic•-Ralic•, na a1rn6• ••v•rnia a z6pad. avahu
n6vrli. OlOL : Prdzkum a •b6r 15.3.1979. KllEZ : ,2 zloakO n6dob (1 zloaek velk6 atay, ,1
zloatd etin n6dob, povrch korodovanf), 1 zvifeoi zub (a1dlilt6). ULOf: M Strakonice, i.
6. 783.

I

I
I

I
I

J.Mioh61et
77. HAVLOVICE, okr. Trutnov

I
I

~ 1978 - KULT: Stf•dov6k. LOl: Hrad Vizaburk. OKOL : Syet•mat~okf vfzkua.N.ÁLEZ:V roo• 1978 pokračoval vfzkum zanikl6ho hradu Vizmburku poatupnf• vyklizovAnim d••truk6n1he
•ouvratvi z nAdvofi a ze aeverni aiatnoati pal6oe. Plocha nAdvofí byla vyklizena• vfjimkou ••v•rozAp. atrany, kde bylo motno pf•dpoklAdat pláAl v6loov6 v6te. Pfed aeveraia
objektem hradu, ktert bylo motno int•rpr•tovat Jako hradni kuchyni, byla v t1rovni nAdvorni dlafby objevena etudna ae zachovanfm ka•ennfm roub•nía. Ve tmav6 vratv6 avatuJíoiho •• doatrukčníbo aouvratví zfioen6 vAt• bylo nalezeno 15 kamennfoh koulí •t•Jn6bo
kalibru, kt•r• byly p0vodn6 ~lot•ny v• vyllí• podlalí v6te Jato IIWlic• pro boutnici.T
aeverni aiatnoati pa16ce bylo doaateno Orovnl podlatí v hloubce 120-150 ca od úrom6
prahu, v celkov6 hloubc• 7 • od koruny zdiva. V deatrukěnim aouvratvi bylo nalezeno
anoho architektonickfch tragmontO, včetn6 zdobených hlavic poloaloupO a konzol. Na nikt•rfeh fragmentech byla zachována polychromie - kreaba ěerveoou hlinkou na b116• podkladu. Podlati bylo pfekryto vratvou pof6ru - ep6len6ho dfeva v neetejn6 aile od 40 do
100 cm. Tato vretva pfekrfvala tenkou hlinitou vratvu • nAlezy, veami• úlomky nádob a
taoblO, feleznfoh pfedm6t0 a zvifeotoh toati, pod nit letelo pdvodni pevn6 kamenit6 P.O·
dlatt . Kromě jit dfive objeven6ho dvofniho a okenního otvoru v n6dvorn1 zdi,byla aeverni míst nost púvodně vybavena dvě~• Atěrbinovfmi otvory eměrem na parkánový ochoz a jedním ok6nke• do sklepního pro•toru pod atf•dní míatno•tí paláce. Krom6 otvor6-ldtek pdvodnfho tr6mov6ho •tropu v severní obvodov6 zdi nebyly zJiit6ny fádn6 atopy pdvodniho
vybavení t4to místnosti.

1979 - NÁLEZ: V tomto roce bylo vyklizeno destrukční aouvrství na cel6 plole n6dvofi a bylo zjištěno, te plAAl vAloov6 v6te, ailnt pdvodni 4 •, byl z větli čáati d••truovAn, takže z věfe zOstalo uohov6no pouze vnittni roubeni do vflky max. 8 • od órovni nádvoří. Vfzkumem bylo zjiltěno, te pfi likvidaci hradu v roce 1447 bylo zdivo vil•
poatupn6 vylamov6no, oahrazovAno dfevem ve vratvě aax. 100 cm v rovin6 ca 120 ca nad órovni nAdvof1, takte po zapAleni vfdfevy doAlo k seauvu pl6Atě t6•6f v pln6 líti. Zároveň a uvoln~nia plochy nAdvofí byla vyklizována au{ ze severní č6ati západoiho objektu,
v jeho! nádvorní zdi byl objeven dochovant okenní otvor• pdvodnim osazení• a severně
od niho zbytek dveřního otvoru. Vfohodn6 od v6te byl uvolňovAn proator brad.ni kuchyni
•• zachovanou ••verni a vfchodní atěnou. Bylo zjilt6no, fe konatrukce oeaibok6bo komína - kouřovodu apo6ívala na pfilofk6oh klenebních paad, kter6 zdstaly na obou atran6oh
zaohovAny v pftvodni podobě. Vfztua v proatoru hradní kuchyně doaAhl z66ati órovni koruny krbu• kamennou konstrukcí, pfiaazen6ho k eeverni at6ni míatnoati. V aeverni aiatnoati paláce pokračoval vfzkua podlali, v pAau pod61 aeverni at6ny byla poneohAna a vypraparovAna vratva apAlen6ho dfeva etropnioh konatrukcí a krovu. Bylo zjiltine , f• rozdil órovn6 mezi prabea a podlafi• aíatnoeti byl vyrovn6n p6ti atupni dfev6n6ho aohedilti, Jehot atopy byly zachyceny. Kroaě uvedenfch ploch a proator vnitfnibo hradu, pokračoval poatupnf odkryv deatruk6niho aouvratvf na vfchodni atrani partAnov6ho ochozu.
ULOf : Z6kladna vfzkuau Havlovice, IOI Ópioe, laboratoř AÓ Oškobrh-Vlkov. LIT : Pokračují
ot vfztum hradu Vizmburku v letech 1976-1979, AR llXII 1980, 306-311.
A.Hejna
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78. HERDA - MAJDALENA, okr. JindtichdY Hradec
1978 - KULT : NegatiYDi &Jiltlni. LOK : l) Mohyly Y lee. odd . Ruda; 2) TaloT6 opeTn nt ; 3 ) "Yl61" jillJ; •> n6lezy Jitn6 od ayaliTny. OKOL: Prdzkua 2.6.1978 k oT6feni
zpr,Yy o •ohyl6oh (6J. 3831/ 39 A~) a o čtythrann6• opeTněnt (čj . •A07/ 77 AO). NÁLEZ:
1) Zpr,Yu o mohylich u myal i YDJ Sv . Barbora lze podle inforaací, ziskanfoh od miatnioh
obyYatel • pracovnikd l••• z,vodu Tfeboň, vztthnout na pro•tor lea. odd. 27 (ZM 33- 112 :
1• - od Z a 115.,. od J a.č.). Na afrn6a nAYrli jaou patrn6 atopy tětby pietu (Jimy,odvaly) a podle ter6nníoh atop by•• aohlo jednat nanejvfl o ZSO. - 2) Lokalizace zpr6vy
leentho epri•o• J.Heyrowak6ho. z r. 1877 do lea. odd, Ruda - U rybniěka by odpoTidala
t6an6•u jihovfchodntmu aouaedatvt lokality 1). Podle našeho prdzkumu, potvrzen6ho vfpoY6am1 míetních znalcd, zde neexistuje tAdné opeYn6n~.- 3) Tzv. "vl čt" j6my 750 • z6padn6 od myaliYny ST.Barbora jaou pozdatatky zeani t6tby.- 4) Dallt 6dajnf n6lez 1 km Jitn6 od ayalivny (ZM 33 - 111 : 15 111111 od V a 35 111111 od J e . ě.) aouYiai patrně• lesntai ailitt. LIT : Z ěj. 280/ 78 Plzeň.
t

A.Benel
HLAVAČOV hrad Yiz LU!NÁ, okr. RakoYnik

79. HLINNÁ, okr. Litoaětice
1979 - KULT : PraY6k6 hradiště (7). LOK : Vrch Hradiště (545 a), jihovfohodn6 nad
obci. OKOL : PrOzkum dne 4. 5.1979, společně• dr.Štefanovou a dr.Slabinou. NÁLEZ:Obhlfdka lokality ; konatatoY,no, te četné kamenité "•aly" a teraey Y severní ě6eti kopoe Jaou
patrně recentnia ohrazeni• plutin a paetvin. Nepfilil Yfraznt kamenitoblinitf n6sep,
jen! pfebratuje avah Y severní č6ati lokality a patrn6 pokračuje Jaltě po Yfohod. hram•
•rc~oloY6 planiny lze snad povafovat za val. LIT : Z čj. 2•9/79 Moat.

z.sart
v 80. HLINIŠTt, o, Str6fnf, okr. Prachatice
1979 - lULT : NovoY6k. LOK: Tral Šance; 1,1 k• SSV od attedu obce Str6tnt a 0,5 k•
od Z a 78 ni od S a.č.: ppč. 221/1 k,ú. Hlinilt6.
OKOL: Prňzkum Ye •polupr6ci ae spr!You Chr6n6n6 krajinn6 oblaati Šumava •.9.lg79.NÁLEZ :
Lokalita Je na atrn6m nAYrši • oaou SSZ-JJV na vfchodnia aYahu údoli lofann6ho potoka,
OpeYn6ni nad z6padnim •vahem n6vri1 Yytv6fi polygon6lni útvar, orientoTanf dellí oaou
pfiblifn6 Z-V, pravideln6ho koaod6lnikoY6ho t•aru o úhlu dellich stran (ca 90 a)a tratlich (ca 50 m) aai 45°. Val: balYanň a hliny o vnttfni i Ynějli iik•é vflce ptiblilni
2 • (na te~eni • 2 a širokou plochou korunou) Je zevnl Trouben pfikopea o I, aai 3 •·
Šifta uproatfed činí 30-35 •· Ve vfchodni ě6ati aayerni dellf atrany Jeou 2 (pozd6Jl17)
Yetupy o I. 5 •· SaYerni atrana je za ptikopea proY,zana paralelní kaaennou zidkou,atajn6 jif.ni strana. Větlina vfchod.ntho zAvěru je poruiena, lika6 vfAka zApadnt atrany doeabuja at 5 •· Ob6 oatrA i obě tup, nAroti Ynitfniho are6lu vykazuji naeypan6 rampy ae
atopami n6Jezd0. Centr61ni čAat objektu je porulena (aei 3 recentní bunkry, č,et. d••truovan6). LIT: Starlí lit. u A, Benela, in: Vimperk - a6ato pod Boubinea, Čaak6 Rudějo
vice 1979, 54 (č, 19 aoupiau - vedeno jako lofennt),
jilně od kÓty 877; ZN 32-123: 190 -

A.Benel

i 81. HODOVIZ, o. HYozd, okr.

Plzeň-sever

1978 - KULT: Neurčena. LOK: Tral Ha •klípku. ZM 11-•2 Manětín, 39

„

od V•

i 7R m111 od J a.I!. Le~. odd. 20 d 1, Jea, ,.6Yod a lee. apr6va ManHin. OlOL : Pr1hk11•

ro

30
up•zoroinf p,Jan•ulkevoe z Pl,ní, MÁ.LIZ: ov,tnt aohylovitt dtvar prot,hlf P• •p,uioi,
r••• oa 19 s 10 •, v. 80-150 oa. Začiltiní •tarlího naruloní. z,syp aobyly (?) tvofi
tlutohnidf JfloYitf podzol• ulfai úloůy btidlioo. Had podlofi• zaohyoona l•dohDid6
JiloYit, vr•t•• • uhlíky. Nebyly zjiltlny vltli kaaeny z kon•truko•, k•raaika ani Jin6
n,l•zy. ULOf : AÓ ČSAV oxp. Plzeň, č,pf. 92/78. LIT: Z čj. 294/78 Plzeň.
P.Braun
82. HOLUBICE, okr . Praba-z6pad
1978 - KULT : Doba ffmak6, LOl: "loz6ko•• zahrada" č. kat. 89. OlOL:Aroboolo1iokf
•tzkua na•6zal na •tzkua z ainul6ho roku. Byla zkoua,na č6at volk6ho, do zoai zabloub•n6ho objektu. NÁLEZ : Sond6t1 o plole celk•• 40 a 2 byl zkoua"1 roz•ah •idliltnioh objokt6, zeJa6na byla •lodoY6na • prozkouaina dalli č'•t zahloubon6ho ebjoktu,zkou„n6bo Jil
Y rooo 1877 z aal6 ě'•ti. H6lozy: keramik• •tarif doby fia•k6, zlomky aazanioe (na olktorfoh otioky č6ot1 konetrukoo), zloaek n•opraoovan6ho jantaru. Keraaika: dekor:aoandr,
oti•ky nehtu, viohtoY6n1, hfebenoY6ni.
~
1979 - NALEZ : Archoologiokt •fzkua •e oouotfodil na olodoYAni dalliob 36•ti real•
hl6ho, patrni d1lonok6ho, do z••• zahloubon6ho objektu. N6lezy: koraaika atarli d. fiaBk6, fragment keraaiky fiaokoproYinoi6ln1 <• tirni•••, zdobon6 •••k6vanfai lraty),aazaaioo, •truaka. ULOf: HM. LIT: BZO 1976-1977 . lOllENTÁA: Vfzkuaoa ·olodov"1a č6at •trobnibo objektu.

v.Sakaf
~

83. HOLUŠICE, o. Mutetico, okr. Strakonioo

1978 - lULT: S1ovan•k6, aohyly. LO(: Sodliok, ~bora, •t. l••• odd. Do, ppě. 598,
trat •v lipo•o•"• OlOL: Prftzku• 21.4.1978. NÁLEZ: Podle lit. ádaj6 •kupina nizkfob ••byl, z nioht jedou prokopal B.Dub•kf. Pfi opitoYn6• pr6zkU11U nenalezeny, patrni byly Jit
zničeny. LIT: B,Dub•kt, Pravit Jitnich čeob, 1949, 226; R.Turok, S1ovan•k6 a obyly v
niob Čeoh6ch, 1958, 17: AÓ ěJ. 998/28, 2039/33: J,Micb,lok-J.Froblioh, Arobool•1iok6 ••a6t~y ••• , 1978, 20-21.

~s,. HORNÍ

POAfčf,

o. Pofiěi, okr. Strakonice

1978 - IULT: Stf•doYlk. LOI: Jitni 6,at oatroTa v feco OtaT6, trel •1a clrab6oh•,
JilDI od Hor. Poti61, pp6. 51/3 . OlOL: Pr6zkua lt.f.1978. NÁLEZ: J6kolik porulenfoh rflovniokfoh ••Jp6. Lokalita zničena na Jafo r. 1979 pfi •f•tavbi r•kreaěniho •tfodi•ka.
LIT : J,Mioh6lok-J.Frohlich, Archoologiok6 paa6tky ••• . 1979, 57,
J . Mich,l•k
ó 85. HORNOSfN, okr. Strakonioe

1978 - KULT: Ml. doba lat6n•k,. LOl: Ma polní oe•ti, ppč. 115,, 250 • a6paclal od
•aaot Huti, 75 • z,padni . od oipu loaa (druhotn, poloha?). OlOL: Sbir 21.,.1978. 1.11.Ez:
Zlo•k •klonin6ho, kobaltovi aodr6bo n6rallku • pla•tiokou vfzdobou, d. zloalta 21,au.l.
18 - a 5 drobnfob áloak6 z jednoho konoo, drubf lo• je •tar6ho pftvodu. Tnitfni pr6alr
n,raaku aai 60 - · (Obr. 1 : 2). ULOf: M Stratonioo, inv.6. 771. LIT: J.Mioh,lok-J.Pro~lioh, Horno•in. 1,1oz •klonin6bo n,raaku z doby lat6n•k6, Vfbir z prací ěl•nO Hiat.klubu pti JěM T č.Budijovicioh 15, 1978, 208: J.Mich6lek, Jalo noYiny, ě. 42, 28.10,1078,
Strakonio•. IOMENTÁA : Povrohovt prftzkum polo jitnl od n6lezu (ppě,1005) no1atiTDi, ••Terni od oo•ty Jol•••
J.Frohlioh - J.Mioh6lok
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o 86. HONOUTY, o. Hueinec, okr. Prachatice
1979 - KULT : Sttedověk. LOK: Osada Horouty, výkop kanalizace pted čp. 3. OKOL :
PrO:r.kum 24.5.1979. NÁLEZ : Př i vfkopu kanalizace (meli ora č níh o ~vodu) byly nai~zany zlo•
ky keramiky, bu dalších situací. Náler. ohUriil mu:r.eu Prachatice St. Hron. pr11covnik
Agrostavu, Strunkovice n.lH11n111f 203. Pi'i pr1izkumu mfsta referentem nllle:r.em· mnotstvi
:r.lomk~ nádoh z J:J. - 15 . století v hl. 0,3 - 0,6 m v tmllvěí černo šedé vratvě.ULOt . OM Pra•
chatioe, ptír,č. 514/ 79. LIT : llunič6ř (Prachatice), 5 ,7,1079; Jihočuké pravda (Č,Au·
dAJovice) 9.11.1979.

J.MichUek
87. IIORUSI CI:: , okr, T6hor

•

1978 - KULT:

LOK : Vodní píekovua Vlkov II, ppč. 234fi/ l a 3,
bftgrování, předáno" vlaetní sběry 19.1.,17.5,,
1,6 . , 12. a Jl.7., 21,8., I~. ~. a 11.1 2 .1978. NÁLEZ : Keramické ~lomky, dy:r.ny, ~l.mltn•
ekých kamenii , 10 le znA st'k<-r11 , dřevěnl> předml\ty, ULOt : AťÍ ČS AV exp. Pl:r.oň, č.pf. '>/78,
15/ 78, 28/ 78, 3H/ 78, 83 / 78. LIT: Z č j. J 38/ 78, 259/78 , 478/78, 660/ 78 Plzeň; BZO 197 2 ,
1974-1977. KO~ENTÁH: Záchranné akce expozitury Plzeň od r. 197 2.
Pravěk,

~tředověk.

2352/ 1 a 2, 2361, 2363, 3408. OKOL:

Při

~
1979 - ~ULT: 1) Po~dni sttedověk. 2 ) Latén, pravěk, raný sttedověk, ettedověk.
LOK : Vodní pískovna Vlkov II; 1) ppč. 2347, tAst ečně i 2352/4. 2) ppč, 2352/1 , 2 408,
2409, ~416, 23fi4/ l, 2 , 2410 a 2411. OKOL : 1) Povrchový průzkum a Bběr. 2 ) Pti btt~rování
písku, vlastní sbPry a předAno. NÁLEZ : 1) ~podnf části 2 roubených objnktů o rozměru c~
1 x 1 a 1,1 x 1,7 m. Ve zbytc{ch kulturní vrRtvy uvnitř i vně v~těiho objektu zachyc,n"
několik sttep~ datovatelných do 15.-16. stol. Na ploše Rkrývky časté nálezy ~lom. etř,
dověké keramiky (15.-16. stol.) beze stop objektů. Původní úroveň terénu je :r.dn eníftnt
o 1,5 af 3 m. 2 ) Keramické zlomký, dyzna, vrtaný kámen, mlýnské kameny , dtev~n~ ~oll: Aiti mlýnů. UL.02: AÓ ČSAV exp. rlzeň, č.pt.: ll 5 4/ 79 - 1 až 3; 2) 53/ 79. 1,2; H6. ,~;
79 / 79. LIT: Z čj. 383/79, 650/ 70 Pl:r.eň, RZO 1972, 1974-1977. KOMENTÁ~: Záchrannt A~rt
expozitury Plze ň od r. 1 97 2.

A.Bene& - P.Brati;,
t

88. HOAfN, okr. Mělník

1979 - KULT: Mezolit, LOK: Písečný ptesyp - pole pti pravém bfehu Laternln\ho
kanálu jižně od zdymadla. ZM l 2·221 Mělník: 60 mm od V a 149 mm od J s.č. <'K< 1t : r"~r11<'0 véní systematického výzku11u lokality ( 23. 7. - 14.8.}. NÁLEZ : SidlHiU , kt>nr,11tr1H'I' vfrobniho odpa<1u, kllmennll 1Hfpaná induAtrie. ULOt: NM Praha, odd. prehist<>ri e ( 711t fn, 11f' invent.).

K.Sklenát
80. IIOSTJŠOVICt::, okr. Strakonice
1978 - KULT : PraYěk be:r. bliUího určeni. LOK: Viz 1-3. OKOL: Tertnní rr i11lw111 n
fotodokumentace 3.6,1978. NÁLEZ: 1. Dvě zachoYané mohyly v lese 900 m jitnP od roór11hli
a aei 100 m západnň od okraje lesa, na ppč. 319. Západní mohyla je rtes 1 m vysok~,rr~aěr asi 1-8 m, východní je 0,6 m vysoká a prňměru n m. 75 metro z6padnl jsme zjistili ~
další nejisté mohylovit~ útvary na téže parcele. ~. Asi 200 m SSV od ryhnfkn ~~ti n~ 1asi
200 m jiho:r.áp. od skupiny 2 mohyl) na mírném sYahu skurina asi 6 poruŘ ~ný~h mohyl, pp<' .
14. 3. Pásmo rttovnických ~ejpO po obou březích potoka, vytékajícího z ryhnfkn ~t't1nn a
táhnoucí ee k okraji lesa, ppč . 14. LIT: J.Michálek - J.Frohlich, Archeolo~ickt pa~,tIty ••• , 1979 , 21, 57.
J . Frohlich - ,J , Wichi\lPk
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90. HOSTY, okr. Čeak6 BudijoYice
1977 - lULT : Mezolit - starAi doba bronzoY6. LOl ; PiakoYna pod NoYf• DYorea pfi
eeutoku Lufnice • VltaYou,oa 100 • od bfehu Vltary. OlOL :PoYrohoYf •bir autora 0 .8.1901
a 25 .6 . 1977 . MÁLEZ : 2 tu•y itipan6 kamenn6 induatrie. ULOt: AÓ ČSAV prao. Praha. LIT: I
lokalitl : A. Beneš , BZO 1968, 41.
J.Frohlioh
91. HOŠTICE, okr . Strakonice
1979 - a) lULT : Pozdní doba halětataká. LOK : Jifně tÓty 507; ZM 22-342 Volyni:
12 - od S a 335 - od Z a.č. OKOL : Pr6zku• 19.4.1979. ,{LEZ : Stfepy. ULOf : Art ČSAV exp.
Plzeň, pf . č . 25/ 79. KOKENTÁA : Sbir na poli.
, b) lULT : Pozdní doba laténak6. LOl : Jihoz6padni okraj obce pti •ilnioi do VelynA; ZM 22-342 Volyni : 2 - od S , 240 - od V •.ě. OlOL: PrOzkua 19.4.1979.MlllZ:Stfepy.
ULOt : Art ČS AV exp . Plzeň, pt. č . 2~/ 79. lOWENTÁ!l : Sidliitl porušeni orbou.
< c) ~ULT : Poz dní doba halitatakA, pozdní doba laténskA, starěi d,timak6. LOl:Sedlo „ti kÓta•i 507 a 537 JJV od obce, ZM 22-342 Volyni: 3 - od S a 240 - od V •.č.
OIOL: Pr6zkua 19.4.1979 . NÁLEZ : Sttepy, 2 zlomky kaaenn6bo •lfnku . UL«d: AC ČSAT esp.
Plzeň, pf.ě. 29/ 79, •lfnet Y M Volyni. KOMENTÁA: Roze6hl6 •idliiti poruien6 orbou.
P,Bfioh6čak

~

92. HOŠTICE - MILEJOVICE, okr. Strakonice

1979 - a) lULT: Pozdní doba laténak6 . LOl: N6Yrii Jihoz6padni oboe na Jih od P•toka, ZK 22-342 Volyni : 24 - od S a 233 - od T a.č. OlOL: Pr6zkua 17.4.1979. NllEZ:
Stfepy . ULOt : AÓ ČSAV exp. Plzeň, pf.č. 23/ 79. lOMENTÁA: V piakoT6m podlofi patrny rozeran6 objekty.
b) KULT : PraYlt, atypickf. LOl : Z6padni od kÓty 538, ZM 22-342 Volyni: 16 - ed
S, 218 - od V e.ě. OKOL: Pr6zkua 18.4,1979. NÁLEZ: Stfepy. ULOf: AÓ ČSAV exp. PlzaĎ,
pf.ě . 24/ 79 ;
P.Bfioh6ěek

93. HRADCE, o. Hoaole, okr,

- V,Zahr6dta

Če•ké BudějoTioe

1979 - KULT : StfedoYik. LOl: Pole na •eTerni •trani "lluku• T blizkoati SlaTěe a
Hoaole. OlOL : Sbir V.Hajera z poleai Bory u Mfíěi, pfedAno. NÁLEZ: ~eraaick6 zloaky.
ULOf : Art ČS AV esp. Plzeň, pfir.č. 57/79. LIT : Z ěj. 650/ 79 Plzeň.
A.Beneš
94. HHADEC KRÁLovt. okr. Hradec Kr6loY6
t 1978 - KULT : StfedoYik. LOK: Podchod pod Hradubiokou silnici. OKOL: Sbiry a ter6nni pr6zkum pfi •taTbi YfpadoYky ••irea na Pardubice. NÁLEZ : StfedoTit, aidliltni Traty, zjiětěna T hloubce nikolika aetrO. Ve Tfplni TratTy byla nalezena pfedeTlfm kera•ika a relikty proutinfcb TfplatG a kOlO (13. plS. •tol.). Sidliětni YratYa překryta n6plaToTtai YratTa•i• tter6 zde byly uloteny Labem, na Jehof bfebu •e lokalita nach6zf.
ULOf : K Hradec Kr6loT6.

· ~ 1979 - lULT: StfedoYik. LOK: a) 1ifkoTo n6m., z6padni ~renta dollfl; b) Gener6lakt
d6a ; c) Chelčiok6ho ulice, •taYba trfnice. OlOL: ZAchrann, Tfzkumy. NÁLEZ: a) z,ohrannt
Yfzkt111 pfi hloubaní Yfkopu pro kanalizaci na zApadni• okraji núiěati. Zjiltlna atfedoTik6 TrstTa • aeniia mnotatYim nAlez6, pfedeTiim ze
atol. b) Pti opraTi aklepnich

1•.
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pro•t•r tz•. Generil•k6ho doall &Jiltlna atfodo•ik6 •idliltni •r•t•• • a6leay 13. - 15.at•
lati. D61t byl• alodoTlno 06h16 kleaillt tor6aa, ktor6 praTdipodobni •ou•i•i • okraj••
•••t•k6ho pfikopu. o) Pfi ataTbi trlnioo &Jiltlna •idliltnf •r•t•a to 13. atoloti. 16•
l e&y koraaiky. ULOf1 M Hradeo lr61••••
J.s1,1
85 • .RRlllll, o. Manittn, okr. PlaoĎ-••••r
~ 19TB - OLT: Halltatak6 a atarolat6nak6. L<&: V aodai t6hon6. OlOL1 Syateaatiokf
•f&kua (potraěo•illi). JilEZ: V r. 1918 bylo pokraěoTino •• ajil!o•Ani rozaahu pohf obilt l, a to aalro• ••••rnl• a ••••roz6padnta. Souěaanl byla Typraoo•úa plocha aoz i •fatua lot 1988-1910, ttor6 byla dfi•• a teohniotfob d6•od6 •ynoch6na. Bylo ajil t6no, lo
••••rota ani ••••roz6padni• aa6rea Jil pohfobiltl nopokraěuJo. la rynoohan6 plole byly
aj i ltiny dallf t6roT6 hroby Jak popolniooT6 (a lah•o•itfai, pozdnl halltatakfmi n6dobaai, aalo•nflli aiakaai a tel. kroutky), tak aal6 J6•o•6 hroby• pohfb•• naaypant• do
j amky, bez dallfoh pftloh. lromi brob6 byla opět sjilt6na do čerTena Typ61on, f6ro•il t l . Poěot obJokt6 do•ahuJo • tomto rooo 288.

„

~

2

1919 - R!LEZ: Y r. 1919 byla TypraooT6na plocha 2.000 a , blaTni ••••rnl od •tzt1111Dfob aozón 1914-1975. Zdo byl •ypraooTin na•z•J•• aou•i•lt kongloaor6t objottft ~a,
• 211, naTazuJfot na objekty 235-238. Jdo o aohutnf pfikop,ryplninf kaaen7,poohAaoJtoiai
z pohfobiltl. VfplĎ aozi kamony byla naproato odliln6 od okolního ter6nu, byla p1a6it6
a blinitopiaěit6, tak Jako tomu bylo u obJokt6 235-238. Interpretaoo objokt6 zeti• nont
jodnozna6n6. Jo praTdipodobn6, to pfitop pokračuje Jolti d6lo amlrom •••ernia • airno•
odchylkou k •fohodu. 'tn.ot: A~ ~SAV prac. Praha.
E.Soudak6
~

96. HRADENfN, o. Plaňany, okr. Kolin

1918- 1979 - IVLT: fi•n6ěek6, ltno•izekA, bylanek6, pozdnl halltatak6, 6aaa6 lat6nak6, lat6nak6 a et6bo•6n1 n6rod6. LOl: SeToroTtohodni od oboo, tra{ •Ja aalfob taailiíoh" ppě. 268/1 a 2 a •v rybničkAcb" ppě. 308/2. OlOL: PraTlk6 aidlilt6 a pobf•bilti
por ulen6 a z T6tl1 ě6et1 zniěen6 pfi pfipra•i terénu pro ataTbu kra•ina. Z6obrannf •fzkua A~ za Tedont autorky a úěaeti celk•• 10 Tidockfch a 15 odbornfob praco~llik6, apol eěni • OM lolin (Z.SodlAěet) 12.6. - 3.1.1978, zAcbrann6 akoo 3.10.1918 (M.,6Tra-J.Rulf)
a 24.1.1979 (i~ Sodl6čok). HilEZ: S1dl1lt6 : celk•• 16 zJ1At6nfoh obJoktd. ~i•n66ak6 k.
- obj. 6: zahloubenA obd61nikoT6 , obata 4 x 5 •, orientace Z-V (keramika, &Tifeoi koati),
~noyiz•k6 k. (?) - obj. 14-11, profily ětyf aidl. objokt6 T jitni ě6ati (•f rybn16k6oh")
• prftkopu pro kanalizaci (VA•ra-Rult). _Bylanek~-~ - obj. 4: zahloubenA chata 3,5 x 4 li\
orientace Z-V: obj. 8 - zahloubonA chata, zJiltin6 obry•o•i, prozkowun6 d•i•a •ondaai,
..x. ••l. 9 x 1 •)1 obj. 12: kruho•6 JA•a, 2,2 •, ••rohu odbagro•anA); obJ. 13 - o•61n6 JAu ••l. 3 x 2 •, ••rohu odbaaro•an6); obj. 19 - aidliltni objekt ajiltlnf • pr6kopa pf16ky cbl6•a (Sedl66ok 24.T.1919). Viochny objekty obeabo•aly •elk6 anotat•i kora•
alky , aazanioi, zlollky a6a16k••itfoh podataTo6, koatin6 artefakty, alollky bronao•foh a
Jantaro•foh pfedaět6 a zyffeci koeti. !~dni halltatak6 období: obj. l - zahlouben, chata, p6•. 3,8 s 3 • ••lk,, rozlifen6 knaho•flli Jaaaai, 1,5 • a 1,2 a, orientace SZZ-JYY,
(koraaika, bronz, Jantar, tTifOOÍ ko8ti) • ..ea.~6 lat6nek6 Období: Obj. 2 • zablOUben6
ohata o•6ln6ho tTaru, 5 x, a Telk6, orientace SZZ-JYV (keraaika, pfoalony, koatln6 induetrio, zyifeoi koati). Do •tupnl HC-LA patfi •bJ. 3 - úat6 dloub6 Ji• 3,4 s 0,8 •
•elk6 a 180 ca hlubok6, Typlnin6 zloaky dlro•an6ho roltu a aazanioo • otiaky df••• patrni zbytek peoo a obj. 5 - aal6 o•6lnA Jiaa a s 1,4 • • TJ•flonfll ohniltl• upreatfod •
.!ulturnl oeur~•~J Jaou zatia 2 objekty aaohyoon6 T profilu aondy • ••••rni 6,ati ata••nilti (obJ. 7a aTb). Pohfebiltt : , aoTeTní 66at1 ata••niltl bJly odkryty tfi koatro•6
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hroby, uloten, pfiblitni T hloubo• 100 o• pod vr•t•ou ornioe a aalA 66at dall1 lid•k•
to•tl'J , •loien6 do aa1 , jaůy u obj . 8 ( obj. 11), kulturni neur6ite1n,. De •tfodn1 deby
lat,o•k• patfil obj. 9: oriontaco S-J, horní ě••t koatry aut•• Tolkou tolozaou apon••
aÍpojed~ natrukoe na hrudi. Do doby _!,tlhoTini n,rod6 atfil obj. 10: koatra atarlibo
dit6to, patrni dívky, orientace Z-V ae teleznou ozdobou, kroutko• a noto•, provrtanta
aedvidi• zub•• a jantarovou perlou, uaiat6nflli Y fad6 od paau •zi lftka. Obj. 18: koa•
tra alad6 tony , orientace z-v,• ploobfll bronzovt• kruh•• a jantarovou perlou ulotonou
a dolní partie nohou, v z6aypu iolezn, pfezka a fragment detor•ovan6 pr6vlo6ky . ObJ.20 :
• l ' dvoJkÓniok, n6dobka zdobon, rfha•i a vrypy, pooh6zejio1 pravd6podobni z dalliho
hrobu. Byla odevzd,na do MUzoa v goufi•i jako ojodin6lf n,loz v r. 1979. ADtropol ogick6
urěeni - Dr. J.Chochol . ULOŽ: Aň ČSAV prao. Praha. ~OUENTÁA1 Vfznaa naloziltl tkvi v
Jeho bezpro•tfedni blizkoati (250-400 •) od známého pohfebilt6 bylanak6 kultury• pohtby na voze. Podle intonace •iatnich obyva tel•• lidaké kostry nacházely Jit pfi atavbi
doaavadniho kravina, tj. jihozápadn6 od nynijiích n6lez0.

r

97. HRADIŠTt , o. Botíkovy, okr . Klatovy

1978 - KULT: Neurěona. LOK : Na akále, ZM 22-311 Kolinec: 141-151 •• od Z, 115-126 - od S a.č . OlOL: PrOzkum a upřesněni polohy hradilti, kter6 jo v aoznaau SPPOP
vedeno pod 3 rOznfllli trat6ai, dn• 10 .5. 1978. N!LEZ : V poloze Na akále byly zjiit6ny valy, vymezující ov6lnou diapozici • dobfe zachovanfmi valy na severní, Yfohodni a jitni
atran6. Na západním okraji jaou valy neznatelné a terén zde pfecházi ve ekalni suk.LIT :
Z ěj. 228/ 78 Plzeň. KOMENT!ft: Povrchovfm prftzkullfl• byla vyloučena VJTflenina aevern6
nad bfTalf• z61lkem v oaad6 Hradiit6 (kam bylo pňvodn6 hradiit6 aituoTáno), atejn6 jak•
tral Hradilt6 západn6 od etejnojaenn6 o•ady.
P.Braun - F.Frfda - D.Soukupov6
98. HRADIŠTI, o. Pi•ek, okr. Piaek
~ 1979 - a) lULT : Starii a pozdní mohylov6 attedni d. bronzov6, pozdní d. balitat-

ak6. LOl : Hradiitaký vrch, l) aTah apadajíci k jihovfchodu: 2) plocha hradilti na vr-

oholové ploiině, pfedpokládan6 pfedhradi za aeveroz6p. okrajem bradiiti, u kÓty ,1s, ZK
22-411 Píaek: 114.,.. od V a 125
od J a.ě. OKOL : Zjiilovaci vfzku• vyYolanf pfipravoTanou vfatavbou nov6ho vodojemu pro obec Hradiit6. provád6nt na z6klad• boapod,fak6
••louvy • Jihoče•kflli vodovody a kanalizaceai v Čeakfoh Bud6joTicíoh. NilEZ : l) V pro•toru •tavby vodojemu nebyly aonda•i, Yedenfmi at na akalnaté podloti, zaohyoen6 tádn6
atopy oaidleni. 2) Sondaai v ji!ni a jihozápadní č6ati hradiit6, polotenfwii na terénni
hraně (pfedpokládan6a valu), byly zachyceny de•trukce kamenft, Y jedno• pfipad6 • n6znako• kruhového p6doryau : oblázky a nataven6 kaaeny, _ zloůoY, keraaika a a•ortni alitek
bronzu. Dalii aondy na plote hradilt6 pfinealy zlomkovou praYAkou keraaiku beze atop objekt6. Ka val na jihoz6p. okraji bradiit6 •• kolao napojuje fada ter6nnioh hfbet6 (zřej
•• poz6atatky objekt6 tortitikačniho cbar.a.kter~ - pfiěn6 valy?). Sondát na pfedpoki"•an6• ptedhradi aa aoTerez6pafÍai• okraj•• hra,1it6, ptine•l• pouze „1t po6et pra•ikfob
attep6 beze atop obJekt6. ULOf: Ad esAV osp. Plzeň, 6.pt. 84-90/79. LIT : Z 6J. 531/79 a
·557/79 PlzoĎ . IOIIENTÁ1': Soa66at1 Yf&kUllll bylo zaaiten1 bradiltl (pro•••l• aiřiekf ••••
AÓ Praha) .

„

P.Braun
~ b) KULT : Neolit. LOl : Vrch Hradilt6, tra! Kad Čertovkou - U tfeti iajby; ZK 22- •11 : proator ca 1 k• jiboz6p. od kÓty 478. OIOL: Kález Y koleji pfi pfibliioYini dfo•a
u le•ni lkolky blit• •tfelnioe: od ělena JZD Hradilt6 ziakal J.lurz z Ptaku, tf. NArod-
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ni svobody 19/14 roku 1978; prOzkum referenta 10.7.1979. NÁLEZ : Ptični vrtanf aekeroalat, d. ca 18 cm, znft čně ottelý . Vzhledem ke zbytkOm kaMnn6 deatrukce v aiati n6leau
není vylouěeno, ie ptedmět poohAzi ze zni6en6 mohyly, kaffl mohl bft aekund6 rn6 uloten.
Stopy zcela zplanfrovanfch mohyl, v počt u několika dea i tek, jsou patrn ě i pti lesní
ceeti vfchodni od aista n6lezu. ULOŽ: U J.Kurze, Písek. LIT : Z čj. 332/ 79 exp. Pl zeň.
A.Beneš - P.Braun
~

99. HRBOV, o . Lhenice, okr. Prachatice

1979 - KULT: Pozdní paleolit - eneolit. LOK : S evern ě od rybníka Naděje;ZM 32-21 :
od Ve S a.č. OKOL : Sběr J. Sfkory, Blovice; ptedAno. NÁLEZ: Baz 6lni čAs t úitěpu
černoiedého ailexu (uriení dr. S J.Vencls) . ULOŽ : AÓ ČSAV exp. Plzeň, pf. č . P 101/ 79 .
235

111111

A.Benei
' 100. HRUŠOVÁ, okr . Óati nad Or licí
1978 - lULT : S tředov ěk. LOK : la) - Jifni okraj obce, ppč. 3 53/1 ; lb - ppč.353/1,
391/ 1 (ca 60 m SSZ od nal. la ) ; II - severozAp. od oboe, ppč. 528/10. OlOL : Terénní pr6zkua. NÁLEZ: Nal. la : n6lez několika zloMkO keramiky (14 . etol.); nal. lb : menAí aoubor
keraaiky ze 14. -15 . atol. ; nal. II : oj edinělf atfep vyrobenf z tuhového aateri61u (13. -14. atol). ULOŽ : M Hradec Kr6lové.
J. Sigl
101 •

.mfwltDICE,

okr. Příbram

1978 - a) KULT : Knovizsk6. LOK : V centru obce na parc. č . 69/14, 150 m severozAod kostela, v zAkladech rodinného domku V.Kol6řové. Ve sttedni č 6sti pozemku.
OKOL : Z6chrannf výzkum 2.3.1978. NÁLEZ: P ři kopAní základd domku naruieno knovizek6 aid liitě. Na stěn6ch vfkopu (rozměry 940 x 705 cm) byla ztetelnA kulturní vratva a 2 objekty 1,2/78. ZiskAna keramika a aazanice. Obj, 3/ 78 byl menlí lalokovitf útvar, zasahující do kulturní vretvy, vyplněnf zuhelnatělfffli větvičkami - recentní záaah (?). Be2
keraaictfch n6lez6. Obdobné kera~ické zlomky jako na parc. č. 69/ 14 - knovizak6 kultura
- zjietil pfi úprav6ch pozemku v z6padním aousedetvi i aaJitel parc.č. 69/15 u čp. 101
na ttech míetech: a) v Jifni č6sti parcely při kopání jamek pro stromky : b) v roce 1953
pti hloubeni z6klad6 rodinn6ho domku čp. 101 ve atředni ě6ati etavebni parcely; c) napoaledy v roce 1972 pti •tavbě gar6ie v severním rohu zahrady. N6lez y ae nezachovaly.
ULOf : AÓ ČSAV prac. Praha. LIT : Z čj. 1682/78 . KOMENTÁA : V centru obce bylo z achyceno
doaud nezn6mé aidliitě knovizek6 kultury.
b) KULT : Pravěk, sttedověk. LOK : Jižní polovina pole parc.ň. 269/1 , do vzdAlenoati 50 • od hfbitova, 225 • jihovfch. od kostela. OKOL: Pti kladeni vodovodního potrubí od etudny na parc.č. 245 na hřbitov v roce 1977. Povrchovf prftzkum 2. 3.1978. NÁLEZ : Dle •děleni Fr.Loaoze a tajellllika MNV J.ROfičky byly v roce 1977 v prOkopu zfetel né 2-3 polokulovité útvary a vypálenou hlínou pti obvodu a tmavou výplni. Keraaika tehdy zjiAtěna nebyla. Dne 2. 3.1978 byl nad zasypaným vodovodním prOkopem probíhajioia •everozáp. eměrem od m6rnice proveden povrchový prftzkua (Fr.Lomoz, J.ROžička a referent).
Byla zjiitěna ojediněle pravěká a hojně pozdně sttedověk6 keramika. ULOf: AÓ ČSA V prac.
Praha. l.IT : Z čj. 168 2/78. KOMENTÁA: PrOkopem byly naruieny pece 7
padně

102. HUStfAAMY, okr . N6chod
1978 - KULT : S tředověk, LOK : a) Se verozApadně od obce, pole aezi polní ceatou a

I
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I

pi•kovnou. b) "Pupek•, po prav6 •tran6 •ilnice Hu•títany - Velichovky. OlOL: Terénní
prOzkua. NÁLEZ: a) Pti ter6nnia prOzkumu v toeto pro•toru nalezeno několik zlollkO keraaiky ze 13. atol. b) PrOzku• zbytkO atfedověk6 tvrze, kter6 J• zaohovha pouze zč6ati.
V aiateoh recentního naruteni bylo ziakho aenii 11Dotatví drobntch atfedoviktch atfipkO
(14.-15. atol.). ULOŽ: M Hradec Kr61ov6.

I

I
I
I

I

J.Sigl

I

103. HVlZDA, o. Blitevedly, okr. Čeak6 Lipa

I

I

• 1979 - a) KULT : Mezolit, lutick6, atfedovik, novověk. LOl: Píakovoov6 JeakyĎka
v D1ouh6m dol• "U dvou tOní". OKOL: Výzkum M Čeak6 Lipa za odborně spolupráce úetavu
Anthropo• Brno. NÁLEZ: 1. Stratigrafie uvnitt jeakyni : eluvi6lní piaky • větAimi pi•kovooY"f•i bloky ( 200-50 cm): hnid6 hlinitopíačit6 vratva obsahující atfedov ěkou ke r aaiku (50-0 ca), novověk (10-0 o•). 2. Pted je•kyni nisypovt val tvotenf eluviálními pí•ky
(145-90 c•), na nich po avahu rozvleěená temně okrová píačitá vratva • uhlíky, obaahuJíci 90 attepů lutické kultury; pti její bazi 4 pazourkové ••zolitiok6 artefakty (90 - 50 cm); v nadlofi je vratva ptemíatěnfoh písků (50- 15 cm), ptekryt6 huaiÓzním horizont••, obsahující• attedověkou keraaiku (15-0 cm).
b) lULT : S ttedověk. LOK: Píakovoovt ptevia v Dlouhém dole (avrohní). OKOL: Vfzku• M Čeak6 Lipa za odborné spolupráce ústavu Anthropoa Brno. NÁLEZ : Podloti Je tvofeno eluviálními piaky ; na nich letí tenká humózní vratva, obsahující atfedověkou kera•iku. ULOŽ : M ČeakA Lípa .
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I

J. Svoboda

I

104. HÍSKOV, okr. Berou.o

I

I

' 1978 - a) KULT: Neolit, knovizak,, pozd. d. lat6nsk6. LOK: Východní avah "Kov6tovy rokle", ZM 1 2-411 Beroun: 130 111111 od Z, 147 mm od J a.č. OKOL: S běr po orbě.NÁLEZ:
Stfepy, •truska, kamenn6 nA•troje. ULO!: AŮ ČSAV prac. Oikobrh.
b) KULT: ~títar•kt •t. knovizek6 kultury, pnzd. d. lat6nsk6. LOK: U břbitova,ZM
12-411 Beroun: 137 mm od J, 143 111111 od Z s.č. OKOL: Roza,hl6 aídlittě zničen6 vfstavbou
bytovek, záchrannf vtzkum 2 objektO. NÁLEZ: Ve dvou pozdně lat6nakfch objektech atfepy.
zvitecí kosti a bíle malovan, mazanice, ltitarsk6 sttepy v ornici. ULOŽ : AÓ ČSAV prac.
Oškobrh.

I
I
I
I

I

I
I

I

P.Bfioh6ček

I

I

105. CHEB, okr. Cheb

I

1978 - a) KULT: Neurčena. LOK: Ulice Trčky z Lipy pted čp. 5, SMO 5-0 Cheb:
161 DIII od V a 50 11111 od J •.č. OKOL: Výkop kanalizační ptípoJky. NÁLEZ: Uproatted are6lu I
alovanak6ho hradiltě byla vyhloubena rýha v délce 10 m, hlubok, 3 • do neporuien6ho pí•- 1
čitoJilovitého podlotí pod vozovkou. N6lez negativní. LIT : Hejna,A.: Aroheolo~ictt vfI
zku• a poč6tky aidliltniho vfvoje Chebu a Chebaka I, II; PA LTIII 1967, 169-271; PA Llil j
1971, 488-550.
• b) KULT : S ttedověk. LOK: 50 • východně od lokomotivního depa ČSD; ZW 11-14 Cheb :I
99 mm od Z a 69 mm od J a.ě. OKOL: Terénní prňzkum referenta 14.7.1978. NÁLEZ: Lokalizo_j
v6no tv;ziAtě Bodnerahot. Kruhov6 tvrziště o , 15 m, obklopené pfíkopem 1: 10 a, na••- I
verní etraně vyplninfa rybníčkem i. 20 •, na vtchodni etraně zbytek valu v. 150 cm. Na I
tvrziěti je 7 dubO.
I
~ o) KULT : S tředověk. LOK: Dvňr někdejliho kl,ětera klariaek,Frantilk6nak6 nA•.1. I
ZM 11- 14 Cheb : 76 mm od Z a 87
od J s.č. O~OL : Výkop teplovodního kan61u 2,.-26,X.
N!LEZ: Pod arkádou u vtchodni zdi dvora značné ll!llofatvi keraaiky ze •vltle Aed6 hlíny, j

I

„

J

I

I
I
I

I
I
I
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poYrch černf. točené na kruhu. Tvary : hrnce, nočníky, dtb,n. 2 hrdla demif.onň, 1 ••íoen. Dna Yětěinou odříznuta atrunou. jen 2 plaatické značky (malý čt•rcený kruh), 1 hrnek a •nitřni zelenou glazurou. UL01.: M Cheb.
O 1979 - KULT : S ttertověk, novo•ěk. LOK : rachelbeH,v d1'\m, nyní budova muzea , n6krále Jiřího z Pocl ě brad č p. 3. SMO 5-0 Cheb : 11 6 111111 od V a 40 mm od J a.č. OKOL:
Rekonatrukce mézhauzu a sklepa. NÁLEZ: a) Pti rokonstrukoi ~Azhauzu byly •ykopény yzdu~
měati

né kan6ly u vfch. • zAp. etěn. U východní etěny pod aataltc•ou podlahou sterilní podloti, u západní Rtěny •ykopána soncla do hl. 160 cm: v hl. 70 cm byl 20 cn1 vytafený ptedzéklad a v zéRypu pod nim zlomky keramiky 13/ 14. et.ol. (dno s velkou plasti c kou znač
kou). b) Ve sklep ě , po~ t zv. Vald ~te jnským křídlem vyhloubeno 5 so nd na skalnaté podlož í, které bylo v hloubce 10-30 cm pod podlahou. ~ poró keramickó nálezy se řadí do 17.- 19. atol., tzn • • že toto křírllo bylo do nAdvotf vestavěno při přestavb ě r.1603 a sklep
byl upravován (přepafen) až na přelomu 19 . a 20. stol., kdy hyl také prol omrn nový
vchod z nádv o ří . c) V nádvoří pfi výkopu nové kanali~a ě ni přípojky nal~ze ny ~lomky keramiky ze 1• . stol. Ul.O!.: M Cheh.

y
106. CIIEI.CJCE, okr. S tr Hkonice
ry

no, na

197~ - al KULT : S tředov~k - novověk. LOK : Obec - 500 m JJZ od kosteJft sv.Martippč.

:,S 1/ 4, met. i

čp.

19 a 17 (poklad minci ). OKOL:

S běr

ž6k~ P.Vobruby a M.Voka -

t óho z Vodttan; průzkum aut ora ~l. a 31.8.1979. NÁLEZ: Při bagrováni rýhy pro kanaliza ci novostav~y ; po n f kolika dnech si mincí povšimli uvedení f.áci, ktefí Je R~Rbirali a
darovali Apolečně se zlomky nádoby, v níf. byly uloženy, muzeu ve Vodňanech (777 kuaň).
Pfi prilzlrnmu nalezeno daHiich 317 mincí, zlomky nádoby. 60 kusO daroval muzeu žák M.Va lentn a 9n kuc ó J.V ok Rtý. rodle s~~lení místních obyvatel na nalezištt min~o sbíra lo
mnoho l.iaHd cli osoh, mezi nimi i ,:b ě ratelé mincí, jeji.chž jména ae nepodařilo zjistit.
rovn ~í tak s e nepodařilo získat v ě tší část nádoby, která byla odnesena, a v níf byl poklad uložen. Zťskaný soubor obsahuje celkem 1253 stříbrných minci (1 tolar, gro~P. , denAry a drohné ra1by) z ohdobi vlády Ludvika II., Ferdinandn I., Ma:xmilián a Tl. a Rudolfa 11. l.1:e Rc11dit, fe byl ulohn pfed ti"icetiletou válkou. ULO?.: M Vodňany, pf.~.1 250 2.
LIT : Vuůňan ~ ký 1.prnvodaj č . 3/1979, 14; Mladá fronta, 7.9.1979 (Praha) ; Pr Ac e,lť . 9 .1979
( Prnhn); Svobodné slovo, 19.9.1979 (Praha); Zemědělské noviny, 20.P.1979 (Prnha); Jiho t e~ká pravrla, ~8 .9.1979 (Č.nudějovice); Naše noviny, (.10.1979 (Strakonice). KOV.ENtÁn :
NAlaz hude zpracován dr. Z.Nem~škalovou z AÚ ČSAV Praha, kde bude i konzervován.
P b) KULT: S tfedověk. LOK : Ppč. 584/4, ca 500 m JJZ od kostela av. Martina, jižai
okraj ohce, u čp. 17. CKOL: Shěr autora při zajiAtovhni pokladu minci, ~ýkopy p ro nov ostavh11; 21.8.1979. NÁLEZ: l zlomek hrnce a 10 zlomků masi•nich tuhových zásohn i,: ( P.
stol., sídliště). UL01: M Strakonice, inv.č. 939. KOMENTÁA: Podle sdňlenf oby vat~l 1
Chelfic, bylo asi před 15 lety při Yýkopu základO jižně od ppt. 581/ 4 nale1e110 r.in ut ~tv (
zlomkň tuhových nádob (jejich uloženi je neznAmó).
J.Michált>k
107. CHI.U}!, okr. Český Krumlov
1979 - KULT: Sti"edo•ěk. LOK : U "Ochozniho rybníka", ptitoková stro11hn na i Ar>1• '-·
ní straně. ZN 32-214 Kf'emže: 144 mm od V, 129 mm od S e.č. OJCOL: Sběr R.loll :11lka ll Fr. r .1lečka, žákO Z~ Křemže, pH čištěni ptitokové strouhy dne 29.5.1979. NÁI.F7 : l.:H,1m :c~,\
zlomky : t11hová záeobnice s ky joYi tým okrajem a reparačním ot•orem, obr. -l : ,, . : l r.' : .1(
ČSA V exµ. Plzeň, pi"ir.č. 56/79. LIT: Z čj. 650/79 Plzeň.
A.Rone~
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108. cm.UK, okr. Strakenio•
1978 - lULT: S1o•an•k6. LOl: L•• Hera (V hofe}, ·••••rn6 od eboe pfi •foboúí
66eti leaa, pp6. 22, . OlOL : Prdtkua 27.5.1978. MllEZ: Skupina 7 aohyl (4 zaoh••an6, a
porul••• atarlíai •fkopy, 1 n•Jiet6) . ULof1 U Blatn6, 10( Praha. LIT: R.Turek, Slo•u•k6
aohyl7 • Jifníoh Čeoh6oh , 19!58, lOi J.Miah61ek - J.Frohliab. Arobtolo1iok6 paa6tky ••••
1979, 21.
J,Frohliob - J.llioh6ltk
~

109. CHOCE!, okt . ~atí nad Orlicí

1978 - lULT : Paleolit af aezolit.
na na ppa. 977 (kat . ChooeĎ) a pp6 . 303/1
tano nlkolik pazourko•foh artefattd, d61•
ro•foh hrobd a atfepy atfedoYlk6. ULOf: U
lr6lo•6 VI, 1, 1979, 7.

alezakoplat61iok6, •tfadoY6k. LOl:PíakoY6 du(kat. Z6feot6 Lhota). OKOL: Sblr. NÁLEZ : Nalaetfapy z naruio•anfob alezakoplat6niokfoh 16Hradec lr6IoY6. LIT: Zpra•odaJ UVČ • Hradci
v.Vokolek

~

110. CHOTtBUDICE, o.lr6anf l>Ydr, otr. Louny

1978 - KULT1 Line6rni. LOl: PiakeYna •l••o od ail1 ioe do Vel. Vai, ZM 12-11 fateo: 53
od Z a 130 - od J a.a. OlOL : Pokračo•6ní •fztu11U. NÁLEZ: Prozkoum6n p6a o
rozloze 235 a 2 , na•azuJíoi jižní• okrajem na ploohu odkryYu z r. 1976. Vedla tři ata••bnioh J•• a daliíob ieati zahloubenfoh obJektd byly odkryty zbytky dlouhfoh tdlo•fob dt-6, z66ati zaohyoenfob Jif předchozí• •fzku•••• Nalezenf keraaictt aateri61 fadí zkeuaan6 objekty•••••• do prdb6hu atředníbo atupnl Lni. Pom6rn6 bohatf aidliitni inYtnt6f
opltn6 doplňuje znaěn6 mnofat•i paleozoologick6ho materi6lu. ULOf: A~ ČSAV esp.Moet,pf.
6. 41- 57/68. LIT: Z ěj. 512/78 Moat.

„

I.Rada
111. CHRAST u Chrudi•i, okr. Chrudia
1978 - lULT: PopelnicoY6 pole(?). LOl . Silnice Chraet - Roaioe, odboěk~ na
Chraiioe. SYah po praY6 atranl odbočky, u hřbito•a. OlOL: Sblr 30.8.1978 (Frolík).MÁLEI:
Pfi roziifoY6ni oeaty naruieny tfi j6my a černou nebo hnidou hlinitou •fplni. Z ja• pooh6zi mazanice a atypiok6 atfepy. ULof : OM Chrudim, i.ě. A 951 - A 954.
1979 - KULT: LineArní. LOK: Pole aeYřen6 kfižovatkou ailnio Chraat - Roaio• a
do Podlafio, č.paro. 905. OlOL : Sb6r autora• březnu 1979. NÁLEZ: Stfepy, pa&ourko•á čepelka. ULOŽ: OM Chrudim, i.ě. A 1815 - A 1818.
odbočkou

J.Frolik
112. CHRÁST, okr. Plzeň-eeYer
1979 - KULT : Pra•6k, alo•anak6 (?). LOI: Leaní tra! Rorn1 · z6b6lá; ZM 12-333:
83 111111 od V, 43 111111 od S e.ě. OKOL: Prdzku• na z6klad6 upozorn6ni ing. J.Čih6ka z Miatak6ho urbanjatiok6ho etřediaka • Plzni 22,3., zaměření 10.9.1979. NllEZ: 13 mohyl - & neporuienýoh, 4 poruAen6, 2 7ničen6 a 1 neJiat6. Pr6a6r aohyl 5,5 až 12,5 a; •flka 0,40 - 2,30 •· Na •tchodnim okraji n6znaky fadov6ho uapof6d6ni Ye aaěru z-v, na &6padni• okraji •pile ••lk6 objekty. ULOŽ: N6lezy z protopanfch aohyl neznAao kde (v lit. nere&i•tro•6no). LIT: Z ěj. 110/ 79 ezp. Plzeň. lOMENTÁA: Lokalita je aituo•6na oa 1 u SVV od
hradiitl na Holém •rchu Y Plzni-BukoYci, které a6 pozdn6 halltatakou a alo•anakou t6zi.
A.Danel
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113. CHRÁŠfANY, okr. Praha-z6pad

t
1978 - a) KULT: Pravěk, pozdní attadověk. LOl : Severovfch. od obca, jitn6 od
at6tní ailnice Praha - Beroun, parc.č. 411/ 1, na mirn6m Jitnía avahu nad Dalej•ktai potokem. OKOL : Ve dnech 7., 29.3.1978 pti pr6zkumu ekrfvky pted stavbou kfitovatky d6lnioe D 5 a vnějšího pratakého okruhu H 1. NÁLEZ : Na neúplně skryté velké ploěe od at,tni
ailnice k Dalejskému potoku, široké ca 300 m, na z6pad od odbočky do Ttebonio, bylo zachyceno 6 objektň a kulturní vratva ve vzdálenoeti 102-212 m jitni ailnioe. Z ·ěaaovfoh
d6vod6 byl u objekt6 registrov,n pouze p6dorya. Keramika z povrohu obj. 1,3,6/78 dokl6d6 jejich prav6ké atáří. Z p?vrchu obj. 3/78 a z povrchového prOzkumu provedeného na
atejné parcele pochází d6le ojedinělá pozdně sttedověká keramika. ULOŽ: AÓ ČSAV prao.
Praha. LIT: Z čj. 1763 / 78.
t b) KULT: Pravěk, pozdní sttedověk. LOK : Trasa dálnice Praha-Beroun, parc.č.378,
0-0, 2 km dálnice . OKOL: PrOzkum po provedené akrývce ornice na tra•• dálni ce 10.3 . 1978.
NÁLEZ: Zjištěno 5 různě velkých, mělkých kulturních vrstev. Z povrchu vretvy 9, 11/ 78
pocházejí zlomky prav ě ké keramiky a z 7, 8, 10/ 78 pozdně s ttedov ~ké střepy. ULOŽ : AÓ
ČSAV prac. Praha. LIT : Z čj, 17fl 2/ 78,
M. Vávra

c) KULT: š ňůrová, pozdní sttedověk, LOK : Západně dnešní silnice ChráA{any-Chýně, parc.~. 3fi4, v prostoru ~everní větve budované dálniční přípojky k uvedené silnici,
na jižním svahu mírného névrAí ntH.ová c a 400 m n.m . OKOL: Záchranné výzkumy po skrývce
ornice 14.-16.3.1978 (M.Buchvaldek, I.Pavld, M.Vávra), 5. -6. 4.1978 (M.Buchvaldek,J . Rulf) .
NÁLEZ : llrob I / 78. V hrobov é jámě obdélnfkovit ého tvaru se zaoblenými rohy ( 226x l 53 cm),
del§í OROl' orientované Z-V, byly v hlo ubce 61 cm od úrovno okolního terénu ulofeni tfi
jedinci v antipodní pol oze a 9 nádobami, 2 broušenými sekerkami a pazourkovou čepelí.Na
lebce jedně ze dvou koster, lef ících na levém bok•\ , byly zjištěny zbytky měděné spir,lově ozdoby. Hrob 11 / 78. Přibl 1žnň 50 m severně od hrobu 1/ 78. Ve špatně rozeznateln(
óbdé lníkovité hrobové jámě (17 5 x 140 cm),zahloubené pouze 10 cm do sprašového podlofi,
orientované Z-V, hylo nalezeno 5 nádoh. Kostra nebyla zarhována. V jifni větvi pfipojky
z dálnice do Chráš{an byly sběrem podchyceny ojedinělj pravěký a pozdně středověké stf.py. Opakovaný prdzkum trasy dálnice at po 2 . km její délky z,padním směrem po skrývce
byl negativní. ULOŽ: A6 ČSA V pra c . Praha. LIT : Z čj. 176 2, 1984/ 78. Vávra,M.: Dva hroby
ěĎdrové keramiky z Chráětan, Praehistorica VIII, Praha 1981. KOMLNTÁA : Jde o novou polohu.
,

M.Buchvaldek - J.Rulf - M.Vávra
114. Chráš{ovice, okr. Strakonice

6 1978 - a) KULT: Mezolit(?). LOK : Východně od obce, pod tzv. Pavelkovfm lesíkem
na poli ppč. 1965/2. OKOL : Sběr autora 31.5. 1978. NÁLEZ: 1 kus industrie (ěepelka • retuAovanfm bokem), Aedý povrch, d. 25 mm. Obr . 3:5. ULOŽ : U autora zpr,vy •
b) KULT: D. halitatst6, laténská, pravěk bez blifšiho určeni. LOl: Viz l - 16.
OKOL : Prdzkum autora 1977 a 31.5.1978. NÁLEZ : 1. Na rozhraní k.ú. Leskovice a Chráě{o
vice, ca 1 20 m severně od okr. silnice, v trati : Na ekalici"a 1150 m VJV od kapličky v
oboi, Ppě . 1967/2. PňvodnA 3 Mohyly, dnes zničeny. N,lezy - ulofeni neznámo. B.Dubskf,
193 2 (La Tene jitnich Čech), 36; tti, 1949 (Pravěk jifnfch Čech), 257. 2~ N~okra i P relkova ~••! ku jifně od okr, silnice z Ch. do Leakovio, 1000 a VJV od kapličky v obci,
ppě . 19R 2 . Dvě porušené mohyly. B.Dubakf 1932, 36; tff, 1949, 257. Malé poru~ené mohyly, prňM . 4 m, v . 0, 5 m. 3. Trat "Na kněfnici", 200 krokd severozáp. od lok . sub 2 ),
50 m severně od okr. silnice, 600 m VJV od kapličky v obci, na ppč . 2000/2 , PdvodnA 1
Mohyla , r.ničena úp lně r. 1977 . Výzkum B.Dubskf, aběr r. 1977, 1978. D.HalětatskA , lat~~
&kA, s ekundArnA •tfedověk. NM Praha, inY.č. 34445-448 ; M Písek, pf.č . 148/ 77 ; M Strako- 1

..

·-

nioe, inv . ě . 273 . B. Duba kt, 1932, 36 ; tft, 1949, 257-258. ,. Trat~ a rod 01•, T Jilai
ě6ati kataat ru, 16 50 • JJZ od kapličky T ebci , ppč. 144/2. P6vodni 3 ·iÍohyly , dnea 2 zni6an7, zaohovina 1 porulen,. D. lat6nak, . Dubakf 1932, 36; tf! 1949, 258. 5. Poloi tra{
-~ Y Malduoh~ , vlavo od ailnioe z Ch. do Podoli, 800 m Jihovfchodoě od kapličky v obci,
ppč . 1758 . P~vodně 1 mohyla, dnea zničena. D.halitatak6 a laténak6. Dubskf 1932, 36;tf!
1949 , 258 . 6 . Pol ní traÍ _"U Mal_duo.!!_" , 85QJ!i jihovfchodnA od kapličky v oboi, ppě. 1801•
- 2 . Dvi porulan6 mohyly na pahorku , aai 100 m vtchodoě od lok. aub 5). Dubakf 1932, 36:
ttl 1949 , 258. 7 . B va16 ola .llaaa v aeverni ě,sti katastru, 850 m severně od kapličky v eboi , ppě. 400/ 1 . POvodoě 2 mohyly, dne• 1 zničena, l zachovAna porušená (prOm.
oa 8 a v. 1 m) . D.laténaká. M.Strakonioe (3 korále• očky - ztraceny, zrušeno - inv. č.
4- 6) . Dubakf 1932, 36 ; tft 1949, 258 . 8. _Lesík vlevo od polni oeatz z Ch. do Lažan, aai
800 m aeverně od kapličky v obci , ppě . 600. 3 zachované menši mohyly (prOm. 5-6 , v. aai
0,7 m). Pravěk. Dubakf 1932 , 36; ttt 1949, 258. 9.J Axrii "gozlovkl,."(též "V kozlovk6ch,
Jitni od ailnice do Ttebohoatic a aeverozáp. od návrší "Baba", 1250 m Jihoz6p. od kapličky v obci, ppě. 1160. Dvě poruěen6 mohyly. Dubakf 1932, 36; tf! 1949, 258. 10. TzT.
luěerOv (VokurkOv - OkurkOv) vrch nebo pahorek, 1300 m severozáp . od kapličky v obci,
ppě. 822. Tti poruě en6 mohyly (zkoumané B.Dubakfm; ve attedech jámy a prOkop, prOm. mohyl 8- 10, T. asi 1 m). D.halltataká a laténaká. Uloženi n61ez0 neznámo. Dubakf 1932,36; .
tft 1949, 258. Aai 100 m Jihovtch. od mohyl prokopal na poli ppč. 750/1 B.Dubakf lat6nakou chatu (M Strakonice; Dubakf 1932, 79). ll . <2oloha •u doubk.u" ("V doubkácb" nebo
"Ka krtin6ch"), 950 m jitně od kapličky v obci, ppě. 1708/ 1 a 1719/2. Dvě porušené mohyly: l kopal r. 1924 B.Dubekf v pfitomnosti A.Stockého (prOm. 10, v. 1,2 m) , druhá aobyla Je aai 50 • z6padn6 na poli. D.halětatak, a laténská. Uloženi nálezd nezn,mo. Dubakt 1932, 36-37; tfi 1949, 258. 12. Tzv. ]emanň_! ahorok (tét trat "Hofice"), na severním okraji oboe, 200 m aeverně od kapličky v obci, ppě . 16/2. Dvě poruěené mohyly: Jedna na z6padnim okraji, druh6 na vfchodoim okraji le ai ěka, podle výpovědi Ji kopal B.Dubakf. Nálezy a uloteni nejaou ználllJ• 13._ fto poli. 600 m severozáp. od kapličky T obci,
ppč. 604. Dvě porušené mohyly. Pravit. 14. Na aeveroTfch. okral!_le~, aai 150 m •everně od ailnice do Ttebohoatic, 650 m z6padně od kapličky v obci, ppč. 982/1. Dvě zaobovan6 mohyly. Pravěk. 15 ~ Na pahorku 1000 • SSV od kapličkt v oboi1 250 m Jihovfchod .
od mal6ho rybníčku pti polní cestě do Latan, ppě. 372. Jedna porušená mohyla (prňm. 8,
v. 0,6 a) . Pravěk. Jihovfch. odtud na poli ziak,ny (ppč • . 400/3) zlomky n6dob, patfici
nejapiěe d . hradi§tni (K Strakonic e , inT.č. 728 - 20 atfepO). 16. _;ooo m aeverovfcb. od
kapličky v_~b~i, Jižně od malého rybníčku pfi polní ceatě do Lázu, na ppč. 291. Jedna
porušen6 mohyla. Pravěk. ULOŽ: Viz 1- 16. LIT : Viz l -16 ; · J.Michálet-J.Frohlioh, Aroheologick6 pam6tky ••• , !979, 2Í-24.
J.MichAlek
115. CHRUDIM, okr. Chrudim
e 1978 - a) KULT : Slezsko pl a těnick6. LOl : Návrší severoz6p. od •ěata, paro.! .2451,
bradil t ě "Pumberka" . OlOL: Ter6nn1 ~rOzkum. NÁLEZ : Na poli nalezeny atfepy. ULof:W Hra-

dec Králové,
V.Vokolek
~ b) KULT 1 PopelniooT6 pole, stfedověk. LOI: Pole u kostela av.lfife, ppč. 1445.
OlOL : SbAr 6 . 11.1978. NÁLEZ: Stfepy, mj. deriTát zdufel6ho okraje (13. atol.) . ULOf: K
Hradec lr6loTé . LIT: BZO 1969, 1971 , 1976-1977.

J.Frolik

o

c) KULT : Lutická, středověk, novověk. LOK: Vfatavba bytoTkJ RT bfvalfoh zadnidt
traktech domd čp . 112, 80, 85, 84 v Havličkově ulioi, na pfedměati sv . latefiny. OlOL:
ZAohrannt vtzkum. NÁLEZ : Zachr6něn obsah jámy a lužickou keramikou, vratva a nálezy te

u
14. atol. V6tiina doma byla nepodaklepenfch, •i•o studnu• novověkfwi n,lezy nebyly zJilt6ny zahlouben6 objekty. ULOf: M Hradec lr6lov6. LIT: Zpravodaj lMVČ Hradeo lr6loY6 'f1,

f

1, 1979, 5,
~

KULT: Slezakoplat6nick,, attední doba hradiltni. LOl; Pole parc.ě. 648 nad
dvore• M6jovem. OKOL : Sběr. NÁLEZ : V miatech známého jit neoliťiok6ho aidliětě nalezeny
nově atřepy alezakoplatěnick6, snad aidliAtnf a dalli n6lezy hradiltni. ULOŽ : M Hradeo
1r,1ové. LIT: Zpravodaj KMVČ Y Hradci Kr,lové VI , l, 5.
d)

V.Vokolek

z,_

O' e) KULT : Doba hradištní, stfedověk. LOK: Filištfnak, ulice , ěp. 27 . OlOL :
ohranný výzkum při hloubeni jímky na dvoře. NÁLEZ : Zjiětěn relikt kostrového hrobu u n&hol nebyly zjištěny ládné milodary. DAle odkryta sídlištní vrstva s n6lezy stfedověkf
mi a pozdně hradištními (1 2. atol.). ULOŽ: M Hradec Kr6lov6.
9 t) KULT : S tředov~k. LOK : Ul. Přemysla Otakara II, západní okraj uli ce. OKOL:Ter6nni prňzkum v prostoru vfkopu pro plynovod. NÁLEZ: V sekund6rním ulofeni nalezen ojedinělý atfep ze 14. atol. Nález pochází z oblaati, letící mimo vlaatni jádro atředov6k6ho města. ULOŽ: M Hradec Králové.

J.Sigl
g;

1979 - a) KULT : Neolit, alezskoplatěnická, středověk. LOK : Pole jižně od koatela sv.Kříže, č ,parc. 14 41/1 , 1445. OKOL: Sběr M.Vávra 20.4.1979. NÁLEZ : 10 pravěkých a
10 středověkých (hrnce, džbány) keramických zlomků (13,-15. stol.). ULOŽ : M Hradec Králové. LIT: BZO 19G9, 11- 2; BZO 1971 , 53; BZO 1976-1 977.
o b) KULT : LineArní, s vypíchanou keramikou, latén (?), mladohradištni,sttedověk.
LOK: Stavba n~vého sídliště při Topolské ulici., ě.pa~c. 2364/ 4, 2364/l. OKOL: Sběr na
ploše ataveniAtě, prosinec 1Q79. NÁLEZ: Stfepový materi61, zvif. koati, mazanice, pazourková ěepelka, t.elezná tyčinka, stfedověké nálezy 13. 11tol. a 111laděí. ULOŽ: OM Chrurlin, i,č. A 3111 - A 319 4.

.I.Frolík
c) KULT: Lineární a vypíchaná keramika,

slozskoplatěnická.

LOK: Pole nad želez-

niění zastávkou Chrudim-město, parc.ě. 749, OKOL : Terénní prOzkum v květnu 1979. NÁLEZ:
Stř epy, kamenné nástroje. ULOŽ: M Hradec Králové. LIT : Zpravodaj KMVČ v Hradci Králové

VII, 1-2, 2.
V.Vokolek

,.,

d) KULT: S lezakoplatěnickA. LOK: Pole parc.ě. 133, "Na sktivánku". OKOJ,: S běr.
NÁLEZ : Střepy (III. st. slezskoplatěn. kult.). ULOŽ: M Hradec Králové. LIT: Zpravodaj
KMVČ v Hradci Králové
VII, 1-2, 3. KOMENTÁň: Zatím nelze rozhodnout, zda jde o pohfebiště nebo sídliště.
~
e) KULT : S lezskoplatěnická, středověk. LOK: Rozěiřování Olbrachtovy ulice,parc.
ě. 1208/1. OKOL: Z6chrannf výzkum v ěervnu 1979. NÁLEZ: Čáateěně prozkoum6ny tři objekty, z nichž obj. 1 náležel středověku (13. stol.), obj. 2-3 slezakoplatěnické kult.
ULOŽ : M Hradec Králové. LIT: Zpravodaj KMVČ v Hradci Králové VII, 1-2, 2.

•
KULT :

u.v,vra - V.Vokolek

stfedohradištn1. LOK: Pole nad dygrem "IUJoum",
parc.ě. 648. OKOL : Terénní prdzkum. NÁLEZ: Střepy, mazanice. ULOf : M Hradec Krilové.
LIT: Zpravodaj KMVČ v Hradci Kr6lové VII, 1-2, 2.
e g) KULT: S tředověk, novověk. LOK: Výkop pro kanalizaci na n6měati nad kostelem,
pfed býv. kapucínaktm klášterem . OKOL : Sběr. NÁLEZ : S třepy. ULOf: U Hradec Králov é.LI T:
Zpravodaj KMVČ v Hradci Králové VII, 1-2, 2.
t)

Slezs koplatěnická,

V. Vokolek

•
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h ) KULT : Sttedověk. LOK : Ptiatavek za dome• čp. 61/ 1 na místě bfval6ho doau čp.
59/ 1 v Komenakého ulici. OlOL : Bouráni zmíněného ptistavku, aběr autora v zéfi 1979.KlLEZ : v přemí s těntoh vrstvách sttepovt materiál (15. století a mladší) a zvifeci koati.
Ka zadní st ěně domu čp. 61/ 1 odkryto pozdně gotické okno. ULOŽ : OM Chrudim, i.č.A 3104A 3110 .
f

J.FroUk
$

116 . CHUDEl'1CE , o . Eilina , okr. Teplice

1979 - KULT : Lat én. LOK : "JV okraj obce", ZM 0 2-32 Bilina : 19( mm od Z a 12 am,
od J a. č . OKOL : Povr chový sběr (1978-1979) . NÁLEZ : Keramika. ULOŽ: M Teplice, pfir. č.
227/ 78 .
J.Waldhauser
~

117. CHVALETI CE, okr. Písek

1979 - KULT : Raná s ttední d . bronzová, středověk . LOK : Pod návrším Babka, 30 m
od samoty Zelená llori,, ZM 22-4H Pr<>tivín: 88 mm od Z a 35 mm od J s.č. OKOL: S běr B.IColaty z Vodňan, předáno. NÁLEZ : Keramické zlomky. ULOŽ : AÓ ČS AV exp. Plzeň, č.pf. 93/79.
LIT : Z čj. 6 50/ 79 Plzeň.
A.Beneš - P.Braun
,,- 118. CIIVAI.KOV „CE , okr . Náchod
197 9 - KULT : S ttedověk. LOK: Pole západně od obce, při levé straně silnice
Chvalk ovice - Dv ů r Králov é , mezi obci a hřbitovem; ZM 03-44 Dvlir Králové: 35 anod V
a 55 mm od J s . č. CKOL: Povrchový sběr J . Bočka 5. 7.197~. NÁLEZ: S běrem získáno několik
stř ed ov ě kýc h ke r ami ckých zl omk,, ( 14.-1 5 . stol.), hlavně okrajli a uch. ULOŽ : OK Náchod,
pfir . č. 27/ 80 .
V.Tocháček

- V.Dohnalov6

~ lHI. CHY~AVA , okr . !leroun

1978 - KULT : Nov o věk. LOK : Pole jižně od vsi pti okraji lesa nad potokem z6padod cesty do Hýs kova , na administrativní mapě ČSSR , Stfedočeský kraj, 2. vydáni 1960:
239 ffllll od Z a 344 mm od S s.č. OKOL: Náhodný nález předaný do OM Beroun nejspiie jako
pravěký nňf-mečík . NÁLEZ : Ocilka s obdélnou plochou čepelí a litou, bohatě zdobenou
bronzovou č i mosa znou rukojetí. Železná čepel silně zkorodov6na, rukoje{ poškozena odlomením j edné z býč ích hlaviček, které ji na straně k čepeli ukončovaly.PoAkozenou stranu rukojeti zdobí ornamentAlní dekor, vycházejici z antikizující palmety. Dekor druh6
strany rukojeti vychází z téhož schématu, pouze ve středu naléz6me obrazec interpretovatelný snad jako prOnik několika majuskulnich písmen. snad monogram(?) vfrobce či aajitele. Poměrně naturalistická býčí hlavička nevykazuje výrazné slohové znaky, ornamentiku l ze kl asifikovat jak o empírovou a datovat ji do prvé třetiny 19. stolet1.N6lez s6M
je pak vzhledem k typu če~le mofno interpretovat jako ocílku, nejspíše řeznickou (obr.
19 : 10), ULOŽ : OM Beroun (v r.1966). KOMENTÁA: Na nález z Chyňavy je nutno upozornit v
aouvialoati ~ mofnosti záměny podobných méni jednoznačně interpretovatelnfeh n6lezft a

ně

pravěký m i č i

středověkými zbraněmi.

T. Durdík

,&3

t, 120 . CHfNov. okr. Ubor
1977-1979 - KULT: Slovanská, střeďov6k. LOK : Areál zámku, tra{ Kotenka u pivovaru, zahrady u čp. 3 a 4, starý hl'bitov za kostelem, farsk6 zahrada. nám6et1-dvorek za
atarou ěkolou, zahrada proti domku prof. Nekuta, dvůr vinopalny, zahrada u čp.209,0KOL :
Souatavný sběr etud. J.Práěka z Chýnova. NÁLEZ : Keramika aj. ULOt : A6 CSAV exp. Plzeň ,
př.č. p 86/ 78-l af 18. LIT : Z č j. 168/ 78 a 430/ 79. KOMENTÁ~ : Očelem systematického prň
zkumu a aběrů je ovětit rozsah sídelního areélu časně attedověkého hradiště a jeho pteópolí.
A,Beneě

1 21. JAKUB, o . Církvice, okr. Kutná llora
1978 - KULT : Bylanské. I.OK : Na návsi v těsné blízkosti jižní strany kostela n.
Jakuba, ZM 13-4 1 Čás lav : 29 mm od Z a 177 mm od J s.č. OKOL : Záchranný výzkum OM .Bagrem
rozrušený si~elnf ob jekt ve výkopu pro vodovod. Zahlouben 60-1 50 cm pod dnešním povrchem, výp lti č rrn A , t-y rkh, s t opy o hni ?; tě. NÁLEZ: Z viřocf kosti, pl'es l en , mazanice, zlomky kultovního předmň tu, malovaná keramika, sttepy a vleštovanou výzdobou, běfná ufitkov6 keramika ve velkém mnofstvi. ULOt: OM Kutná Hora, př,č, 16/ 78. LIT : Zpráva v OM č.
1/ 78. KOMENTÁň : Z lokality doaud zntmy pouze nálezy z římského oaidlenf,
J. Valentová
122. JA~OVJ n, NAD 6HLAVOU, okr. Klatovy
1979 - KULT : ~ třorlov ě k. LOK : Zby tky hradu Janovice; městský hl'bitov a budovy v
jeho pfedpoli. OKOL: Zběžný povrchový průzkum 17, 5, 1979. NÁLEZ: Jádro hradu v JanoTicfch n/ Óhl., zal oiePého hlub oko ve 13 . sto l. je obklopeno dosud dobře patrnými příkopy.
Jeho vl as tní plochu zaujímá v 18 . s t o letí založený , dosud užívaný hřbitov. Jádr o hradu
bylo čtverhrané, nepa trné zbytky zdiva j sou patrnr pouze na svahu pod hřbitovní ohradní
zdi. V prostoru hřbitova je možné ~bfrat drobné úlomky vrcholně středověké keramiky.
Předhradí si dosud zachova~o zástavbu, v převáfné části renesančně upravenou a poěkoze
nou četnými mlad ~ími zásahy, LIT : 7. čj, 3380/79.
T,Durdfk
1

1 23, JANOVICE NAD OOLAVOU, hrad KL ENOVÁ, okr. Klatov y

1979 - KULT : S tředověk. LOl: Státní hrad Klenová, ~KOL : Revize postupu památkových úprav 17. 5,1979. NÁLEZ: V době referentovy návštěvy byla jif větAina dříve vytěže
ných šachtic inž.-geologického prftzkumu zaházena. V areálu jádra došlo v průb ěhu prací
ke dvěma rozsáhlým destrukcím. Zřítilo se nároží předního paláce, vedle tzv. Husitské
kaple a hradba pod Velkou věži. V prostoru Jádra se v době návštěvy nepracovalo. Během
předešlých úprav bylo firmou vytěženo přízemí renesančně upraveného křídla vlevo od
vstupní brány jádra. Zachované nálezy z tohoto prostoru lze datovat od 16. století výAe . V r, 1978 proT6děl n,p. Geoindustria sanaci hradeb Tpravo od I, hradní brány .V souvislosti• těmito úpravami doělo ke značným odkopávkám; f6dn6 nálezy z těchto pra c í n11
zAmku nebyly uloženy. ULOt: St6tn1 hrad Klenová. LIT : z čj. 3381/ 79.
T.Durdik
~ 124. JAROM~ň, okr . Kéohod

1978 - a) KULT : S tředověk , LOK: Prafaké předmastí, parc,č, 111 8 , vfchorlně uli c e
"Na kameni". OKOL: Sledováni terénnfoh úprav pH pok'račování vý,itavby mat el'ské .; ko Lky
n,p. juta ve dnech 13. 2 ., 8.1 2 .1978 (M . Vévra) "na jaře IP78 (J.Kuběnkn), NÁL EZ : íl~hPm

vfkopovfch prací na základech nové matetaké ikolky byly provádiny ablry
M. Vávrou a z a muzeum v Jaroměti J . Kubinkou. Severně od dvou základovfch p,ao. regiatrevanfch v proainoi 1977, byl vyhlouben ttetí, r ovnobětnf prOtop, dlouhý opit 48 m, lirokt 80 cm, orientovanf ve směru z-v. Ze z,padni poloviny vybrané tmavl zabarvené zeminy
byl ziakán datovací materiál (keramika ze 13. století ). Z výkopu kanalizace na &tejné
parcele , apojujicí n.p . Juta s budovou dokončované školky (8.12.1978), byly vyzvednuty
obdobné keramické zlomky . Vfkop probíhal &everně od budovy. ULot: M Hradec 1r,1ové, pf.
6. 113/ 78. LIT : BZO 1976-1977. Z čj. 1005/78. KOMENTÁA : Provedené aběry potvrdily aituaci zjištěnou v roce 1977.
pokračujících

M.Vávra -

J.Kuběnka

b) KULT : S tfedověk . LOK : Na levém btehu Opy, aai 100 • aeverovfc bodnl od aoutoku Labe a Opou, parc . č . 3920. OKOL : V roziiteném areálu n. P• laro•a pti vftopu bunkru pro zauhlovací zafizeni pro novou kotelnu v roce 1978. Předali dělnici. NÍLEZ:
V hl oubce 5,10 m v místech p~vodního tečiště by ly nalezeny zlomky nádob. Některé mají
zaoblené lomy, svědčící o dlouhodobém pobytu ve vodě. Dále byly získány: zlomek kachle,
malá část proutěného košíku a část kmene stromu . Nalezené kosti byly pfed ptedánim zničeny. ULOŽ : N Jaromět. KOMENTÁA: V minulosti byly na úpském btehu nalezeny zlomky gotických kachlO.
1.

J.Kuběnka

~

c) KULT : S tře d ověk - novověk. LOK : Žitkova ulice . OKOL: Záchranný výzkum pfi
hloubeni rýhy pro kanalizaci . NÁLEZ : Na profi lu rýhy se rýsoval mělký objekt , ve které•
viak nebyl nalezen datovací materiál.
J .S igl

6 1979 - ~ a) KULT:

Středověk. LOK : Prat•k' předměstí, Husova ulice, ve vozovce vtod pdvodní vrátnice a brány do n . p. ZAZ 01 . OKOL: Při kladení kanalizace pod budovaným silni čním prOtahem městem, v prOběhu roku 1979, opakovaná záchranná akce . NÁLEZ:
Z kulturních vrstev na obou stranách kanalizačního prdkopu byl získán datovací materiál.
ULOf : A0 ČSAV prac. Praha. LIT: Z čj. 7919/79. KONENT~: Pravděpodobni se jedná o stfedověké vyrovnávací vrstvy.
b) KULT : S tředověk. LOK : Pražaké ptedměsti. V zahradách vfchodně Labské ulice v
prdkopech inženýrských sítí (parc.~. 1087, 1091). Ulice "Na kameni", proti čp.28. OKOL:
Záchranná akce při hloubeni prdkopd pro tzv. chráničky inženýr•kých aítí a v kanalizaci
pod budovanou ktitovatkou silnic západně nového labského mostu ve dnech 14.4.,21. -22.6.,
29 .-30.8.1979 (M.V6vra). NÁLEZ: Na obou stranách prOkopu pro odvodněni podchodu (paro.
č . 1087) byl narušen obj. 10/ 79 kotlovitého pr ofilu a černou vfplní, promíšenou organickfmi zbytky a množstvím keramiky. Jímka 7 Z tohoto ojedinělého objektu dále pochtzejí nálezy ptedaně J.Kuběnkou a mistrem na stavbě a.Šulcem do AÓ. Ve východní části prdkopu byla do hloubky 170 om od povrchu okolní zahrady pozorovúa kulturní vrstva, Bilnl
at 30 cm. Ve stfedni části parc.č. 1091 byla v prdkopu chrúiěky inf. síti regiatrovtna
kulturní vratva v hloubce 110 cm od povrchu okolního terénu a o síle 20 cm. Na dvorku
zbořené Nové lékárny čp. 39 byly z protilO kanalizace vybrány zlomky pozdně sttedověkě
keramiky. Ze stejného vfkopu ptedal do jaroměřského muzea J.Boěek zlomky nepol6vanfch
reneaaněnioh kachlO . V ulici Na kameni v těsném •ou•edatvi zbořeného dow čp. 28 byl vyhlouben další prOkop pro chráničku inf. aíti. Dosahoval hloubky at 300 cm od povrchu
ailnice. Sttedověké kulturní vrstvy byly z jištěny teprve v jeho nejnitšich ěásteoh.
ULOt: AÓ ČSAV prac. Praha . Muzeum Jaroměř. LIT: Z čj. 7919/79. KONENTÁA :Sledovúia zl•ahO do terénu byla zachycena další , tentokrát západní ě6et středověkého eidliAtního a reálu v místech, kam Jif předstihový vfzkum v letech 1973-74 (K.Richter) nezaaáhl .
c) KULT : Novověk 7 LOK : Prat•ké ptedměetí, Husova ulice, ve vozovce pfed ěp.295,
91, 81, 259 . OKOL : V prOkopu kanalizace pti stavbě nové vozovky na jafe 1979. NÁLEZ: Na
chodně

z,padnim profilu nově pokládané kanalizace pod vozovkou byla na 3 místech porušena klenuti z pravidelně opracovaných piakovoových kvádrň, směřujioí kolmo na osu ulice. Na
protilehlém profilu zji~těna nebyla. Pted čp. 259 byla zachycena ve dvou připadech,jed
no však bylo z tvrdě vypálených cihel. Další se nalézalo před č p. 81 a dvě před budovami muzea čp. 295 , 91, z nichž bylo j~dno znnčně velké. Toto velké klenuti před muzeem
mělo vrchol klenby v hloubce přiblifně 50 cm od povrchu vozovky. Jeho největ á i roz p ě tí
bylo min. 200 cm. Datovací nálezy nebyly zachyceny. KOMF. NTÁA: Předpoklád áme, že s e jedn, o sklepy starší zástavby, zasahujíc! pod nynější vozovku a v případě cihlového kle nutí o odpadni štolu z býv. rybníku pod Klouzkovem.
M.Vávra -

J.Kub ě nka

-

J.Bo č e k

d) KULT : S tředov č k. LOK : Jakubské předměst ~; Novoměstská ul. před čp. 146 .0KOL :
Povrchový sběr z vyhrabané rýhy pro el. kabel a z hromad vyhrabané hlíny, provedený dne
20. a 22 .7.1979. NÁLEZ: Při prohlídce výkopu pro el.kabel byly na vykopaném mate r iálu
nalezeny střepy keramiky a ve stěnách nalezen profil hnědočerné hlíny. Profil tvořilo
10 cm popelovité navážky, asi 65 cm terasového písku s oblázky, pod nímž byla tmavožlutá hlína. Do toh oto profilu byl po obou stěnách výkopu zaříznut klín hn ě doč e rné hlíny,
začinajfci přímo pod navážkou, ve vrchní části široký asi 130- 150 cm, dolň se zužující .
Nade dnem byl klín přerušen obloučkem ze skládaných oblázků, 10-15 cm velkých, pod kterfm se nachá7.ely střepy nádob, uhlíky a kosti. Převážnou část atřepň tvofila keramika
červeně malovaná, část střepů patřila nádobám zevnitř polévaným (pánvi čky, hrnek), a
jedna nádobka z tuhovéh o materiálu (d žbáneček z tuhové, jemně plavené hlíny). ULOŽ: MM
Q

Jaroměř.
J.Boček

•

125. JENI ŠUV ÚJEZD, okr. Teplice
1978 - a) KULT : Neolit a halštatská. LOK : Jižně od vsi, východní pole, již.čás~
OKOL: Ověřeni geofyzikálního měřeni výzkumem dvou čtverc ů 30 x 30 m, č. 91 a 92: 27.7.
až 7.11.1978. NÁLEZ: Ověřovací vfzkum na skryt6 ploše, byly odkryty 3 objekty. Objekt
1/78, velký hliník o délce 38 m, prozkoumán 6 příčnými průkopy, • několika neolitio~ými
střepy. Objekt 2/78, nepravidelně oválná jáma• pozdně halštatskou keramikou, Objekt
3/78, další hliník o délce 30 a ěířce až 1( m, prozkoumán 8 příčnými průkopy s několi 
ka neolitickými střepy. ULOŽ : AŮ ČSAV exp. Most, nezpracov,no, bez č.př. LIT : Hláš~ní
čj. 610/78. KOMENTÁA: Archeologický výzkum geofyzikální měřeni nepotvrdil, výsledky
obou disciplin jsou odlišné. Při geofyzice se patrně projevily dňvody geologické.
O.Koutecký
O, b) KULT : Cnětická, J.laténak,, d.hradiětní, středověk. LOK : Při severozápadním
okraji obce u křižovatky silnic, okolí bodů ZM 02-32 Teplice: 390 mm od V a 3 53 mm od S
a.ě. OKOL: Předstihový záohranný vfzkum před těžbou dolu Maxim Gorkij 31. 7. - 9. IO . a
6. - 9.11.1978. NÁLEZ: V sezóně 1978 prozkoum,na plocha 550 m2 • Nalezeno 37 objektů a
•• kňlov6 jamky. 1 kostrovt hrob únětické kultury, 9 kostrových hrobň doby laténské a
zbývajících 27 sídlištních objektň doby hradištní až počínajícího vrcholně středověk é h o
období; 2 polozemnice, zásobní jámy, pece. Ve sběrech ze skryté plochy náznaky nálezů
doby halštatské či římské (7) a časně slovanského období. ULOŽ: AŮ ČSAV exp. Mo s t,rt . f.
4/78-38/78. LIT: Hlášeni čj. •77/78, 502/78, 551/78, 620/78. KOMENTÁA : Obec zanikla v
souvislosti s těžbou.

~ O 1979 - KULT:

Onětick,,

doba halštatská(?), doba laténská, doba

římská ( ? ) ,ča~

ně sl~ vanské období, doba hradištní, stfedověk. LOK : Při s everozápadním okraj i vesnice
u křižovatky silnic, okolí bodu ZM 02-3 2 Teplice : 390 mm od V a 3 53 mm od ~ s.č . OKOl :
Předstihový záchranný vtzkum před těžbou dolu Maxim Gorkij ve dnech 4.4. - ll.lO.l f•7P .
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NÁLEZ : Celkově prozkoumáno v této sezóně 1404 m • Objeveno 54 objektň a 76 kdlových Jamek. 3 objekty pozůstatkem sídliště únětické kultury. Jeden vjraznf sídlištní objekt,
k6lová chata, Atojfoi osamoceně pti východním okraji zk oumané plochy patrně z doby halAtat ské, laténské či tímské (7), je pro neptíliš výrazné nálezy obtížně datovatelný.Loni zji~t~né !Aténské kostrové pohfebiště rozhojněno 4 hroby. Jeden z nich vysunut výra~
ně (asi o 20- 25 m) na jihovýchod od ostatní ch , které se kumulovaly především v aeverozáp. a severní části na~eziště. Zbytek tvot1 sídlištní objekty slovanského až vrcholně
attedověkého období. V tomto roce nebyly zachyceny polozemnice. V jižní části naleziltě,
bliž• k potoku, zachyceny aidlištni objekty se zdohencu časně slovanskou keramikou a v
jihozápadní části ptedevšim hospodářské objekty mladších sidlišl, zvláště baterie kovátských (?) výhni a 3 paralelní tady cisternovitých objektů, probíhaj~c1 od východu k západu. Sttedni tada hlubokých kruhových jam s dřevěným kůlem při západní stěně a dvě pa ralelní krajní řady mělčích kruhových jam opět se stopami po kůlech pti západních stinách. Datovány podobně jako některé další objekty této části naleziště do jeho nejmlad11 ráze, patrně do 2. pol. 13. stol. či až na počátek 14. atol. Objekty tohoto i stariich období pokračuji v jihozáp. části naleziště zřetelně ještě dále směrem k dnešnímu
potoku, kae bude prováděn výzkum ještě v roce 1980. Na severovýchodě zkoumané plochy
zjiitěna zavezená terénní deprese, která poskytla nejmladěí nálezy datovatelné rámcově
do 13. či počátku
století . Původně zřejmě ohraničovala naleziitě z vfchodu. ULOi:
AÓ ČSAV exp . Most. zatím bez pf.č. LIT : Čj. 569/79, 496/ 79, 404/ 79, 361/79, 302/ 79. KOMENTÁň : Obec zanikla v souvislosti s těžbou .

1,.

J.Bubeník
~

126. JEAIČKY, okr. Hradec Králové

1978 - KULT: Stt edov ěk. LOK: S everovfchodně od osady, 200 m od silnice Jeřičky
- Vilantice, OKOL: Ter~nní průzkum . NÁLEZ: Při terénním průzkumu nalezeno několik nevýrazných zlomků keramiky ze 14 .- 15. stol . ULOŽ : M Hradec Králové.
J.5igl
~

127. JESENICE, okr. Praha-západ

1979 - KULT: Pravěk, středověk. LOK: Jižně od vai až k oblouku silnice Zlatníky
- Jesenice , ZM 12-42 Zbraslav : 179 nnn od s, 215 DIDI od V a.č. OKOL: Systematickf pr6zkUJ1
zázemí oppida Závist . NÁLEZ: Sídliště zatím blíže neurčitelné prav6k6 kultury, středo
věké osídleni ze 14.-15. století. Pozorován kamenitf p,s - zřejmě bývalá komunikace.K,lezy : keramika. ULOŽ : AÓ ČSAV Praha , exp. Závist .
v.čtverák

ó 128. JESTIIBBÍ, okr. Česká Lipa

1978 - KULT: Kobylská skupina st. d. římské. LOK: Pohřebiltě na zahradě ěp.149.
OKOL : Rekognoskace ter énu (pohřebiětě se nachází na svohu u ojedinělého domu-samoty jiině od obce pod lesem), ohroženi nehrozí, naopak je možný dalě1 vfzkum. LIT: C. Streit,
Sudeta XII 1936, 33-39.
J.Waldhauaer
129. JESTAEBf, m.č. Nouz1n, okr. Náchod
1979 - KULT: Středověk a novověk. LOK: Pole vfchodn6 od tóty 415, pfi prav6
straně místní komunikace Nové Město n.Met. - Uezileai; ZM 14-11 : 206 mm od Ta 76 111111 od
S s .č. OKOL: Povrchový sběr J.Bočka 1.4.1979 a 17.4.1979. NÁLEZ : Sběreffl získány nečetné

zlomky keramjky ze stol. 15. a mladii. ULOf : OM N6chod, ptir.č . 24/80.
v.Tooh6č•k

~

- V.Dohnalo•6

130. JESTAEBf, m .č . Sendraž. okr. Náchod
1979 - KULT : J ti"edovl>k, prav/\k? LOK : Pole severovýchodně od kÓty 475 pf'i vfchod-

nfm okr11ji oi; ady, ro pravé 1< tranP. mf i; tn f komunikace Nové Město n.Met .-Me z ilesí ; ZM 14-11:
187 mm od V a :i1 mm orl S s.č. OKO!. : Povr chový sb~r J.Aočkn 1.4.1979. NÁLEZ : Nalezeno ně
kolik stfeptt st ředovP.k ýc h ( I ~. ~toJ.), jeden če rven ~ malovaný a nókoli~ atypi ckých pravěkých. ULOŽ: OM N;\chod, rř ír. ř . !ú/'-0.
V.Toch áček

- V.Dohnalová

C

~ 131. JlNDiiJCIIUV l!UADEC , okr. ,Jindl'iclnh· llradflc

1 ~71< - KULT : ~neolit. LOl~: U silnice k Dolnímu 1-<1áru ; ZM 23-3 41 : 17 mm od Z,
)Ů mm <•d ,I P..f.. OKOL: ~: h c- 1· dr. K,1. eh<>r y v ř íjnu 19 77 ;

pr1h lu 1m expozitury 19 .3 . a 10.4.
1.l nmky (s .l /11,,nv ánf, plastická páska). ULO?.: AÚ ČS AV ex p . P l zeň,
pf .č . I' l 1/ 7~ . LIT : 1. č j. 27R/ 7F. Plzeň, KOME NTÁň: Lokalita z velká části zni če na phkovnou a atlnicf, hyla patrnň výAinným sídlištěm nad tekou Nežárkou.
19 71< . N.\ U.í':

K,, r:,micld

A.Reneš
o

l '.l~.

JJt;l):·· 1r: r1uv IIHADEC hrad, o kr. Jiutlři.ch1iv Hradec

•

KULT: ::; tfedoviík. LOK : S tátní hrad. OXOL : 4. l'e zÓna eystemati c kého výzkumu, N,\LEZ: Dvi,ma sondami v rro10t o r11 v 1hrady mezi Velkými nrkádami a rondelem (obr. 11)
hy] u či n ěn pn kuP. o 7ji !'s t ě nf negativu hlavní ran ě p;otick é hr a<lhy. Sondáž zachytila pok rn i'. OVbnf nrJpnn,~ " nýcb t•· r "' 11 ť1 13. st ,d etí , pr,.,h ě h vl ai!i: tnf hradby i::c n e podftřil o zjistit
ani zcle, a11 1 v 1°:· o!! toru 111. n A d voř í, kd e l!':e ho s nat. ily 1.achytit d11l š :i dvě sondy. Tyto,
spolu s 1l11l š f ~ondou při n 4dvorním lr,mu Š pan ě l F kóho křídla, pr ok ázaly zna čnou nerovnos t r~vo dn iho povrchu a rozsáhlé renesanční terénní úpravy. Nejzávatnějěi situace hyla zji~t ěn a me nš ím ploš ný m odkryvem pod okrouhl ou uě ží, kd e se portafilo odkrýt průb 6 h
1anikl 6ho příkopu před če lem j~dr r. ran ě gotick~ parkánov é zdi , půdorys v ěžovi t fi brány
tého 7 stář < novou parkánovou zed ze 14, ~toleti a dal š í objekt y . S ouh~žně s výzkumem
byla tPi dokumentována situ ace v pr~kopu in ženýrských sítí před čele m zámku, kde hyly
konstato vány zbytky zřejmě pozdně ~otické bašty a ohzvláěl dobře zachovaný dtev ěnf vodovod (zbytky dřevěných vodovodů ukázaly věechny sondy s výjimkou zahrady).ULOŽ: AÚ ČSAV
prac. Praha. LIT: Z čj. 7725/ 78; BZO 197 5 , 1g76-1977. XOMENTÁA : Výzkum pokra čova l v r.
J!:17,<, -

1979 .

o

1µ 79 - UKOL : 5. s ezÓna syRtematického výzkumu, září - říjen 19 7 9 , NÁL EZ: Výzkum
v roce 1979 se sousttedil pfedevším na nejohro ženější části dispozi c e (obr, 11). Byl
dokončen výzkum v místnosti

me ~ipatra Španělského ktídla, jediné, snižovánim terénu nepostižen é l~ sti jádra. Složitá stratigrafie obsahovala vrstvy raně gotického parkÁnu ,
na n ož nasedaly tti stavby v s uperpozici. Koncem 15. stol. se, po zániku nejmlad ~í 1. n Jc h,
prostor stal součásti malého paláce. Unikátním nálezem z této čás ti hradu je cí nový
poutnický onznak. Dvěma sondami byl sledován prostup zcela zaniklé hlavni ran ě gotické
hradby t6leRem Velkých arkád. Pti renesančních terénních úpravách zeJ prakti ck y zce la
zanikla a bylo ji m~ žné zachytit , kromě amorfních zlomk~ z diva, pouze v negativu a terénních názna cfch. Další prňběh tét r, hradby prostorem l i l . nádvoti mňla zac hytit ~oncta ,
kolmá na nádv o ťnf prňčelí s tavení Adama II . z Hradce. Slof itá s tratiArafi c ~~e hyln
silnP. poškozen~ ~etnfmi renesančními ai recentními vkopy , •11adými zásahy byla rov n ~l
znejasn Ana Rituu c ~ v ~ondě, sle~ující styk bývalé parkAnové hradby Re zá věrem kapl e .
tll.01: i\0 ČS AV prac . Praha, LIT: Z t j. 748 2/79 ; llZ O 1975 , Hl76, 1977,
T. Durdík

•

~

133. JIAETICE. o. ČeptoTice. okr. Strakonice

1979 - KULT : Pravit. LOl : ft6Trlí nad soutok•• potokO jihoz6padni ed oeadJ. ZM
22-342 Volyni: 162 11111 od J 0 46 11111 od V a.ě. OKOL: PrOzku• 21.4.1979. NÍLEZ: Atypiok6
atřepy. ULOŽ: Ať ČSAV exp. Plzeň. př . č. 42/ 79.
P.Břioháček

e 134. KAKOVICE. o.Ptedalavic•. okr. Strakonice
1979 - lULT : PraTik. LOK: Východně od obce pti potoku. ZM 22-342 Volyně : 186 ma
od S a 85 em od V e.č. OlOL : PrOzkum 21.4.1979. NÁLEZ : Atypické sttepy. ULOŽ: A~ ČSAV
exp. Plzeň. pf.č. 41/ 79.
P.Dticháček

f

135. KALENICE, okr. Strakonice

1978 - KULT: S tředověk. LOK : Zámecký park v obci, tvrz Hvízdalka (budoTa j e re75 m jihovýchodně od kapličky T obci. ppč. 5, 24. OKOL: PrOzkum 16.8.1978.
NÁLEZ : laaenná budova tvrze Hvízdalka atoji uproetřed okrouhlého opevnění• příkopem a
Talea, ktert na severní straně chybí. PrGaěr tvrziit6 ca 35 x 20 m, hl. příkopu od koruny Talu 3,5 m. ULOŽ : K Strakonice, inv.č. 742 (aběr). LIT: A.Sedláček, Hrady, zámky,
díl II. 1897, 217-218; J.Mioh6lek-J.Prohlioh 0 Aroheologioké paaitky •••• 1979, 52.
neeaněnt).

J.Kichálek
$

136. lAMENNf rtJEZD, hrad KASKOVEC, okr. Čeaké Budějovice

1978 - KOLT : SttedoTěk. LOK: Zbytky hradu Kaěk~voe na pravém btehu Vltavy.OKOL :
Povrchovt prOzkum dne 2.9.1978. NÁLEZ: Hrad byl velmi těfoe poškozen rabováním kamene
T •inulém atoletí, dne• jaou kromi pfíkopO patrny pouze zbytky zdiného objektu nad tekou. Byl pořízen terénní náčrt aituaoe.
T.Durdík
• 137. lAPSOVA LHOTA, o.

RadoěoTioe,

okr. Strakonice

1979 - KULT: Pozdní doba halltateká - časná doba laténaká. LOl: Trat Pod lipevioí, ca 1900 • jihovfch. od etředu oaady 0 vfchodně od Milíkovického potoka, vfohodně
od nejvyěěiho bodu návrii 0 staré ppň. 276. OlOL: PrOzkum a . sb6r autora 14.9.1979.NÁLEZ :
V ornici stopy 2 poruěenfch aidliitních objektO; sbě~e• získáno 42 zloůO nidob (obr.
5:1-7) a 2 zlomky mazanice. ULOŽ: K Strakonice, inv.č. 940. LIT: K lokalitě: B.Dubskt.
Pravěk jižních Čech, 1949, 281-284 (vfzkua B.Dubaký 1919, 1929-1930 - 12 jaa).
J.Mich6lek
~ 138. KÍRAld, o. Novt Veatec. okr. Praha-Tfchod

1976-1979 - lULT: Středověk. LOK: Zanikl6 lokalita (tvrzka) Opoěn~. letící na
levém blehu Jizery na ppč. 878/1 v poloze zvané "v Dobrém pivě - lom6t1 vroh",SMO Brandfa n.L., li•t 7-7, 718,45 : 1035 0 00. OIOL: Vfzkum MM v Čelákovicích, pokračováni na
levobřelní ěásti lokality. NÁLEZ: Vfzkum navázal na akci z roku 1975. Polofením daliich
•ond zjiětin celkovf profil obran.něho příkopu, jeho! liře při Trcholu byla 15,5 m a hl.
ca 5,30 m. Ze dna příkopu získány nálezy ze 13. a 14. století. Ptíkop evou Tnittní stranou přilehá k pfedz6kladu opukové zdi. probíhající od J1hových. k eeverozáp. a pfi její
dochovaně vflce ca 150 cm je ze~ liroká 80 cm a k ní v prostoru vlastního tvrziit6 při
lehá z6klad patrně nějakého objektu o šítce 120 cm. V polofenfch sond6ch bylo nalezeno

49
vice jak 20000 kera•iokfoh zlomkO nepol6vanfch a pol6vanfch n6dob-hrnn0, dtb6n0,mia,talft0, pokliček, p6nvf a značn6 mnof•tvf rOznfch n6dobkovitfch a komorovfch kaohlO. Uezi
keramick6 ptedměty n61etf i fada kuliček a zeleně po16vant přeslen. Z kovových pfec:hn6t0
bylo nalezeno vice jak 3000 železných hfebO, několik visacích z6mk0, klfče, h6čky na
ryby, ocílka, motyka, hroty š ípO , no že, srpy, ptezky, podko,y, rOzné kování, u~žky,ozubené kolečko z ostruhy aj. Z barevných kovO jde o nálezy bronzových špendlikO, šatových
úc hytek, rolničkovitých knoflíkO, zlomkO bronz. kování, olověných r6mečk0 z oken a 12
kuaO drobnfch attfbrných minci ze 16. atoletf. D6le bylo nalezeno několik kamenných
ptealenO, brouskO, pazourkové kfesadlo, části skleněných nádohek, akleněné pfealeny,•t•
vební keramika aj. ULO!: Ml( Čel!kovice. LIT: J.Špaček-Z.lfazlbauer: Výzkum zaniklé lokality Op oč no u Staré íloJeel avi. Muzeum a současnost I, 113-136. Rc : toky 1978 . KOMENTÁA:
Viz BZO 1974, 197 5, Akce bude pokračovat v dalAfch ~•t ech. Lokalita zaměřena část ečně
r. 1976 v m6t. 1 :200 a doa6tena v r . 1979 v aět. 1:500.

f 139. KARDAŠOVA

AEČICE hrad, okr. JindřichOv Hradec

1978 - KULT : S tředov ě k . LOK: Zbytky hradu, pozemek ppč. 3059. OKOL: Povrchový
prOzkum 11.9.1978, NÁLEZ : Okrouhlf are61 v Kardašově Aečici byl velmi poškozen rabov6nfm kamene a poku•y o zřízení pole na hradišti v 19. století. Dnea je patrná pouze č6at
příkopu, ohrožujícího polovinu areálu; val před ním je již tém ěf zcela rozorán, Vnitfn1
plocha nevyk~zuje ž Ad?é reliéfní stopy zástavhy. Ve 4 provedených zjiŘtovacich mikr ovrypec h na se dala na skálu v hloubce ca 1 5 cm jediná humusovitá, s hrudkami malty promíAená vr•tva. S běreM se podatilo zfakat malý soubor drobných keramiokýoh fragmentO, datovatelnfch na přelom 14.-15. století, event. do 1. pol. 15. atol. ULOi: AÚ ČSAV prac.
Praha, LIT: T,Durdfk, J,Frolík: Povrchový pr6zkum hradu v K . Aečic i a jeho aídelně geografické souTisJost~, AR XXXIII, 1981, 429- 43 5. KOMENTÁA : Zvláštní pozornosti ei zaslouží vztah hradu a m ě sta.
T.Durdik - J.Frolík

á 140. KARLE, okr. SvitaTy
pů

1979 • KULT : Novověk. LOK: Čp. 81. OKOL: Terénní prOzkum. NÁLEZ: Z ji š tění skle(lochO) pod statkem. Nálezy ze 16.-18. stol , ULOi: M Hradec Králové.

~ 141. KARLOVA VES, hrad

r1Aov,

okr. Rakovník

1978 - KULT: Sttedověk. LOK: Ztfceniny hradu Týfova. OKOL: IV. sezóna systematického vfzkumu, červenec - •rpen 1978, NÁLEZ: Práce se sousttedily do prostoru horního
hradu. (Obr. 12). Byl doteAen nezachovaný prOběh jižní obvodové hradby, k nit ee ptikládala rovnět dopoaud nezn6m6 čtverhrann6 stavba, datovatelná do 15. století. Sonda T
interiéru donjonu přinesla nové poznatky o jeho stavební podobě a vývoji . Byl zde rovněž nalezen unikátní, bronzový, bohatě plasticky zdobený louskáček na ofechy. V severní
části horního hradu byl dokončen výzkum okolí velké věže a započato ae zkoumáním proatoru zaujat~ho hoapodátakfmi stavbami. Zde byla zjištěna závažná stratigrafie.Kromě poznatkO o stavební podobě (nálezy architektonických článkO) a dispozici hradu byly ziakány kvalitní vzorky hradního inventáře v roza!hlfch souborech, datovatelnfch od 13. do
15. atoleti. Zvl61tn1 pozornoati •i zaalouti aoubory nálezO ab•olutně datoTatelné do
rozmezí od 30.let 13. stol. do r. 1249, ULOi : AÚ ČS AV prac. rraha. LIT : z čj. 62JG/ 78 ;
BZO 1973, 1975, 1976-1977.

I
I

I
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I
1979 - OKOL : V.eezÓna eyeteaatick,bo vtzkumu hradu červenec - •rpen 1979.RÁLEZ:
eond6t v proetoru horního hradu. pr6oe •e rovně! pteneely do epodniho n6dvoti (obr. 12). Ttemi eondami byl zkoua6n proetor pti severní hradbě horního hradu ee
elotitou ettuaoí a• pozO•tatky četntch •taveb v euperpozioi. Mezi ni~i vynik6 rozs6hlt
erub. Byl dokončen Yýzkum průběhu jitní obvodové zdi horního hradu. daUi vě_Hoe nebyla
zjiitěna. Sonda. pti liou zbaYen,m j6dru větioe u n6roti tteti br6ny. prok6zala její
čtverhrennt pOdorye. Roze6hl6 eonda v průjezdu pal6ce zachytila zděnou ě íji • port6lea
de ek6ly vyeekaného eklepa. V proetoru dolního hradu ae eond6t aouattédila do jeho eeverni č6eti. Nově byla zjiětěna okrouhl6 0 v potadi aedm6 tlankovací a dev6t6 vět hradu.
Nově zjištěn byl rovně! arub z poč6tků tivota hradu. částečně byla odkryta i n6dvorn1
ze~ dlouhé budovy, k hradbě ptiléhajici. a okoseným port6lem. Poslední sonda objaanila
genezi proetoru mezi prvou a druhou hradní branou, kde ve 13. atol. ztejmě btyal ptíkOJ>.
v čech6ch neobvyklt. Opět byly zíek6ny kvalitní aoubory n6lezů. ULOi : AÓ ČSAV prac,Praha. LIT: Z čj. 5387/ 79, RZO 1973, 1975, 1976 0 1977. T.Durdik, Královakt hrad Týtov in:
750 let obce Skryje, atr. 12-16, Skryje 1979. KOMENTÁA: Zjištěni ze sezón 1978-9 0 opět
potvrzuji pevné m1sto, které mA tato prvé aplikace francouzského kastelového schematu
ve vývoji sttedoevropské hradní architektury.
Pokračovala

T .Durdík

I
I
I

I
I

I
I
I

I
I
I

142. KATOVICE, okr. S trakonice

o

-

1978 - a) KULT: Mezolit (7). eneolit (7) - chamské, stteůověk. LOK: Trat Na
~•k~lce~ ppč. 114/2 , na levém btehu Otavy, nadm. v. ca 410 m, ca 700 m z6padně od kostela v obci; skalka vystupující asi 10 m nad hladinu teky, její západní konec (plošinka).
OKOL : Sběr 6.IX. a eood6i 16.IX.1978. NÁLEZ : Při eběru a v sondě 1/78 (2 x 1 m) nalezeno 5 kueO itfpané industrie. (Obr. 3:6-7). Sběrem pti okraji plošiny nalezen pravěkt
attep, který s největší pravděpodobnosti patti chamské skupině a nasvědčuje, že zde bylo výšinné sídliště (podobn~ bylo zjiětěno západně odtud u Kozlova - viz BZO 1973, str.
69 - Sl.Vencl). V sondě nalezeny attedověké sttepy v hl. 0-50 cm. ULOi : U autora zpr6vy,
M Strakonice, inv.č. 762, 763-764 (attedověk). LIT: Jm (J.Mioh6lek), Archeelogické n6lezy z Katovic, Naěe noviny, roč. 33, č.42, 26.10.1978 (Strakonice).
b) KULT: S ttedověk. LOK : Obec ~ tzv. "mlynářO zahrada", severně od mlfna na levém btehu Otavy, ppč. 114/ 1. OKOL: Záchranný výzkum porušené jámy pti výstavbě domkO
pro JZD, 6.9.1978. NÁLEZ : Na základě hláěeni v.~vehly, prac. Osvětové besedy v obci,byl
proveden průzkum a záchranný výzkum buldozerem zničen~ sídlištní jámy. Jáma obsahoval•
černošedou mastnou výplň se střepy, uhlíky, zvítdcími kostmi a drobnfmi hrudkami mazanice. Její rozměry nebylo již možno zjistit. 119 zlomkO n6dob (112 zlomků hrnců s vlnicemi, vpichy. vrypy, vodorovnými rýhami, 3 zl. okrajů zvon. pukliček a 4 zl. tuhovtch
záaobnic). 29 zl, (hrudek) mazanice, 3 železné fragmenty ( 2 hteby a tyčinka), 13 :u-Hecích kosti (1 zub kr6vy). Obr. 6:1-12; 7:13-20. ULOŽ: M Strakonice, inv.ě. 758-759.LIT:
Archeologické nálezy z Katovic, Naše noviny, č. 42 0 26.10.1978 (Strakonice) - J.Mioh6lek. KOMENTÁA: Jáma Je aoučáatí většího sídliitě; areál bude sledován při dalších stavebních pracích (skrývka buldozerem).
c) KULT: Hradištní. LOK : Levý bteh Otavy v poloze "Na barevně", asi 77 m vých.
od vod6rny na vfchodním okraji obce. OKOL: Sběr a dar v.~vehly, Katovice čp. 184.NÁLEZ:
13 zlomkO nádob (sídliště 7). ULOi: M Strakonice, inv.ě. 770.
d) KULT: Neurčena. LOK : Viz sub. 1-2. OKOL: Prňzkum 14.4.1978. NÁLEZ: Skupiny
t
rýtovnickýoh sejpO: 1. Lesík v trati "Za lesy•, 6p0 m jitně od Kněti hory a 1200 • západně od koatela v obci, ppč. 2025/23, 2071/2-3, 2104/ 1. 2.f Mal lesík, 300 m vtchodně
od lokality sub 1), 900 m záoadně od kostela v obci, ppč. 2104/ 2. LIT: J.Mich6lek, J.
Frohlich, Archeologické paa6tky •••, 58, ě. 24-25 •
"- e) KULT: Neurčena. LOl: . Jižnň od Ostrovce v obci. v _trati Na vejpustku !.. ppč,
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2147/1. OKOL: Prdzkum 16.9.1978. NÁLEZ: Velai poruAen6 (zaviženia 11ateriilu z bouraček)
a zničen6 rffovn1ck6 ~•JPY, t6a6t v ter6nu Jif neznateln6, vfohodně odtud na poli (ppč.
2133 - tra! Na hdrk6ch) byly aejpy zničeny kultivaci pozemku.
J.Mich6lek

0

143. KLÁŠTER, okr. Plzeň-Jih

1979 - KULT : Sttedověk. LOK: Tra{ Na Bern6t6, kl6ěter cieterci6k~. OKOL : Sb6r
K.Škr6bka z Blovic, pted6no. NÁLEZ : 2 keramické atavebni člinky. ULOt : Art esAV exp. Plzeň, ptír.č. 94/ 79. LIT : Z čj. 650/ 79 Plzeň.
A.Beneě

~

144. KLECANY, okr. Praha-východ

1978 - a) KULT: Eneolit? LOK: Ppč. 202/ 2, ataveniětě hoapod6tak6ho pavilonu v
areálu Akoly na severových. okraji obce, ZM 12-24 Praha: 152 mm od Z a 288 mm od J s.č.
OKOL : Vfzkum referentn ve dnech 28.-29.4.1978 na základě hlášeni 00 VB. NÁLEZ : V severozip. rohu ataveni~tě prozkoumény 3 kostrové pohtby, uložené v silně skrčené poloze - pohteb č.l na levém, pohtby 2 a 3 na pravém boku, věeohny hlavou k jihu, Pohtby byly
bez vfbavy. Jedni•• o čést rozséhleJěiho pohřebiětě, které pokračovalo i směrem do severových. rohu staveniětě, kde bylo Y době mé nepřítomnosti záměrně zničeno dalších asi
9 pohřbó, ULOt: Kosterní materii! předán do AO.
b) KULT: Pozdně halštatské. LOK : Ppč, 202/2 , viz a). NÁLEZ: V severní polovině
západní stěny atavební jámy zachycen prolil zahloubené chaty. Vzorky vfplně tvoří mazanice, zvifeci kosti a keramika. ULOŽ: M Roztoky.
c) KULT: Pozdně laténsk6. LOK : Ppč. 202/2, viz a). NÁLEZ: V severní polovině
z ~padní stěny stavební Jámy zachycen prolil mělké pňlkruhovité sidliětní jámy. Ze vzorku výplně pochází zlomek lahvovité nádoby, zdobený červenou a bílou malbou a vhlazenou
vlnovkou. ULOŽ: M Roztoky. KOMENTÁA: Na staveniěti sousedních školních budOT proTAděl
záchran. vfzkum T r. 1965 V.Martinec - viz NZ v M Roztoky.
P.Sankot
KLEČKOV (Nový hrad) hrad viz Skuhrov o.Bělou, okr. Rychnov nad Kněfnou

KLENOVÁ hrad viz Janovice nad Úhlavou, okr. KlatoTy
~ 145. KN1N, o. Btezi u Týna nad Vltavou, okr, eesk6 Budějovice
1978 - KULT: Stfedni d. bronzové. LOK: Pole Na hrobcich; ZM 22-44 : 74 111111 od Z,
93 mm od S s.č. OKOL : Zaměřeni pohtebiětě 12.4.1978, ě. pl6nu 709/1 AÓ. NÁLEZ : 18 mohyl
zplanfroTaných orbou, prOměr 9-10 m (z toho 4 nejisté). LIT: Z ěj. 680/78 Plzeň.
A.Beneě

~

146. KOCELOVI CE, okr. Strakonice

1978 - KULT : Blife neurčena. LOK: Severoz6padně od obce - viz 1,2. OKOL:Průzkum
a fotodokumentace 29.4 1978. NÁLEZ : 1. Na jifn1m úpatí Zlaté hory, severně od ryhníka
Hubenov, ppč. 1693. Rozsáhlé pásmo rozeypft, severno od nich na Zlaté hofe zbytky ěftchet ;
dalěí zlatodoly JJV v leae Sostrochna na ppě. 1704. 2. Převéfně na pravém bř e hu potů č ku
v lesní trati "V jamkách", na ppč. 1693, 300- 500 m východně až severovýchodn ě od hr Az ~
rybníka Hubenov. Fésmo RejpO. I.IT : J.Kratochvíl, Topografickň mineralogie Čech, dil I,
64 (Bělčice); J , Michálek, J.Frohlich, Arche ologické pam6tky •••• 1979, 59.
J,Frohlich - J.Mi ch ál e k

~

1,1. lOlAŠICE , okr. Taohov

1978 - lULT: Negativní zjiltini. LOl : ZM 11-,1, Bezdrutioe : 175-177 - od Ta
90 - od J a.ě. OlOL: Prftzku• 30.10.1978 pfi ápravi pfijezdov6 ceaty na eeverevfohodllia
okraji lokality. NÁLEZ: V d6loo aai 30 • a iifi ~-3 m byl buldozerem pfeaunut hu1111• a
tonk, vratva navitralého kamenn6ho podletí (epilit) a ti• poněkud zmenieno prudk6 atoap6ni této coaty. V mi•t~oh úprav•• uk6zalo, t o terénní hrana je pt irodni útvar a tudil
není aouč,ati fortifikaci pfilehl6ho hradiiti na Milkovak6m Čihadle (podle R.Turka alovanak6ho). LIT: Z čj. 567/ 78 Plzeň .
P.Braun
~

148. IOLODtJE, okr. Praha-vfchod

1978 - KULT: Lat6nak6 a fimak6 . LOK: Levý bfeh Rokytky, severoz6padni od oboo.
SMO Praha 1-3: 173 af 191 mm od V a 141 at 154 llllll od J a.č. OKOL: Sběry a geofyzikAlni
pr6zkum. NÁLEZ : Sbir•~ ziek6na keramika a zejména četnA felez6f. atruaka a kuay vfmata
pooi. Gootyzik6lni pr6zkum lokalizoval několik aidliětnioh objekt6 pravděpodobně včotni
toloz6f. peoi. ULOi: J . Zad6k, Běohovice. LIT: Zpráva autorky čj. 2671/78 .a Fr. Marka o
magnetické• prftzkumu čj. 8624/ 78. KOMENTÁA: Lokalita bude zaaatena vfstavbou tzv. Vtohodniho miata.
Fr.Marek - N,Venclov6 - J.Zadák
~

149 . KOPISTY, okr. Most

~ 1978 - KULT: Sttedovik, doba timak6. LOK: Kostel Botiho těla. OKOL: Aroheologiokf vfzkum kostela pted jeho demolici. NÁLEZ : Jako součáat výzkumu oboe Kopist, urče
né k likvidaci v eouvialoati • těfbou uhli, proveden celkový výzkum interieru kostela,
jehot podélné stavba• obdélným presbyteriem je nejnověji datována do 2. poloviny 13.
atol. (Fr.Kaiička). S ohledem na aidelně hiatorickou aituaci bylo motno ptedpokl6dat
atarli aakr6lni •tavbu. Vfzkum zachytil severozápadní n6roti starěi podélné •tavby a
aubatrukoi severního pilite její tribuny. Terminu• ante quem pro tuto stavbu poskytuje
datov6ní nejstarii č,ati st6vaj1ciho kostela, tedy severního port61u, zataditeln6ho
poě6tek 2. poloviny 13. atol. Terminu• post quem není alespoň zatím přesněji postilitelnt, snad k jeho určeni napomftte analfza hradiětnf keramiky, obsatené ve vyroTn,vaoi
vratvA, do nii jsou zahloubeny z6klady popaan6 atarli •tavby. Tato vyrovn6vaoi vr•t••
ObSahoTala i 61omky lidakfch kostí, podle jejioht pfitomnoati lze UVafOTat O exietenoi
jelti atarii aakr6lnf •tavby. ULOi: Uvnitř kostela prozko11111'8a chata z doby ftalllt6. AÓ
ČSAV exp. Most, ě.pt. 80/ 78. LIT: Kl6pAtA,J.-S1avič~k,A. 1977: PfipraTy vfzkuau • lopistech na Mostecku, Stfedověk6 archeologie a atudium poč,tkň mě•t, Praha, 129 - 133.

„

• 1979 - OlOL: Aez terénem po demolici kostela, vyt,dant expoziturou AG ČSAV v
Koati. KÁLEZ: V r6mci pr6bitného archeologického sledovAni likvidace obce lopiaty provedena archeologick6 a 1eodetick6 dokumentace fezu autobagrea vyhlouben6ho •Z-Vo••
toatola. Vfaledky upřesňuji rekonstrukci geomorfologie atfedověkého terénu a deplĎuji
zjiltini archeologického vfzkumu z r. 1978. ULOf : A~ ČSAV exp. Most, č.pf. 8/79.
J.ll6piti
150. IORlUSOVA HUf, o. Vimperk, okr. Prachatice
, 1979 - a) KULT: Ča•nt novověk. LOl: Hul pod Boubínem (zanikla) - lryltofoTa
hul: ZM 32-121: 49 11m od S a 115 m od V a.č. OlOL: Prftzkum zaniklé akl6řak6 huti apoleěně •dr.O.Hejdovou a J.Solarem 29.10.1979. NÁLEZ: Miato se nachAzt T ailk6• ódoli
Pravět1nsk6ho potoka 1200 • JZZ od vrchu Kupa (1044 a), 1800 • jihoTfohodni od lorkuso-
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vy Huti a 1100 • SVV od osady ArnoAtka. Ve svahu pfi polní oeat6 Je patrn, ka„nn, pravo6hl' peo , vfohodn6 odtud pfi potoce vodní n,hon a zAklady atoupy, demolované al v 50.
letech. LIT: Z ěj. 581/79 Plzeň .
f b) ~ULT: Čaaný novovik. LOK : Hu{ pod Boubínem (zanikla) - Kryitotova HuÍ; ZM
32-121: 78 iaa od S a 91 mm od V a.č. OKOL : Viz a). NÁLEZ: 900-1000 m od lokality a) na
aeverozépadním avahu Boubína v lese jsou v kamenné teraaovité zídce uloženy kuay atru•ky a spečené hlíny, Jež rovněž indikuji tavbu. Sto py povrchové těfby písku v bfezioh
rokle blízkého potoka tuto mofnost d,le poailuji. LIT: Viz a).
~ c) KULT: Č••ný novověk. LOK: HuÍský dvňr; ZN 22-343: 212 mm od V, osa dolní••
č. OKOL: Viz a). NÁLEZ: Lokalita 1,5 km východně od tel, stanice Lipka ; 1,3 km JJZ od
Solné Lhoty. Hu{ zanikla po těf.bě zeminy a polní kultivaci bez reliéfních stop, v blízkoati ptetrvala pouze studna. LIT: Viz a).
A,Beneě

~

151 . KOUNICE, okr . Nymburk

1979 - KULT: Aivná č ská a hradiŘtni. LOK : Výěinné sídliště v _pol, "Na sk,le",
ppč. 1112/ 1 jihozápadně od obce nad Kounickým potokem. OKOL: Zah,jeni výzkumu v rámci
VIII-4-4-3/2 . NÁLEZ : Podnětem k Zfthéjení výzkumu byl objev jámy-obilnice ve ztíoen6 etě
ně bfv. cihelny. Obilnice měla baňkovitý tvar• náaypným hrdlem 80 cm ěirokým; její pň
vodní hl. měfila 296 cm a ne j v. A. 175 cm. Výpočtem objemu podzemní sýpky zmeněené o obložení stěn slámou (arv. J . Kudrnáč, Skladování obilí v jáméch-obilnioich, VPS II 1958,
233-25 2 ) jsme stanovili, te v ní bylo skladováno ca 13,4 hl zrní. Z č ernošedé zsmě v
obilnici pocházejí zlomky nádob, jež jsou podle analogii z hradiA{ v Poěembeti datovatelné do 8. stol., úlomky pekáčů - prafnic a žernovO. Zemitou vfplĎ obilnice jsme z v6tii části odebrali (nikoli pouze vzorky) a předali ing. z.Tempírovi k proplavení za zjištěním a určením rostlinných zbytkO. Podařilo se mu nalézt 243 zrn obilnin a luět6nin a
dosud blíže neur čená s emena plevelů. Dosavadní zkušenosti z výzkumu obilnic prokazují,
fe nejúplnějěí poznatky pro stanovení vzájemného poměru pěstovaných obilnin a lušt6nin
i rozlišeni plevelů (zda rostly na polích již po více let obhospodařovaných nebo na pozemcích nedávn o jeětě lesem porostlých) dává jen proplavení celého obsahu obilnic. Za
zjištěním dalších sídlištních objektů byla na poli za prozkoumanou obilnici č. 1 skryta
buldozerem ornice na ploěe ca 150 m2 • Tam jsme objevili dvě j,my k.tivnéěaké a alov. obilnici č. 2. Eneol. jáma č. 1 byla kruhovitého tvaru (4 x 4,5 m) a dosahovala hl. 2 •
pod dnei. povrchem (30 cm ornice). Z ni pocházejí četné zlomky n,dob k.tivnáčské, polovina zrnotěrky a zvitecí kosti. Z eneol. stfepň se podařilo sestavit 3 nádoby a dalěí
zlomky jsou dokladovým a studijním materiálem pro výšinná sídliště zmíněného údobí. Do
výplně eneol. jámy č. 1 byla zahloubena slovan. obilnice č. 2, vyznačující se obdobným
tvarem, velikostí a nálezy jako slovanská zásobnicová j,ma č. 1. Eneol. jáma ě. 2 byla
mísovitého tvaru (170 x 118 cm) a dosahovala hl. 115 cm. Datovaly ji zlomky nádob kultury tivnáčaké. Zahájený vfzkum v Kounicích dává pfedpoklady pro telení otázky slovanských vtěinnfoh sidliš{ ze atarAí d. hradiětni. Nelze vyloučit, že k~unické aídliAt6
bylo opevněné, čímž by bylo pátým slovanským hradištěm na Českobrodeku. Je vzdáleno ca
5 km vzdušnou čarou od klučovského hradiště. Pfiblifně atejné vzdálenost je i mezi čtyf..
mi známými hradišti v Pošembefí (klučovským , pfistoupimským, tismicktm a doubravčiokfm).
Pfí~osem je rovněž výzkum sidliětě k,řivnáčské, nebo{ děv, podklady ke srovnáni a prozkoumanými osadami z uvedeného údobí v Klučově a na dalěíoh lokalitách v okolí Č,Brodu.
ULOŽ: Zatím A0 ČSAV prac. Praha.
J.Kudrná ě

~

152. KOUAIM, okr. Kolin

1978-1979 - KULT : Mlad ě1 hradiětni. LOK :Koetely u Sv.Vojtěcha, sv.Martina.OIOL:
Sou•tavnt prOzkum Kouřimska . NÁLEZ : Opevněná terasa nad Kouřimkou pod Starou Kouřimi
nad mlýnem Nukačove kfm hyla v mladAi době hradištní sídlem "drulinita". Vfztuae• lota•
lizov6n početnt hřbitov v jižnf části teraey s hroby ča•to i • náhrobními deakami, datovanými do 12. až 13. atole ti na z6kl a dě nálezO attednieh a velkfch eeovitfoh náuAnio.
V r. 1979 rozěiteny orientační •ondy v plochu, pokrývajiof celkem vice nef sto koatrovfoh hrobO a torao ko~tela •v . Vojtěcha• románskfmi •tavebnfmi články (hlavice, klen,t,
patka aloupu a rfha po zdivu, které bylo v době josefinaké rozneseno). Vfzkum probolt- atvi •v.Martina v nároží měatskfoh hradeb severozápadním směrem. Výzkum financoval MNV,
ttert pozemek hodlá vyvlaatnit ve proapěc h Zdravotního střediska. Předběžnt prOzku• vy••zil rozaah osídleni, druh ataveb a datováni do 13.-1,. století. Vlaatni výzkum bude
pokračovat podle doby zahájeni projektu stavby.
M.Šolle
~

153. KOVÁRY, o. Zákolany, ok r. Kladno

~ 1978-1979 - a) lULT : S třední a mladAi doba hradiAtni. LOK : Hradiště Budeč.OIOL:
Systematickt výzkum. NÁLEZ : V r. 1978 uzavřen výzkum v prostoru kostela P.Marie a zah6jen výzkum uvnitř rotundy ev . Petra. Zároveň se pokračovalo v odkryvu Starého hřbitova a
vnitřního valu západně kostela za hřbitovní zdi. Kostel P.Marie je kostelíkem tribunovfm, jednolodním; potvrdilo se datováni do 10. století a upřesnilo se datováni věže do
13. atol. podle nálezu brakteátu v hrobě pod věži. Vymezen rozsah pohřebiště, které
pfeaáhlo hranice dvorce ze sklonku 10 . atol. V rotundě sv.Petra, pod barokním presbyteriem objevena pdvodni podkovovitá, předrománská apsida a v r. 1979 ověřeno její organické ntipojeni k triumfálnímu oblouku. Z hrobO uvnitř kostela vyniká pohřeb kněze s
oínovfm kalichem, knihou, Akapulitem, rOfenoem a kásuli. Datován do poč. 17. atol. Vně
rotundy objevena na severní straně brána• kdly a kolem dokola rotundy, v rozmezí 18 •
ptitop, který nahradil starěi fortifikaci vnitřního valu a trval až do 13.stoleti. Rotunda mA všechny znaky předrománské svatyně a náznakem vnitřního členění a její vfznaa
spočívá v tom, že jde o unikátní památku, jedinou dosud zachovanou v Čechách. ULOŽ: A~
ČSAV prao. Praha. LIT: M.Šolle, Objev mikulčickJ-blatnického křížku na Buděi a Jeho vfznam, AR XXXII 1980, 265- 273, 358-359.

K.Šolle
• b) KULT : Slovanská, knovízská. LOK : Hradišti Budeě. OKOL: Systematickf vfztwn.
MÁLEZ : V tomto období byla zkoumána jednak konstrukce vnittniho opevněni, Jednak sidliětni situace v jihozápadní části vnitřního areálu hradiště. V konstrukci hradby byly
zjištěny tyto vývojové fáze: 1) knovízská - z velkých neopracovaných kamend; 2) nejstarší slovanská (kolem r. 800) s kamennou plentou (materiál vzat z knovízské hradby)
a zadní dtevěnou stěnou, celková ě. 7 m; 3) střední slovanská, široká 10 m, • opukovou
plentou a zadní dřevěnou stěnou, z konoe 9 . stol.; 4) nejmladší slovanak4, široká té•ěř 13 m, asi z konce 10. atol., upravovaná ve své vnitřní části i v 11.-12. stol. mě
la opukovou plentu a stupňovitě uspořádaný ochoz se zadní dřevěnou stěnou. V sidliitni
situaci . byl sledován palisádou hrafenf centrální prostor hradišti mezi bfv. hrobnickýtn
domkem a kostelem P.Marie - zřejmě knížecí dvorec; zánik palis6dy je datován •trati•
graficky hrobem a Minci Vra' islava II. - Na jižním okraji hradiště byl zkoumán dalli
mladohradiltni dvorec s vnitřně členěným sídlištním komplexem (základy tamennfoh budov
i roubených staveb a podezdívkami) a s dlážděnou komunikaci. Překrýval středohradištní
sídliltni objekty a sém byl naopak překryt pozdně hradiětnim pohřebištěm s esovitfmi
záulnioemi, prsteny a minci Bořivoje II. Mimo palisádou hrafent proator dvorce byl odkr7t erub o dvou místnostenh a se ettedov~u pfP. ilsí nf, j~kož i Btf~dohradiětní obilnice .
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ULOf : Aň ~AV preo . Praha. LIT, Zd.VAĎa,Oa1dlen1 a epenata1 lhad6e n ••ttl• Yfskaa • 1.
1972 at 1979, Preehi•torica VIII, Varia archaeol. 2, Ul Praha 1181, 273-275.
z.v,ňa

1s,. KOZLOV, okr, Strakonice
~ 1978 - e) KJLT : Mezolit. LOl : V poloze "Na potulí" . OKOL : Sběr. NÍLEZ : Odit6pek
z Jednopod•tavcov6ho pazourkového JAdra a trojáhelníkovt odštěpek ied6ho pruhuvan6ho rohevoa • čAatečnou retuAi hrotu. ULOŽ: U autora zpr6vy.
b) KULT : Mezolit, eneolit. LOK: Ppč. 142. OKOL : Sběr. NÁLEZ: 35 ailexovfcb odit6pkft a n6atrojft. Kromě ailn6 korodovanfch eneolitickfch atřepft byly nalezeny 3 typické zlomky keramiky chamské kultury, ahodn6 ae zlomky z nedaleké ostro tny na ppč. 131/1.
ULOŽ: U autora zprá•y. LIT : NZ čj. 1778/ 77 ; R.Květoň, lokalita chamaké kultury v Kozlově, Výběr 14, 1977, 226; Sl.Vencl, AR , v tlaku. KOMENT!A: Lokalita je eledov6na od roku
1972.
R.Květoň

c) KULT : Pozdní halštat. LOK : Pole Na roudnici zApadně od obce : ZM 22-321:222 od J •.č. OKOL : 23.1.1978 zachr6nil ing. R.Květoň ploohf t6rovf hrob, naruienf orbou ; 20.11. provedl na místě dalAi prňzkum a lokalita byla geodeticky zaměřena
pracovníkem A~ A.Majerem . NÍLEZ : Hrob aeatával z amforky, překlopené mísou a překryté
attepy velké amfory. Na místě jsme dále zjistili 7-8 koncentraci kamenň o, 9-20 m, Jet
by mohly představovat pozň•tatky rozoraných mohyl. ULOŽ : Zatím v pozňstaloati ing. KTě
toně. LIT: Z čj . 617/ 78 Plzeň. KOKENT!A: Na lokalitě lze očekávat větší pohřebiltě.
li"

od Z a 86 -

A.Benai - R.Květoň
~ 1979 - KULT: Mezolit, eneolit, (chamská) r ranf atfedověk. LOK:~ č.142, ZM 22-321: 203 nnn od V a 73 mm od J s.č. OKOL : Sběr na znAmé lokalitě . NÁLEZ : 30 kuaň itírané induatrie ailexové mezolitick6 a eneolitické; 38 kuaO chamakfoh atfepO, z toho ie•t
oharakterietiokfoh pro tuto kulturu - je tedy prok6zAno rhamaké oaídleni i mimo ostroh
na sousední ppč. 131/1: 1 ku• mazanice• otlaky proutkO: 6 kuaft raně atředov6k6 keraMiky, z toho jeden tuhovf (zA•obnice) a jeden z podhrdlf • Jednoduchou vlnici. ULOŽ :U n6lezce - ětipan6 industrie• A~ Praha. LIT: BZO L976-1977. KOIIENTÁA: Lokalita Je aledov6na od r. 1972.
R.Květoň

~ 155. KOfLANY, okr. Plzeň-aever

1978 - KULT : Stfedověk. LOI : Rově hloubené sklepy u čp. 3,. OlOL: Pfi hloubeni
novfch aklepO domu čp. 34 bylo zničeno zdivo zaniklfoh atarfob aklep6, nAlezy zaohr6nil
dopiaujioi •polupracovnik ČSSA Roatialav Hofman. NÁLEZ: Všechen materi61 ddaJni pooh6z1
ze ap6Ieniltě, če1n1t napovidA i pfep6len1 některfoh zloůft. Podatatn6 ě6at aouboru J•
tvofena zlomky reneaančnicb medailonovfcb kaohlO a glazované keraaiky t6hot at6fi, Kit•
l i k zlomkft J• patrně ataršioh, datova~elnfoh do 15. atoleti. Soubor doplňuje kov6řak6
•truaka a TypAlenA mazanice. S touto keramikou byl nalezen i peníz V6clava IV,, ztajmi
z let 1407- 1419. ULOf : A~ ČSAV prac. Praha. LIT: Numiamatiokt poaudek Z.Nemalkalov6 ěj.
4407/80.
T.Durdik
KOŽLf hrad viz PAIBY~ICE, okr. Benešov
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&

l ;,6. ~01.Lf, o. My~tico, okr. ~ trnkoni cc

H178 - KULT : Neurč e na. I OK: Loul<n ppč , 48:i/1 na levém bi'ehu potoka. 1 50 m jif.ně
od okraje Kožlí . OKOL: rrúzkum 3.fl.1978. NÁI. E7: Malá Akupina r ýfovnj c kých sejpO . LIT :
J.Kr a to chvfl, Topot!rafická mi.nernl o!( ie Cech, d:fl IV, 33 2 (Myiltice): J,Michálek, J,Frohli c h, Ar cheol Qgi c ké památky •••• 1979. 59.
J • Frohlich - J ,Michálek
• 1 57. KnAJNfl'.:Ko, okr. S trakonice
1978 - KULT : ~ tředovřl< . LOK : Zříceniny hradu !lolfenburku . NÁL t:'l: Hranolový závěsný f ele1ný zámek n rlrtadlo vAdra vyrobené z podkovy s osmi otvory pro podkovAky , u-

místěnými v fUbku. Natřeno bezbarvým lakem . ULOŽ: Sbírka VáclavR Sulka, Alešova ul.18,

Písek.

J.Frohlich
~ 158 . KHALUPY NAD VLTAVOU - MJNI CE• okr, M ě lník

197R - Klll.T : Eneolit, k.ún~ti.cká, k.knovízská, mladohalštatské. LOK:Hradiště na

kÓtě 2 74 jit.nl\ od obce, OKOL: Pokračování syst.t>m&ti ck óho výzkumu NM v r . 1978. NÁLE?.,
Sondáž na severním okraji akropole : li odkryty zbytky dříve zjištěné zdi a její nejbli f ši okolí . ~ife zdi ca 3 ni, lehce rozvalené okrajové partie složeny z velkých kamenů at balvanů, Rtřed vyplněn men~imi kameny (mezi nimi i části drtidel). Původní skalnatý povrch, ~ilně rozbrázd ě ný a se znRčným sklonem, byl na vnittnf jižní straně vyrov-n6n vrstvou menších lomových kamenů, která se opírala~ zea, v_ ~ulturní vrstvě, naseóa·
Jfcf na toto urovnáni terénu, hyla smfr.hána kerRmika všech uvedených obdobi. 2) prftzkum
prostoru mezi oběma "dlažbami" pfinesl několik kól. jamek v podloží, bohatý keramiokt
materitll a hliněný amulet ve tvaru ozubeného terče. Objekt na pfedhradí vybrán v délce
2 maž na dno (v hl. 3,30 m od povrchu). Ani tvar dna ani mohutné jílovité vrstvy ve
výplni nepřinesly objasněni funkce objektu. Četné zlomky mladohalštatské keramiky.ULOŽ:
NM PrahR, LIT : BZO 1970-1977 . KOMENTÁA : Výzkum bude pokra č ovat v r. 1979,
~

1979 - a) KULT: Mladohalštatská. LOK: Hradiště na kÓtě 274 jizně od obce.OKOL:
Pokračování systematického výzkumu NM v r. 1979, NÁLEZ: Sondáž jižního okraje hradiětě
(sondy a,b.c) rrok6tala existenci hradby na začátku ostrožny, uprostřed hradiště a pod
akropoli. zea pouze z kamenů. položených na sucho. byla na svahu pod dnešní hranou vybudována již na kulturní vrstvě bez úpravy sklonu terénu. Zachovaná výška pod destrukci až 70 cm , §íře 2, 5 m (tez v sondě a). Zjistěná konstrukce: základová ~rstva z velkých balvanů. na nich zea z břidlicových ploten položených delší osou kolmo k čelu zdi.
Uprostřed hradišt ě (~onda b) zachycena odlišná struktura - pouze břidlicov é plotny - s
prňběhem obloukovitě se stáčejícím dovnitř hradiště. Z hradby pod akropoli (sonda o)
zbyly jen základové balvany posunuté po svahu , Z prostoru za hradbou v sondě b získány
bohaté nálezy keramiky, 2 podlouhlé hromady metacích va loun ů. hliněn ý amulet ve tvaru
ozubeného terče, 2 ko~těné rozdělovače náhrdelnfkil, část vinuti bronz. spony a 4 vrhon ky středomořského korálu (d, 2-3 cm) po délce provrtané. ULOi: NM Praha. LIT : BZO 1~70- 1977 ; M, S labina, Výsledky geofyzikálního průzkumu • •• , in : Sborník referát~ 1 . ce lostát . konf . "Aplikace geofyzikálních metod v archeologii ••• , Petrov n/ Desnou 1~7g,
1 25- 134 , KOMENTÁň : Výzkum huda pokra čov at v r. 1980 0
b) KULT : VypíchanÁ, mla da d.haUtatskA, l.OK : ~ tim -~ezejmanná ulice, kolmA na
ul, Pod hr11dišti\m, poloh11 "11 l<říiku", jjjnf okraj obce. OKOL: ZAchrannti AkC"f'. NÁJ G: ťí·í
ro z~iřovflní vo1.o v ky n;,i pncl7.iw r • .J !l 7~ byly na jej:f jH ní s tr a ně roru~eny 3 rnlAd,,h ., 1 ~tatsk P (.? pol n1emni ce (? ), jAma) , J n ť'o J :i tic k f· (d . ca l :i ml n 2 neur č itPlll !" ,•l•_j1>kty (j6 my) , r r o nP, př iz 11iv f po č así byl o mo1n~ odebr11t pouze datovací vz o rky A l'Pffrlit 1 ókladni
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dokumentaci (zaměteni,profily). Naleziště bylo zachyceno již v r. 1970 (cf.lit.). ULOŽ :
HM Praha. LIT: V.Fenc l : Nové halštatské nálezy v Kralupech nad Vltavou , Zpravodaj attedočeské vlastivědy a kronikáfství Ill, 1971, č. 1-2, 45-54 (Roztoky). KOMENTÁA: Vfzkum
bude dokončen v r. 1980.
u.Slabina
q 159. KRALUPY U CIIOMUTOVA, okr. Chomutov

1P79 - KULT: Neurčena. LOK : PrOzkum údolí potoka Hutná v úseku mezi Kralupy a
Bteznem; ptedpolí. dolu Merkur u Tušimic. OKOL: PrOzkum a rekognoakace terénu 5.4.1979.
NÁLEZ: ~doli potoka se táhne ve směru V-Z, porubní fronta dolu postupuje od Jihu k severu, takže zasáhne celý prostor naráz. Vzhledem k tomu, te nebyly vedeny povrchové prOzkumy a s výjimkou Kralup ani pfedAtihové záchranné výzkumy, musí expozitura Most na
komplexní výzkum tohoto mikroregionu rezignovat. LIT : Z čj. 210/ 79 Most .
z.smrž
,

KRAŠOV hrad viz DOHY, okr. Plzeň-sever

160. KRČ, okr. Písek
1978 - KULT: Neurčena. LOK : S everovýchodně od Krče (1-3). OKOL: Terénní prOzkum
7.10.1978. NÁLEZ: 1. Pásmo sejpd při potoce východně od Podkrči, táhnoucí se v délce
500 m jižně od cesty z Podkrčí do Patezí, na ppč. 710, 1102/1 , 1102/4. 2. Nízké sejpy
pfi potoce severně od rybníka Čejka, na ppč. 1084/1. Sejpy pokračuji proti proudu potoka v rozsáhlém pásmu na k.ú. Nová Ves u Protivína. 3. Skupina sejpO v lese t~eně vfohodně od rybníka Čejka, ppč. 1089/2. LIT: J.Kratochvíl, Topografická mineralogie Čech, dil
III, 330.
J.Frohlich - J.Michálek

~

16t. KROCLOV, o.

fvrAbčeJ

okr.

České Budějovice

1977-J.078 - KULT : S tarší doba bronzová. LOK : U lesa Vrubice na mirn~m severním
svahu; ZM 32-223: 169 111111 od Z a 111 mm od S a.č. OKOL: Nález v.Schallera, ·spolupracovníka ČSS A z Českých Budějovic; prňzkum referenta 14.6.1977 a 17.5.1978. NÁLEZ: Hřivna neúplná s tělem kruhového prOfezu, hladká, dochované zakončeni roztepáno a přehnuto, tmavě šedozelená patina:, 163 111111, aila těla max. 9,5 mm (obr. 4:3). ULOt: AC ČSAV exp.Pl zeň, př.č , r 17/ 78. LIT: Z čj. 325/77 Plzeň. KOMENTÁff: Není vyloučeno, že hfivn~ byla
orbou vytržena z většího celku. Na místě Je plánován zjiilovaoi vfzkum. Ve vzdálenoati
asi 800 m severových. za rokli je sídliště ze starší d. bronzové (BZO 1966, 27).
A.BeneA
~

162, KRTY, o-Katovice, okr. Strakonice

1978 - KULT: S tředověk. LOK: Sad ppč. 42, vlevo od silnice z Krtd do vápencových
lomO, severně od domu čp. 15. OKOL: Pfi úpravě pozemku pro stavbu plotu u ailnice pornšena pec na páleni vápn8. Záchrannt výzkum 20.9.1978, NÁLEZ: Dne 15.9. ohlAail p, Mata šovský z čp. 15 Krty , fe pří úpravě pozemku (sadu) narazil bagrem na zčervenRlou zem.r~i
výzkumu na mís t ě nálezu bylo zji~těno, te byla porušs~a pec na pálení vápna. roru~ení
zasáhlo celou střední a východní část. Zachován zOstal její západní okraj (v . 130 cm, ~kraj zasahoval do hl. 10 cm pod dnešní povrch), prOměr byl a•i 3, hl. 1, 3 m, Ohvorl r~cniho tělesa byl vymazán vyp~lenou hlínou (vzaty vzorky) v síle 10 cm, za ní hylA vrstva do
černa vypálen~ země (1 5- 20 cm). Celý objekt mňl okr·ouhlý pódorys a VRnovit ý profil, rři

dni J6my (peoe) byly na•kl6d6ny nal6man6 vápeno ov, kameny a ve vfplni byl~ nalt&tn• ae
&ltak6 n6dob z 15. - le . •toleti. ULOt : K Strakonice, inv. ě . 765. ixT: NaA• ~4Tiny , 6.,1 ,
19ol(>ot978 0 Strakonice (Michálek).
JoMioh6lek
~

1630 K~IVOKLÍ T, okr. Rakovník

1V7B - lULT ! Středověk, hradiětni, ětitarská. LOK: Státní hrad ~fivokl,t. Ol OL1
,1 . eezóna aystematiok6ho vfzkumu hradu, duben-červen. N!LEZ : Výzkum v r. 1978 (obro 14)
v6noval pfednoetně pozornoet záp. parkánu, kde byly vyhl oubeny dvě aondy. Stratigratiok6 attuaoe Jednoznačně umožňuje pfičiat výstavbu atarěi fáze parkánové zdi v,~l~?Ů IV.
Unik6tn1 J• zjištěni ~bytkd dfevěné, anad roětové konstrukce ve vretvě, obsahuJioi
ltttarak6 n6lez1, na Jejími povrchu se vyekytlo několik atfed ohra diitniob •tfepd.V pro•teru zbofeného Nového pivovaru byla aondou zjiětěna závat ná st ratigrafie 13. et., doaa
buJtot moonoeti několika •tr6. Z této aondy, v nit byl pa trný sklon vrst8T zfeJmi eml•
r•• k p6vodn1 pfíatupové ceatě, pochází unikátní etratifikovanf napínač kuěe. V proateru manakfoh dvor6 •• podafilo realizovat pouze Jednu s ondu, která zachytila raně got iokeu obvodovou hradbu a pfiěku budovy k ni pfietavěné. ~ r. 1978 byl doloněen rovněi vf·
kep ddletit6 eondy pfi vfohodni• prděeli hejtman&kého domu. Vynikajici a tra tigr afie •
6etnfai euperposioemi objekt6, doe6hla 67 vratev. ULOf : AO esAv pr ac. Praha. LITs Z 6J .
j304/78, 5189/78, 5997/78, BZO 1973-77, T.Durdik, Atchaeologia bietorica ,, 1079 , a t r .
105-1120
, 1979 - OKOL: VII. aezóna sy&tematiokého vfzkumu hr adu, duben- če rvenec . NÁLEZ :
Sond6f v r o 1979 (obr. 14) probíhala téměf po celé ploie dol ní ho hr adu . · Byl dokon6en
vfzku• z6padniho parkánu a započat o • vfzkumem J i fni ho . V prost oru zboř eného Nového pivevaru byly zjiětěay pfi nároli bfvalé ě tverhraimé v ěf e rozsáhlé terénní ópravy i ápra
r, ve zdeoh z f ej mě související ee stavební ěinnoeti pf i vfe tavbě Zlaté bašty . V prostoru unakfoh domkd •• podafilo vyhloubit opět pouze jedinou aondu, k t er é zachytila
vnitfni líc raně gotické obvodové hradby, zalofené do pravěké vratvy . Závain6 sitµace
byla zjiAtěna v prostoru tahtédky pfed bfvalou hor ní hradní kuchyni . Tento pro8tor , Jako Jedinf 0 nebyl zničen pfi terénních úpravách Václava I V. K romě etratigr atie a ran6
1otiokfoh povrohd d•ora zde bylo zjištěno o at ěn1 br ány. Ve velk' sondě při nAro!í hejt•
manského domu ae poprvé podafilo za chytit etř e dohradiětni objekl . Sonda dále pf ineala
zAvalné euperpozioe zahloubených objekt6 13. atolet1 a fbladiich b~adní oh vodo• od6o T~e•i ••ndami byl zkoumán prdbib parkánu• okolí věfe Huderky . ULOŽ : Ad esAv ptaoo Pr•ha.
LIT: Z ěj . 2613/79 • 2163/19 • 3480/79 • 4699/79 • 8192/79 ; BZO 1973-71. KOMENT!ft ť Vfzkua 0v
letech 1978- 9 přineel dalii doplněni pfedatav o diopo~ioi a •tvoji raně gotického Kfi•
voklátu, reprezentujioiho typ• obvodovou záatavbou.
0

0

0

T. Dur di k

164e KfiTtTICE, okr . Strakonice
1979 - KULT: St~r§i - •tfrilai doba ~ronzová, pozdní doba hal i tat etá, mladAt •oba laténeká . rant atfedověk , LO~ z Pole~ trati Ne btioan6ch, ppč ~ 545 8 ca 900 m JJZ od
atfedu obce a 120-350 a •everni od levého břehu ftčky Bl anice. na mírn ém j i !n1m &Tahu
(•br . 8) • .OlOL : Pr6zkum a abir 200,.1979$ NÁLEZ: Star i i - atfedni doba bronzové: ee zl.
n,dob (3 zlomky• páskoTjmi uchy , 3 &lomky • pl••tiokou páskou • d~lkf ns podbrdlt, 2
zlellky • pratoY6n1m a evialfe jemnfm rfhov6nťm) o Pozdní doba halitat aki: 7 a lomk6 a6deb
(1 zlo111ek br aubalak6 miaky o 1 ~lomek @kraje ~ětlí hrncovit é nádoby ) & Wl adA1 doba lat6n•k6 : a zlomky hrnod • hn•t111 avt•lfe hfebenoYáni~f mater itl t uhovf e St f edowik : (12. -13.
•iel&) 34 &lOll.ky hrnod (10 ~lolllk6 •zhdrw ~talenfoh a i i kao Ten eefiznutfoh ekrajd)
ULOf r K Stratonioe o taYea ~ 178°781. lOMENt!ff ~ W BZ0 . 1970. 54-55 uv6di AeBene l a pp6. 83
0

(ca 250 m Jihovýoh . od této polohy) nálezy pozdně laténské, hradiitní a attedov6k6 (n6lezy na tab. XXXVll : l -2 ) .
J.Mich6lek
165. KUBOVA HUf , o . Horní Vltavi ce, okr . Prachatice

f

1979 - a) KULT : Domn ě lé hradiště , negativní zji~tění. LOK : Rieaenachlo••• OlOL :
PrOzku• ve epolupráoi n epr6vou Chr6něn6 krajinné cbluti Šumava v• Vimperku 3.9 . R1LEZ: StarAí li t eratura klade do trati Riesenschlose hradišti ae dvěma valy (ahrnute u
A. Benele, in : Vimperk - město pod Boubínem, Č.Budějovice 1979, 5(- 55), Tomuto názvu odpevidaji podle aouěasné nomenklatury 2 kÓty : l) Obtín (na základní mapě téi Obtí hora),
kÓta 1114, asi 2,2 km západně od tel. stanice Kubo, a Hu[. Zde zjiAtěn pouze pfirozenf
skalní arub, orientovant ca s-J v délce 30- 40 m: 2 ) Obroveo, kÓta 1146, asi 1,6 km SZZ
ed tel. atanice . Na vrcholu se nachází pfírodní kupa, na hranách svahO Jsou patrné r6znoam6rn6 vfkopy ve tvaru Ja•, sond a odva16 o délce zpravidla 3 • (patrni atafiny p•
zatím nedatované t6i b6 nebo prospekci). Stopy opevněni nebyly na fádné z navltívenfch
poloh zjištěny. LIT : Z ě j . 444/ 79 exp. Plzeň. KOMENT!A : HradiAtě Je tteba vyfadit z pam,tkové evidence .
• b) lULT : Čaanf novověk. LOl : ~eravaká hu{ ekláfakA; ZM 32-121: 200 1111 od Z,
138 mm od s a.ě. OKOL : PrOzkum s polečně• dr . O.Hejdovou a J.Solarem 29.10.1979. M.ÁLEZ:
Lokalita, kterou zjistil emer . feditel Měatakého muzea ve Vimperku J.Solar, se naoh6z1
na vtchodnim avabu mělkého ádolí Raěiho potoka asi 3,2 km ZZS od tel. stanice Kubova
Hu[ , 3,7 km JJZ od fel . stanice Lipka a 200 m VVS od kÓty 950. Na mhU Je patrno , ·. 5
deatrukci, z nichf některé pfedstavuji patrně zaniklé pece a Jiné haldy, pfi hranici la•• atopy -náhonu a dallí atopy terénních 6prav . Sběrem ziak6ny zlomky p6nvi,akla,alr••kY
a glazované keramiky. ULO! : Umělecko-prOmyalové muzeum v Praze. LIT: Z čj. 580/79 esp.
Pl-.eĎ .

A.Benel
lUGELWEIT hrad viz lUKLOV, okr . Čeakf Krumlov

t

166 . KUKLOV hrad KUGBLWEIT, okr. Čeakf l~umlov

1978 - lULT : S tředověk. LOK: Zficeniny hradu ICugelweitu. OlOL: Povrohovf p1·6zkua 1.9.1978. N.ÁLEZ : DvojdilnA diapozioe • Jádrea na vfrazn6 ekaloe a velkfa obd6lnfa
pfedhradia. Podoba j6dra je ailni ovlivněna ter6nn1 konfiguraci, zv1,1tai pozornoat •i
zaelouti kuriózní čáat na bradle nad ptedhradia. Byl pofizen terénní náčrt aituace •
nalezene několik zlomkO keramiky ze 1,. atoleti. ULOf: Ad esAv prao, Praha.
T.Durdik

g· 167. JCUAIMANY, okr. Strakoni ce
1978 - KULT : Stfedověk. LOK: Pti 6pravě potOčku aai 150 m vfchodně od obce oOlOL:
Rález pfevzat od n,1ezce (p,Hrubf) 18.3 . 1978 . N.ÁLEZ : 1 zlomek okraje zAaobnice, nezdobenf, tuhovf materi,1 . ULOf : M Strakonice, inv.č. 711 .
J,Frohlioh - J.Mioh,lek

f

168 . KUAIMANY, o. Jinín , okr . Strakonice

1978 - KULT : Pozdní d. halitatak6 . LOl: Bfvalé polep. Vacka mez i potokem a Bilnici ze Sudkovic do Tt eiovic , aei 100 m západně od odbočky do Kutiman, ppě.181/ 7 , 700 m
jih ovýchodně od kapličky v Sudkovici oh. OKOL: PrOzkum 18.3 . 1978 . NÁLEZ: Mohyla prozkou-

60

.,.", r. 1913 s.Dubským není dnee jil v terénu patrná.LIT: B.Dubakt, Pravěk jižních Čech,
1949, 264; J,Mioh6lek . J.Frohlich, Archeologické paa6tky •••• 1919, 26.
J.Frohlich - J.Michálek
169. KUTNÁ IIOílA, okr. Kutn6 Hora

W

1978 - KULT : Středověk. LOK: Kostel av.JRkuba. OKOL: Záchranná akce a komise
3.1.1978. NÁLEZ : V dOaledku statických poruch ve zdech byl v závěru pravé boční lodě
kostela vyhlouben zjiš{ovací výkop pro inž.-geol. pr~zkum. V ěnchtici byla patrna slolitá stratigrafie Re zdivem ttí stavebních fázi. Nejstarší zdivo, jeětě ptedkostelni,je
založeno do mohutné vrstvy, obsahující nálezy ze 14. stol. Obvodová zea ko8tela ptísluěf výstavbě v 1. pol. 13. stol. a v základové části obs ahuje dutiny po mohutných dřevě
ných kleětinÁch, které měly zlepšit základové poměry vzhledem k starěi, tehdy známé poruše (horní dílo?). Tato porucha je zřejmě příčinou i nynějěfoh trhlin. Nejmlnděf fázi
představuje rohová pfíložka mladěf gotické klenby, ruěíci pOvodni úroveň podlahy.Zvláště významné je zjištěni pohán, tzv. kutnohorského typu ve vrstvě, předcházej i výstavbě
kostela z 1. pol. 14. stol. ULOŽ : M Kutná flora. LIT: Z čj . 59/78.

T.Durdfk
170. KUTNÁ HOHA - CIMBUHK, okr. Kutná Hor11

1979 - KULT : Po7.dnf doba bronzová, hradištní. LOK: Hradiště Cimburk, ppč. 4403,
poloha "Na homoli". OKOL: Povrchový aběr autora 19.4.1979. NÁLEZ: Keramika. ULOŽ : Expedice Hy 1 any, okr. l\.u tná Jlor11.

J.Rulf
<'!'l

171. KYJICE, o. Vrskmaň, okr. Chomutov

1978 - KULT : S tarěi doba řfmskA. LOK: Tratě "Na pláni" a "Farská Luka", prostor
mezi zaječickou vodní zdrtí, Ójezdem a Kyjicemi. OKOL: Záchranný výzkum na staveništi
vodní zdrže, ve dnech 3.'1 . - 13.6.1978. NÁLEZ: Na skryté ploěe ca 60 ha prozkoumán aidelni komplex o rozloze 30 ha, Jasně rozliěeny dva prostorově oddělené okrsky ; teprve
rozbor nálezů ukáže, zda šlo o funkční diferenciaci či časoprostorový posun. V prvním
okrsku (o rozloze 25 ha) prozkoumáno 13 polozemnic vesměs kruhového až oválného pňdory 1u s 6 kůlovými jamkami, 12 hrnčířských či kuchyňských peci, 75 aidliětnioh jam, 59 že lezářských peci (samostatných, ve skupinách, v dílenských jamách, v rozsáhlých dílenských objektech), 5 velkých ohjektO • 4-8 pecemi ve dnech a ve st6nách, 7 vyhřívacích
peci, 4 stopy po militfch, 2 kostrové hroby v areálu sidliětě, 43 objektň dosud nejasné
funkce. Ve druhém okrsku 5 polozemnic obdélníkového půdorysu s 2 kOlovými jamkami (ve
středu kratších stěn), l kuchyňská pec, 38 sídlištních jam, 4 lelezářské pece, 2 vyhří
vací pece. ULOŽ : AÓ ČSAV exp. Most, bez ptir.č. LIT: Z č j. 211, 277, 390, 517/78 Most.
AR XXXI - 1979, str. 316. KOMENTÁA: Osada prozkoumána v celém rozsahu, doklad rozvinut.é
výroby železa v Podkrušnohoří.

Z.Smrž - I.Rada
y 172, LAAUŤ, okr. Tachov
1978 - KULT: Pozdní paleolit. LOK: Trat Na kopci; ZM 11-43 : 34 mm od Z, 30 mm
od J s.l. OKOL : Objev spolupracovníka ČSS A J,Andrla z Plzně 18.8,, sběry Sl. Vencla a
r~ferenta 30.8. a 13.9.1978. NÁLEZ: Štfpaná industrie. ULO?. : AÓ ČSAV exp. Plzeň , př.é.
r 36 / 7ť, l až J , LIT : A.Acnc~-Sl.Vencl, Přispěvok k pravěku Tachovska, Sborník Ck resniho m112ea v T11chově 197!:J / 12, 9-16 .
A . Oeneě
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LACEMBOK hrad vi~ &O~ ill KAMENICE, okr. Domatlice

173. LANDŠTEJN hrad, okr.

Jindf'ichův

Hradec

1979 - KULT : Sttedovék. I.OK : Zl'foeniny hradu Landštejna. OKOL: llevizo po•tupu
praoi dne 19.9.1979. NÁLEZ: Při pokračujfcich památkových úpravách dochází k dalším naru§enim terénní •ituace. Zvlá§tě zanikají klenební zásypy. Pl'i návětévě re!erenta byl
•tavbyvedouoim pf'edán meněf soubor nálezů obsahující zlomky kvalitních pozdně gotických
kachlů ft jeAté dvě lamely lamelové zbroje (brigantiny). ULOi: A~ ČS AV proc. Praha. LIT:
BZO 1976-1977.
T.Durdík

o

174. LANŠPERK hrad, okr, Osti nad Orlici

1970 - KULT: Stl'edovék . LOK : Zf'fr.eniny hradu Laněperka. OKOL : Povrchový prOzkum
20.8.1979, NÁLEZ : Hrad Laněperk zalotený v druhé polovině 13. století pl'islu§f typu B
pláA{ovou zdí, Nejlépe se zachovala část této fortifikace, k nit byl ptilofen trojprostorový podsklepený palác a na prot ilehlé straně nádvofi dalěf dvouprostorová budova.
Všechny tyto stavby zl'ejmě 1,láě{ovou hradbu nepfevyAovaly. Vstup umofňovaly dvě za •ebou f'azené hrány, které věak zcela zanikly. Ryl pofizen terénní ná črt lokality (ptizemi
a Buterénu), LIT : T, Durdik, K počátkům výBkytu hradů & pláě{ovou zdi v Čechách, Arohaeologio hietorica V, v tisku, KOMENTÁA: Lanšperk je patrné nejstar ěim hradem a pláělovou
zdi v Čechách, Tento typ je ztejmě moravského původu.
T.Durdik
175. LÁZ, o. Radomy~l, okr. Strakonice
1978 - KULT : D.Halětatská, laténská, pravěk bez blitěiho určeni. LOK: Viz 1-10.
OKOL: Průzkum autora 27.5.1~77 a 13,5,1978. NÁLEZ: 1, Dtvalé pole p,Jos. Kouby v trati
-·~'-----"Ve vro~ách", 850 m jihoz6p. od středu L6zu, ppč. 274, Jedna poruěená mohyla._p.halě~~tr,
s ~ HM Praha, inv.č. 40311. B.Dubskt 1932 (La Tene jitnich Čech), 38; týt, 194P (PraTěk jifnich Čech), 259. 2, Bt•al, polep. Vojt
550 m JJZ od středu Lázu, poblita polni oeety, poě. 231, P6To4nl l - 2 aohyly, an•• l zničena, l porulena zaohoT6.na. D. bal-

-

_ltat•k6. M Strakonice, inT.ě. 275. Dubett 1932, 38;ttt 1949 0 259. ~· Tral "V bf;zin6ob•
(bývalé polep. Fr. Kouby), 800 • jihoz6p. od atfedu Lázu, ppč. 273 , 275/1-2 . 4-5 •ohyl
(2-3 zachovány, 2 poruěeny). D,halětatsk~. M Strakonice, inv,č. 64-65, 304; 729 (sběr u
mohyl). Dubský 1932, 38 (uTádi jen 2 mohyly); týt 1949, 259. 4. 1200 m ZJZ od •ttedu L6..zu, bývalé polep, Housera u Vlči hory, ppč. 413, 417 a 419/1. 2-3 mohyly, poruěené. D.
_halštatsk!• Dubský 1932, 38; týž 1949, 259. _ 5, Bývalé J)Ol.!__ p. Diviše asi 500 11 dpadně
od Lázu, u rybníka. P~vodně 1 mohyla, dne• zničená, Pravěk. Dubský 1932, 38; tfi 1949 0
259. 6, Trat "Podhradská" (V.podhra~ské), btvalé polep, Dubovského - pr~zkumem nelokali:io•ráno. Podle lit. 1 mohyla (zničena 7),_l!av~. Dubský 1932, 38; týž 1949, 259,__?,KA~rěi n~d Rojickým _rybníkem, btv, polep. Dubovského, severových , od osady, POvodnA 1 •~
hyla, dnes zničená (7), D, halětataká, Uloženi nálezO neznámo. Dubský 1932, 38;týt 1949,
258, Na lokalitě prokopal v r. 1922 a 1923 A,Stocký další mohyly (10) a tárové hroby
(Stocký, PA XXXIII, 18 22-1923, 339) - NM Praha, inv,č, 39851-40198, 40311, 40818-40~ 27,
40844-40851, 41523-415:?4. 8 • ..1!_1: ReverJ!ě o~ Lázu._ Dubský zde uvAdi 4 11ohyly (Dub11ký,
Praehi st orie ~trakonicka, in: J,Oyk, Popi• politic. okr . S trakonického, díl II, 1925,
18R). Pl'i prOzkumu hyly zjiAtěny mohylovité útvary; zda Re jerln6 o obj~kty, které uv6di
O.Dubský není jisté._jl, Návrší 450 m jihoz~~adně _od stl'edu LAzu, ppč, 278. Dvě af 3 mohyly (poru ň en ó) . Prnvěk, 10, 1.50 m Jíhozápadnč od středu Lázu, na východním okraji lesíku, _PPL 21,5. Dv ě znchovan6 mohyly, l' rnvl\k. ULOt: Viz 1-10. I.IT : Vtz 1-10; J.MichálPk,

62

J.,rohlioh . Aroheolo11ot6 paaitty • • • , 1979 . 26-28. KOMENTÁA : A. Stockf zkoumal mohyly
na lokalitě sub 71, ale i na dftlAich dvou, blíže nelokalizovanfob v okolí oaady.
J.MiohAhk
176. LAZEC. o.

Kozičín,

okr.

Příbram

1979 - KULT: S tř~dověk. LOK : Odvaly a bfv. těžební j6my v pol. "V jamkách" - upravovanf leaopark (ppč. 260/2 , 323, 325) při levém břehu Litavky. OKOL : Předatiho~t
zéchrannf výzkum. NÁLEZ : ~hrnem Jsme prozkoumali 5 poruAených odval6 a stěny pro vodovodní potrubí. V odvaleoh jeem sh le dal, te nejsou jako sejpy na rýioviětioh zlaťa vytvoteny př evá žně ze štěrkopísk6, ale z kamenité jílovité hlíny. Pod nimi probíhá uhlikovitá vrat va s roztrouA enfmi zlomky nádob, zařaditelnými do 13. stol . Ojedinělé ettepy
a uhlíky se vyskytují i v těle•• odval6. Mladší ani etarěí nálezy zlomk6 nádob Jsme v
nich neučinili. Z kovových ptedmětft kromě dvou hrotó, patrně z motyk, si zasloufí poz ornosti železná sekerka. Zkoumáním odvalu č. 4 jsme poznali, le středověcí horníci poatupovali při t~fbě rudy od břehu Litavky; odkopávali hnědavou kamenitou hlínu, kterou
navrěovali v odvaly. Profil v odvalu č. 5 na straně blife k Litavce byl vytvořen z vypálené hlíny, četné atruaky a uhlíkft. Druh6 jeho polovina byla pteváfně z kamenité hliny, ziakané hloubením těžební jAmy v sousedatvi odvalu. Z Yratev v profilu vyplývá, te
odval byl součaaně navrěován odpadem z hutnické pece a materiálem z těfební jámy. Odval
datuji zlomky nádob ze 13. stol. Analýzy strusek, jet nejsou dosud doko~čeny, naznačuji,
že se tam těžila a hutnila stfíbrná ruda. Výzkum v "Lazeckých jamkác h" je značně složitý, nebol vyžadu:e úzkou spoluprAci s dalšími vědními obory . Výsledky výzkumu objasňuji
nejen hornické práce v době počátkň měata Příbrami, ale jsou přínosem i pro ao u ča snA
vfrobni odvětvi. Geoindus t ria n.p. a Rudné doly n.p . ae zajímají o archeologické poznat-ky, nebol jsou ji m jednou z opor ke zjiělování nových ložisek kovO. ULOŽ: Zatím Art ČSAV
prac. Praha.
J.Kudrnáč

1t
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177. LÁZIIB KY rdVAHT, okr. Cheb

I

1979 - KULT : Vypíchaná keremika. LOK : Aai 500 m SVV od dvora Liskovec;ZM 11-322 :
12 mm od V a 1 56 mm od J s. č . OKOL: Sběr spolupracovníka ČSSA z.Buchtele z Mariánských I
Lázni, předáno 3.11.1979. NÁLEZ: Oje d inělý nález v rýze pro kabel v nízké ostrožné poloze, obtékané potňčkem, spolu se středov ě kou keramikou: okrajový zlomek z jemně plav&né hlíny, vně světle okrový a uvnitř šedočerný, zdobený 3 řadami drobný ch vpich6 (obr.
2: 3). ULOŽ: Art ČSAV exp. Plzeň, př ,č. P 71/ 79. LIT: Z čj. 671/79 Plzeň. KOMENTÁA: lokftlita ptedstavuje významné územní rozěiřeni vypíchané keramiky (starší stupeň podle M.
Zápotocké).
A.Benei

~· 178. LENORA, okr. Prachatice
1979 - KULT: Novověk. LOK : Tra! Na šancích - U aoumarského mostu; aeverovteb.
Radvanovického hfbetu nad západním pobřežím Teplé Vltavy; ZM 32-123:
130 mm od S a 25 mm od V a.č. OKOL: PrOzkum ve spolupráci se aprAvou Chráněn, oblaati
~umavy dne 4.9.1979. NÁIE7 : V rámci prdzkumu torti!ikaoi y oblftati ~umavy byla prohl~dnuta soustava, vymer ené na JZ-SV straně silnici z Č.ŽlebO do Lenory a na ni v pravém
úhlu k západu navazují cí lesní silnici, tzv. Zelenou cestou do Hliniště. JAdro tvoří
bastion od. ca 50 m (boční strany ca 30 m) a 2 vybíhajícími ravelinv o hranách ca 10m
a s navazu jící soustavou dalších zemních kurtin (va16),jeJichl prdběh J• narulen erozními rfhami. Celek je dopln~n přík opy a dalšími terénními úpravami, Jef jsou vzhlo clem
zvýěenf spočinek

&3

k vývratňm •éně čitelné (barokní opevněni?), LIT : Starěi literatura shrnuta u A. Beneše, in Vi~perk - mě•to pod BoubineN, eeské Budějoviee 1979, 59.
A ,BeneA

179. LESKOVICE, o. RRdomyšl, okr, Strakonice
1978 - KULT: Doha halětataki,lat6nski,prav6k bez blitěih• určeni, LOK: Viz 1-7.
OKOL: PrOzkum autora 19 , 5,1977 a 13.5.1978, NALEZ : 1, JOO~ aeverovf1hodně od kapličk7
v o•adě, bývalf pozemek pana Hraby, ppč, 416,417. B, Dubský uvidí tti mohyly, prOzkumem
zjištěny byly dvě, poruš~né výkopy, jedna byla jit zničenA, Doba halštatsk, ft laténski.
M Strakonice, inv,č , J5 - 38u, 41-45,47-49 (nálezy pod inv,č, 42-43 - korile - byly ztraceny, inv, č ísla zrušena), Dubský 1932, 35; týt 1949, 255-256, 2,_700 m SSV o.!_kafličky
v osadě, na bývalém poli (pohorku) p ,Hradsk ého, ppč. 375/ 1, Jedna poruěeni mohyla , Doba
hftlštatskt a laténsk,, W Strakonice , inv,č,39-40, Dubský 1932,35; tfž 1949,257, 3, Tra!
"V bt!zinich", bývalé polep, Lískovce, 940 m SSV od kapličky v Leakovicioh, ppč. 411.
Tfi poruěené mohyly . Doba halštatská, M Strakonice, inv. č, 667. Dubský 1932, 35-36: tff
1949,257 , !•_!__lese a~
poli _v ~ a~ "V ~ ezinách", západnll od lokality sub 3), 700 af
800 m SSV od kapličky v osndě. Podle údajů B, Dubskéhe 15 mohyl, z nicht tti roku 1929
prokopal,Pti prňzkumu byly zjištěny zbytky zničených mohyl. Doba halštatská a laténski,
M Strakonic11, inv,č, 7 (ztraceno, inv,č, zruAeno). 276, Dubský 1032, 36; týt 1949, 257,
5, _Rývalé pastviště, 650 m severozápadnň od kapli č ky v osadě a 150 m severně od okresní
silnice do ChréA[ovic, ppč. 299, P~vodnP. 1 mohyla, dnes z.ničenA, Doba lat énskA, M Strakonice, inv.č. 277. Dubsk:ý 1932, 36; týt 1949, 257, _6. Tra!_ "V_J asanovým", 500-550 mna
severovýchod od kapličky v osadě, ppč . 374, 422. Tři porušené mohyly na poli. Pravěk.
7, Trat "V hřezinách", 900 m severovýchodně od kapličky v osadň , ppč, 422, Jedna velik'
zachovant mohyla. Prav ě k. U mohyly nalezeny na poli halětatek é stfepy. M Písek, přir,č,
l(7 / 77 a M Stra koni c e, i.f. 730, ULOZ: Viz J-7. LIT: Viz 1-7; J, Mir.hálek, J, Frohlich,
Archeologi cké pamntk y, • • , 1 979, 28-29,
J ,Michálek

t 180, UIOTA, o . Dolní

Dřolany,

okr, Praha-z.Apad

197 r - KULT: Doba laténská a slovanská. LOK : Zivist - akropole, brána A, OKOL:
Pokra č ováni u ilčich systematických výzkum~ od 7,6, 1978 do 29,9, 1978. NÁLEZ: Výzkum na
akropoli, Východní část akropole - stratigrofioká situace v časn& době laténské, Ve východní ~ésti výzkum pokračoval ptedevěim v sondách 3 / 3, 22/2-3, 28/3-4 a nově hyly otevřeny sondy 3/ 4
a 7/ 4. V prostoru těchto sond, mezi obvodovým zdivem dvou protilehlých
kamenných staveb byla postupně snitována úroveň výzkumu af do hloubky přesahující 4 m.
Cílem tohoto odkryvu bylo a) zjištěni stratigrafie stavebních úprav mezi ob ěma architekturami, b) z.jištěni základO západní stavby, c) ověteni hloubky z6kladů východní stavby.
d) dosaženi podlotf, Uvedeni terénní akce hlubokého řezu si vyž6dala stupňovité sníženi
hlatliny výzkumu na severním i jižním boku v Aitce 20 m a náročné zajiět~ni vysokých profilň a zdiva betonováním a dtevAným pažením, Provedený tez přinesl tyto závažné poznatky pro stratigrafii časně laténské architektury ve východní partii akropole : 1) Byly
odkryty základové kameny obou pravoúhlých kamenných staveb, položené v téte hloubkov~
úrovni , na povrchu starěi kulturní vrstvy. 2) Tato kulturní vrstva,začinajici v hloubce
okolo .U0-420 cm,obs11hovala četné doklady pravěkého ol!lidlení,11 výraznfm podílem kultury
mohylové a knovízské i stopy po tehdejěi stavební činnosti (kůlové jámy, dvA pírky), Jl
Na povrchu této kulturní vrstvy byly ojediněle zjištěny st řepy pozdně halAtat ~klho cha rakteru. V tomto horizontu byly nalézány četné stopy stavební či nnosti z doh y 1.alo }Pn l
kame nnýrh stnveb, 11 to v podobě rozptýlAných jílovitých loček, ztejmě z~yt ko st ~~" hr•fhr
m11ter:iálu, Pojidlo stejného druhu so z11chovalo i na n"klerých zflklftdovy c h kil " •m n rh ·:, -

ohodni •tavby. 4) Byla upteanina ptedatava o pftvodnim vzhledu obvo dového zdiva vfohodnibo i západního objektu. Jde o ra•pu • dlAtděnfm povrchem a lícovanou čelní zdi u vtchodni •tavby (interpretovan6 Jako olt6t) a o Její Jednoduěěi obmě nu u protilehlé •tavby zépadni. 5) Koaorov6 vfatavba, zalolen6 na de•trukci rampy oltáře začíná v hl.oa, •
a Je datována zlomky pozdně halitataké al čaaně l aténské keramiky. - Jihozápadní č éat
akropole - stratigrafické zjištěni o čaaně laténském opevněni. - V sondě 27 bylo prozkoum6no hliněné valovité těleao, vyataviné po zániku obranného atarěiho příkopu z č aa 
n6 doby lat6naké . V podloži tohoto hlinitého valu jsme odkryli uzávěr příkopu a v Jeho
Jitni m aouaedatvi Jsme zachytili okraj aoudob6 vatupni komunikace do areálu pOvodni akropole. Svah v okolí příkopu i povrch vlaatni komunikace byly překryty vrstvou tmavého
n6nosu, obsahujioi aporadické attepy pozdně halštataké keramiky. - Východní č ást akr opole - výzkum horizontu pozdní doby laténské. - Výzkum pozdně laténské sídelní situace
byl provédin v horních partiích nově zalofených aond 29, 30 , 31. Kromě z j ištěni aidelni zéatavby (žlaby, kOlové Jamky) tu byl ziakén výrazný kovový a keramický materiál.Ha
několika miatech bylo konstatováno nápadné aoustředěn í mazanice s markantními otisky
prutft. Velmi cenný Je nález větší stříbrné mince a re al istickou podobou koníčka. Patti
k typu keltských quin6rft tzv. pražakého typu. - Okolí jihozápadní části akropole v pozdní době laténské. - Za účelem poznáni charakteru osídleni nepravidelného opevněného
proatoru mezi branou Fa vlastni akropoli byla otevřena nová aonda 50. Leží ve vzdálenoati ca 100 mna ZJZ od aondy 27. Odkryvem se podařilo zjistit několik sidliětních ob Jektft rOzného charakteru a byl zíakán výrazný keramický materiál, náležící převážně
pozdní době laténské a pražského typu. - Brána A - s ituace pozdní doby laténské. - V
aondáoh 34 a 35, zkoumaných v předchozích letech, byl ukončen výzkum základ6 shotelé
d řevěné konstrukce v místech prOchodu branou. Bylo znovu ověřeno, že tyto základy nál„
žely mladěi fázi vfatavby opevněni. V nároží vatupu této fáze byla objevena kruhová j&ma • lidskou lebkou. Pted severových odním křídlem vstupu byla odkryta část mladěího
příkopu, který tvořil součást tohoto opevněni. V nov ě otevřené sondě 36 byla
ověfena
atarěi podoba příkopu, který probíhal v těchto partiích nepřerušovaně a byl zaplněn destrukci starěi kamenné hradby. Výzkumem letošního roku bylo dál e zjištěno (v sondě 37),
te vozovka mladší f6ze je v superpozici• výplní zmíněn éh o staršího přítopu. V boku Jihoz6padniho křídla brány A byly zjištěny náznaky paralelně probíhajícího druhého pruhu
vozovky. - Prostor brány A v době hradištní. - V sondě 35 byly po podstatném sníženi
násypft v kří dle brány objeveny další hrobové jámy sl ovanského ma lého hřbit ova:hrob XVl
ve zbytku v okraji recentní cesty, bez nález ň; hrob XVII s pozOstatky dosp ělého muže v
d řevěné rakvi a s přiloženým železnfm nožem; hrob XVI II, pravděpodobně chlapec, s trepanovanou lebkou, rovně! se železným nožíkem, byl odkry t v sondě 34. Sondou 36, v niž
nebyly zjištěny žádné další hrobové jámy, ae potvrdilo uk ončeni h řb itova na jihovtohod ní straně . ULOi: AÓ ČSAV - expedice ZAvist. LIT: Závěre čná zpráva čj. 8292/78:Motyková
- Drda-Rybová: Závist. Keltské hradiětě ve attednich Čechách. Praha 1978. Motyková-Drda
- Rybov6 : The Position of Závist in the Early La Tene period in Bohemia - Postavení Závisti v časné době laténské v fechách, PA LXVIII - 1977, 255-316. Motyková-Drda-Rybová;
Metal, glase and amber objects from the a cropolia of Závist - Kovové, skleněn6 a Jantarové předměty z akropole na Záviati , PA LXIX - 1978, 259-343. KO}lENTÁA: Ve výzkumu
akropole i brány A se bude v dalších letech pokra č ovat .
1979 - KULT : D. laténská . LCIC : Závist - akr opole , brána A. OKOL: Pokra čováni
systematickfch vfzkum~ od 21.5.1979 do 31.8 . 1979. NÁLEZ: Výzkumné práce na hradiš ti Závist v sezóně 1979 byly prováděny ve větším rozsahu na akropoli (Motyková , Rybov6 ) . Na počátku sezóny byl dokončen výzkum opevněni v prostoru brány A (Drda).Výsledky vtzkumu na akropoli. PrAce zde soustředěny na dva úkoly: na řez Jifnf stranou akropole a na ploěnf odkryv v centrální části vnittniho areálu . A. Aez Ji žní hranou akropole, zasahující v dé lce 15 m vnittni prostor této pol ohy, ve stejné d6lce vlas tni hrAnu
a avah pod ni, byl zahájen v r. 1978 malým a mělkfm odkryvem s ondy A29. Tato sonda , v
dílčích
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r. 1979 rozěiřená na 5 m a prodloužená na 30 m, je pl6nována na n6kolik eezón. M6 telit
podobu a etAti opevněni a lokalizovat čaeně laténekou komunikaci. Její pr0b6h lze pfedpoklAdat podle známého mieta vstupu v jihozAp. rohu akropole v těsné blízkoeti hradebního tělesa. V sezóně 1979 byla hladina výzkumu snížena do rOzné hloubky, nejméně na
evahu (hl. 20-40 cm), nejvíce na hraně (190 cm) a ziakány tyto poznatky: a) Na okraji
valu odkryt pruh §edé kamenité vrstvy, široký 3,10 m, snad zbytek tělesa pozdně laténeké hradby. Ve vnitřním prostoru akropole, ve vzdálenosti ca 10 m od valu, zjištěn iirokf žlab• náznakem zbytků mohutných kůlů; souvislost s pozdně laténským opevněním neni vyloučena. S uperpozičně mlad§í se ukázaly ve vnitřním prostoru stopy sídelní zástavby (kůl. jamky, základový žlab sídelního objektu B bohatší kolekcí pozdně laténské keramiky a kovových předmětů), b) V nižších partiích, pod pozdně lat. sídelní zástavbou,
odkryta od hl. 80 cm níže komorová úprava terénu z časné doby laténské. Ses tává z ufAích pásů (š. 1 m), skládaných střídavě z ~linitého a kamenitého materiálu; délka pésO
přesahuje 7 m. Datovací materiál: sttepy k. knov ízské a časně laténské. Vnitřní konec
těchto pásů je napojen na časně laténskou architekturu, která sestává z rnasivních,1,80-2 m širokých pruhů zdiva, proložených hlinitým pásem. Z t é to architektury byly v sondě
A29, s. 1- ~ odkryty 3 pruhy, její p~dorys je dosud neznám, Vn ě jší konec úzkýc h pésů komorové úpravy, na hraně valu, je porušen pozdně laténskou fortifikací. Dá se však jif
nyní předpokládat, že komorová úprava navazovala na hradební těleso časně laténské,z ně
hož zatím odkryta a z ačistěna mohutná destrukce z přepálené břidlice pod korunou valu
na jižním svahu akropole, Nápadné šířka komorové úpravy z pásů dlouhých 7 m dovoluje
soudit, ie tímto způsob em ~yl zaplněn prostor nej s t arší čas ně l a t énské komunikace , kterou očekóváme v hl. ca 5 m pod dnešním povrchem. c) Fortifikace z časné doby laténské
měla podle dosavadních poznatků dvě vývojové fáze: úpatí destruované spálené břidlice
částečně překrývalo starší časně laténskou fortifikaci. Je prokázána hustou řadou kůlo•
vých jamek po spálené palisádě na svahu akropole, na rozhraní sektorů 5 a 6 sondy A29.
R. PloŘn ý odkryv v ~entrální části akropole (sondy A30, 32, 33, 34, A5/3) byl zaměřen
na sledováni půdorysu časně laténské stavby II, situované proti východní stavbě I (oltář). V sezóně 1978 bylo odkryto východní průčelí stavby II po celé délce. V horníoh
partiích uvedených sond zjiětěny další objekty pozdně laténské zástavby (kůl,jamky,žla
by, navzájem se křížící objekty s bohatými nálezy keramiky i kovových předmětů. Těmito
pozdními objekty byly částečně porušeny zídky komor, přiléhajících k severnímu obvodovému zdivu stavby II. Pozdně laténská zástavba značně porušila i povrch vnitřního prostoru stavby lI. Snížením hloubky odkryvu na 170 cm byla odhalena severní obvodová zea
stavby II až k destruované partii, snad severozáp. nároží. V místech předpokládaného
západního obvodového zdiva stavby II zjistil zatím výzkum, že v hl. 190 cm byly založeny komory, sahající až téměř k dnešnímu povrchu, na vrstvě velkých rozházených kamenO,
které budí dojem staršího destruovaného zdiva. Situace si zde vyžádá nejen výzkum do
větších hloubek, ale i podstatné plošné rozšířeni. V sousední sondě A34 bylo odkryto
jižní obvodové z divo stavby III, zatím v délce 7 m, orientované shodně jako stavba I-II.
Zjištěním této dalěí stavby na akropoli ae potvrzuje, že architektonická zástavba aakrálního okrsku zahrnovala větěí počet objektň. Jejich současnost, případně následnost
bude třeba řešit hlubokými řezy, vedenými až k základňm staveb, podobně, jak bylo provedeno v sezóně 1978 (současnost stavby I a II). Teprve po vyřešení časového vztahu
jednotlivých, alespoň hlavních staveb, lze uvažovat o možnostech jejich funkční interpretace. V nejhořejěích partiích tohoto plošného odkryvu byla vypracov6na fada pozdn~
laténskýc h sídlištních objektň (kOlové jámy, flaby, zahl. chaty), ze kterfch pochází
výrazná kolekce keramiky, zlomky bronzových a železných ptedmětO, ojediněle sklenAně
perly a podobně. Ce lková situace odpovídá skutečnostem zjiště n ým v okolních sondách v
horníc h vrstvách a uka zuje na déle trvající a křifující se výstavbu. c. Západní část akropole, V s ouvislosti s ověřováním roz~ahu komorov6 přestavby akropole jsme položili
sondy · A :!D/ 7, A 2fi/ l7 v 1,Apadnim cípu ak ropol e. Zde v mal é pl oše o,lkryta ncjkrásnějŘf
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komorov! vtatavba, poloteni _na zAaypu čaaně laténakého přitepu . Palis!dovt tlab kultury knovízské Je v těchto aisteoh poruěea.
Vt•ledky vtzkumu briny A. Vfzkum jihez6padn1he křídla brány A a přilehlé partie valu č.
IV petvrdil existenci dveu pozdně laténskfoh stavebních fizi fertifikace. Ve atarěi•
ebdobi tvofil souě6at opevněni de akily vyl6maný přikep (hl . 2 m, §. ca 6 m), prebihaJici celým eeverovýchodnim úsekem pevnostního pásma bez pteruěeni. Na koruně valu za
příkopem byla zjiětěna v peslednioh zbytcioh zAkladO deatruevani kamenni hr•dba (aenda
F 38); největě1 čist její destrukce tvořila výplň ptikopu . V mladě{ pozdně laténské •t•
vební t6zi byl do této linie fortifikace prolomen prňchod pro cestu, sm ě lujicí dile k
velké kleAfovité brán~ B. Tato ko111t1nikace ee v superpozici ktižila s výplni starěiho
příkopu (Bonda F 37). Nově vzniklý prOohod zaji~{ovala dřevěni konstrukce,jejiž pOdorys
• výrazný~i stopami pot6ru byl doplněn v r. 1878 sondiží v jihozipadnim křídle. Vfzku•
potvrdil, te bránou proch6zel pouze jediný pruh vozovky (sonda F 34,vfzkum 1975-1978l,
Rovněž mlad~í fortifikaci doplňoval pfikop , pterušený z obou stran přístupové cesty.Ve
zkoumaných místech (v r. 1878 sonda F 36, v r. 1979 sonda F 38) jsou konce mladšího při
kopu zachyceny v superpozici se atar§ím opevněním. Výzkum v sezóně 1979 poakytl pouze
materi6l z obdob! pozdního laténu; s největší pravděpodobnosti vyloučil tímto směrem
pokračování pfilehlého alov~nek~ho hfbitova. ULOŽ : AÓ ČS AV - expedice ZAviet. LIT:Zivě
rečni zpréva čj. 79~2/ 79;Motykov6-Drda-Rybové: Pfínoa vfzkuau Zévisti k pozn,ní etoaomickfch a spoleěenAkýoh vztahO doby laténské. Konfereace : Metodologické problémy čs.ar
cheolo~ie, Liblice 13.-14.11,1979. Motykovi-Drda-Rybové: A Contribution to the Zivist
acropolis strati~raphy - Ptíapěvek ke stratigrafii akropole na z,visti, PA LXXI - 1980
v tisku, KOMENTÁA: Ve výzkumu akropole a dalších poloh ae bude v příštích letech pokračovat,

K.Motykové - A.Rybovi - P.Drda
,a,

l~l. LHOTA POD

HOlbČJ:.AMI, m.č, Větrník,

okr. NAchod

1979 - KULT : Stfedověk. LOK: Pole v Jihovýchodní čisti polohy "Vlči Ji.111 11 : ZM
04-33 Néchod: 22 rmn od Z a 57 IIIB1 od J a.č. OKOL : Terénní prňzku• za spoluúčaati J.Boě
ka 28.4,1979. NÁLEZ: Sběre• získiny zlomky středověké keramiky a zlomky korodovaného
železa, tét úlomek opalisovaného skla (14 . -15. stol). ULOi: ON Náchod, ptír. ě. 19/80.
V.Toch6ček

- V,Dohnalov,

182. LIBČICE NAD VLTAVOU, okr. Praha-z6pad
1978 - KULT: Knovízská, mladohalětatská (?). LOK : Rozlehlý mohylnik na západním
okraji Chýnovského háje, aituovanf na svahu, který se skláni směrem k východu do vltavského údolí, ZN 12-24 Praha: 33 111111 od Z a 332 mm od J a.č. OKOL: Záchranný výzkum poškozené mohyly v erpnu - tíjnu 1978. NÁLEZ: Násyp mohyly, obsahující zlomky knovízské
keraaiky, sledoval sklon avahu t východu. Naproti tomu obdélníkov6 kamenná konstrukoe,
nacházející se na Trcholu néaypu, byla ve vodorovn6 poloze a ptekrfvala hrobovou jámu
• kamenným záTalem. Na dni Jámy ae nacházely nepatrné zbytky fárového pohtbu a zlomky
zdeformované a nezdobené n6dobky. Nepatrné zlomky fárového pohřbu bez výbavy nalezeny
na západní straně kamenné konstrukoe. ULOt: K Roztoky.
P . Sankot
0

183. LIBEA, o, Libeř, okr. Praha-z6pad

1879 - lULT : Line6rní . LOl : Na poli Jihovýchodně od rybníka "Pytlík" , ZN l~-42
Zbra•lav : 141 mm od J a 224 mm od Z s.č. OIOL: Syatematiekf prOzkum z6Lem1 oppida Zá vist, NÁLEZ: S běrem zachyceno sídliště lineární kP.rnmi ky. Lo11 na aeverozAradním svAh11
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v mělké pánvi v bezproattedním aouaedatví vodního zdroje. Zíakána keraaika.ULOf:AO ČSAV
Praha - expedice ZAvist.

~

1s,. LIRtTICE , o . Sousedovice, okr . Strakonice

1979 - KULT : Slovanekt. LOK : Tra{ HradiAtě, pfi kÓt~ 60, m, OKOL: S b ě ry z let
197,-1979, pfedaně A.Majerem z Volyně, pracovníkem A~ Praha. NÁLEZ : Keramické zlomky,
odštěpek pazourku, uhlťk II kOstka. ULOŽ : All CSAV exp . Plzeň , č.pt. 52/ 79- 1 at 6. LIT:
Z č j. 650/ 79 Plzeň.
A. neneě

185. LIBI CE NAD CIDLINOU, okr. Nymburk
C
1978 - KULT : Knovízská, doba hradi~tni, středověk, LOK: Pfedhrddi slovanského
hradiska, par c,č. 23/4 a 23/6 ( son da 2), ~29/1 (sonda 10), 111 / 1 (sonda 11), 20/1 (sonda 12) a 106 (sonda 13 ). OKOL : Předstihové záchranné vý7.kumy v souvisloati s obecní a
občanskou výstavbou. NÁLEZ : V sondě 10 prozkoum6na část kulturní jálll)' • výrazně zvr•tvenou výplni z 2 . pol. 10. stol, a dvě slovanské kulturní vr~tvy, V sondě 11 dva horizonty Rlo ~ anAkč kulturní vrstvy a 3 hradištní zahl oubené objekty. V sondň 1 2 ležel• pod
atted ověkou ku lturní vrstv ou mťs ovjtá jáma z 10, s tol. s ohni~těm v horní čá sti výplně.
Na ploše sondy 13 s e kromň slovans ké kulturní vr fi tvy objevi lo 13 z ahloubenýc h objektO z
9.-10. s t ol. ( mez i nimi t éž čAst cha ty- pol ozemnic e a velkA lahvovitá ztsobní jáma). Pfi
pokra to v~n i výzkumu v bond~ 2 d o kon č ena sondáž jižni hradbou . Zji~těny 2 fáze hradebního těleRo : 1) ~ta ršf opevně ní s ochoz em Lpevn ě n ým ro š tovou konRtruk ci a s vnittni atě
non z f oš en ; 2 ) mlallš f mohutnější fortifikace z 10. stol., • ochozem ze 3 fad komor a s
vnitt ~í k11 mennou phntou. V obou !Azích byla hrad ba opattena vnitřním pHkopem. Při jHr
ní hrftdhó př~rl h radí fungoval v prdběhu IO. atol. ( ne až do r, 995!) kněžskf dům; v roc e 1078 odkry t dal ~í úsek jižní podez dívky budovy, který zvýšil dé lku dosud objeven6
části domu na ca 22 m. ULOŽ: NM Praha.
1079 - 1:ULT: Kn ovíz s ká, doha hradi š tní, stf-edov6k. LOK: a) pfedhradf slovansk6ho hradiskn, p a rc. č . 85/~ (s onda Gb) , 21/2 (sonda 1 5 ) a 2 (sonda 17) ; b) zázemí slovanského hra diska , parc.č . 508/3 4 (sonde 16), 299 (sonda 18 ) a par c . č . 508/ 25 . OKOL : Před
stihov é záchrannč výzkumy v souv islosti s obecní a občanskou výstavbou. NÁLEZ:a) V sondě 6b kulturní vrstva A 3 jémovó objekty z pfedolavníkovského období, zruěenA a zasypané v pol . 10. stol. v souvislo•ti s přestavbou sousední vfcbodni č68ti vnitf'ního hradiska na rezidenci knížete Slavnika a• úpravou prostoru pfed hlavní bránou do vnitfního hradiska. V sondě 15 objevena destrukce vnitfní opukové plenty hradebního ochoz u,
která v r. 995 vyplnila vnitřní příkop opevnění (vrouhenf pfi svém vnitfn1M okraji palie6dou ) a zčásti ptekryla kulturní vrstvu a zahloubené objekty předslavníkovskó a
alavníkoveké fáze Libice : nad tim spočív31& kulturní vrstva 11,-12 . etol. a kulturní
jáma z téh of období. Ze aondy 17 byly ziBkány lidské kosti v druhotném uloženi ; v této
části pfedhradí leželo jedno ze tti dosud známých ptedhradskýoh pohtebišl. b) V sond~
16 byla zachráněna velk6 podlouhlA mieovit6 JAma •• •lofitě zvr•tvenou vfplni ze skl onku 10. etol. Sonda 18 byla sterilní; ptedpokladu, te v těchto miateoh se vfdy nalé zala
pole, neodporují sběry knovízektch, hradiltníoh a attedověkfoh artetaktd. Ma parcele
č. SOS/25 se pti etavebntm dozoru podařilo identifikovat nevfraznou slovanskou kulturní vrstvu, naznaěujíoi zjevně okraj jednoho ze ddliil libické aídelnf 11gl omera c<> .n o1 :
NM Praha. LIT : J.Justová, Archeologický výzkum na libickém pfedhradí v letech l tl 7~ -- t 0i~.
(Pf edběfná zpráva), AR XXXII 1980, 241-264, 351-357,
('

J.Ju111tová
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186. LIBOCHOVANY, okr. Litomltioe
19T9 - lULT: Pravik. LOl : Hradiltl Hr6dek (Jeho aouě6at1 J• i poloha Tfikfitovt
•rob), na pra•6• bfehu Labe Jito6 od Libooho•an. OlOL: Prftzkua dne ,.~.1979, apole6oi •
dr. štefano•ou a dr. Slabinou. N!LEl: Obhlídka l okality, konetato•6no, te na publiko•an6a pl6nku (PA 1965, atr. 209) není val zakrealen v oe16• prftblhu . Ye vfohodni 66att ae
totif at6ěi k Jihu a pokračuje po hranl ploliny Jeltl
100 •• LIT: Z ěj. 249/T9 Mo•~

••i

z.sart
187. LIDILA~, okr. Pelhtimov
1978 - KULT: Stfedov6k. LOl: Zahrada Jar. Roulela - u plotu ••Ir•• ke lkole.
OlOL : Sbir, pfed6no apolupraoovnike• ČSSA J.l>Yof6k•• z Če rnovic 8.1.1978. NÁLEZ: leraaick6 zlomky . ULOŽ: A~ ČSAV esp. Plzeň, pf.6. P 2/T8. LIT: Z ěj. 1~8/78 Plzeň.
A.Benel
188. LIŠlA, o. Poleň, hrad PUŠPERK, okr. llatory
1978 - lULT : StfedovAk. LOl: Zfioeniny hradu Pulperka. OlOL : Pcvrobo•t pr6zkwa
2.12.1978 . JÁLEZ: Okrouhlf are61 hradu Pulperka, ope•nlnf aohutn:fmi ryzdlnfai pfikopy,
byl ailni polkozen pfi barokních 6prav6ch. Tehdy byla ze zbytkft donJonu zfizena poutni
kaple. Donjon a6m Je pf•• tyto óprary neJ16pe čitelnou č6ati vnitfni diapozice hradu.
S ouč6ati povrchového pr6zku111U byla i revize zamlfeni Z.Procházky. LIT : Z ěJ. 8944/78.
T.Durdik
189. LITICE NAD ORLICÍ, hrad, okr . ~at1 nad Orlici
1979 - KULT: Stfedovlk. LOl : Zfioentny hradu Litice. OKOL : Povrohoyt pr6zk1111
23.8.1979. NÁLEZ : Hrad Litice prodělal zfej•I alotitějši atavebni vtvoJ nef •• doaud
pfadpokládalo, Jeho dvoupaláoov6 Jádro Je nutn6 pfiěiat atarli t6zi nef druh6 pol. 1~.
atol. Se stavební aktivitou Jifiho Podlbradakého lze spojit Jeho rozěifeni o aubtilni
•I! a boční kfidla. Rovnlf vnější obvodoTé opevnlai vykazuje nejméně dvě r,ze •t•tavby,
T.Durdik
190. LITOCHOVICE, okr. Strakonice
1979• - a) lULT: Pozdní doba halltatak6, pozdní doba laténsk6. LOl: Vfohodně
,_ ob -~e Ji!ni koty 534, ZM 22-342 Volyně: 146 - od S, 117 111111 od V a.ě . OKOL: Pr6zkum dne
21.,.1979. NÁLEZ : Stfepy, aazanice. ULOt: A~ ČSAV exp. Plzeň, pt.ě . 37/ 79.
b) lULT: Pozdní doba halAtatak,, etarA1 doba fimek6. LOK : Jfohodni oboe,~fchod.PÍ ••ah nad polQuJll, ZM 22-342 Volyni : 1,2
od S a 123 mm od V a.a. OIOL : Pr6zkum dne
21.4.1979. NÁLEZ: Stfepy. ULOŽ: A~ ČSAV esp. Plzeň, pf.č. 38/79.
c) lULT : Pozdní doba lat6nsk6. LOI: Vfchodni od obce, z6padni evah nad potokem,
ZM 22-342 Volyni : 141 111111 od S a 112 mm od V a.č. OKOL : Prfti kwn 20~ 4.1 979 ~ NÁLEZ:S tte11y.
ULOf : Art ČSAV exp. Plzeň, pf.ě. 39/ 79.

„

P.Bficháček

~

191.

LITOlltňICE,

okr . Litoaitioe

1979 - KULT: Hradiětni. LOK: Pleěiveck6 ulice na aeverovfchodním okraji mAata.
OKOL: Záchrannt Týzkum v okolí výkopu pro vodovodní fád nově budovaného sfdliěti. Z po lohy poohAzeji etaršf nálezy (Zápotocký, PA 1965, 344), NÁLEZ: Výzkumem bylo 7-ji~t~no

69
18 hrobO • 26 kostra~i • •,~ko výbavy bylo poutito nádoby a nofe, %6uAnic, minci, vaji6ka
a prahnu. ULOt : OVIi l.Jt11116i'i •! e , J . l! 5{)f,-5S6. LIT: NZ čj. 7737/ 79 AÚ Praha.
F .Gabriel

192. LOČENICE, okr. trsk~ Bud ě J <>vioe
1979 - KULT : Po11lní r ~t, oJ; t ~t ~neolit. LOK : Pole 1 kn jihozápadně od pomníku
v obci; ZM 32-242 : 67 mm ~d T. ;.,~ ~ M ~d S •.č. OlOL : Sběr atud. J.Andrla % Pl1nl dne
6,9.1979. NÁLEZ : Ma•fvní Č$peio•itf 1iět6p rohovce (určeni dr. Sl.Vencla) . Nález na mírnám hlinitém avahu. ULOŽ : AÚ ČS AV exp. Plzeň, pt.č. P 61 / 79. LIT : Z čj. 650/ 79 Plzeň.
A,llenet
193. LOO~NICE, okr. 13eroun
t

1978 - a) KULT: Vypíchaná, laténská. LOK: Poloha V_hluboké~, ppč. 354/ 1. ZM 12•
- 412 Rudn, : 28 mm od Z a 172 mm od J a.č. OKOL: Pr~zkum P.Čapka a záchranný výzkum autorky na odkryté traae dálnice O 5 Praha -P l1.eň, kv!ten a ~ervenec 1978. NÁLEZ : K. vypichan6 : 6 jam• bohatým keramickým materiálem, čet nou ětfpnnou industrií, hlazenými n6atroji, zvftecí~t kostmi, mazanicí aj. Další nálezy povrchové. K. laténská: 3 obdélníkovit, poloz•mnice • k~ly v kratších etlnách a• vypálenou plochou jamkou v 1ápadnf polovinl dna. 3 další objekty vzorkovány. Nálezy: keramika, tel. předmlty . fel. struska,
Avartna, mazanice, zvířecí kosti aj. ULOŽ : AÚ ČS AV prao. Praha, př.č. 82/ 78 . LIT : Z čj.
401/ 78, 4139/ 78, 5398/78.
b) KULT: Vypíchané. LOK: Poloha Za No~ ~ při severovýchodním okraji obce.ZM
12- 412 Rudn6: 38 11111 od Z a 180 mi od J a.č. OKOL : Sběr P . Čapka na odkryté trase dálnice
D S. NÁLEZ: Malý soubor keramiky, kamenné industrie a mazanice.ULOŽ : AÚ ČSAV prac . Praha.
c) KULT : D.řimsk6. LOK: Lodlnice-Jánská, pol~ Jl nové hospody, ppč. 9Q:Jjl k. ú.
Svatf Jan pod Skalou, osada Jánská. ZM 12-41 2 Rudná: 4 mm od Z a 133 mm od J s.č. OlOL :
z,chranná akce autorky a S.Vencla na základ6 hl6ěeni n,lezu Te vodovodni rýze P.Čapkem
v bfe%nu 1978. NÁLEZ: Šachtová felezáfská pec ee zahloubenou nist6ji tzv. vfchodokeltakého typu, patrni v dílenské j,m1, bez struskového slitku. Několik atypických etfep6,
zlomky vfmazu, fel. ruda, uhlíky. ULOŽ: AÚ ČSAV prac. Praha, pf.č. 83/78. LIT : Z čj,
1401/78: AR XXXI, 1979, 107. KOMl::NTÁA: Lokalita je uvádAna Jako Loděnice-Jánská, protofe fimaké eídliAt6, z nAhof poch6zi i výěe uvedená pec, se rozkládá na katastrech obou
tlohto obci; navíc atarěi n6lezy tel. peci odtud jaou v literatufe známy jako "typ Lodlnice".

•

K.Venclov6 - s.Vencl - P.Čapek

.,

d) IULT: Po1dn6 helltatet,, fimek6. LOl: Lodlnioe-J6nak6, pol. , U nov6 hoap~
ppč, 903/1 k.ó. Svatf Jan pod Skalou, oaada Jának6. ZM 12~412 Rudná : 3-4 mm od Z a 132
- od J a.a. OlOL: Geofyzik6lni pr6zkum (duben-kv6ten) a z6chrannf vfzkum (červenec) v
zaleaňoTaném oohrann6a p,au pfi tra•• vodovodu. ffÁLEZ: Sonda 1: fele16fak6 pec• mírni
zahloubenou nistlji kÓnickáho tvaru, umíat6n, v dilenak6 J6ml, bez atruakováho alitku.
keramika z aladiiho období atarli doby fimsk6, fel, pfedmlty, tel, atruaka,vtma1, tel.
ruda, 1víf. kosti. Sonda 2: Č6at aidliAtniho objektu• vrstvou hrud tel, atruaky I vyp6len6 hliny, zfejml vfrobni nebo pracoTni prostor. Keramika pozdní d 0 halltatak6, tel.
pfedmAty, mazanice, zvff. koati aj, ULOf: A~ ČSAV prac. Praha, pf.ě. 83/ 78. LIT: Zpráve
fr.Marka o magnetickém pr6%kumu čj, 862(/78 a N.Venclov6 čj. 52S9/78, 5397/78.KOllENTÁA:
Vh c).
N.Venclov, - Fr.Marek

TO
e) lULT : Vyp1ohan6, Jordanovek6, eneolit, atf. d.bronzov6, d.f1aek6 - ab6ry.
LOI: Lodlnioe-J6nak6, 1 levt bfeh potoka Kaěiku (Lod6nioe) a oba bfehy Nalfenick6bo potota, pol. U noT, hoepod~y~,-p-p,ě-.-0-0-37~1~
, 903f~00-/7, 903/8 t,á. ST.Jan p. Skalou - oeada
J6nak6, pol . V b6nioh ppč. 261/3, 262 a pol. Ha lr6t6 ppč. 26'1'1, vle k,6. Lodlnioa.ZM
12-412 Rudn6: 0- 9
od Z a 130 -138 1111 od J e.ě. OlOL: Sb6ry P.Čapka a autorky T bfeznu af liatopadu 1978. NÁLEZ : leraaika, kamenn6 industrie, mazanice, atrueka aJ. ULOf:
A0 ČSAV prao . Praha, pf,6. 83/78 . KOIIENTÁA: Vi z o).

'

„

~

1979 - lULT: l. Typichan, a laténak6. LOl: Poloha V hlubokém, ppč. 354/1. ZM
12-412 Rudni : 28 - od Z a 172 111111 od J e.6, OlOL : Dokončeni z6ohrann6ho Tfi'iuiíu na tra•• d6lnioe D 5 (čerTen) . NÁLEZ : K. ryp1chan6: kruhovit6 J6ma (obJ. 14). Keramika, mazanice, oprac. kameny . (Objekt v loňekém roce Jen yzorkoT6n). l. lat6nak6 : noT6 zjilt6na
polozeanioe obdél. p~doryau (obj . 15) . Kera•ika, mazanice, fel. atruaka, tel. pfeda6ty
aj. ULOt : At ČSAV prac . Praha . LIT: Z čj. 3988/79.
M.Venolov6 - P.Čapek
~ 194. LUČKOVICE, o. Mirotioe, okr. Píaek

1978 - KULT: Neurčena. LOl: Viz 1-2. OlOL: Prftzkua 8,5,1978. NÍLEZ: 1. Porulan6
rftovnick6 ••JPY na louce mezi mlfnakfm n6honea a pravf• bfehem fičky Lo11111ice, aai 500.
aeveroz6p. od osady Wireč, ppě. 343. 2. Porulené, tém6f neznateln6 ••JPY na pravé• i l•
v6m bfehu Lomnice, JJV od osady, ppč . 480, 486/ 1 .
J.Mich6lek
~ 195. LUŽNÁ, hrad HLAVAČOV, okr. RakOTDÍk

1979 - KULT : StfedoY6k, halltatak6, LOK: Zbytky hradu Hlavačova. OlOL: Geotyzik6ln1 prom6fenf lokality: pam6tkov6 ochrana. NÁLEZ : V roce 1979 bylo provedeno geotyzik6ln1 aěten1 v pro•toru Jádra hradu (dr. Vilém 86rta). Toto a6fen1 pfinealo zJilt6n1 7
vfraznfoh anoa6li1, které bude nutné ověfit dalěi• vfzkumem. Y roce 1979 doilo k op6tom6mu ohrofen1 lokality poatupea t6fby ltěrkopiaku, Jakof i k pfia611U naruAeni dalli•1 aaatérakf•i vfkopy a odleeňov6nim. Tyto ot6zky byly teleny na komisi 2.11.1979, kdy
byly zajiltěny podmínky památkov6 ochrany této d6lefit6 lokality. LIT: Z čJ. 5384/79,
7326/ 79; BZO 1975 .
T.Durdik
\ 196. IIAlOfflASY, okr. lladno
1979 - lULT: Eneolit, k. nAleTkovitfch pohár~. LOl: "na ostrově" nebo "za start• zimke•"• ppě. 348/1, 382, 395/1, 508/1, 590/1; 50°, os-. 6-14°. 14~. 1. OlOL:Syatematický geotyzitálni a archeologický vfzkum. NÁLEZ: Ptikop II, vfohodni prftb6h, br6na.
Vfobod.ai vatupni prostor do 300 m x 300 m velk6ho čtverce, Jenf Je rymezen pfikope• JI,
Je v d. oa 45 m zatarasen úzkým (1 m) a m6lkým (0,8 m) flabem s málo ztetelnfmi •topa•i
po vertik6lni kftlové konstrukci; valoTitf ni•yp byl po vn6JA1 atran6 flabu. l jifnfau
okraji tohoto vstupního prostoru ae pfimyk6 rozm6rná (10 m x 12 m) J6u. Pfikop II Jifn6 od vstupního prostoru je tvarem i skladbou vfplně analogickf pfikopu II v Jinfch aiatech prňběhu ohrazeni ; u br6ny byl patrně jednou opraTovAn. Lidak, koatra (inlan• Ill
podle J.Choohola), ritutlně ulofenA v pfikopu, patfi do •ladli t6ze. flab ?e vatupni•
proatoru na vfchodni atran6 6tTerce se magnetometricky nejevil pro ruliv• účinky podlol-ní zóny. ULOŽ : A~ ČS AV prao. Praha . LIT : Výzkumy v Čechách 1975, 50n.; 1976-1977;E.rleslov6-Štiková - F.Marek - Z, Horaký, AR XXXII 1980, 3-35, 119-120. V.Moucha - E.Plealová-Štikov6, Xonterence Liblice 1979.
E.Plealov6 - F.Marek

'7l
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19'7. MALÍ ČERNOC, okr. Loun1

19'78 - lULT: 6nttiok6. LOl: Yfohodn6 od obo,, TpraTO od eilaioe do Ye1 . eeraoo,.
HO „ od V • l'7 •
od S •• č . OIOL: PonohOTt pr6&kUII 1.11 . 1978. "'LEZ : Sb6re• zfakan6 zloaky kera•iky. ULOf: A~ esAV oxp . Moet, č.pt. 6(/78. LIT: Z IJ.
598/78 llloat ,

zy U-13 JHen·toe:

I.Rada

198. MALECHOV, o. Dolany, okr. llatoTy
1979 - lULT: Pozdnf doba bronzoT6 at pozdni doba halitatak6 . LOI: Hradiltl 11•·
leohoTek6 H6rka, JJV a SSZ obTod akropole . OKOL: Prňzkua a •b6r 1. 9 . 1979 . NÁLEZ : leraaiok6 zlomkJ, etru•ka. ULOf : A~ ČSAV exp . Plzeň , ptfr o č o 58/ 79 . LIT : Z 6j . 850/ 70 Plzeň,
A.BeneA
~

199. MALENICE, okr. Strakonioe

•

1978 - a) lULT : D,halltat•k6. LOl : Frkojo hftrka, n6TrA1 z6padn6 od obo,, TpraTo
od eilntoo do Zlelic•. OlOL : Prftzkua 28.(.i978. IULEZ : DTI •ohyly • prokopanfmi ettody,
\
prb. 6-8, T. ef 1 •• Vfzku• B. Dubekf. ULOf: lni Praha, inT.č. 344(3-3(((4, 35189-3519/ . , ·
LIT: PA 1931, 95; Dubekf, B., PraT6k Jifnfoh Čeoh, 1949, 186, 264; A6 6J. 2213/31,
313/32; J.Mich6lek, J.Frohlich, Arohoologioké ne•oTité paa6tky •••• 19'79, 30.
l
b) ltULT : Neurčena. LOl : Yh. 1-2. OIOL: Prňzku111 28.4,1978. NÁLEZ : 1, Pr!!í-~tb
•
r-----··
Yolynky, ••i 750 • •••eroTfoh. od Trchu P6tok a 1750 • s" od fol. etanioe Malenioe po•
•
rul en6, těm6t neznatelné ••JPJo _2. _~e'!.t_!,teh Vol nky_,__ 750 • SVV od fol. •tanice llalenioe, poruAené ••JPY• LIT; J,Onald, Jihočoeké nero•ty a JeJioh naloziltl, 1959, 89.
J .llich6lok

e 200. MAL~ICE, okr. T6bor
19'78 - lULT: PraT6k boz bliflibo určoaí. LOl: Pole ul••• "Berhek", 700 • Jihoz6padn6 od ČorToného dTora, ZII 22-2,, llall1oe : 220 - od V a 71 • od J •• a.OlOL:Sbll',
ptodho J.Gebr•• z Drali6ok. Vla•tní pr6zkua 31.7.1978. RÍLEZ: leraaiok6 zloaky, 66•\
zhaU. ULOf: A~ ČSAV exp. Pheii, pHr.6. 3.;78. LIT: Z 6J, 680/78 Plzeň .
A,Bonel

~

201 . MARIVARTIC!, okr.

Jičín

1978 - KULT: Lat6net,. LOI: Okolí tzT. ětylóhelníkoTitfoh Talň. OIOL: Z6chrannt
Tfzkua. KÁLEZ: Y pr6kopooh pro •lioraoi zJilt6no a za•ltono 18 obJott6, (polozeanioe,
z6•obní j6my, k6loT6 Jallky) a TratTa • n6lezy lat6nak6 keruiky, probíbaj1o1 pod ••l••,
oddllen, od n6ho ca 50 ca •teriln1 Tr•t•iěkou <•1dlilt6). ULOf: li Hradeo lr61oT6. LIT:
ZpraTodaJ KIIVČ T Hradci lr61oT6 VI 1, 1919, 10.
V. Vokolek

{ IIASKOVEC hrad Tiz lAIIEKirf 0JEZD, okr e ee•t6 Bud6jOT1oe
~

202 . llliJlltl- MLAZICE, okr. M61nik

1978 - KULT: Eneolit , OlOL:
AO esAv prac. Olkobrh.

Sběr

po orbě . NÁLEZ : Sttep1, ltipan6 i.oduetrie , ULOf :
r.BHch6ěek
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203, MHANY, okr. Beroun

1978 - lULT : Pozd. h3lit ot•kf obdobi . LOK: Pole z6padn6 od obce, ZY 12-,13 lr616• DY6r : 167 wn od J, 1~3 m• od V • . č . OlOL: Sb6r po orbl. NÁLEZ : Stfepy, ULot:A~ ČSAV
prac, Oškobrh .
P.BtichAěek

C 204 , MJlULOVl CE, okr. Cho~uto~

1978 - lULT : lno•fzek6, ltitarek6. LOl: Vrch ~piě6t, Jiln6 od obce.OKOL:Prňzk1111
dne 13,3,1978, prohlfdka protil6 lomu. NÁLEZ: Vtlinn, 1idltltl: 1tfep7 •• aplaohoYfch
•r•t•6oh, nalezen, na 6boě1 kopce •feh. od pň•odnibo Troholu (kopec z •aln, ě61ti zni6en tllbou ěediěe), ULOt : Aa ČSAV exp. Moet, bez pftr.6. LIT1 Z ěJ, 210/78 Moat. lOIIEftr,A : Lokalita 1ledoY6na od roku 1971, •t•Jedky publtkoThy (Z.SIU'f • F,Mladt, AR XXII•
- 1979 , atr. ~7-54 , J 19).

z.s.rt
t 205 . MILEJOVICE, o, Holtioe, okr. Strakoni~•
1978. lULf : D. halltatakt, pra•lk bez bltll{ho urěeni. LOK : Viz 1-3. OlOL:Prdzkua 8.4 . 1978. ffÁLEZ : 1, Dnea Jif zntěen6 aohyla na ,b •• oli p. Hoaolky T trati Buko•·
oa, pra•d6podobni pfi 1e•6 atrani polní eeaty do Neualutio, na ppě. 763, 1200 • JJV od
kapli6ky • Kilejo•icioh, 2. 2 neJiat6 mohyly Y leeni poloze Za teplf• h6Jem, 1700 • •fohodnl od kapliěky • MilejoTicioh. 3, Aei 4 aohyly T leee ca 200 • z6p. af jihoz6p. od
Kari6n1ké kaple U dobrA vody; mohyly Jsou uepof6d6ny do dYou 1kupinek. LIT : 1-2) B,Dub•kf, Prav6k jižních Čech, 1949, 186, 264; J.Kich6lek, J,Frohlioh, Archeologické paa6tky •• •• 1979, 30-31.
J.Frohlich-J.Kich6lek
~

206, MILENOVICE, o. ProtiTín, okr. Pfeek

1978 - a) KULT: Kladf paleolit, pozdní paleolit al aezolit, atfedni doba bron?
zoT6, knoy{zak6, lat6nek6. LOl : N6Trli Skalka nad bf•alfa Podakalekfm mlfnem, 500 •
SSV od felezniěnf atanice MilenoYioa, ppě. 397/1 & 404. OIOL: PoTrchoT6 eb6ry autora
zpr6ry y letech 1963- 1977, K!LEZ: PatinoTanf artefakt patrni mladopaleolitiokf a 43 ku•1 ltipan6 kamenn6 ioduatrie, r6mcovi datoYan6 do pozdního paleolitu až metolitu. Tyto
n6lezy pfev6fn6 • Jifn{ a vfchodní ě6ati ppě. 404, ojedinlle na ppě. 397/1. e,at artetaktň je z rohovce, kterf podle dr. s.Vencla a6fe pooh6zet z oblaeti Čeak6ho krasu. Na
lokalitA dile naleten zloaek n6doby ze 1tfedni doby broazov,, zlomky knoTizak6 keraaiky
ae ••i•le prato•anfm poYrchem, plaatickou p6ekou • d6lky a• okraji zdobenj'Jlli d6lky,nlkolik tlolllkO veJk6ho hlinln6ho z6Tati pfep6len6ho T ohni a ólomek auroT6 tuhy. V roce
1917 nalezl při rozk.oph6ni •nl(i" na mhU dnelniho •flkov6ho bodu 4H •, pH vfchod.
okraji ppě, 404, V6clav Marel z Mileno•ic (ěp. 43) 30 tlutfch kor616 • aodrobilfmi oě 
ky. Snad ae jednalo o mohylu . Kateri6lem byl tehdy zaT6len a teraaoTit6 upra•o•An ••·
yerovfch. okraj ppě, 404. OLOf : Kamenné industrie - Art esAV prac, Praha; keramika - u
autorá: z n6lezu korAlO zaohov6ny pouze 3 kusy v K Protivín, i.ě. 18. IOMEMT!fl: Informa ce o mi et 6 n6lezu kor61ft podal Joeer Šupitar z Kilenovie, ip, 17, Dalti údaje• kronice KU enovic ,
b ) Kť l. T : rozdní paleolit - mezolit. LOK : N6vrii • trati "Nad holejlt•,prě,272/1,
oa 2 00 m eeveroz6p, od T~eAňovak6ho rybníka a 700 m jifnl od telezniční zaat6vky NilenoT ic e . QKnt: r ovr choT6 ablry autora zprávy• r, 1977 a 1078. NÁLEZ: 59 ku1ft At1pan6
kam~n nl l 11 d11At ri~ , rámcově datovan~ dr , Vencl~m do pozdního paleolitu af mezolitu. N6-

r.'
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1ezy ~e •ou•tteauji pfeT6tnl na ploAinl tienl pod nejTyšií• bodem a d61• jeou roJt r ouleny po z6p . eTahn, kterf zde klee6 k údolní ni v6 Blani ce. Nadmof •k6 •fAka loka l ity 416
- 421 m, okraj lokal i ty Je vzd6len 700 m od eou č aen6h o koryt a Bl an i ce a 150 • od okraje
údolní nivy . PfeTfAeni l okolity nad hladi nou t eky je 31 -36 m. Doeavadni n6l ezy z1•kan6
ětyfmi abiry pochAzeji z pl ochy ca 185 x 40 • • ULOŽ : A~ ~AV pr ao . Praha .
J.Frohlich
'

207 . IULEVS10, okr. PiHk

~ 1978 - a) KULT : St tedovlk, noToT6k, LOK : Koatel 8T . Jiljí. OKOL: Průzku• autora
na pot6d6n1 fed. muzea• Mi leveku J.Freye 30.9.1978 . NÁLEZ: l ry pt a, ob j eveni pti aroheologiok6a vfzkumu interi6ru koetela , uNi e tln6 pod Jif ní m konoem v1tlzn6ho oblouku, Je obd6lnikov6ho pador ya u , rozm. 270 x 265 ca , v. ve ettedu 175 cm, oihlovf strop • va lenou
kl enbou. V kryptl nalezena n6doba (nejepiAe z 19. atol.) a epodni ělst df tvln6 rakve.
UL OŽ : M Mileveko (n6doba) . LIT : N6lezov6 zprlva autora (ulot. v muzeu Milevako) .
J . Frohlioh- J . Mich6lek
b) KULT : Sttedovlk. LOl: Arell kl6itera - koetel ev. Ji l jí. NÁLEZ : V a ouvielo•t i •• etavebni úpravou koetela ev . Jiljí a a Jeho ptemlnou v obfad.ni pohftbni aíň byl
proveden ve epolupr6ci • MM T Milevaku vtzkum pod podlažím etojiciho koatela, jehot ókolt• bylo zachytit půdorya pOvodniho ro•6nak6ho koetela, jehot aeverni atlna lodi a
z6pad.ni etrana • viti zňataly uchovány ve etojioi pozd.nl gotick6 eta vbl. V pr6bl hu aondltniho a aiety ploin6ho vfzkumu ae podafilo zachytit p6vodn1 pr6b6h Jitniho obvodov6ho
zdiva lodí a p6vod.nf podobu vfchodniho zlvlru • pravoúhltw zakoně ením věetnl aubatrukoe
p6vodn1 menzy. Bylo zjiAtlno, te atavba p6vodniho ko atela 12. vlku mlla • vtJimkou z6padni ě6ati • viti rozaah vn!jliho p6doryau 20 x 9/ 6,5 •, pti ěemt d6lka vfohodnibo z,vlru byla 6,2 • a d6lka lodi 13,5 •· Tnittni p6dory• all rozaah 12,25 + 5 • s 7/ ,,5 ••
Rozaah aenzy. ptiaaz•n• t6mlt k vfchoclniau zdivu z6Tlru byl 2 s 1,5 •• Tlleao zdi allo
v 6roni ptedztkladu Aifku 155 oa, T nadzeani úrovni lifku 100-105 oa a bylo budovtno
z peělivi opraoovanfob a do t6dk6 kladenfch kT6dr6. loruna p6vodnf zdi letela v pr6alru
70 o• pod aouěaanou dlafbou. V miatl tzv. vitizn,ho oblouku byl zachycen p6a oplrného
zdiva v liti 130 ca. V aeverni obvodov, zdi lodi byl ovlten v liti 2,6 • pr,h p6vodniho
port6lu v llrovni 75-85 ca pod povrch••• Ka plole p6vod.niho kostela byly zjiltiny koatro•• hroby, pfialuln6 •••••• aladli atavbl, poruAujioi aiaty zdivo atarlibo koatela . Ha
Jitni atranl vfchodaiho ztvlru p6vodni atavby bylo zaohyoeno zdiTo pfiatavku, budovu,
z loaov6ho ka11ene. ULOf : A~ ČSAV prac. Praha.
A.Hejna
0

208. MILOAOVICE, okr . Strakonice

1979 - IULT : Pozdní doba halltatak6 - ěaan, doba lat6nak,. LOl: Jiho'Tjohod.aTah
n6vrli T trati V Zttfěi (t6t Pod Sudkoviceai nebo Na Cikouo vrobu), ca 1000 • jihovfch.
od kapliěky v obci a 400 • jihoztp. od kÓty ,11,0 a , od okreani ailnioe Sudkovioe- Tt•loTi ce . OKOL : Pr6zkum autora 14.9.1979. RÁLEZ: Sblr 20 zloů6 n6dob z rosorufoh aidliltnich objekt6. ULOf : M Strakonice, inv.ě. 943. LIT : K lokalitl : B.Dubakf,Pravlk jitnf ch Čech, 1949, 28 4 (vfzkua B.Dubakf 1918 - 7 aidl. objektň, ulot~o1 : Jnl Praha).
J.MiohUtk
o 209. MILOVI CE, ok r . Jičín

-- --

.J.:;/

J;

,t' ./ L /

~ ~ n-,l . """ <; f1J[/

1979 - KULT : Slezskoplatlnick6/ LOK : Spraš oTé n6vri1 "Nad VorleM", ppč. 212.
OKOL : P o kra č ování sy s temat i ckého vfzk.funu aidlUU. NÁLEZ: Pl ucha 11 x c?:! 111, n,wuuj íci

aa z,padni •trani na ptedchoz{ odkryTy; zachyceny aenii J6•y. kOlo•é Jaaky ad•• ••lk6
•~Jekty. Obj. IXlil/ 79 : toaples Jam 4.5 s , • • ob•ah•• uhl1kO. aazanice , keat1 • attep6 halit. •t~pnl popelnic. poli (Mzi ni•i ě6at aaloTan6 a6,oby); •• dni tada kftlo•fch
J•••k (j 10-2 5 ca). atopy po attein1 konatrukci. Obj. IIII/79: aladohalltat. j6aa o,
2 s 2. 5 •• hl. 80 oa • jednolitou taa•i hn6dou •fplni a mnotatT1a uhlikO. mazanice a
athpO. ULOt: .IOil • Prau, odd. prthht. • pt.č. 12/ 79. LIT: J.Hral oY6, Zprnodaj iwvC
Hrade c Kr61 . VII, 1-2, 1980, 12-13. KOWEKTÁA : Zd6 ••, te oaidleni n6 vrli a měr ea k z ,padu pen6kud •16bne.

J.llral oT6
(!'

210. MiftICE. o. Milovice, okr. P1aek

1979 - lULT : Mladohradiltni. LOK: la aTahu pole ppč. 715 pod TfbAtk•• leaa, ca
750 • aevere•fch. od oaady Oatro•. OKOL : PoTrchoTf abAr autora zpr6vy 9. 5 .1079. NÁLEZ :
Zloeky kera•iky aidliltniho charakteru. ULOt : M Strakonice, i.ě. A 1039.
J.Frohlich

é

211, MIROŠOV, okr, Rokycany
1978 - KULT: Hradifitn1, attedo•lt. LOl : Pod koatel•• ••• Jakuba, OKOL :Sblr,pted6no J.Moulieem z Miroěova. NÁLEZ : Keramické zlomky. ULOt: AÓ ČSAV exp . Plzeň. ptír. č.
20/ 78. LIT: Z ěj. 660/78 Plzeň, KOMENTÁ~: ZSO Chylice(?).
P.llraun

~ 21 2. MISKOVI CE, okr. Kutn6 Hora

,

1~78 - KULT : S keramikou Yypichanou. LOK: Tral "Velkf Patera ", ppč. 416. ZM 13- 32 lolin : na úro•ni píamene l • nadpiau "MiakoYiee•, 153 119 od V a 144 ma od J a.č.
OlOL : PokračoY6ni ayatematiek6ho Tfzku"'1, XÁLtZ: Druht •fzkuW16 eezÓna na pohfebiěti •
TJp1chanou keramikou trvala od 24.5. do 1.9.1978. Celkom bylo prozkoumAno 1650 a 2 v aektereeh B/ 4-e, C-G/ 3 - 6 a H/ 4-5. Skrý•ka byla proT,děna Y 5 a p6aech bagrea Warynaki a za
atrojem ručně za č iělo•Ana. V r. 1978 bylo• Uiekovicich prozkouMAno celkem 35 objektO
(č. 81 - 115 ). z toho 11 koatro•ých hrobO (bud ee zb7tky koatr7 nebo jen• milodary),
3 nejiet• koetro•6 hroby (podle tvaru ja• a orientace, bez n6lezO). e t6roTfch hrobO a
1 naJi•tt. 7 neolitiokfch
a Jaaek blite nedatoTatelnfoh, 5 TfvratO (dalAi Jen zakr••l•ny na aki oe), 11 ojedinělfch kňlovfeh jamek a 2 attedoYlk• fl6bky. l to•to roce
byl7 kro•I l6ro•teh odkryty i koatro•6 hroby <•elai tpatnl zaohoTané), oriento•an6 V-Z,
• poaěrnl bohatou oaobn1 •fbaYou (2 - 3 n6deby. brewleat a ltfpan6 indnatrie). Birilu6lnf pohtebiAti T Mieko•tcich •• rozkt,d6 prezat1a na plote oa 50 x 70 •· Celkea byle
Te dTou eazÓn6ch prezkoum6no 58 hrobO (31 tAro•fch a 14 keatro•fch, d&lěfch 13 neJi•tfch). Pohfebiltl je ~atoY6no do Mladlího atupnl vyp1chan6 tera•iky. Podle předběžného
zpraooT'11i nea1 ehronologickf rozdíl „zi t6rovfmi a koatroTfai hroby. ULOt: Vfztua expedice Bylany. LIT: Z6•iračn6 zpr6•• A~ čj. e3&1/78. I.PavlO : Reter,ty Valti ce 1978.

J••

~

1979 - OlOL: Pokračov6ní aystematick6ho vfzkumu. NÁLEZ : Tfeti a poaledni •tzkum2
•
ve tfech tadtoh ••ktorO, pe okrajích Jif dtive prozkouaanl plochy : aektory A3-Ae a 83-88 na aevernfa okraji a ••ktery !6-! 9, Y6-F9, H3-H6 a I3-Ie n• jitn1a okraji. D61• byla při •fchodnia okraji Tfzkuau •edana 2 • A. a 150 • dl.eonda 1 a pro•ed•n •b6r na okolnfa čerat•6 zoran•• poli - ca 5 ha. l r. 1979 bylo odkryto a prozkou•6no jen 26 objektň, z toho 3 hrohy
(t,ro•6), 1 aouj,a1 a 3 neolitick6 jAmy, 11 jaM a jamek a bAloledou jeanou •fplní (ettedo•6k ?), 4 kňloYé jamky a 4 •t•raty (dalAf •t•raty zakrealeny na celko•t pl,n a nezko~
a6ny). T!mito odkryvy byl ukončen •tzkum pohfebiAtě, nebol na severní atraně navar.uje
,

nt aez~na tr•ala od 2. 7. do 30,8.1979. Celkem prozkoua6no 1400 •

75
na J•ho sJiitfnf okra.j T6p~noovf lo•• 1e Tleoh oatatn1cb •tran je prozkou•h• plooba
lirok, atn. 15 • be& hrobo•t~b o, l •t6 , Pohtebilt6 tak•' oelkea 61 hrob6 : 45 JJ•tfcb
(31 t6ro•foh • 14 koetr~v jc h ) , 16 ae .tJ•tfoh (obr. 9). Podle kera•ictfoh n6lez6 & lot
1917 a 1978 J•J datuje•• do Ml1dl1ho •tupn6 keraaiky Typíchaaé. Rozbor•• uhlik6 pro••denta berlin•kou laboratof f (H.Ouitta , 11,lohl) byl• z1ak6na data od 3950 do 3990 pf.a.~
ULOf: Yfzkua expedice Byl•n1 . LIT : z,~,r~čn6 zpr,Ta A~ čj. 6108/ 79. M.Z6potock6 : Biritu6ln1 pohfebilti kultury• TJrtoh~n~u keraaikou T Mlako•icfch. Sh. Mexiko .
M,Z6potoct6
~

213. MLADÁ BOLESLAV, okr. MladA BolealaT

1978 - KULT :· SttedoTik. LOl: AreAl hradu, vfkop u TatupDf br6ny . OlOL : Sbir na
hro•ad,ch TJh6zen, hlíoy, ónoru 1978 (Frolík, l1lfer•t). NlLEZ : Sttepy, zloaek zeleni
glazoTanébo kachlu (l~. - 16. •tol.). Slofitou etratigralii TI atiné Tftopu nebylo •otno
zdokumentoTat. ULOf: At es1v prao. Praha.
J.FroUk
~ 214. ltLAD!JOYICE, okr . Strakonice

1978 - lULT: SttedoTik. LOl : Tral la hrad6 (téf Na hradech), 50 •
tela v obci, na n6vrii, ppč. 29/1. OlOL: PrOzkua a abir 18.3.1978. NÁLEZ :
ien, tvrzilti pti ter6nnioh úpraTAob, při abiru nalezeno 20 zloakQ n,dob.
konice, jnv.č. 712. LIT : PA VIII, 1868-1869, 73 , A. Sedl66ek, Hrady, z4•kJ
díl XI, 1897, 242- 243; J.Mioh,lek, J.Frohlich, Aroheologioké paa6tky ••••

Jifni od toeZnačn6 poru-

ULOf : M Str•
a tTrze ••• ,
1979, 52-53.

J.Frohlich - J.Mich6lek

;S 215. IUfICl1,0V, okr. Strakonice
1978 - KULT : o. halitat•k6, lat6nak6, praT6k (I bez blifAiho určeni. LOl: Viz 1-8.
OKOL : Prftzkua autora 20.10,1977 a 9 . 6.1978. NÁLEZ : l. ~ fTalé pol• p. Janek6ho • kat.o~oe - nelokalizovAuo. Jedna zničená •ohyla. Uloženi nAlezQ nezn6mo. D. halAtatak, . Dub•tf
1932, 38; tff 1949, 259. 2. - BfTalé polep. lubAe "u obce", 300 • od lokality aub 1).
Prňzkuaea nelokalizoT6no. DT6 aohyly. PraY6k. Dubekf 1932, 3~ (datli •ohyly na pahoroioh •mfre• k obci - nelokalizoTino); ttf 1949, 259. 3, Trat "Na čihadle" T kat. obce.
Prňzku••• nelokalizoT'-no. 1 halltatak6 a lat6n•k6 aohyla. Uloteni a,1ez6 nezn6ao. Dub•kt 1932, 38; tff. 1949, 259, 4. Tral~•u Mal6ho rybníka", 700 • ••verovfchodni od kapličky T obci, ppě. 312/ 2. Jedna poruhn6 aohyla. Prn6k, !5: Tral _•ve ep61enin6cb•.
1500 • SSV od kapličky T obci, ppč. 700, 4 poruAené •ohyly. D. halltatak6 a pra•6k. Na
oatrňTku (neobd616Yaném pahorku) T poli, ppč. 673 byl r. 19!55 T}or6n f6roŤf halltatakf
hrobě. 1 (K Strakonice, in•.č. 725-727). Pfi prňzku1111 9.6.1978 zde byl z6pacl.n.f od pahorku (ca 10 m) TJbr6n tbytek dallíbo f.6roT6hc hrobu. č. II (M Strakonice, i. a. 731),
ktert bude dokopAn a na lokal1t6 •• bude konat •cnd6tn1 Tfzkua. Hrobě. 1 - Tiz Nl Aa
ěJ. 6529/ 59 (A.ReneA). 6. Trat •v pleltiltích", 1850 • SSV od kapliěky T oboi, ppč.750,
758, 763 • 788. Še•t poruienfch mohyl. PraT~k. (Dalii mohyly T téfe trati Jif teti T Ito
ú. Zadní Zborovice, o. Ttebohoatice, okr. Strakonice). utof: Viz 1-6. Llt:Vi1 l-~;J.Mioh6lek, J.Frohlich, Archeologiok6 P••6\ky •••, 1979, 31 - 32.
~

J,MichUek
216. MOCHOV, okr. Praha-Yfchod
1978 - KULT: Vypichan6 keramika. LOl: Pole ppě. 1245 , •eTerozAp. od obce T pol ez& r van~ "Na •Tatfoh", pnd úretlm Bil!hn Trchu, oa 100 ~ ee•eroz6p. od bf~. c lh•lny,

76
v nadm. výšce kolem 19 2 m. SMO Brandýs n . L. Jist 6-0, 1039.74 : 716,39. OkOI : "'hodni n•lt%1 J.raff1ek z r.el6kovic v duhnu 1978, NÁLEZ: Kamenný vrtaut ••keromlal, d. 2~ ,5 ca,
ě. 9 ca. ULUt: MM Celákovice, tnv,č. ~f. 58. LJT ; J.tpaček, Dvě de setiletí ar cheologického výzkumu, 1978, KUMENTÁň : Nad mí s tem nálezu je vyvý§euá poloha tzv. Bílý vrch a nadmotakou výAkou přes 208 m.
J.Špaček

0

~17. MORY, o. Kn~iice, okr. Louny

1978 - a) KULT : Stř. d. bronzová (mohylová k.?). LOK: Levý břeh Leskovského potoka pti ~evernfm okre.ji oRady, ZM 12-11 Žatec : 140 mm od Z a 160 mm od J e,č . OKOL : Povrchový prtizku,11 2 . ll. l 978. NÁl EZ: /;b ě rem z1 skan6 kernm. zlomky. ULOŽ: AÚ CS AV e1q1 . Most,
ě.pf. 2/78, 6!>/ 78 . LI T: NZ ~~1 9/ 7U Most.
h) KULT : r o1.d11f Jatén~ká. I.OK: Ca fiUO m jthoz6p. od 01111dy, mezi. eiln ic f do Vel.
Vat a Leskovakým potokem, Z'I 12-11 Žatec: l JO mm od Z a 135 mm od J s.č. OKOl. : Povrcho vý prdzkum 2 .11.1 978. NÁLEZ: ~ běrem získané keram. zlo•ky a Fe-struska. ULOŽ: AÓ CSAV
np. J.loet, č,př. 3/ 78 , 66/ 78 . Ll1' : NZ 299/ 79 Most. KOMENTÁň: Součlíst sys tematických povrcho„ýoh pr1h1tumť1 v ol>l11sti PAtipe111ké h11/ldo11helné p6n,..o.
l.R11da
~

118, MOST, okr. Most

1978 - a) KULT: ' S tf'edověk, LOK : N l, dvoři čp. 299 (111uzeum). OKOL : Dlouhodobý archeolo~ick t výzkum mo6ta. N.{ t[ Z : Ve dnech 17.3,-18.5. hyl pruv~den ploěný archftolo~ickt
výzkum na nAdvoři čp. 29~1 (rnu i Bu1n), jeho ž terén nebyl naruěov6n od stavby barokního domu čp, 2U9 ( p,hodné piari&t i cH ,e,ymnasi 11ml. Plánov11ným cílem výzkumu byl o zisk6ni pra~•nné základny pro poznání vývoje osídlení ve vých. a severových. části mňsta, kter6
zasahovala těsně k inund.1ci řeky Běl~ . Tento základní cil se podařilo splnit, ptestoie
výzkum nemohl hýt v rlánovan ém roz~ahu proveden pro technicky nepf'ekonat8lné obtíže••
spodnf vodou, ULOŽ : .\Ú ČS AV exp. lfoRt, Lpf· . 61 / 7'1.
b) J.ULT: 'S tf'edověk. IOK: NádvoH čp. 306 (MNV). OKOL : Dlouhodobf archeologický
'rýzkum ~~sta. NÁLEZ : Pro získání pfeenějších poznatkň o ter~nní •ituaoi a o Tývoji oaídleni T jihoTých. čésti r.Aatakého j6dra, zasahující k inundaci feky Bělé, byly vyhloubeny dvě rfhy autobagrem, protinajici pfietupnou plochu dvora čp. 301> Ye eměru SV-JZ. Provedena archeologická dokumentace, spojen6 se z1akAnfm datovacích vzork~ z vrstev a vfplní nbjektP a doku~entace geodetické, doplňujfoi podklady pro rekonstrukci prvotního ter~nn1'.lio reliefo „ areálu měst.a lfo~tu. ULOi: AÚ ČSAV np. Most, ~.pt. 82/78.
t l979 - KULT: S třodověk. LOK: KoF.tel sv. v,e1ava. OKOL : Dlouhodobý ercheolog1ckf vfzku11 mňsta. N(L F.Z: Ve dnech 31.7 • • s.12. proveden eelkovt archeologický vý1kum
uvnitf' kostela a započato se sondéfi vně stavby, určené k defflolici. Možnost i archeologického výzkumu zAaadně omezilo sníženi ter~nu, kter~ zaaAhlo interiér kostela ve :?.po lovině 15. atol. Klíčem k základniaru výkladu vývoje kostela, :daadně dňleUt4'ho pro pozn,nf počátků Města Mostu, je situace v soverní zdi lodi, kde jsou zachyceny tti vývoJo•é etapy. Nejstarší představuje dvojice hrob6, porulenfeh 2. etapou, druhou etapu
blok ~ákladového zdiva, tvořeného volně naskládanými kameny• 111Dofstvfm hlíny a tfeti
etapu reprezentuje 7.divo současné stavby. Tfetf etapa, tj. zdivo nynějěi lodi, je datovatelná díky ~it.u11ci pti jižnf zdi, která pteGáhla hranu tera~y na nft Je ko~tel u•fB těn, u proto 1111sel být terén u nf zvýěen vyrovniivaci vretvou. Talo vrstva obs11hovala
keramiku ptedběině datovatelnou do 2. poloviny 15, stol. Oruhá z etap probéhla před
snížením ter~nu, teprve potom se mohl základovt blok dostat nad úroveň ter~nu. Pf•ohod
mezi l. 8 2, lAti zfejm~ odréff vélco„itá j6ma vyhloutiená v prP1toru lo~i, 1ttaypaná Ještě pf'ed snite11tm terénu (je překryta 2 inl>lkými hr<•hy: ek11ťina tl>chto hrot>,i • koRlt'll•

.,.,
ob e cně pf{elui1 k I. a 2 . l6zi) . Obeah J6my zachycuj• •tepy etevebn1 aktivity• z•J••na
kaaeny • kuay malty, podle keraaickfoh zloakO J• zaayp6ní J61111 datovateln6 do polóviny
13. atol. Takto datovan6~u přechodu I. a 2.t6ze odpovfd6 i hia t or iok6 aituace (pt fohod
kfi!ovnfkft s č ervenou hv~zdou do Mostu). Poč6tek • lokalizace I . eakr6lni •tavby zftat,v6 úkol pro vf zku• v r. 1980. ULOf: AÓ ČSAV exp. Moat, ě.pf. 7/ 79.

J.KUplU

t, 219.

MRAČOV.

o. Kadov, okr. Strakonice

1978 - KULT : Stfedov6k - novověk. LOK : Tra{ "U starfch chalup", 3 50 m z 6padn6
od Mr ačova, pfi levě etran~ polní ceaty do Vrbna, ppč, 86. OKOL : Pr ftzkum a ablr I . VII .
1978. NÁLEZ: Podle liter6rnfoh údajO a úatnfho adělen1 obyvatel z Mrač ova •t Avala v
t 6ohto afatech veanice (ZSO 7) . Pti prňzkumu J•m• na míet6 nenalez li f Adn ě por. Oatatky
objektft, prostor byl porulen terénními úpravami. V odhalených m{Rtech J••• ebirali zlo11tky keramiky. 36 zlomkft n6doh a prejzft, 4 zlollky mazanice (pfav6fn6 novověk). ULOŽ : M
Strakonice, inv.č. 743. LIT : Blatensko a Bfeznicko, B1atn6 1915 , 25 7.
J.Frohlich - J.Mich6lak

„ 220.

wHč, hrad DÍVČÍ KÁMEN, o. Ki'amh, okr. Če•kt Krumlov

1078 - KOLT : Stfedov6k. LOK : Zříceniny hradu Divčf k6men. OKOL : Povrchovf prftzkum (zb~fnf) 2 .9.1978. NÁLEZ : Hrad vzni.klf v 1. pol. 14. století pfialuši dvoupalAoové
dispozici , rozšit~nó ro žmberekými atavebniky o rozsáhl é dobte opevněně pfedhradi a hra f enf latr4n . 2 . 9 . byla v6nov6na pozornost hlavně vlaatnimu pal60ovém11 jádru a postupu
jeho vfstavby a velkf\ viH v předhradí.
T.Durdik

;(
('

221. MŠECKt ŽEIIROVJCE, okr . Rakovník

JP79 - KULT : Laténak6. LOK: Pol oha Pod U6pni.c1 nebo V oborách, ppč. 29t>/l, rfi
vých. valu znAmého čtytúheloikového valového o pevnění. ZM 12-142 St ochov: 189 ~~ od V a
180- 182 lllffl od J s.č . OKOL : Geofyzik6ln1 prOzkum (kviten) a záchrannf výzkum (9 . - 27.7.
1979) na místě porušovaném amatérskfmi z61ah7 a orbou . NÁLEZ : Sondy zaloteny v mi~teoh
geofyr.ik61ních anom6lii. Sonda 1: Pod ornicí zjiAtAna 8 m dlouhá a 1, 5-2 m Airok6 vrstva, s~st,vajíoí z hrud telezAtskó hutnické strusky a 7. kusň vypAleně hlíny.Tato vrstva
lemovala Jižní okraj velké jAmy, jejff ~ev e rni okraj hyl aplachem poaunut •~ěre~ po
•vahu . Po rozebráni atruskové vratvy se uk6r.alo, !e Jde boa o akl6dku odpadu za t•l•zátské dílny, nebo o pozftstatky vfrobnfch zafizení (vfhni 7). J6ma obeahoval1 mj.velké
IIIDO!&tvf Avartnověho odpadu. Sonda 2 : Zjistila jen stopy recentního poruleni terénu.
Sonda 3 : Ha ploše ptedpokl6daněho eídliltnfho objektu ve v~dAl. , • od paty dnelnfho
vfch. valu prolat pfíkop o šíti 690 cm, hluboký 18~ ca. V jeho výplni rozliAeny tfi
vr atvy • nevfrazným laténakfm aateriálea. Sonda 4 : SurerposJoe dvóu zahloubených chat,
l okalizovanfch ca 10 m jižně struakové vratvy a oa 9 • od vfch. valu. NAJe~7 : 111ttoiatv(
keramiky a Avartny, zvif. kosti, tel. struska, mazanice, tel. pfedmity, Celke• pro~ko~
116na ploc ha 11' m2 u sídlUU. ULOf : AÓ ČSAV prac. Praha. LIT: Z čj. 240El/ 79,521"1/ 79;
zprha o magnetickém pri'\,.kumu Fr.Marka ěJ. 57 2F/ 7tl.
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a22. MŠENO, okr. Mllni)
6

1918 - IULTs leraaika Yypiohan,. LOl: Sidliltl v poloze •Na moatku• . 010L1Pokra6ov'8i •1•teaatiok6ho vfzkumu. NÁLEZ: V aondi z r. 1978 pfi z,padnim okraji hlinilti
oibelny byly zJiltlny 3 J'11y, 2 neintenoionAlni pravlk6 objekty (vfvraty) a k6lov6 Jaat1. kter6 neYytv,fely l6dnou zn6mou aidliltni atrukturu. Ve Ýfohodni polovini tilanf
atin7 hliniltl byly akouahy 2 poruian6 J6my. Vfohodnl od hliniltl. oihelny, v proateru
plhovan6 atHby nn6 ben&inov6 hrpaoi atanioa, byly zkoU116n7 a j6my, vit z obdobi .,.,.
piohanf karaaik~. ULof : Ill Praha.
, 1919 - OIOL: Pokrdodni ayatematioUbo vfzkuau. 1'ÁLEZ : V hlnni . undl s roku
1979 byly aJiltlny a vypiohan.6 a a n•intanoion6ln1 praviti objekty. aatn6 t61ovf Jaal'J
a kratli 6aaky dvou al tfi z6kladovfob llab6 (orientaoo s-J), pokra6uJ1oioh •i•o sko••
...ou )looba (sfojal aatia aa6plnf p6dor7• doau 6. IY a Y). 0,1a byly zkoumhy 2 poralea• Jb!J v Jibi atlnl ·hliniltl oibolny a 2 porulonf JÚl1 ve vfkopu pro vodovod.ni 1,4
v proatoru ataveniltl novf btnsinov6 6arpao1 atanioo ( vfchodni od hliniltl oibtlny ) .
ULOf: _Ill Praha.
- - -- K.LUka
<' 223. IIU'IOV • okr. Teplioo

1979 - IULT: lnovizak6. LOI: Hradiltl Hradillany. OlOL : Pr6zkum dne,.~. 1979,
apolo6nl • dr. šttfanonu a dr„ Slabinou. dLEZ: ObhU.dka lokality, JeJH pUn Je pu•
blitov&n, a na nit byl veden o•lfovaoi yt1kua (ot. K.Šolle. AR IV - 1952, ,e3 aq.).
Tryohtffovit6 zahloubeni do ka„nit6bo Talu neauai bft atopaai po k6leoh paliaid7 (Jat
•• donf pfodpok16dalo). al• aobla Y&Dikaout pfirozani - vytlaěonim kuen6 kofany atro.a. roatoucfoh na valu. LIT: Z ěJ. a,9/79 Koet.

z.sart
e 22,.

IIYŠBDC brad, okr. Piaek

19?8 - lULf: StfodoTlk. LOK: Zfioeniny bradu llylonoo. OKOL: Zaalfeni zb7tk6 i.rada. JWZ: Ve dnech 21.-23.3.1978 pro•adla aifiok6 akupina At zulfeni sbytk6 kr6lnakf•
ho bradu v llylanoi, kter6 uaofnilo poTrohovf pr6zkua tohoto hradu. Byly doplnila)' 4oaavadD1 hodni tra,-nt6rni Tldoaoett o zfioaninl, pohloon6 aladli parazitni z6atav,oa. T
tonetrukoi at6va)iofoh dollk6 •• podaftlo roslilit nlkollk dallioh, doaud neu•alo•ufoh
bradnioh a4lv. LIT1 Z 6J. 1854/T8. r.OIIBIT!A: lfylaneo pfedatuuJ• TfJi•b.f hrad, sfeJaf
pfov6lnl roaidon6nt funkoo, praTidoln, diapozioa a zoola vfJitlt6n6ho aituovbi T tert1n1.
r.Durdik

o. 225. IIYŠTICB, okr. Strůonloo
1978 - kULT: Jovovlk. LOl : la poli pp6. 38S/1. aevernl od rybaika Labu!, ZJ'Z od
lovlolio. OIOL: 16101 3.8.1918 . pfi po•robov,a ablru. 1.lLEZ1 lfeaadlo •• lod6ho pazourku.
ULofr M Strakonice, inv.6. 772.
JoFrohlioh - J.Kioh61et

o 226. IAHOAAlff. okr . J6ohod
Q
1979 • nJLT: Halitatak6, etlhov&ni n6rod6 T, atfodoTlk. LOI: Vfbllok do ddolni
n6drle •Rozkol", Tjoho od ailnioe eoat, Skalioe-lovt llato n.Kot o pod ohatou Olff 16•eh•d s Zli lt-11 lo•6 Miato . n.Met . 1. i08 • od Z a 58 ia od s •• a. OIOL: Povrohovf ablr J.
Boetil 2.8.1979 a 5.8„1979. Nli!i:im -bi•im
.,.,tiibo a-taft -,V-.atho Ťodoa, d••
0

·a,.,.le u

k6n7 eblr•• keraaiok6 zlOll.ky, z oioht n6kt•r6 J•ou detoraoTan6 t,rea a u nlktertob J•
poTrch naruien vodou. Vltlina zloak6 Je atypiokfch, oatatni aT6dči pro oaidleni T dobl
halltatak6 a at6hoT6ní o6rod6. Několik zlomkO Je atfedoT6kfch (14. - 1~ . atol . ). ULO!: OK
H6ohod, pfír.a. 29/80.
v.Tooh66ek - v.DohnaloT,
~ 227 . MAHOAANY, m . č . Doubravice, okr. H6ohod

1979 - KULT : Stfedohradiitní. LOK : Jifní bfeh ádolni n6drte "Rozkoi " ,z6pado6 od
oaady ; ZM 14-11 Nové Mleto n.Met.: 1 29 n111 od Z a 5 2 mm od S a.ě. OlOL : Povrohorj ab6r
J.Bočka, provedený 2.6. a 5.8.1979. NÁLEZ : Na Jitnim bfehu údolní nádrfe "Rozkol", na
omývaných, rozv6tralfch alínovoíoh zíak6ny ab6rem attedohradiětni kerami cké zlomky,
ě6at dna n6doby a poAkozenou reliefní značkou a zlomek nádoby• okrufim, d6le zlomky
tfi piakovoových brouak~ a „1ý fragment mazanice. ULOf : OM Náchod, ptir.č. 3/ 80.
v.roch,ěek

O

228.

- V.DohnaloT6

NEČTINY, hrad PREITEMSTEIM, okr. Pheň

1979 - KULT : StfedovAk. LOK: Zficeniny hradu Preitenateinu. OlOL: Amat6rek6 vfkopy - pam6tkov6 ochrana, revize 31.7.1979. NÁLEZ: V proatoru mietnoeti •• zachoTanou
klenbou bylo konstatoT6no v miat6 vatupu hlubii a rozs6hleji1 narušeni. Hloubka Týkopu
přeaahovala 1 m. Bylo patrné nejen armování vetupniho otvoru, ale i klenební čelo destruovan6 valené klenhy v auterénu. V čelní zdi této proatory byl,ztejm6 z dOvodd pfisvětlení temného interiéru,necitliv6 prorafen poměrně roza6hlý noTt otvor. LIT : Z čj.
5381/79; BZO 1975, 1976, 1977. KOIIENTÁA: Vtkopy nadále nepokračuji, byly podniknut1
kroky k zajiětěni památkové ochran1 lokality.
T.Durdik

c 229.

NEDRAHOVICE, okr . rttbram

197P - KULT : S ttedoTěk. LOX : Dv0r JZD. OKOL : Povrchový pr6zkum zbytkň tvrze.NÁLEZ: Zbytk:,ť zdiva zámku a s tarif tvru, z. nit byl zámek pfe&taTěn, Jsou zachoTány
88verových. ě6sti dvora v úrovni 2apuět6ného ptizemí a č6atečn6 až do výěe dalšího podletí. Nejstarěi Je kr6tké, k Yfchodu rybihajioí kfidlo (asi z 15. stol. nebo starěi,upra
veno T 16. etol.) se ttemi Talen6 klenutými prostorami. V dalií stavební tázi (poč. 16.
stol.) byl pfiata•ěn •ýchodni trakt hlavni bu~ovy •e dTěma aiatnostmi, zaklenutflni na
•ttedni pilíf. Z této doby Je aei i zbytek ohradní zdi. Reneaaněni pfeatavbou (konec
16. stol.) byla stavba rozlifena o dneini západní trakt hlavni budovy. Na z6padni raa6dě a ohradní zdi ae dochovaly zbytky sgratitového kv6drov6ni. Pfi aeveroTýchodnim n6ro ti bylo nalezeno 114 keramických tragmentO, datovfttelnfch af na Jedinf (1. pol. 14.ato letí) do 1. pol. 16. atoleti.ULOf: U n6lezoe.

„

P.ChoUbor
230. NEPLACHOV, okr. Če•k6 Bud6joTioe
1979 - a) KULT: Line6rni. LOl : SeTerní okraj obce a pfilehlě ole, ~elioraoe.
OlOL: Meliorace - abAr. NÁLEZ : Melioracf poruiena fada obJektO, Tětěina bez nález~.rouze v k6loTě J6mA lineár. atfep, dalAi stfepy v ornici a v mat ť ri6lu z vykopftnfch rýh.
ULOf : A0 ČSAV exp. Plzeň.
P.Bficháček

80
~

b) KULT : Line6rni. LOK: Pole Za humn
ZM 22-,42 Dolní BukoTeko: 149-180 - od
fa 113- 138 m od J e.č. OKOL: Pr61kum a •bir autor6 19. a 23.10.1979 na melioracich.
K1LEZ : leraaioké 1lomky. úlomek zelené břidlice. V melioraěnich rth6ch byl y zjiAtlny
do podloti 1ahloubené j6moTé objekty na ploAe ca 400 x 600 m. ULOf: A~ ČSAV exp. Pl1eĎ,
př.ě . 70/ 79. LIT: Z čj. 550/ 79 Plzeň .
A.BeneA - P.Břich6ček
(b

231 . NEPOMUK, okr. Pl~eň-Jih

- 1979 - a) KULT : Eneolit. LOK : Výiinné aídliěti nad kapli sv.Vojticha;ZM 22-132:
227 11111 od V a 179 mm od S a.č. OKOL : P~ňzkum na základ~ ebir6 K;SulbKii "2;1,~~&!79.NÁLEZ:
K6le1y keramiky a štfpané induatrie pocházejí z vfěinné polohy nad pravfm břehem potoka
MihoTky. jent odtud• k.ú. Kléěter tvoti pravobřežní pfitok Óslavy. Lokalita je odděle
na milkfm sedlem od vyěěi Zelené hory na severu: je umiatěna na zépndním spočinku.jeho!
oatrt •ráz byl zničen lomem na atavební žulu a silnici Nepomuk-Klášter. Rozsáhlé plateau apo č inku je ome zeno mírnými bočními prňrvami. terén východním směrem stoupě a rozlohu lokal ity nelze proto přesně vymezit. Nálezy pochézeji z profilu lomové stěny ( hl.
20-30 cm). Poloha poskytuje dobrý výhled na JJZ (vizuálnímu epojeni • eneolitiokfm Tflinným eídliětěm Velký kámen u Lovčic bráni pouze leani porost).na jihozápadě (na ObroTO hradiitě u Žinkov} , SZZ (eneolitické výě. sídliště u Prádla vzdálené 2 , 5 km);pohledu
na 2 soud obá výšinná sídliště u S rbň bráni Zelená hora na severu. ULOŽ : A6 ČS AV exp.Plzeň, pf.č. P 93/77; 1 blíže nepopsaný broušený kamenný nástroj od kaple pod lokalitou
uložen T M Nepomuk. LIT : Z čj. 370/ 79 Plzeň.
• b) KU LT: Eneolit. LOK: Jižní svah Zelené hor : ZM 22-132: 227 mm od V a 157 11111
od S a . č. OKOL : S běr K. ŠkráLka, pfedáno . NÁLEZ : Keramický zlomek (okraj mísy keramiky
oha1nské skupiny), nalezený na strmém svahu asi 100 m j i žně od zámku . ULO?.: A~ ČSAV exp.
Plzeň , pf . č . P 55/79. LIT : Z č j. 370/ 79 Pl z eň. KOMENTÁA: Náznak eneolitického osídleni
na Trcholu Ze lené hory.
A.Beneš
't,

23 2. NETOLICE , okr. Prachat i ce
, 1978 - a ) KULT : D. bronzová, d. halětatská, sekundárně středověk. LOK: Krtelský

lea, seTerozápadně od Netolic, návrší Krtel. OKOL : PrOzkum autora 5.8.1978. NÁLEZ:Na n6.!rěf, východně

od kÓty 534 mJ skupina asi 10 mohyl (v lit. uváděno Jen 5, nejspíše počitAny jen velké mohyly), prOm. 8-10, T. 0,5-1,2 m. Pět mohyl má vybraný střed (starší
Tfkopy - 2 mohyly měl kopat J.N.Woldtich), pět menších mohyl je zachoTáno. Skupina ae
nachází aei 2000 m aeverně od zámečku KratoohTile a 1000 m jižně od středu osady Krtely.
Jihových. odtud (400 m) dvě nejisté mohyly. Dalěf nejisté mohyly (2) se nachézeji jihozápadně od kÓty 53 4 m. ULOŽ: M č.BudějoTice (sb. Ohrada - Týkopy J.N.Woldticha):M Strakonice, inT. č. 744 (sběr T prokopané mohyle: 4 střepy z d. bronzoTé a 19 středoTěkých
•třepd). LIT : J.N.Woldřich, M.AGW XIV, 1884, 210; J.L.P1č, Star. I, 2, 1900, 154: B.Dubeký, Pravěk jižních Če ch, 1949, 101. KOMENTÁA: V lit. vedeno jako KRTELY.
, b) KULT : D. slovanská(?) . LO~ : Návrěi Stříbrný Trch (Silberberg), ca 750 m seTerozáp. od z4me čku Kratochvile, TleTo od okr. silnice z Netolic do BaToroTa.OKOL: Prdzkum autora 5 . 8 . 1978 . NÁLEZ : V uTedené poloze ae T lit. uTádi skupina mohyl Te dvou řa
dách ( Woldřich, MAGW XIII, 1883, 15), z nichž byly dT6 prokopAny (Woldřich, MAGW XIV,
1884, 210). Pfi prdzkumu nebyly však již žádné mohyly nalezeny, Trchol návrší i STahy
jsou rozryty lomy. mohyly byly patr n6 zniěeny. ULOŽ: M č.BudějoTice (sb. Ohrada). LIT:
Viz Týie a : J.L.Pič, Star . I. 2, 1900, 159; R.Turek. SloTanaké mohyly T již. ČeohAch,
1958, 38.
J.Michálek

81
~ 233. nzvtsTICE, okr. Plzeň-Jih

1978 - lUlT : Středo•ěk. lOl:- V lofelek6m poleai, 2~0 m pod NeeliYekt• rybnikea,
na pra•6• btehu potdčku, Ji• prot6kajfcfm: ZM 12-33 Plzeň: 67 111a1 od S a 149 111111 od V okraje. HÁLEZ: Kruho•6 t•rziitě, poruAen6 amatérskfe vfkopem, • okolí značně nepřehledném
a a povrchem poruieným při vyaazovAnf lesa, několik objektd, nalezeno ca 100 zlolllkd keramiky, datovatelné od poč. do 2. pol. 15. stol. (určil Dr. Durdík) . Ul.O'l : U nUn oe.
J.Miler

r·

234. N!MČICE, hrad NOvf HERŠTF.JM, okr. Domaflioe

1978 - KULT : St ředověk. LOl : Zříceniny hradu NoY6ho HerAtejna . OKOt : Revize zamětenf okoli atarAiho amat6rak6ho vtkopu, provedeného Z.ProchAzkou. NÁLEZ : Okolí e tarliho amat6rek6ho vfkopu, ktert v předeilfeh letech začiatil a dokumentoval Z. Procházka,
rykazuje alofitf etaYebni vfvoj, rozpadajici ae n•J•éně do 4 atavebnfch !Azf,ULOŽ :U n6lezoe, AO, M Domažlice. LIT: BZO 1976-1977. KOMENT!A : Nálezy Z.ProohAzky apolu a dokumentací budou publikoY6ny samostatně.
T. Durdilt

235, NtM!TI CE , o. NihoěoYice, okr. Strakonice

(

1979 - a) KULT: Pozdní doba lat.énskA . LOK : " ZApadni okraj osady, nhrAf nad potokeM, ZM 22-324 Volyně : 18 mm od J a 135 an od Z a.č. OIOL : Prthkum 21.4.1979. NÁLEZ :
St řepy, mazanice. ULOŽ : AO ČSAV exp. Plzeň, př.č. 47/ 79. 6/80. KOMENTÁA: Po orbA patrof
rozorané objekty, mnofatv1 mazanice.
b) KULT: Pravěk bez blifAfho určeni. LOK: Oatrotna nad Volynkou aevern6 obce,
ZM 22-32• Volyně : •6 111 od J, 151 mm od Z a.č. OKOL: Prdzkum 16 ••• 1979. NÁLEZ : S třepy.
ULOŽ: AO ČSAV exp. Plzeň, pt.č. 16/t9.
c) lULT: Pravěk bez blifš{ho určeni. LOK: N,vrěi aeverozApadně od obce pti potoku. ZM 22-324 Volyně: 30
od J, 113 na od Z e.č. OKOL : PrOzkum y proainoi ·1979.NlLF.Z: Střepy. ULOt: AÓ ČSAV exp. Plzeň, př.ě. 5/80.
d) KULT: PravO bez blUUho určeni. l.OIC: · NhrU nad potoke• jihoz6padně od ob ce, ZN 22-324 Volyně : 9 111111 od J, 118 mm od Z s.č. oioi~;-ňzkum 21.4.1979. NÁLEZ: Stf epy. ULOŽ : A~ ČSAV exp, Plzeň, pf.č, 46/79.

.

.

A

„

P.R~ichAček

~

- V.Zahrádka

236. NIHOŠOVICE, okr. S tral10nic~

1979 - KULT: PraYěk bez bližěiho určení. LOIC: N6vrif nad potokem na z6pad od
obce, ZM 22-342 Volyni: 2 mm od S, 75
od Z a.č. OICOL: PrOzkum 21.4.1979. ~ÁLEZ: Sttepy. ULOŽ: A~ ČSAV exp. Plzeň, pt.č, 45/79. KOM.ENTÁA: Sttepy z rozoraných objektd (aíd-

„

lUtě).
P.Btich,ěek

~

• V.ZAhrAdka

237. NI~OVICE, okr. Strakonice
1978 - KULT :

Neurčena.

LOI: Levf bfeh teky

Volyňky, zAradně

at

•••~ro1.Ap1rtně

o~

žolezniční atanice Niiovice, prč. 561/14, 561 / 16. OKOL : PrOzkum 28, f.1978. NÁLEZ :Skupina rýf.ovnicktch aejoO, částečně zasahují i do k.ó. Černětice· (ppě. l•/2 ). LIT :J , MichA-

lek, J.Frohlich, Archeologické paaAtky •••, 1979, 61.
J.WiohUek

82

1979 - KULT : Pravěk bez blitěfho určeni. LOK : ~Panské pole" na seTer od ~bce , lW
22-342 Volyni : 150 mm od S a 191 mm od Z s.č. OlOL : Prňzkum v pr~sinci 1979. NÁLEZ :Stt~
py . Ul.O!: A'Ó ČSAV np. Ph.eĎ, pt . č. 9/ 80.
P.Btich,ček

/

- V.ZahrAdka

· 238. NI1BOR, okr. Beroun
1978 - lULT: Mohylo•• sttednf doby bronzové. LOl: Blite nezjiětě na . OlOL: NAlez
pti bagroT,ni T lese, ptedanf • lednu 1978. NÁLEZ : Jehlice• pečet{tkovou hlavicí , na
krěku •kupiny vtvalkO a rytá výzdoba, tmavozelené hladk' patina - na jehle poruěená,d.
217 mm, prOměr hlavice 16 mm (obr . 1:1). ULO!: M Beroun.
A.Beneš -

P.Btiché č ek

239 . NOVÁ BYSTi'IICE, hrad, okr. JindtichOv Hradec
1979 - KULT : Stted ověk . LOK : Zámek v Nové Bystti ci . OKOL: Pokus o povrchový
pr6zkum 19.9.1979. NÁLEZ : Dnešní z,mek v Nové Byattici je pravidelné čtverhranné stavba, ptevéf.ně renesančního 7.evněj~ku, se zbytky vnějšího opevněni a okrouhlfmi baštami v
n,rotf . Navenek jsou jako neJatarAi čáati patrné pozdně gotick6 detaily, prohlídku interiéru a nédvotf nebylo možné pro odpor utivatele uskutečnit.

T. Durdík
•

240. NOVÁVES ,ll~PROTIVÍHA, o.

taár,

okr. Písek

1978 - KULT: Neurčena. LOK : Pti potoce tekoucím ve směru S- J, v lese východně
OlOL: Terénní prňzkum a fotodokumentace 7.10.1978. NÁLEZ : Asi 200 m dlouhá
skupina aejpO pti potoce 550 m severovf chodně nad rybníkem Vlčinec, na ppč. 777/2. Dal ší aejpy se táhnou v péau asi 2 km dlouhém, mezi rybníkem Vlčinec a okrajem lesa u samot Patezi, na ppč . 008, 609/2, 728, 729/2, 747/2 , 769 a 777/1. Velkfcb rozměrO jsou
zejména při dolním toku (v le~nf části zv. Souhradovka u Dlouhé louky), kde pásmo sejpň
doeahuje Afte více než 100 m, Mezi sejpy Jsou patrny vyhloubené strouhy. Jižním směrem
sejpy pokračují na k.ú. Krč. LIT: J.Kratoohvíl, Topografická mineralogie Čech, díl VII,
118; BZO 1974, 131 (Frohlich); BZO 1975, 59, obr. 10 (Frohlich-Michálek).
od osady.

J.Frohlich - J.Michálek

i

241. NOVt DVORY, okr. Kutná llora
1978 - KULT : Lineární, únětická. LOK: 190 m jižně od kÓty 65 na západním bfehu
potoka Beránka. OKOL: Sondáž jihozápadně od objektd zjištěných prdzkumem v roce 1976.
NÁLEZ: Zjištěna silněj~f humuaovitá Trstva, obsahující neolitické nAlezy. Objekty neby ly zachyceny . ULOŽ: Aň ČS AV prac . Praha. LIT: Z čj. 6360/ 78.

l.PavlO
~

24 2. NOVt

Mtsro NAD

METUJf, okr. Náchod

1978-1979 - KULT : Lutická 7, slezsko platěnická, středověk . LOK : Ostroh na levém btehu Metuje, vfchodně od kÓty 318, mezi místní komunikací ~r vé Město n.Met.-Mezileaf a Libchyňský~ pot okem ; ZU 14-11 Nové Město o.Met.: 235 mm od V a 94 mm od S s.č.
OKOL : Povrchový sběr J . Bočka 26.11.1978 a 1.4.1979. NÁLEZ: V prostoru hradiště, uvádě
ného ve starší literatute jako •hradiětě se spečenými valy", nalezeny zlomky keramiky
lutické(?) , slezsko platěnické a středověké, uhlíky a úlomky mazanice ( l~. stol. J .
uLOt:OM Náchod, ptir.č. 6/ 80. LIT: J eDuška : NAlezy pfedhislorické v kraji královéhra-
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deok6m, Hradec KrAlové 1898, str . 33 a 3• ; J.K.HraAe : MCC 1878, XXXV;
dy, z6mky a tvrze kr61. če•., d.II., •tr. 163.

I.

A .S edlá čekt

V, Tochiček

O 243.

Hra-

- V. Dohnalov,

NOVť ~STO NAD METUJf, hrad v'fROV, okr . Náchod

~ 1919 - KULT : Středověk . LOK : Zříceniny hradu Vfrova. OKOL : Povr chový prňzkum
22.8.1919. NilEZ: Zříceniny hradu Výrova, o němž•• zachovala jedinA historická zpr6va,
pfialuli v Čech6ch k vzácnému typu se Atítovou zdí. Měatiitě hradu je o dděleno mohutnfm, do akály vysekaným příkopem, za nimi býval •nad jen lehčej i opevněný parkán. Čelo
hradu zajtš{uje maaivni štítová zea, u nit nelze vyloučit eventuální vnittni proa toru .
z boku ae k ni přiklád6 vatupni brána, krytá zřejmě plnou bašticí. Hlavni oby tnou budovou hradu byl čtverhranný anad věžovitý palác, nad zděnou podezdívkou hréz d ěný. Eventuální dalli objekty mohly vyutít akalních výchozO. Se značnými obtitemi se sběrem podařilo ziekat nevelký vzorek keramiky, datovatelné neJ•píše na přelom 14. a 15. etoleti.
Potíže•• aběre~ snad eouvi••Ji a !aktem, že hrad nebyl zřejmě zcela dobudován. Datováni hradu se štítovou zdi v Čechách naráží na tadu probl émO. Jedinou, zato však typologicky značně blízkou analogii představuje, bohužel rovněf ipatn6 datovatelný, hrad Raleko. Vfrov patrně vznikl v 1. pol . 15. atol. ULOt: AO ČSAV prac. Praha. KOMENTÁA:Zjiitlni podoby hradu pfed•tavuje výrazné rozšíření typologiok6ho rejstříku če•k6 hradní
architektury.

T,Durdik - P.Bolina
244. KOVOSEDLY, okr. Strakonice
1979 - KULT : 1) mladší doba laténská, 2) středověk. LOK : Tra{ U Kocova, pole ca
500 m východně od okraje obce, jižně od Novosedelského potoka. OKOL : Sběr I.Viktora,lll
ZD~ Volenice v záři 1919. NÁLEZ : 1) 5 zlomkO nádob (1 zlomek spodku hrnce se svislfbřebenováním, ukončeným naspodu vodorovným žlábkem, ve stěně reparační otvor se zb7tky
železné spojky, 1 zlomek zaeileného okraje hrnce, 1 zlomek stěny •e •vi•lfln huetja hře
benovánfm, 2 zlomky stěn n6dob, materiál tuhový), aídliAtě. Obr. 5:8-10. 2) 13 ~loůň
hrncO ze •běru (13. stol.). ULOf : M Strakonice, inv.č. 944.
J.Michálek

• Novf

HER~TEJN hrad viz ~litMČICE~
okr. Domažlice
,-J'../~

NOv1 HRAD hrad viz SKUHROV, okr. Rychnov nad Kněžnou
l

~

245. NOv'f VESTEC, okr. Praha-vfchod

1975- 1978 - KULT: Středověk. LOK : Zaniklá o•ada (ZSO) Vesce, letící Jižně a jiod o. Nový Ve•tec, ppč. 48, 344, 351, 363, 364 a 370 v nadm. výšce kol. 111-1 73 m. SKO Brandýs n.L., list 8- 7, 720,17 - 720 , 18 : 1035 , 27 - 1035,57. OKOL :Pravidel né prováděni povrchových sběrO vždy po orbě, nejméně 2 x ročně spolupracovníkem muzea
dr. Z.Hazlbauerem a ovětovaoi sonda provedená MM v Čelákovicích. NÁLEZ: Povrchovýai
•běrf bylo zjištěno 25 mikrolokalit (V
1 - v 25 ), které lze povalovat za zaniklé objekty
a ty se nalézají na pravém břehu bývalého říčního koryta . Na mikrolokalitě v byla po7
ložena ověřovaci eonda o rozměrech 3,5 x 3 m, ve které byly zjištěny zbytky zdiva. Ze
ZSO ziskino celkem téměř 5.500 keramickfch zlomkO z hrno6, džbAnO, pokliček,pinvi, •i•,
taliřň a kaohl6 . Mezi nimi jsou čaaté etřepy zdobené červeným, případně bíle ma l ovanfm
dekorem a Jeden zlomek náleží loitickému poháru. Z nekeramických pfedmět6 byly nalezeny
z loiůy skleněných nádob , zlomky okenních terčikň a p,eslen (korAl ?) z blankytně modréhoz~padně
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ho skla . Z kovových ptedmětO jsou zastoupeny růr.né telezné hteby, nOt, telezn4 kov,nf,
č A• t ohybatelné bronzové spony zdobené rytým dekorem, olověné r6mečky z oken a stfibrn6
drobn6 mince - bilf peníz Ferdinanda I., ražený pted r. 1533. D6le byly ziek6ny četné
zlomky zvitecich kostí. ULOŽ : MM Čelákovice, mince pt.ě. 60/ &0. LIT: Z,Hazlbauer-J.Špaček : S ttedověké oaťdlenf soutoku Labe s Jizerou, Archeologia hiatorica ,, 221-234. Brno
1979. Z.llazlbauer-J . Špaček: Zaniklá attedověká osada Vesce poblít soutoku Labe a Jizery . (Pfipraveno k tiaku). KOMENTÁA: ZSO Veace zaměfena r. 1978 v mětitku 1:500 • napojením na čs. jednotnou nivel. ať{. MM v Čelákovicích počítá a dalěími akcemi na lokaliti i v ptíětich letech.
J.Špaček
&

246. NfRSKO, hrad PAJREK, okr. Klatovy

1979 - KULT: Středověk. I.OK : Zffceniny hradu Pajreku. OKOL : Povrchový průzkum
17.5.1979. NÁLEZ : Hrad Pajrek je reprezentantem donjonového typu. Vlaatní rozsah hradu
je oproti dosavadním ptedstavám o něco větší, povrchový průzkum přinesl rovnňž korekci
doeava~nfch názorů na stavební vývoj a podobu celé dispozice. Provedena byla rovněž revize zaměten1 hradu Z.Procházky. LIT: Z čj. 3379/79.
T.Durdík - Z.Procházka
• 247 . OBORA, o, Hracholusky, okr. Prachatice
1978 - KULT : Neurčena. LOK : Les Třebánka, východně od osady; lok. 1-3.0KOL:PrOzkum autora zprávy 13.8.1978. NÁLEZ : 3 skupiny mohyl: 1. 2000 m VJV od os. Obora, 300 •
severně od okr. silnice z Netolic do Hracholusk, u leani cesty 6 mohyl, z nichf. je Jedna prokop~na. - 2. asi 1800 m vfchodně od os. Obora a 700 m severně od skupiny eub 1),
Skupina 5 mohyl (2 porušeny staršími vtkopy) na návrší. - 3. 800 • východně od os, Obora, akupina 2-3 mohyl, poruienfoh atarAíai výkopy{?). LIT: J.L.Pič, Star. I, 2, 1900,
155; B.Dubeký, Pravěk jižních eech, 1949, 101; ZPP VI, 1942, 113. KOMENTÁA:Wohyly kopal
J.N,Woldfich (cf. YAGW XIV, 211). V lit. vedeno jako NETOLICE.
J.MichAlek
~ 248. ODAEPSY, okr, Nymburk

1978 - KULT: ÓnětickA. LOK: Hradiště Oškobrh, ppč. 662/4, 662/7, 622/38. OlOL :
Pr6kopy pro vodovod, NÁLEZ: Na zApadním svahu hradiště v místech palisádového opevnění
porušena výkopy kulturní vrstva s keramikou. ULOŽ: AÓ ČSAV prac. Oškobrh. KOMENTÁff: Pro
toto období jde patrně o výěinné aidliště, materiál úzce souvisí s nálezy z pohfebišti
v Sinech (vzdáleno necelé 2 km).
P,Bficháček

• 249. OHROBEC, okr. Praha-západ
1979 - KULT : Lineární, LOK: Na poli východně od kravina, ZM 12-42 Zbraslav: 150
mm od J, 166 mm od Z s.č . OKOL: Systematický pr6zkum zázemí oppida ZAviat.NÁLEZ:Sběrem
zachyceno sídliště s lineární keramikou. V ěíti a•i 40 m ve směru V-Z nad pravým bfehem
potoka , který zde pramení v mělké pánvi, Nálezy: keramika. ULOŽ : AÓ ČSAV Praha,eKpediee
Závist .
v.čtverák
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OlOA hrad viz VEL~! PAfLEPJ, okr. Praha-z,pad
'

~

~

250. OLEŠNICE, •kr. 1,ehed

• 1979 - a) KULT : Středověk. LOK : Pole mezi kraviny JZD a ieleZJtičai trati JareZM 04-~3 Niohod : 126 - od Z a 138 mm od J •.č.OKOL : Povrobevt aběr J.Beč
ka 17.4.1979. K1LEZ: Zlomky atf•dověk6 keramiky pfev,tně typu čer•eně malevan6,tragmeaty kaobl6, pekliček ap.nileti •tfedověku, 14. i 16. atoleti. UL01 : OM N,ehod, ptir. ~.
11/80.
ftb) KULT: Stf•dověk. LOK : Jiini okraj obce, pti miatni komunikaci, navazujiei na
pravou stranu ailnice N,ohod-Cervený Koateleo; ZM 04- 33 Náchod: 132 mm od Z a 130 11111 ed
J a.č. OKOL : PoYrchový aběr J. Bočka 5.3.1979. NÁLEZ . Sběrem podél břehu zmíněn é miatni
ko•unikaoe ziak,ny atfedověk6 zlomky keramiky ěerveaě malované a zlomky keramiky z Aed6
a iedečeraé jemně plavené kompaktní blíny, tvrdě vyp,1en6 (14.-16. atel.). UL01 : OM N•ehed, pfir.č. 12/80.
V,Teoh,ček - V,Dohna lov,
•ěf-TrutnoYI

251. OPOCNO, okr. Rychnov nad Kněinou

6

1979 - KULT: Středověk. LOK: Zi•ek - n,dveti. OKOL: Ter6ani prOzkum. N1LEZ: Pfi
zemnieh prací nalezeny zlomky atfedověk6 kerartky. UL01: K Hrade• lr61oY6.

prov,děni

J.Sigl
r

252. OPOLANY, okr. Kymburk
~

1978 - a) KULT: D. timak,. LOK: Pole mezi eeateu Opolany - Mlýnek a Sinakf• ka n,lem, ZM 13-14 N:,aburk : 174 - od S, 174 mm od Y a.č. OKOL : Sběr po orbě. IÁLEZ : StfePY, zvifeei keati, aazanieo. UL01: Ad ČSAV prae. Oikobrb . KOMENTÁA: Jde pravděpedebal
• aidliltě, které nileii ke zn'8éau pohtebiěti Odfepay ( u Mlýnku).
~
b) KULT : Starší doba hradištní (pravděpodobně již od pratak6bo typu). LOl: Pele
aeveroz,padně od obee, pti potoku apojujieim Sinakj kaa,1
a Cidlina, ZM 13-14 lyaburk:
190 mm ed S, 168 mm od V a.č. OKOL: Sběr na poli. NllEZ: Sttepy,zvifeei koati. UL01 : Ad
Cs,v prae. Olkobrb.
P.Bfieh,ček

~

253. ol\ECH, okr. Praha-z6pad

z,-

1978 - KULT: Starli doba laténak,, doba fimak,. LOK : Parcela č. 41/4. OKOL :
ebrannt vjzk1111 v proatoru ataveniltě noY6 ailniee aeveraě •d ebeo Ofeeb,po pravé atraal
ailniee aměfujici de Aeporyji. Rozaah akrývky ca 350 x 100 •· NllEZ : Jde o č,at aidliitě, preatirajieiho ae na roza,hl6•, airoém aeveraia avabu, ktert •• aklhi k peteku.
f Jobe inundaci . a n,plaveob rybníka, který jeitě pfod aěkolika lety existoval v z,padai
ě6eti akrfvky, bylo tětk, rozpoznat aidelni objekty. Je zJovn6,fe •• zde epakuje aitua•• znu6 •• fa,ě ••Ilich aidlil[ z doby tiaak6 v Ceeb,eh. Oaidleai aeatupuje af těanl
ke bfoht'm fek a p•tokd, ••l ukazuje•• méně vlbt, počaai v tebdejli debě. Ploeha, ktar,
byla vbedn, ke zko1111,ai, byla zaěiltěna a vleehay zJiltěa6 ebjekty byly zaaěfeay. ~r••ě
••16 f••r •••lich Jamek, kter, lze povaioYat za pezdatatky po k6Ieob aadze-ieb ataveb,
bylo .zaehyeeao aěkelik J•• a pfedeYli• telez,fak, peeo, vybudevu6 v r6za6 velkfeh dilenakfeh Jaa,ah. Sllěrea S-J byl• akrfvkou odkryto i atar, koryt• •••libo potdčku, Yl6vaJ1e1he •• do daelaibe petoka,Keryto tohoto ••aiibe přiteku•• vyznačuje Y borai ě,ati
aaleziitě Y aezeraaé• poli alabeu ter,noi vlnou. Sidliltni objekty zde byly objeYeny po
obou atran6ch a eelkov, zaobovan, aituaoe naznačuje, te Je reapektuJi. fzhlede• k ne -

I
I
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I

pfízniTf• pOdní• podmínkém T čéati naleziltl i nedoatatku pracovních ail, bylo nutn•
I
vfzkum ptedevlím na TJbrané plochy, kter6 •libovaly poakytnout co nejTioe poznatkO. Celkem bylo zaznamen6no 66 obJektO (nejyYllí číalo 6T, nebo{ objekt č. 3, byl
zrulen - Jednalo ae pouze o nahozenou hlínu a nikoli o zbytek objektu). KeJpočetnlJli
akupinu tTotí k0lov6 Jamky rQznfcb velikoatí od, 30 - 55 oa a hl. 5 - 30 cm, kterfoh
bylo zaznamenéno ,3. Jak bylo Týle poznamenéno, Tfzkum T Ořechu byl zahéJen ul v rooe
I
19TT. Tehdy byla č6at obJektO začiatěna a několik Tybr6no. S vfJimkou č6atečn6 zahlou•
ben6ho nepraTidelného objektu
8 • • , kOly
2,30 x 3,,o m) a
pece I
• dilenakou J6aou ,,, byly Tlak yYbr6ny J•n nikter6 kOloT6 jaaky. Jelikot Titlina byla
T této aezÓn6 znoTu ptečiat6na a kontrolov6na, budou v dallím uT6děny souhrnně. Je nut- I
no konstatoTat, te ae nepodařilo zachytit t6dný uoelent pOdorya z obJeTenfch kOloTfoh
Jam. Určitt n6znak byl pozorov6n pouze na dTou míatech, a to skupina devíti Jaaek (č.
I
21 - 29) a skupina neJ•éně dvan6oti Jamek jižně od dílenaké j6my 1, (jde oč. 13, ,&,
,1, 50, 53-59, 60). Zde byla velmi pečlivě začistina plocha zhruba 5 m x 20 madle vfplni Jamek i Jejich polohy lze uauzoTat na překřížení nejméně dTou pOdoryaO Tětlíoh
I
dřeTěných etaTeb. Kromě dokladQ těchto větěích nadzemních •taveb, o Jejichž funkci vlak
nelz4 zatím blíže rozhodnout, bylo objeTeno a prozkouméno celkem 6 dílen se telezUakt•i pecemi. Nejpozoruhodnější byla dílna a. 5, která se mírni zahlubovala do podlotí, ••
dn•• v hl. 20 - 40 cm. Poakytla doklady celkem Jedenácti pecí, ze kterých byla čáat zachov6na Jen Te dně (pece č. 1, 2, 3, 4, 5, 6) a část TeataTlna k Jižní atěn6 (č.T-11).
I
V podlaze dílny byla objevena Jéma • Typálen:tm dnem, další dTě Jámy, Jedna kOloTá Jamka
T západním okraji a další Jáma• yYpáleným dnem; pak dalěi dTě Jámy, Jedna kňlové Jaaka
v z6padn1m okraji a další J6ma • TJp6len:tm dnem obsahující malé kusy načervenalfoh pi•koTOOTfch kamenO - neJ•pfle Jif pfipraven6 euroTiny pro taveni. Celtová terénní aituace
I
ukazuje na to, fe dílna byla uf1v6na po dellf dobu a poatupnA rozAifována, kdyf etarli
pece uf nebylo možno opravoTat. (Rozměry objektu 3,60 x 2,70 m). Při z6padn1m obvodu
byly zachyceny dvě kňlové Jámy - Jejich pří•lulnost k dílně není viak plně prokazateln~ I
Druh6, velmi dobře zachovaná dílna č. 14, měla ve vfohodni delli stěně zabudoTány 3 fel•z6řakě pece. Tentokrét llo o dílnu hlubokou Te attedu af 130 cm. Pece at6ly při at l ai
I
do hl. 75 ca, kde byl objeTen otvor pro pfíTod vzduch•1 - niatěje se zahlubovaly se •labfm aklonem k eeTe~u do hl. dallích 30 cm. Pece byly tedy pOvodně více než 1 m yYaot6 o
, 30 - ,o cm v horní části a ,o - 60 cm v dolní. Rozměry: 3,50 x 2,70 m. Dallí dílna č.
35 byla praTidelného, téměř čtvercoTého pOdoryeu (2,20 x 2,15 m) •e 2 peoemi v aeTerni
I
•tfnl. Dno J'my bylo T hl. '3 cm (horní čáat ,o - 50 cm odvezena buldozerem). Pozorubodné J• u tohoto objektu existence, kOlových Jamek v praTidelnfch rozestupech pfi rozioh dílny. Takto vzniklý pňdorya mě} rozměry 2,,5 m x 3,20 •• Tři dalií dílny (15, 36,
3T) Jaou pfedstavoT6ny Jen Jednou peci a k ni ptíslulejici J6mou. Kromě uvedenfch proztouaanfch dílen, ke ttertm je nutno pfipočitat i objekt,, z rotu 19T7, se podafilo zaI
znamenat T inundaci nejméně dallíoh 5 dilen •• felezářakfmi pecemi, které nebyly zkoum6ny, nebo{ Jejich obrysy nebyly rozpoznatelné. Ze začiatěn~ho povrchu byl zíakin datoTací materiál. Pozoruhodná byla d6le Jáma 62, zcela naplněn6 Tětěimi i meniimi kusy vá- I
pencovitfch kamenO. Zřejmě Alo o &klad kamenQ pfipravenf k pálení. ~čel daliicb prozkoumaných Ja• 1, 6, T, 31, ,o, 63, 59 lze tětko blife určit: Jáma 3, o rozměrech 1,10
I
x 1,90 • měla výrazné vypálené dno a byla poruiena obdélnou Jamou o rozměrech 3.12xl,05.
Jde o Jedinf pfipad superpozice 2 objektd zatím na aidlilti v Ofechu zJiltěnf. Pfino•
I
aroheologického vfzkumu v Otechu J• molno zatím hodnotit Jen předbětně. I tak je vlak
nutno zddraznit, te Jde o nejrozaáhlejAi koaplex felezáfetfcb redukčních peoi, kterf
I
byl doaud v eeohách_z..doby řimek6 prozuudn . Jednotlivé pece byly pečlivě Typreparov6ny a odebr6ny vzorky atruaet, z vfmazu kruhoTfoh iachet i uhlikO ze zahloubenfoh tope011{. Po proTedení pottebnfch analye bude mofno zcela nepoohybnl roziifit nal• znalo•ti
o vfrobni• postupu pravěkých hutnfkO. Podle dvou nejlépe znchovanfch dílen (č.5, 1,Jbyly ryhotoTeny na místě zmen~ené modely, kter~ pQalouti rro rekon•trukci celého pdvodni- I
zaaiřit

I

č.

(rozměry

telez6řak6

I

I

I

I

I

I

I

I

87
ho zaří z•ni i pr o vfatavni účely. Převahu n•l•z6 z vfplně zkouaanfch objekt6 tvofi vttlí či „ntí č6at i keraatky . Podařilo•• objevit velai bobatf s oubo r • cbarakter tat tokou
vfzdobou , kt erf umo!Ďuje apolehlivé datovAni do atarli doby f i m1k6 , to jeat do 1. - 2.atole t i naii 6r y . Po orbi na okolních pelich poch6zejí vlak ze ab6r 6 i n,lezy z mladií doby ř 1mak6 (3.-4. atol. n . éry), které ukazuji na YJUfivAni ai ata po delii čaao v t úaek.
Dal li n61ezy Jaou předatavov6ny hlin6nfmi přesleny, koatěnfa lidlem a poikozenfmi dyznovf•i cihlami. Otvorem v tichto cihl6ch, ve1tav6nfch do p l á š t ě pece, byl měohem t ouk An
vzduch . Po ka !d6 tavbt byl otvor vylom•n, aby mohla bft vyjmuta t elezn, aur ovina , oddil en, od atr uaky . R,lezy dyznoTfch cihel ukazuji tedy kolikrát by lo jedno zafizení poulíTAno . Abeenoe koToTfoh pfedmtt6 i obilnfch zrnek Te vfplni dílen ukazuje na t o ,te i lo
zf eJmě o výrobně apeoializoTanou čáat oaady, Jejif sídelní prostory j e nutno hledati Te
Titii vzd,lenoati od inundace potoka pfedevěím jif.ním sm6r ea. K r omě osídleni z doby fíaak6 J• nutno z•ínit •• i o poz6atatoích oaídleni z r ozhr aní starli a mladii doby te l eza6 zhruba z 6.-5. atol. pfed n.l. Z t6to doby byla prozkoumána jedna v ětii záaobniooTit, J6aa kotlovit6bo tvaru o roza6reob 2,40 s 2,18 m, hl. 67 cm (od úrovně akryt6 or nioe) . Ve vfplni byla objevena charakteriatioká keramika• vleilovanfm vzorem a hliněn6
t kaloovak6 z6vati. Z okolí pochází další keramick6 zlomky, avědčící pro t o , fe neilo •
zo•la ojedin6lt objekt, a dalii byly patrni pfi akrfToe zničeny. Oaada z tohoto aiarši ho 4aek~ •e proatirala rovni! v aiatech dneinioh poli, lefioioh Jifn6Ji. ULOf: AÓ es1v
- •spedice Z6vist. LIT : I.Motykov6-R.Pleiner. Romano-barbarian eettlement with bloomer t•• at Ofeoh, near Prague. AR 1979. lOMEMTÁA1 Na •fzkumu ae podíleli ptedeTlím členo 
• ' espedioe ZáTiat, zYláitě V.ČtTer,k a A.Majer. VyhotoTeni model6 dvou chat a odebr 6ni vzork4 pro rozbory zajiatil doc.dr. R.Pleiner.
1.MotykoTá
• 254. OSEi, hrad RIESENBURI. okr. Teplice
• 1978 - IULT : StfedoT6k. LOl : Zfioeniny hradu Riesenburku. OIOL : lomi•• 21.12.
1978 za óěaeti AÓ, espozitury AÓ T Moatě, SÓPPOP. NÁLEZ: Hrad Rieaenburk je naruloT6n
amat6rekfmi Tfkopy, prováděntai p. Houzimem. Vzhledem k z6yafnoeti narušoT,oí t6to kl i ěoT, lokality byia na z6kladi upozorn6ni expozitury Ad Moat avolána komise, kter6 ai
prohl,dla narušení a zaujala k němu Jednoznaěn6 negatimi atanoTisko . Na z6kladě tohoto
TJJ6dfeni proyedl pam6tkoTf referát AÓ záaah k zaataveni dalií nef6douo1 činnosti. LIT:
Z6pia čj. 9210/78 , 8707/78. IOMEHTÁJl : Pfe• úailoTnou anabu viech zúěaatněnfoh ae neleg6lní ěinnoat p. Houzima do r. 1980 nepodafilo zaataTit •
• 1979 - OIOL : Záobrann6 akce T eouvialosti • amat,rakfm narušením, pam6tkoT6
ochrana. NÁLEZ: V dubnu 1979 proyedla měfioká akupina AÓ zaměření amatérakfch vfkop6 p.
Houzima z r . 1978 a z6roveň proTedla zaměfeni jádra hradu. R6TltiTnioi hradu v pr6b6hu
1,ta 1979 několikrét upozornili Ad na pokračování nelegálních amat6r•kfoh TfkopO. Pa•6tkoTf refer6t AÓ na Jejich základ6 zopakoTal d4razněJi1 formou 't"fzvu k paaétkovf ocbra.oi lokality. LIT : Z 2564/79. ryj6dfeni 6029/79, 6541/79. IOIIERTÁA: Vfzyy k oobrani
lokality •lak nepfinealy f6douo1 vfaledek.
T.Durdik
255. OSOBOVY, ••

Kičin,

okr. llatoTy

1979 - KULT : Neurčena. ~OK: Jihovfohodně od oaady na prav6• bfehu potoka; ZM
22-131 : 65-50-38 11111 od v, 126~115-106 11111 od J s. a. ; atar6 lea. oddělení 19 . OIOL : Pr Ozkum 2. 8. 1979 apolečně • l.~krébkem. NÁLEZ : Rffoviltě zlata Je T podatati t r oJúhel ni koTého tvaru o etranách 700 m (podél potoka), 500 a 400 m; etfed lokality p fi blifn ň
1 km j ihovýchodně od kaple v Osobovech. Pl ocha je hustě pokryta eejpy , vesměs neporuěe nými a velkých rozmě r~ (rozdíly mezi temeny hald a jamami 3- 4 m) a mí ~ty j ~ou patrné
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•topy rfh, jimif byla pfiYáděna voda k promýváni. LIT: Z čj. 371/ 79. KOMENTÁff : V piakovně na levém bfehu potoka pfi východním konci rýfoviětě (nad odbočkou cesty do Oaobov
od ailnice Žinkovy - Partolti ce/Petrovtco-Diluky) byl údajně nalezen soubor stfedov6k6
keramiky a felezný nOf ; profily souěasu, s t erilní.
A.Benell
256. OSVRAČfN hrad. okr . Domaflice

~ 1978 - ~ULT: Stfedověk. LOK : Zbytky hradu Oa•raěina. OKOL : Povrchovf prdzkum
1.12.1978. NÁLEZ : Hrad Oevraěin ptedatavuje dvojdílnou dispozici s homolovitým jádrem
beze at op zhtavby. Rod Ui t lu pouze nároU, ztejmě p,4rk6n0Té, hradby. Dlouhé obdélné
pfedhradí opevňuje val a pfíkop , pfípadné objekty v pfedpolí jsou zdevastov6ny aade•.Z.
Proch6zka proTedl terénní náčrt lokality. měfený páamem, který byl revidoTán.LIT: Z ěJ.
8944/78.
'
1979 - OKOL : Pokra ěoT ání povrchového prOzkumu hradu. NÁLEZ : Vzhledem k tomu. fe

ae ani pfi opakovaných pokus ech o povrchové sběry nepodařilo nalézt fádnou keramiku,byly v proatoru nad zachovaným nárofim parkánové hradby provedeny dva zjiě{ovaci vrypy,
kafdf o ploAe 0,25 ~ 2 • Oba zaohytily výrazné spáleniště• 111Dofstvím mazanice, cihlami a
dlafdicemi . Nalezenou keramiku (atypické stfepy, zlomky kachlO s pravoúhlým ústím) lze
datovat do
15. atoleti. ULOt : A~ ČSAV prac. Praha . Llr: Z ěj. 3382/ 79.

1,. -

T.Durdik - Z.Procházka
f>

25 7. OTROČÍ~VE S, okr . Beroun

1979 - KULT : Novověk, LOK: ep. 18 na n6Tsi. ě.kat. 34/1; ZM 12-322 Hudlice: 30
m od V a 95 111111 od J a.ě. OKOL : Zjištěno pfi de~olici. NÁLEZ: Amatér•kf apolupracoTník

pfedal do muzea soubor stfepO,nalezenfch pfi demolici atariího Tenkovského •taveni. la
bylo zjištěno, že nyní demolované stavení bylo postaveno na místě starlf stavby.
z nit se zachovalo 90- 120 cm základoyého zdiva. Demolice obnažila prolil• černočerve
nou intenzivně propálenou vratYou, 5 cm silnou. Podle okolnosti je zfejmé, fe k prop6len1 doělo až po zániku stavby . Vedle keramiky nalezeny zlomky železných pfedmět6 a kosti. Keramika datuje celý objekt rámcově do 16.-17. století. ULOf: OK Beroun, pfir. ě.
místě

397/ 79, 446/79.

V.Matoušek
t 258. PACELICE, o. ~kvořetice, okr. Strakonice
1978 - KULT : Neurčena. LOK : Louka jižně a Jihovýchodně od Velkého Dráfského rybníka, po obou stranách silnice z Pacelic do Blatné, ppč. 229, 231/1, 263/1. OKOL: Pr6~
zkum 6.5 . 1978. NÁLEZ : Nízké porušené sejpy na ploše asi 200 x 300 m. LIT : J.Kratoohvíl,
Topografická mineralogie Čech , díl v. 79; J.Michálek, J.Frohlich. Archeologické paaltky ••• , 1979, 61.

J.Michálek
~

PAJREK hrad viz NfRSKO, okr. Klatovy
..... '--

....

f 259. PARAČOV, okr. Strakonice

1978 - a) KULT: 1 šU, viz 1-2. OKOL : PrOzkum
verně od kostel~ v obci, na
B.Dubekým nen:f již v ter énu

pozdní d. halětateká, 2 - slovanská. LOK : Mohylová pohfebi18.3.1978. NÁLEZ: 1."_lfávrší Oupefová (~peřová), ca 750 m sebývalých polích p. Filipa, Jiříka a fuky. Mohyla prokopan6
patrna. 2. "Tra['Na homolkách, c a 1500 m východně od kostela
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• oboi . Mohyly byly zničeny rozvezením koncem ainu16ho atoletí. ULOŽ: 1) M Piaek,inY,6,
83 - 84; K Voly••• LIT : 1) 8.Dubakf, Pravik Jifnich Čech, 19(9, 261; 2) tff 1 0.0. 1 56(,
615: J . Mioh61ek, J . Frohlich, Aroheologiek6 pea61ty •••• 1979, 34 .
~ b) KULT! StfedoYik, D0YOY6t. LOI: Viz 1 - 3. OIOL: Regiatrao• nAleza I btya1,
lkelai abtrty. J{LEZ: 1. 25 1loůO z6aobnio • hrnoO, zdobenfoh Yl'fPY, , zloaky YJp6lea,
blíny (mazanioo), StfedoYlk - 13. •teletí . Nalezeno JiboYfohodni od oboe Y trati •o wba•, kde B,Dub•kt zJiatil •idliltl (B.Dubakf, Pfedhiatorio Stratoaiota, 1921, 37). a.
lfoaadlo zo flutoba•d•h• p•zourtn, d. 28 - · MoYoYlt. Maleze•• Y okolí oboe. 3. Zlo„t
1deboa,ho taohlo. StfedoTAk. Vykop6.Do aai Y r. 1968 Y čp, 34 y oboi. ULOŽ: 1-2 M Strateaioe (1-iaY.6 . 709, 2-in•.č. 710): 3 - bty. lkola Para6oY.
J.Froblioh - J.Kioh6lot
, 260. PEKLA,• • CoretYioo, okr. SYitayY

•

'

1978 • IULT:_Jlozol_it, . lufioU __.tfedoYlk, DOYOYU. LOl: Ital. 1: !fH8_!_!Z~_padai
••ah Z6hofanak6ho to oo, paro. a. 1276· nal. la : 50-100 • od nal. 1 •everním •měr•••
paro.č. 1276; aal. lb: 200 • Jitn6 od nal. 1. parc. č. __!~4! _
a_!-242; nal. 2: pole ,parc~
.!f0/3-4; nal. 3: parc • ..Č• 739/ 19, JihoYfchodn6 od kraYína; nal. 4: oa 300 • od nal. 3,
•• paro. 6. 740/1; nal. 5 : z6padn6 od o•ady Pekla, na hranioioh kat. Pekla a Horky, aa
paro. 6. ~ŤšG/l~-~96/1, 797 a 831/ 1-2. OKOL : Syateaatiok6 aběry na Jafe 1978. BÁLEZ:Bal,
1 - nalezeno mezolitiok6 pazourkoY6 Akrabadlo a atfedoY6kf atfep. Mal. la - zJiAtAny r•
oontni atfepy • oJedinAlf keraaiokf . zloaek z rozhraní 13/14. atol. Mal. lb - ojedinll'
zlollky keraaiky z 13.-14. atol. Bal. 2 - nalezeny attopy z obdobi popeln. peli, patral
laliok,. lal. 3 • •blrea ziak6aJ 3 óltlpy z tYarcitu a pazeurku, n•J•píi• aezelitiok6,
lal, 4 - aalezea alabl patiaoYuf pazourkoYf 6lt•p, aezelit . Mal. 5 - prGzkuaea zJiltl.., aaoru6 praTidela6 •bJekty, lttor, yYtY6fely 2 fadJ. Ba poYrohu nalez••• korallika,datoyaa6 de 15,-18. •t•l. Jde praYdlpedobaA o zaniklou yeaatoi uliooYit6ho typu, dl, 400• 450 •· la z6padnia okraji aaleziltl, na paro. 6. 796/1 aalez•• lufioltf attep. ULOf: •
Rradeo lr6loY6. LIT: ZpraYodaJ IIIYČ y Hradci Kr6loY6 VI, 1. 1979, 8-7.

&

201 . PETROHRAD, okr. Louny
• 1978 -

•>

KOLT: MohyloT6, att. d. ~roazo•6, halltat•t,. LOI: Hradiltl •v1a1 be-

ra•: are,1 RudoltoYJ 111•li•ny. OIOL: Pr6zltua dae 8.9.1978, na z,ktadl hUlní A.

BHele

e éd•Ja• naruloYhí lokality noza,-,..1 o•obaai. IÁLEZ: Ba hradilti atopJ naruleni ••zJiltlny. Jeclaa z halltatatfoh aohyl za plote• 111•liTay zay6feaa akl6dtou ... ti. LIT: Z
6J. 490/TI Koat. KOKEBTÁA : Popia hradiltl y BZ ~j. 383/78 Koat (D.louteokf}.

z.sart
~

b) IULT: StfodeYlt. LOI: Zfioeniny hradu Petrohrad. OIOL: PoYrchoTf pr6zku• dae
5.8.1978. KÍLEZ: Zfíoeniny hradu Petrohrad byly Yelai těfoe poAkozeny Jednak pfi •t•t••bl barokní oentr,lni kaple I jednak pfi Tf•taybl roaaatick6 zfíoeniny • 19. atolet1.Patra6 je a,at obYodoY6ho opeYnlni • okrouhlou Y6fí na aejohr6.D6n1Jli• lliatl a drobnou
!tYerhrannou baltou •e zaobleafmi n6rotiai. Hrad Y ••simAlni afte yYufiYal členit6ho
etalnibe pedlofi, 66at zdiY •• zeohoYala Y proatoru pod romantickou zfioeaiaou, kde
zf•J•I •t6yala nijak,, lt obYodoY6 fortifikaci pfilofea,, budoYa. Ve Yleatnfa J6dfe Je
patrna pouze 6,•t obd6la6 ataYby, 66eteča6 pfekryt, ter6nní 6praYou, aouYiaojíci • •t•taY~ou kaple. Sblrea byl zíakb 1MDA1 aoubor keraaiky. datoYatela6 pfoy6fa6 de 15.•tolotí. ULOf : A~ ČSAV prao. Praha.
T.Durdík
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262. PfSEK, okr. Písek

,

1977 - a) IULT: Pravlk bez blitliho určeni. LOI : Pole •ezi leeni• hfbitevea •
etanio1 P1eek - miato, tianl nad novi budovanou eilaici do T6bora. OIOL: Pen-ohovf ebir autora zpr6vy 22.3.1977. ~ÍLEZ: Kamennf lt1panf artefakt (edltipek). ULOf:A~
ČSAV prao. Praha.
b) KULT : Mezolit(?), novovik. LOI: M6vrli jifni od leea Hfeb1ěek nad leyta bf„
h•• ~ta'!!, aeverni od měeta. OKOL: Povrohovt eblr ~utora zpr6vy . -~ h 1965-1978. KÁLEZ: Pfi vrcholu n6vrl1(vfchodni od neJvyil1ho bodu) na ppě. 453/2, ca 150 m jitnl od
leaa Hfebiěek a 350 m od lev6ho bfehu Otavy nalezeno ve dvou ebirech 5 kusO ět1pan6 industrie . Na evabu 250 m Jihovfchodni odtud dalěi 2 artefakty, 300 • Jihoz6padně 1 artefakt. V oe16m proetoru nalezeno d6le 5 novověkfch pazourkovfcb kfeaadel a 2 drobn6 etf1bra6 mince z r. 1630 a 1704. ULOŽ: Industrie a křeaadla - A6 ČSAV prac. Praha; mince - u autora. KOMENTÁ.it : 600 m jifně od lokality na návrěi je nad •kalami pfi Otavl aladopaleolitioká a mezolitiok6 atanice (viz BZO 1968, 97, č. 172 t).
feleznični

J.Frohlich
1978 - a) KULT : Uladěi až pozdní doba bronzová. LOK: Pole p~d Hfebičkem, ppč.
J!I~; ZJ! 22-411 Písek: 40 mm od V a 164 mm od S e.č. OKOL: Sběr, pfedé.no 30.9.1978. NÁLEZ: Zlomky keramiky. ULOŽ : AÚ ČSAV exp. Plzeň, č. pf. 93/ 78. LIT: Z čj. 535/78 Plzeň.
P.Braun - J.Frohlioh
~ b) KULT : Stfedověk. LOK :~ Svato~ro.J.!ck~ul.
od býv. obil. mlfnem "Drátovna".
OKOL : Záchranný výzkum A6 ČSAV ve spolupráci s Okresním muzeem v Pisku. NÍLEZ:Pfi úpravách a výstavbě levého břehu Otavy v uvedeném prostoru nalezli pod ětěrkovitfm náplavem
epolupracovnici A~ J.Kurz a J.Frohlich rozlomené mlecí kameny. Soustředné žlábky na mlecích stranách prokazovaly, že pocházejí ze zlatorudného mlýna. V ,rýze pro nábfežni zea
bylo současně objeveno pod jiloTito-bahnitou vrstvou seskupeni dřevěnfoh kOld, souvisejících se stfedověkým mlýnem a jezem. Při nich nalezeny další zlomky příznačných mlecích kamend, úlomky žilného křemene obsahujícího zlato, Jenf byl rozemílán, a keramika
ze 2. polev. 14. až prvé polov . 15. atol. Z téhož prostoru pochází ložisková pánev,kterou tvofí opraco~aný žuloTý kámen, do něhof je vykroužena civkovit6 prohlubeň. Vznikla
otáčením dolního ukončeni vertikálního hřídele, kterf procházel dolním mlecím kamenem
(ležákem) a uváděl v pohyb horní kámen (běhoun). Z železných předmětO tam nalezených je
to zejm . středověká ěiroká sekera, motyka; pozoruhodná Je dřevěná palice datovatelná do
14. -15. stol. Zkoumant proetor jsme rozěifili k západu pod bfT. dvorek. Tam ve vzd6leno•ti 10,5 m od zmíněné fady k010 ~e hl. téměf 2 m pod naplavenými vrstvami jsme odkryli dvě dokonale zachovalé klády, položené těsně za sebou T celkové délce 25,5 m. Jimi
procházely hranolovité otvory, T nichž se zachovaly zbytky dubových kdld. V kládách byly jeAti sedlovité zářezy a proti nim ve vzdál. ca 140 cm po Jednom kdlu. Nad kdly byly
jeAtě značně zetlelé trámy. POvodně byly připevněny na kdly a zasazeny do sedel na kládě. TTořily podklad pro dřevěnou podlahu mlýna. Zlomky keramiky a dlaždice nalezené u
obou klád a k010 se hlásí rovněž do zmíněného údobí středověku. Asi 20 • po proudu od
zkoumaného prostoru jsme zjistili sidliětni vrstvu,obsahujíoi zlomky •tfedověkýob n6dob
• nápisy (analogie keramiky ze Sezimova 6sti). Zbytky druhého zlatorudného mlýna, objevené vfzkumem v •Drátovně" u Písku Jsou asi o 100 let mladší net úpravna zlaté rudy prozkouaan6 na staveništi ěiatioi stanice T r. 1987 (J.Kudrnáě-V.Huml, AR XXI 1969,37-42).
Z mlecích kamenO d6 vybudovat MěstNV na nábfeti T místě vfzkuau okraenou atalku • vyevětlujicim textem. Pfi•pěje k rozliteni historicky vtznamnýoh objettd, souatfedlnfch
ve městě podél Otavy, jako je zejm. nedaleký nejatarAí kamennt most ve střední Evropě,
bfv. kr6lovakf hrad - nyní muzeum se atálou ezpozicí "Zlato na Písecku" - a pietní park
- Památník měata Písku. ULOŽ: U Písek. LIT : J.Kudrnáč, % čj. 7042/72; týf, St ředověké
zlatorudné mlfny v Písku, Rudé právo z 1.7.1978.
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~ 1978-1979 - KULT: Stfe~oT6k, novovik. LOK: Ji!ní kfídlo hradu v ~udoTi ~. 113.
O~OL: Pfi Jedntní TOU T Píaku 26.10.1978 J••• •i poTliml atavebnioh ópraT T pfizeai
r.ain6n,ho deau, o něaf J• za6mo, fe J•ou v ně• zaohovAny zbytky jif. kfidla hradu. Prohlídkou jeem •hledal . fo byla odkryta a Jeou naruiovAna zdiva z 13. - 19. atol. Ra nutnoet Jejich prozkoua6n1 a dokumentace jaem upozornil pracovníky muzea a pfedatavitele
Mietlff. Na podkladě uveden6ho Jedn,ní uekutečnily tam z6chrannt vfzkum ( od liatopadu
1978 do dubna 1979) odb. praoonioe piseck6ho muzea E.KoppovA a J.foepílilov6.NÁLEZ: Te
vfohodní č6ati budovy odkryta zea - hradba, aměfujíoi od severu k Jihu. Je patrně z doby Tfstavby hradu. Pravděpodobně mladií Je kamenný pilif k ní pfistavěnf. Na zmíněnou
zea a k ni poataveny aai T prOběhu 16.-19. etol. dalli zdi z kamenft a cihel. Do niob by.
ly zazd6ny Jako stavební materiál kamenné gotické architektonické články a kameny••
znaataai. Dokufflentaci kamennfoh značek provedl J.Frohlich (Z čj. 719/79). Ve atfedni
č6eti zkouaaného proetoru byly odkryty 2 velké, dokonale otesané kamenné hranoly,zbytek
eiln6 zdi (anad z věto), pozOatatky cihlového aklepa, patrně ze 17. stol., a nad nim 5
podlah. RoTněl dokumentov6no bylo gotické zdivo východně od prostoru býT. kaple.Zam6feni prftběhu odkrytých zdi provedla měfioká skupina AÓ do plánu 1:50. Do plénu 1 : 100 byly
vyznačeny nejen zdi objeTené T r. 1978-79, ale i objekty odkryté na hradním nádvotí pfi
vfzkumu T 1. 1968-69. Fotografickou dokumentaci pofídila A.HavránkoTA z piaockého auzoL
Rogativy Jaou T arohiTu AÓ a M Piaek. Odkryt6 zdiTa •i prohlédla komise (dr.J.Muk,dr.J.
ludrn6č, dr. T.Durdik, dr. J.Kuthan, dr. E.KoppoTá a dr. J.Poepililová); posuzovala
chronologii zdi a návaznost Jed.notlivfch stavebních fází. Pfitomní konstatovali dOletitoet proTedeného vfzku11U, kterf doplnil poznáni o počátcích a výToji hradu, a dále zdOTodnili pofadavek zaméfit celt pfedpokl6danf pOvodni rozaah hradu. Zápie o komiei roTal! uT6dí pofadaTek památkoTé ochrany bfv. prostoru hradu. Proto AÓ zaslal odboru kultury Olff v Pietu dne 25.4.1979 podrobný n6vrh (čj. 2386/79) na vyhl6ěení ochranného p6•
aa pro are,1 stfedoTěkého hradu T Pieku (obr. 10). V ochranném pásmu nabudou bez vyj6dfeni AÓ ČSAV proT6dény demolice, pfestavby a výkopy. Pfed jejich zahájením Je nutno
pfedea zajistit archeoiogickf vfzkum a dokumentaci uod zemi skrytých památek jako i nadpoTrehovfch zdí. ULOŽ : OU Písek. LIT: 'N'l pfipravuje referent a vedoucí Tfzkumu.
J.Kudrnáč

1979 - a) KULT : Mezolit. LOK: .P~le ae~rně od města a Jižně ,d lesa Hfeb16ek.
OKOL: Povrcho~é sběry autora zprávy v r. 1979. ffÁLEZ : Na zn6mé lokalitě (Tiz BZO 1976-1977) nalezeno: a) Pfi vrcholu n6Trěi na ppč. 453/2 Jádro ze ěedého ailexu, d. 30 mm.
\) Na svahu 300 m Jihoz6padně odtud, na ppč. 483 T trati Had kraTinem, těsně vlevo od
cesty na Hfebfček pOlkruhoTité ikrabadlo ze Aedého eilexu • kOrou, d. 26 nn. Ra téfo
parcele zlomky praTěké keraaiky. ULOf: AÓ ČSAV prao. Praha. LIT: BZO 1976-1977.
J.Frohlich
~ b) KULT : StfedoTěk. LOK: StaTeniětě obchodního domu Luna na rohu Jungmannovy
ulice a LeninoTa n6měat1 (parcely domO čp. 22-25). OKOL: Z6chrannt vfzkum autorO T pr~
blbu r. 1979. NÁLEZ: V do•I čp. 22 zjiltěn reneaančni aklep •portálem.Za čp. 23 prozkouaha etudna, 3,5 • hluboká. T Její vfplni byly keramické n6lezy od 13. století at
20. století. Jelikof nejaladlí pfedměty byly i pfi dně, Její datoT6n1 Je nemotné. la
čp. 22 prozkoumAn č6stečně porulenf objekt, kterf lze interpretoTat nejspiie Jako Jímku. V Jeho Tfplai keramika 13. století. Za čp. 26 nalezen zlomek nepol6Tan6ho kachle•
rytifem na koni, pfipravenfa k turnaji. ULOf : M Písek, pf.č. 320-321/79. LIT: .N'Z AO
ČSAV prao. Praha.

J.Frohlioh • E.loppov6
c) KULT : KoTověk. LOK : B alá R báfská ulice na pravém bfehu Otavy, mezi etartm a noTfm mostem, za zbouraným čp. 36. OKOL : Z6chrannt výzkum autora zpráTJ na Jste
1979. NÁLEZ: Pfi bagrov6n1 zničena odpadová hrnčifaká jáma z 18. etoletí. Jáma asi 2 m
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6ir•k' byla naplaěn, hliněnými zlomky hrneO,misek,talitů, trojnožek s dutými rukojelmi,
pekliček, kaohlO, forem na b,bovku atp. Větěina keramiky
je nepolévan,, haědočervea6be
~ovrehu. ULOf: U autora zpr,vy (výběr a,lezO). LIT : J.Froblicb, Archeologický ptispěvak
k dějin,m Pisku, Výběr, České Budějovice, v tisku,
J.Frihlich
263. PLZEf ( - OOUBHAVKA, okr . Plzeň-město
1978- 1979 - KULT: Pravěk bez bližAiho určeni,knovizak,, attedevěk. LOK: 1) Pele
preti Peeihr,dku (ppč. 2(29, k. ú. Doubravka); 2) pole k železniční trati (ppč. 2(32):
3) louka nad petekee a 1,vkou (ppč. 2(18,2(17, 2(15 ?), OKOL: Sběry spelupraeovnika expezitury St.Lufta z Plzaě, pted,no. NÁLEZ: Štipan, industrie, keramika, mazanice. ULOf :
A0 ČSAV exp. Plzea, pt.č. P 88/78-1 at -3; P 10/79. LIT: Z čj. 680/78 a 650/7 9 Plz.ň .
A.Beaeš
~

26(, PODBOWY, okr. Louny

1979 - KULT: a) vypiohan,; b) únětiok•: c) timsk,(?). LOK : Severevtehodní okraj
ebae,mezi silnici aa fat,c a DelAneakfm potokem (•u teletníku•); ZM 12-11 1ateo: 1(3 11111
ed Z a (9 mm ed J s.č. OKOL: Pevrcbový prOzkum 5.(.1979, ZwcbrannA ak•• 9. - 12.(.1979,
NÁLEZ : Pfi povrchovém prOzkumu bylo zjištěno narušení 26 pravěkfcb objektO vybloubeaeu
kanalizačai rfbau . Pekud to situacv umožĎovala,byly prokopAny zachované zbytky objektO,
ve zbývajfoioh případech bylo nutno se omezit na jejich vzorkovini. a) Ptev,tn, větěiaa
zachycenfoh aidlištnfeh objektO včetně kOlového domu je neolitiokfch, tadu z nich lze
datevat do období kultury s vypíchanou keramikou.b) Onětické kultute ••leží a sídlištní
objekt~. z aichž jeden bylo motno pouze vzorkovat. c) t,rovf hrob, patrat při prOzkumu
ve stěně vfkopu,byl pted započet!m vfzkumu zcela zničea.Ve vyházené hliaě byly aalezeny
zbytky sp6lenteh lidských kesti, z urny zňstal zachov,a jen zlomek stěny. ULOt: AO esAV
exp.Most. LIT : Z čj. 218/79 Most: KOMEMTÁA: Lokalita zjištěna v rAmci ayatematieky pr•v 6d ňat eh povrchevýeh prOzkumň.
I.Rada
•, 265. POOORAD1, o. Kopaniny, okr. Cheb
1979 - KULT: Středověk. LOK: Hrad Neuberg 3,5 km aeverně oi Aše, na skAle nai
levým břehem Ašsk6ho potoka . SMO 8-0 Aě: 225 mm od Z a 1,5 1a1 of S s.č. OKOL : Výzkum
referenta a. - 13 . 7.1979. JiÁLEZ: Sonda 1/79 jihovfchodaě od věže na z,kladovou ap6ru obvodové hradby do hl. 280 cm. Spodní kulturní vrstva sledevala nerovn6 skalnat6 podloži
a obsahovala keramiku 13.stoleti a felezn6 hroty ěipO. Sanda 2/79 sevoroz6padně od věže
edkryla zéklad kamellJlé budevy, x ( m pod vchodem do věfe.Joji podlaha byla zaaekha de
ak,ly a zarovn6na tluttm jílem, v němž byly zlomky kameniaovfeb nidob, Y zAsypu velké
množství keramiky 1(.- 17. stol. Tato budove byla postavena patrně por. 1395 a zbetenR
r . 16(7. ULOf : M Cheb. LIT : Bernau, B. (1896): eechy X, (Krušné Hory a Poobti), 86. BZO
197.~, 138.
P . Šebesta
,,. 266. PO~IU. o. Vysok, Peo, okr. Chomutov
1978 - KULT: Štitarsk,, hradištní, středověk. LOK: Horské sedlo pod jihovýchod afm svahem kopce JedlovA, 625 af 6(8 m n.m. OKOL: Dokončeni ovětovaciho výzkumu, zača 
t6ho • roce 1969, 20,Vl. až 22.x. 1978. NÁLEZ: Štítarské, hrartištni a stfedov~ké horskf
efdliAt~ bylo v ter~nu dostatečnň ovř.řano sběry a výkopy v p ře dchozích l~tech. V tomto
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roo• jh• •• aeuatf•d1li na zjtitini charakteru opeTnini, zaoheTal,ho na jifni a •tohef.
ai atrani. Byly pro•edeny 3 prňtepy ••l••· Prňkop I•• •fohedni ě6ati u o••ty, 700x2,o
oa, edtryt atlnf kam•nnt val• tloul!oe 120 af 150 c•. ktert naaed6 pfi•• na roatl••
yratTu. PrOkep II T jitni ě6ati, 800 x 300 o•, • ka•enn6m z6Talu a pod nim nalezeao
t6 1111otat•i ltitarakfoh •tfepO. PrOkop III•• uk6zal 117lnf. kameny praTd6podobn6 •padly
z TJliioh poleh, mezi nimi několik pozdni atfedoTikfoh a ětitar1kfob atfepO. V centru
•fzkuau z roku 1974 byly leto• odkryty dalli 3 ohaty •••Iného pOdory•u, • bohatta ltitar•kfll aat,ri,l••· T ohati č. 3/ 78 •••io nalezen br•nzovf praten a felezn6 dl6tte, patrni •tf•doT6k6. ULOŽ: AÓ CsAV, exp . Moat, nezpracoTúo, b•z ě.pf. LIT: Hl6Aeni ěj.(0~/
78, BZO 1968 , 64-5, č . 114. KOMENTÁA : Vfzku• T roce 1978 uzavfen, T roce 1980 domifen
prObih •alu.

••l-

D.Koute okf

&267.

PODLESICE, o. Velit6 Vea, okr. ChomutoT

1978 - a) KULT:i Line6rn1, únětick6, hradiětni. LOK : Pravf bfeh bezejmenn6ho pfitetu Leakovat6ho potoka, 1everoz,padně od osady, ZM 12-11 fateo : 2 1111 od Z a 160 ni od
J a.č. OKOL: Prňzku• a •běr 23.2. a 29.3.1978 na z,kladi hláěeni a . Richtery.NÁLEZ: Pfi
hl•ubeni ail6fn1 jáwy dollo k porul•ni kult. vretvy, obaahujici zlomky line6rn1,dnitiek6 a hradiltni kera•iky a zvif. kosti. ULOf: AO ČSAV exp. Most, č,pf. 58/ 78. LIT: Z čj.
171/78 a 1211/78 Most. lOKENTÁft : Nálezy souTisí • polykulturním naleziitěm, na n6at
provedl v r. 1972 z6chr. akci z.smrt (NZ 301 A,B/79 Moat).
b) XULT:-0Vypiohan6, knovizakA. LOK: Pole eeverni od ailnioe z Podleaic do Vitěic, ZM 12-11 fatec: 25
od Z a 157 llllll od J •·•· OKOL: PoTroheTt prOzkua 29.3.1978,
z,ohr. akce 5.4.1978. KÁLEZ: Pfi hloubeni melioračních rfh došlo k naruěeni 2 •bjektft:
vypiohan6 k.: zbytek eidl. j6my • keram. zlomky. lnovizek6 k.: ě6stečn6 prokopán a n•rkov6n aidl. objekt, zisk6na keramika a zyff. koeti. ULOŽ: A~ ČS AV exp. Moat,č.pf.59/T8;
80/78. LIT: Z ěj. 1212/78 Uoat. KOMENTÁd : Lokalita zjištěna v r6mci systematictfeb peTrchoTých prOzku•O v oblasti Pětipeaké hnědouhelné pánTe.

„

I.Rada
~ 268. PODRAfKICE, o. HerleTekf Tfn, ekr. Doaaflioe

1918-1979 - KULT: MohyloT6 atf. d. bronz. LOl: locoaroTakf lea. OICL: Syatoutiokf vfzku•. NÁLEZ: 1978. Mohyla 38 byla pravidelně kruhovitá o prOm. 12 • T. 0,90 •i
Její TDitfni preator uzavíral krubovf kamenný věnec af 1 • ěirokt o pr~a. 9 • při vn6j11a ob•odu. Ka Těncové kameny navazoTal na vtehodni straně kamennf pl6i! aa6rea ke
atfedu mohyly asi T litoe 5 m. Pod nim byl nad pňvodni úrovni ulofen zcela ztr6venf
koetroTf pohfeb, orientovant SV-JZ, vymezený ze věech stran kamenntm obvode•• d6lce
1,90 •• Z kostry &ňatal zachovin jen negativní oti•k obou ěeli•ti •• zuby,Jejichf aklobyla prosycena z•l•nou měděnkou. V miateoh hlavy byly totit poloteny dTI dlouh6
peěetitkoTitě jehlice, dTa n6ramky tyčiakoTité a v6tli bronzov6 apir,1a. POTodni u nehou byly poetaTeny dTI nádeby • mezi nimi mal, bronzoTA epir6lka, patrně záTěená.Z aiat
pfedpokl6dané koatry byly vybrány vzorky na P2o5 na potvrzeni doaninky o ulofeni oel6ho
neap6len6ho těla. V• vnitfnia proatoru aohyly, Tymezeaém kamennfm vine••• byly vybude••ny dvi kaaenné, pravidelně elipeovité ata•by, jejich! boční atěny •• jeTily Jako na
•ucho tladen6 zídky. S•verni ata•ba byla zfejmě dedatečai pfiatavina, prot•f• její z,tladové kaaeay začínaly nad úrovni, téměf o 0,30 • Tfle nef zěkladoTé kameny oentr6la1
•tavby, zapuštěn6 do pOTodni úrovně. Ve •vrchní vratTě seTerni atavby, u •fehodni kratií et6ny nalezena dlouhá pečetitkovitA jehlice, nňf (nebo arp ?) a na něm atála ainiaturni nádobka. Aei uprostfed delli osy stavby nalezeny zlo•ky z aenAi n4dobky, zdoh•n6
feb~íčkovtttm ornamentem• u zApadni kratAi stěny stavby v~lěi Motet•i zlomkO z blif.e

iiaa
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neurčené

nidoby a zpatinované drobné zloaky neurčitelného bronzov6ho ptedm6tu. Sp61ené
ani neap6lené koati nenalezeny. V centr61ní kamenné atavb6, nad nejspodněji{ vratTeu kaaenň, zahloubenou do podloti, ae při severoz6p. obvodu aale1ly 4 n6doby, p0Tedn6 ••• postavené , které zdeformoval tlak horních kamennfch TrateT. Byl to dtb6nek • ry•okfwt hrdlem a uchem, velká miaa na notce, amfora na nofoe, vAeohny bohatě zdobené a ainiaturni
kulovité nádobka nezdoben,. Ve stejné vratvi, ale na východní straně centr,lní atavby
lefela rozdrceni bronzová apir6lka. Nikde mezi kameny nenalezeny t6dné stopy lidakých
pozňatatkO ani v otiscích. 1979. Mohyla 23, o prňm. 10 a v. 0,90 m Měla hlin6nt pláěl,
který pokrfval attedovou kamennou konstrukci, pravideln6 elipaovitou o delěí ose 4 •,
skládanou z velkých, na kratěi atranu ěikmo ke středu atavěnfch kamenO. Tuto konstrukci
obt6čel ve vzdálenosti 0,50 - 0,80 m pravideln6 kruhový kamenný věnec o prňm. 8 m. Již
pOvodně byl pteruěen na východní straně, kudy patrně vedl vchod do vnitřního prostoru.
Kameny centrální konstrukce byly spíše vňtěí a pevně skládané tak, že mezi nimi témět
chyběla hlína. Pfi rozebíráni se uvnitř ptiAlo na bronzovou jehlici, dva kroužky, patrně z pratenO a na zlomky zdobené nádobky. Na severní• obvodu mohyly mezi v~ncovýllli kameny ležel bronzový tyčinkovitý náramek. Nepřišlo se na tělesné pozůstatky v žádné podobě. Mohyla 24, v blízkosti předešlé, měřila v prOm. 11 m a v. asi 0,80 m protože povrch byl silně poěkozen vývraty stromň. Hlinitý násyp zde nekryl žádnou větší kamennou
stavbu ani věnec. Až na úrovni se nacházely pouze ojedinělé kameny, patřící původně nejapiěe ke tfem akupinkém kamen~ T západní, východní a ve sttedni části. U nich nalezena
jen zlomková keramika. V severovýchodní části blíže středu se na úrovni pfiělo na men~í
stojící nádobku s odlomeným hrdlem a ve vzdálenosti asi 2 m od ni směrem k obvodu mohyly ležely na hromádce spálené kosti z lebky a z dlouhých kosti. Mohyla 26, letící západně od předešlých dvou, měla v prňm. 10 m a její výěka byla 1 •· Neměla obvodoTý kamennf
věnec, jen kamennou stavbu, podélně orientovanou V-Z, T západní pOli mohyly. V hlinité•
násypu kolem stavby a mezi kameny, umístěnými nad úrovni ve východní p6li mohyly, nalezeny větší části dvou nádob, část třetí u kamen~ stavby při jižní straně. Pod vrchními
kameny stavby byl nalezen bronzový náramek s rozšířenými konci a o něco hlouběji MalA
zdobená amforka na nožce. Ani v této mohyle nenalezeny žádné stopy tělesných poz0statk6.
ULOŽ : AŮ esAV prac . Praha. LIT : Viz BZO 1976-1977.
E.ČujanovA
f

269. POUEZ1 (MARKL), o. Staré Město pod Landětejnem,okr. Jindfich6T Hradec

1979 - KULT : Střed ověk. LOK: Hradiětě v místě dneění Tai. OKOL : Povrohovf prOzkum 19.9.1979. NÁLEZ : Sběrem na polích napravo od vstupu do opeTněného are6lu byla z1•k6.na pouz& mladší středověká kerami~a. ULOŽ : AÓ esAV prac. Praha. LIT: BZO 1976 - 1977.
T.Durdík
ry

270. POREŠ1N, o. PetroTice, okr. Příbram

1979 - KULT: Středověk. LOK : Pozemky ppč. 58/2 a 60/2 v blízkosti polohy TišoTá
(Tišoveo, Na Tiěovoi). OKOL: Povrchový prOzkum a sběry J.Laudy. NÁLEZ: Keněi keramickf
soubor se rozpadá do tří částí. Nejmladěí, datovatelnou do 16. - 17. stol. tToří několik
zeTnitř glazovaných attepO. Část kolekce reprezentuje b6fná, redukčn6 rypalovan, kera•ika z 15. stol. ZTláětaí pozornoat si zaslouží fragment okraje rendlíku na 8Trcllllí plole
zdobený vleTo ukloněnou hřebenoTou vlnici (obr. 15:7). Podstatnou čAst souboru lze datoTat do 13. století. BarTa se pohybuje od hnědé ptes šedohnědou po šedou u atfepO a ptíměaí tuhy. Střep je měkčeji oxidačně vypálen a většinou makroskopicky ostřen. Z tvarO je
zastoupen hrnec s jednoduěe upravenými okraji (obr. 15:1-6,8) a zásobnice (tuhov6) ae
dvě~• variantami kyjovitě zesíleného okraje (obr. 15 :9,10). Jeden z nich nese radélkova~
nou výzdobu v podobě majuskulního, nejapíěe rotulou psaného, prozatím nečiteln~ho nápisu

I
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( ebr . 15 : 10) . Teat• apOaob vfadoby tuhov6 keraaiky , avl61tl a6aebaie, J• Telai bli&kf
J the6oakta a6l ezft• (napf . Jtndftobfty Hradec) . ULOf : V n6le&oe . l OKEJt!A 1 O•ada J• Y pi•e•foh pr a„aeoh peprv6 pfipea1n6na k r. 1,88 (Preteu• III, ,38 ) , tainlnf areheele1tekf aatort,1 dokl6d6 Její oaidleai Jif ve 13. atoleti.
T. Durdik

I
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211 . POAEŠICE, okr , Pfibraa

1978 - lULT: StfedeYlk. LOI : a) ipfohar pfi 6p. 2 , b) u•edloat a zahrada 6p . lt;
e) pel• pft Jiho&6p. okraji eboe, Jtfni od ailaioe do Bl6boyY Lhoty. Ol OL : PoTroboyt
prOtku• pfi lekalizaoi tvrze. JllEZ: a) Nnodob:f'ai úpraTaai porulen6 patr oY6 ataTeai
ebd6ln6he pOderyau . V pfizeai byl pOvodnl aedlovt getiokf por t 61 a a tfi laoY6 ok6ake, T
patf• na Jibea6padn1 taa6d6 jaou doaud zbytky a~ratit a 6orven6ho aalovhi. Pfe d Ji bo&6padn1 ta•6dou nalezeno nlkolik koraaiokfoh tragaentO a loloznt hfob. 15. - 16. •tel,
b) Pfi prftzkuau byl retereatoTi zap0j6ea keraaiokf aateri61, aalezeat majitel•• ěp. lt
na plelo uaedloati. leramick6 fragmenty redukěni Yfp6lenfoh n6deb, 66ateěn6 zdoben6 ra••ttoTf• keltem, pooh6zej1 z pol. 15. atol. c) Nikolik keraaiokfob tragaentO , nalezonfoh referent•• p~ orbi. loneo 1,. - poě. 15. atol. ULOt : a) , c) u n6lezce, b) A.Jand•reT6, Pefeiioo ěp . 19. lOKENTÁA : POvodni tvrz nebyla lokalizov6na, Špfchar ěp. 2 byl p6vedni obytata ebJektea.
P.Chotibor
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POTENŠTEJJ hrad vit fINIOVY, okr. Plzeň- Jih ~
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272. POTŠTEJN hrad, okr. RyohaeT nad lnifneu

1979 - lULT : StfedeYik. LOl : Zfioeainy bradu Potitejna. OlOL : Let•t poTrohoyt
prftzku• dne 23,8,1979, NÁLEZ: Hrad predilal Yelai alofitt atavebai vfveJ, T J6dfe aaad
lse rezoznat zajiaavou t6zt, datoTatolnou do prT6 poloTiay 1,. •tel, • pal6oea aroat1,• YAtevtttai atavbaai. 1116evea ot6zku vztahu Telai vyap616he pornlteJaak6bo keridoru k
valjiiau epevalai • drobatai koazorvativaiai pravoúbl:f'ai devnitf etaTfaafai baitaai ••·
lze bez Tfzkuau folit.
T, Durdik

1

273. PRAHA 1 - Hrad

~ 1978 - a) KULT: StfadeTik, hradiltaf, LOl: LebkoTiokf pal6e. ()g0L :Z6ohruaf Yfzkua T aouTialoati •• •tavebniai úpraTami, yYt6dant IP e~sR. J!LEZ: Pe celt rok ltT8
pokraěoval roza6hlf z6ohrannf Tfzkum v aklopnioh pre•tor6oh LobkoTtok6bo pal6oo.Byl odkryt VDitfaf lio roahak6 hradby, zpevn6n6 vni dvima pravoúhlfmi v6liceMi, ZJiltla6
•tr atigrat ie doa6bla oa 100 vrstev, od Talov6ho opevDěai praf•k6ho hradu al po heriz••ty z kanoe 13. ateleti. Vo vratT6oh nad valoT:f'a tlle••• byla zjiětiaa •uporpoaioo alkalita objoktG, re•poktuJfoiob hradební uličku, Z vlaataihe Talov6be tll••• •• zaoheTala
66•t • n6kolika vratvaai dfaTlnfoh roětO. Tla•tni ě•l• Talu •klouzlo po ailni aTalit6a
pedloJi; jeho polohu určuji aehutn6 jámy se zaohoTanfmi t6ly, tter6 aloulily k Jehe ukotTeni. Cel6 stratigrafie pfineala velké uof•tvf kYalitniho aroheelogiok6h• aateri6l u, mezi niat ei zaalouti pozorno•ti zloaky •kla, keet6nt •tylu• a dalli, Yfzkua cel6
s t ratigrafie neby l y roce 1978 Joiti ukoněen. ULOf : A0 esAv prao, Praha. LIT:Z ěj.1991/
78, 2650/ 78, 4303/ 78, 5192/78, 5834/ 78. KOKENTÁA : Jedn6 ae o Jednu z nejkvalitn6Jlioh
atratigratii , Jak6 kdy byla na pratetě• hradA zjiitina.
b) KULT : t NoYoYik. LOl : Chodník pfed ohradní zdi Todle ě p. , PralDf moat, OKOL :
Z6ohr annt vfzkua. NÁLEZ : V r. 1978 ae zaěal propadat chodník pfed ohradní zdi Tedlo ob-
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Jektu ěp.4 na Pralai• •oat6 pti Tatupu do Hradu . Aby byla zjilt6na ptičina téte poruchy.
byl praooTniky PSP Tybrh •olaf &6ayp a zjiitina Toln6 •klepni pro atera 0 z ail byl zi•kh rezaAhlf aoubor aroheelegiok6h• •ateri6lu, dateYatela6he do 16.-17 . •teleti.Jde pf&T6fn6 • keraaiku, redukěni p6leneu či glaz~yanou, zjiltiay byly roTnět dfeY6n6 pfeda6ty ,
Z•lAAtni pozornoat ai zaaloutí kTalitni aeubor akla, zacheYan6ho Ye •elkfoh trapeateoh.
pfeTátn6 aAdob a číěi, z nicht aěkteré neaou ma l o•anf dekor. VAeohen aateri61 poch6z1 z
jediné rozba hn6né Tratry, blifěi etratigratick, pezeroThi nebyla aotn6 . ULOt : A~ esAV
prac . Praha. LIT: z ěJ. 5233/80. KOMENT!A : Jako celek pfedataTUJe nahunf ••uber reprezentati•ni Yzorek b6tného hradnihe in•ent6fe z•i n6ného období ,
~ 1979 - KU LT: SttedeTik, hradiAtni. LOK: LobkoYickf pal,c. OKOL: Z6chrannf •ftkUII
y eouYialoati ae sta•ebni~i úpra•ami YJf6dant KP CssR. JÁLEZ : PokraěeYal z6chraruat Tfzkua Te ek lepnioh proaterAcb LobkoTickéhe pal6ce Y eblaeti pretilň fady A Tfkepea aeady
pfi Ynitfnia líci rom6naké hradby. V toato rece byl• rezebr6•• ca 3 • Yratey;atratigratie z de doaéhla 189 TreteY , Rozebraná ě6at profilu ptieluii 13. atoleti. Pr0b6h ata••bnich prací, ktert byl prňb6tn6 aledoy6n, pfineal četné dallí plaatioky zdebené teraketoYé arohitektenické ěl6nky, ptislulíoi pernltejnaké t6zi TfataTby. ULOf : AÓ ČSAV prac.
Praha. LIT : BZO 1976-1977. KOMENTÁA : Vfkop eondy bude dokeněen T rece 1980.

T. Durdík
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1979 - a) KULT: Stte doT6k . LOK: Kar•elitsk6 ul. ěp. 388/ 111, ppě, 285. OKOL : Z6ohrann6 akce pti opraY6 kotelny. NÁLEZ: De pedlahy ketelny (keta 186, 92), 5,07 • pod
•t6Yaj1oi yoz eTkou (kÓta 191,99), hloubena kanalizačaí rfha 2,5 x 0,5 x 1 •· Zaatihla
pedletí tTefea6 ••6tl• béfo•fai JiloYitohlinitfai petfin•kfa~ ••ahoYtai autiai (6reTeĎ
aezachyoena), • ueJspednějAíai č6atai Yfplni dTou ebjekt6 (•idliAtnich jaa ?), z aicht
Jeden• keramickfm materi6le• 11.-12. stel., druhf bez a6Iezň. ULO!: PSSPPOP,pfir.ě.CIV,
1011.ENTÁA: V prestoru remánské osady NeboTidy, T bezpreattední• sousedatTí pezd6JA1he kl6ltera ST.Mátí Magdaleny .
G b) KULT : Středověk. LOK: Hellichova ul. ppě . 1055 a NebeTidak6 ul. ppě. 1056.
OlOL:Zéchranné akce Ye •fkopu pro plyneTod. NÁLEZ : Ve 390 om vyaokém nadlefí (kÓta 190,05
- 186,t•> zjiět6na úroTeň sttedevěkého horizontu (kóta 188,04), jehot peTrchoT6 TrstTa
ebsahevala kompletně rekonstruoyatelnf dtb6n z pol. 14. stel. Ze apodních peloh se nepod aři l• získat žádné datoTatelné artefakty. Podloži, tTotené avětle okroYfmi Jíly, byle
za•tifeno pemooí sondovací tyěe T hl. 390 cm na kÓtě 186,14. ULO!: PSSPPOP, pf.ě. CXVI .
KOMEKTÁA : Znaěn6 mocnost st te doYěkého souTratYí (T,190 ca) aOte aft aouYieleat • terénní
aituaci • bfY. kl6iterní zahradě ••gdalenitek poničené a značně zmenšené běhea husitakfch
Y6lek, T jejímž are6lu byla zjiAloTaci aenda situoYána.
J.DraganeT6

„ 275. PRAHA 1 - Staré

llěate

~ 1978-1979 - a) KULT: StfedoTik. LOK : KenTiktsk6 ul. čp. 291/I. OKOL: PtedatihoTf
ayat Jutický Týzku~. NÁLEZ: Zkeumány 4 &klepni proatory ped &eYerním trakt•• are6lu bfTal6he konTiktu. P4Todn1 úroveň pedloží (kÓta 187,20) zachycena jen• Jediné •í•tnosti,
preto T ní pro•eden ploiný odkryT. Nezastihl oeídlení atarAf net z doby charakterizoTané
keraaikeu s kaliohoTiteu profilací okraje, doprov6zeneu ailnoatěnnými tTary • archaicky
zdufelf• okraje• (neprotlabené ploché okruží). Zásypy nejstarAfch objektO (j6111f T61o••it,he a hruěkeTitého tTaru ; n e jYětli z nich•' oTálné úati Air•ké ca 4 •, hlubeké 1,5 • - espleatační 7) obsahující 111J1ežatTi strusky (ea 5 tun) a peutitfoh dýzen prekazuJi telez6fskou •trobu Y bezproattednim sousedství. ZachoYan6 30 CM yyaoké b~ze nedleti ebaahuje i wpodni partie mladěích obj ektň. Z nich nejvýznamnější Je č6at zahleubenéhe pr•••-
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~hl6bo objektu• k6levou konetrukoí.keraaika • klaeioky sdufelou protilaof okraje,
bor 8 ainoí (Jen 3 6iteln6 - 2. pol. 13. atol.). 6 eeevitfoh z6ulnie a drebnfob bren&evfoh pfedllit6 (rostroulenf poklad 7),eilnoatiuf 1lazovanf etfep aj. Ve tfeoh zbfTaJioíob proetor6oh poloteny Jen zjilloTaof aondy.nebol etarli úroTeň podlahy na kÓti 185,5~
tj. 110 oa J• pod \1roTni 1e•lo1iok6bo podloti. Zaetiteny jen trag•nty •nlfob aaortaieh
ebjekt6. ULOf: PSSPPOP, ptfr.ň. LllXIV. lOIIENTil: Pfedpekl6d6na epojitoet • doklady telez6fek6 vfreby •• aieti Pttl6••k6 ka~le. Vfzkua bude pokraěovat ve dvof• • nepodeklepen6• pffzeai T s6Tieloeti na ~r6b6ha rekonetrukoe.
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• b) lULT1 StfedoTik. LOl: Na Pofiňí 6p. 1054/11. OlOL: Pfi ópraTě ter6nu pre
etaTbu proToznioh budov pro Pratakf pr6ayel •••nt nalezena etudna. NÁLEZ : Studna byla
porulene pfi atavbi dne• jit etojíoího do11U, na jeho zdivu byly J•lt6 zbytky YJZdiai
atudny . Zachyoent zbytek atudny byl pod úrovni z6klad6 atojiciho doau do hloubky 1,5 • ·
Z6eyp obaahoval několik oelfch n6dob (dib6nky, hrnce), fragmenty keramiky a skla• ZTÍ•
teoi koeti. Pfedbětn6 datoT6ni 15. atol. ULOŽ : PSSPPOP.

'4 276. PRAHA 1 - StrahoT

t 1918 - lULT : MladohradiAtni, atfedověk, noTověk. LOl: StrahoTek6 n6dvofí ěp.
132, Paa6tník n6rodního piae11niotTí. Sond6t u severní etěny aeyerní Tite koatela P.Marie, u zanikl6 aeTerni apeidy t6hot kostela. OKOL: Pfedbitnt Tfzku• proT6děnf na t6doat
foditel•tTi PIP T aouTialosti a hydrogeologiokfa vfzkuaea are6lu bfT. kl61tera. 1.TIII.
- 10.XII,1978. NÁLEZ: Sond6t T aíateoh u vfch. z6Tlru ba•iliky P.Marie (S la - o) pfinoala znaloat TfTeje terénu• době od zalotení preMonotr,takého f6doT6ho doau. lroai
dTou horizont6 maltovfoh úprav n6dvofí ve 14. a 15. atol. ae objevily zahloubené objok~
ty 13. •tol. a pffalulnfa keraaiokfa a oateologickfm aateri61••· Vfzkum u severní Tito
baailiky ao zamitil na prozkoua6ní zanikl6 ro•6nak6 kaple, kteri byla k ba•ilioe pfietaTina na pfeloau 12. a 13. atol. laple, zn6ai jif z Tfakuau O.Líbala a A.lubi6ka T
50. 16teoh, je •bdéln6 ataTba, ukončen, na vfchodl pdlkruhoTou ap•idou, č6atečn6 zni6•
aou pfi atavbi budoTy proTiaori6tu z poč. 18. atol. V interiéru kaple bylo aotn6 •l•d•
Tat zbytky p6vodního aouvr•tTi z doby vfataTby baeiliky i kaple. Vně roa6nak6 kaple byl
pedl• oěekáT6ní nalezen hfbitoT z doby trvání f6doTého doau. Vfrazně •• odliioTaly horizonty r6acoTi 12. atol. (někter6 z hrob6 byly poruAeny pti etaTbl kaple) a 13. - 16.
atol, (datoTatelné pouze na ziklad6 •tratigratickýoh pozoroT6ni). l neJvfznamn6Jli•
ebjoTda patfi hroby nejatarAího horizontu, pfedch6zejíoího výatavbu f6dového domu. Podle doproTodnfch n6lez6 J• možné tyto hroby datovat r6mcov6 do 10. •tol. Na z6kladě do.
aaYadních znaloeti tohoto pohfebiit6 J• možn6 zhruba vymezit jeho aeverní a západní
hranioi. Poalodní severní hroby byly nalezeny u travnat6ho oatr6Tku ao sloupea a •oobou
Ecce homo z r. 1627 (a•i 17 m ••••rně od severní kostelní vito), poslední z,padní hreb7
byly uloteny T linii prodlouten6 z6padni st6ny aeverní Těte. Pfedkl61terni pohfobiltl
pokračuje d6le jižně, zachyceny byly hroby T rA•oi aond6že u východního z6Tlru kl6Aterní basiliky. Vfbava byla nalezena pouze u dět•kfch brob6; ilo pfedoTiía o tz•. podunaJakf lperk, nalezeny byl7 ale i dva gombíky (měd6nf pozlaoenf a •tfibrnf), dfoTin6 vid6rko • pleohovtm pláltla, bronzoyé rolničky, telezné noto. Pfi vfzkuau kapl• byl 66•teěnl prozkouatn i zbytek •tfedověkébo z6padníbo pfíataTku a znon byla odkryta zanik16 eeverni apeida baailiky, zn,a6 Již z •fzku11t1 T 50. léteoh. ULOf 1 At ČSAV prao . Praha. LIT: N7. čj. 6834/78, 7923/18, 7924/ 78, 9045/ 78, 7526/78.
~ 1919 - LO~: Zanikl6 kaple u aeTerní Těže (býT. tranaeptu) koetela P.Marie,pro •tor vfchodně od vfoh. z6Těru baailiky, proator pted z6p. pr6čeli• baailiky, u z6pad.
prděolí kaple av. Vori ily, u Tfch. ohradní zdi bfv. kl6Aternfho ho•pod6f•k6ho d•ora.
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OlOL: Druh, t6ze ptedbě!n6ho vfzkumu na !6doat teditelatv1 PNP. HÁLEZ: Dokončeni hloubkového vtzkumu zaniklé kaple z ptelomu 12.-13. atol. a• ti• aouviseJioi z,kladov6 partie vě!e (bývalého tranaeptu) ptinealo předevlím překvapivf objev torza rom6nak6ho ••verozápadního n6roti. atarii •tavby •nad z doby před atavebníai úprav„1 v rooe 1182. V
okolí zaniklé kaple a v jejím interiéru byl dokončen vfzkum č,sti předkláiterního a
kl,Aterniho pohtebiitě, který potvrdil pozorov6ni r. 1978. U vfchodniho z,věru baailiky
byla v r,moi aond,te 1978 dokončena pr,oe na prOzkumu n•J•tarlích kl,~terníoh a pte~kláAternioh horizontO. ~lo ptedevlim o ptedkl6Jtern1 pohtebiltě (kl,iterni pohřby zde
nebyly) a o románskou větev vodovodu, Jeho! zač,tek Je znhf z 50. let, kdy byla odhalena jeho souvialoat • lavatoriem a lichobě!nikovou n6dr!i na rajské• dvoře. V rhlci t~
to sond,te byl proveden hloubkovt výzkum u zaniklé aeverni apaidy. Dalii aondy poloten6
z,padně od baailiky (od prOčeli ke •loupu sv. Korberta z r. 1627) byly negativní,včetni
sondy u aeverniho prOčeli Filoao!ick6ho a,1u a sond u zdiva vybihaJioího od aeveroz,padniho n6roi1 Filoaol. s,1u. Prok6zalo se, ie v těchto miateoh v I.pol. 17. stol ., nejapile za opata Questenberka, doilo k velkfm terénním úprav6a, o nich! hovoří soudobé
Annales praemonetratensea. Tyto úpravy spočívaly v roza6hlém odtěženi veikerfch kulturních vrstev etarAioh ne! 17. ~tol. až na úroveň Jílovcového podlo!i. V z,padni části
velkého ná~voti byly tyto z,sahy neJradikálnějěi. Protože se terén •trahovskéh~ nádvoří
p oměrně prudce svažoval k severovýchodu, nezaaáhly tyto úpravy celé kulturní aouvratví
ji! u kaple av. Vorlily, kde zOatala poslední vrstva klášterních pohřbO, nesoucích jelté stopy mladohradištního ritu. Bohuiel negativní byla sondáž u východního ohradního
z diva bývalého klášterního hospodátakého dvora, kde veškeré starli horizonty zničila
recentní úprava terénu. ULOŽ : AÓ ČSAV prac. Praha. LIT: HZ čj. 7735/ 79.
P.So•er
~

277. PRAHA 1 - Nové MAato
1978 - a )D KULT: Sttedověk. LOK : SpAlenA ulice čp. 73/II - n,rofi ulic Spálené a

Purkyňovy . OKOL: Ptedstihovt vfzkum na atavenilti etanice "H,rodni tfida" na tra•• B
metr a. NÁLEZ : ~lo o jeden z gotickfch domO novoměstaké z,etavb7 z doby larla IV •• leau-

jicich starou trasu, kter6 epoJovala Prafskf hrad a ptechod pfe• VltaTU • V7Aehradea.
Provedli Jsme aondAž jednak v předním traktu domu - do ulice sp,lené, jednak v zadní•
traktu do ulice Purkyňovy. V první z obou sond byl odkryt rub klenby opukového sklepa,
jeho vztah k z,kladOm do11U a vratvy nad klenbou. - Sklep byl obecně povafovh za gotickf, vfzkum vAak toto datovAni nepotvrdil : neodpovídala 1111 ani atratigratie nad klenbou
(n,lezovf inventAf vrstev nebyl starěi než ze 16. stol.), ani stavební situace, kter,
naopak ukázala, že toliko zAkladová diapozice je z doby Karlovy, zbfvajici, klenut, čist
byla pfeetavěna později, v renesanci či baroku. V zadním traktu se pfedpokládalo neporuAené aouvrstvi, ponevadf nebyl podsklepen, sondáž vlak zjietila rozměrnou novověkou odpadovou jímku, kterou byly středověké vratvy likvidovány. ULOt: PSSPPOP.
~ b) KULT : Středověk. LOK: Charv6tova ulice, čp. 56/II, ppč. 724 ( budoTa Z~),
'OIOL :PfedatihoTf vfzkum na ataTeništi stanice "Národní tfída" trasy B metra. NÁLEZ :Školni budova čp. 56/ II byla součásti bloku ulic SpAlená, Purkyňova, Vladislavova a Charvátova, ktert byl určen k demolici v souvislosti se stavbou aetra. Byl zde vypracován odkryT 21 x 4,5 mna ěkolni• hfiěti. čimf byla zjištěna zAkladni atratigra!ie místa : na
pfírodní~ podloži ětěrkopiaku vltavské terasy a hlinitého náplavu na jejím povrchu spočívala kulturní vratTa se zahloubenými objekty, pfevAžně z 2.poloviny 13.atoletí (osídleni osady ~jezd sv. Martina); a touto vratvou ae prolínal horizont ze 14.etoletí,reprezentovaný opět zahloubenými objekty rOzného charakteru. Náaledovala výrazná vrstva z pt&lomu 15. a 16 .'stoleti (ptevážně sp,lená), výěe položené vrstvy nálefel7 pak období rene sančnímu a barokni11111 af 19.století. V západní tfetině odkryvu se nally zbytky atarlí,patrně barokní zástavby, ve stfední č,ati byla většina zahloubenfch objettd, při vfchodní

99
atraof byl zachycen fragaeot pozdni getioké atavby z doaud oezn,a6 atfedev6k6 z,atavb7
aíata, lle patrai • aouě,at •kaptn7 neaovitoati, zvan6 "Charv,t7" podle jojih• aakladahlt Jakuba Charvtta, kter, 2.de v.y roatl a po r. 1378. ULOf: PSSPPOP.
f c) KULT: Stto dověk. LOl : Purkyňova ul. čp. 1404/II. OlOL : Ptedatihovt vtzk.um na
ataveniAti ataoioo "Národní tfída" na trase B metra. NÁLEZ : Sondát ve ak.lepě dolllU zjiatila dvě atudny, z nichf jedna byla vybrána a obsahovala keramiku z období od 14. do 1~
atoletf. Místo nebylo ve stfedověku zastavěno, af do r. 1860 zde bývala zahrada, takže
atudny byly vyhloubeny na volném prostranství, nikoliv uvnitf stavby. Po d61co •klopa
probíhal ptíkop, zahloubený do itěrkopieku, o zachované maximální ěíti 220 cm, datovaný
do 14,-15. atoloti~ jeho pr6běh byl paralelní a Purkyňovou ulicí. Není vyloučeno, f e j•
ho oxiatence aouviai a otázkou tzv, fidovské zahrady, tj. tidovského htbitova, založeného koleM r. 1254 a zruěoného za kr ále Vladi.elava r. 1478, kd1 v jeho oae vznikla Vladialavova ulice. Pfeenf rozsah hfbitova není zná~, niě výzkum věak uk,zal, to na sever
neaahal dále, nef právě k Purkyňově ulici, Lze proto &oudit, fe zmíněný ptikop souviaol
a rozhraním Židovaké zahrady a oblaati pňvodnf osady rtJezd av. Martina. ULOf: PSSPPOP.
H.Olmerová

i 278, PRAHA 2 - Nové M6ate
6

1978 - a) KULT: Stfedov6k. LOK: Ul. Na Zbotenci, čp. 252/II. OKOL : Pfedatihevf
vfzku• pfed vfatavbou nového objektu. NÁLEZ : Sonda I ve východní čisti parcely byla negativní. Na kÓtě 202,04 pod témět dvoumetrovou novověkou deatruk6ni vrstvou byly zachyceny it6rkopieky teraay Karlovo nim. Sonda II. Rozaěry 3,5 x 6 m, v z,padni čáati parcel7. Větlinu plochy zaujíaaly novověké objekty, zloaek p6vodni terénní •ituace byl zachycen mezi dv6ma barokními(?) zdmi probihajicimi aoub6taě ve směru z-v. 120 cm od••be. Podleti, tvofené zde zahliněnými itěrkopisky kleaalo aměrem k zipadu z kÓty 203,85
na 203,10. Na ně naaedalo několik vrstev aídliitního i splachového charakteru o celkov6
vflce •o-50 cm. Toto aouvratvi, obsahující keramiku ze 2. pol. 13, atol. (vzhOru vytažonf okraj) thně pfiléhalo ke zdi, jejit vf chod.n í He byl odkryt pod plentou zdi aou•edniho domu. Nat)destrukci této zdi nasedal pfimo novověkf náayp. ULOŽ: PSSPPOP.
. b) KULT : Stfedověk. LOK: Š těpánská ul., čp. 1286/ II, Na dvote školy. OlOL:Tykopan6 jáma pro stavbu trafo st anice . NÁLEZ: Podloži (štěrkopísek, vltavské terasy) zach1cen na kÓtě 214,28. Na ně naaedajioi raně atfedověké souvrství bylo na kÓtě 214,60 - 15
porušeno plekopanou vrstvou pohřbu hřbitova nedalekého kostela ev. Štipha, ktert bJl
postaven krátce g o polovin6 1•. atol. ULOf: PSSPPOP.
c) KULT: S tředověk. LOK: Ul. V TOnich, na chodníku pfed čp. 525/II. O&OL: Dokumentace protilň jif vykopané j6111}' pro pfestavbu kotelny. NÁLEZ: NejetarAi zJiltlni kulturní vrstva nased6 na podložní itěrkepiaky na kÓti 214,30 na ••voraia profilu JÚlf a
aa teti 213,76 - 213,95 na Jitnia profilu. Mater1,1 (8 keraa. zl~mkd, z toho 1 okraj)
lze nejapile datovat do 12./13. atol. Ostatní nálezy patfi Jif vreholnéau atfedevlku.
ULOf: PSSPPOP. KOMENTÁA: Souvislost a nedalekou os.a dou Rybníček, dolofeaou pia. prameny
od 13. etol . ,je pravděpodobná.
, d) LOK : Aeznická a Štěpánská ul. OKOL: Vfkop pro rekonatrukci aít6 el. vedeni.
NÁLEZ : a) Aeznioki ul. Situace dokumentována pěti tezy témět pravidelnl rozmiat6nfai po
celé délce ulice. Archeologické podloži (ětěrkopfsky terasy Karlovo n6m,) pozvolna, ale
pravidelně stoupá směrem ke ~těpAnaké ul., z 203,42 na 205,06. Ze fAdné z vratev, dokumentovaných na tezeoh, ee nepodařilo získat datujfcf materiál. b) ~t~púaká ul. Stěny
vfkopu začiet6ny pfed čp. 650 a 652. Ani v nejhluběh, místě (210,43) nebyla zach:,cena
niveleta podloži. Také zde chybí materiál.

,,

1979 - KULT: S tředov•t. LOK: Novoměstská radnice. OKOL : Záehrannf vfzkum před
rekonstrukcí budov:,. NÁLEZ: V křídlech do Karlova nám. a Vodičkovy ul. zjiětin7 základy
pra vd~podobně dvou měšlanekýoh domO, datovaných nečetnými keramickfmi nálezy do 2, pol.
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14. stol. POdoryay zatím nejasné. Četné doklady pfestaveb objektu v 15. - 18. atol. Pfedlokační nálezy nebyly zachyceny ani v sekundárním uloženi. ULOŽ: PSSPPOP. KOMENT!A : Vfzkum bude i nadále pokračovat.
M.Tryml

•

279 . PRAHA 2 - Vyiehrad

1978 - KULT: Hradiitni a sttedov6k. LOK : Severoz,padni ptedhradi S-169, vyiehradekf htbitov S-170, S-171. OKOL : Syatematický vfzkum v souvielosti a úpravou N,rodai
kulturní památky Vyiehrad. NÁLEZ: Ter6nn1 práce se soustředily na tti celky a eouěaenA
byl provád6n terénní prOzkum na vfkopovfch trasách vodovodu a plynu pro Palác kultury v
Praze 4 - Pankr,o. Ter6nni vfzkum v letoini sezÓni na aeveroz,padnim předhradí sondou S
-169 navazoval na vfsledky a problematiku aondážniho výzkumu v tAchto mieteoh v poalednioh dvou letech. Snažil se o zachyceni a sledováni pOvodniho reliefu terénu na severozápadním předhradí v severní části za novým proboitstvim. Sonda zde položená zachytila
6ásteěně neJstarii relief terénu a opukové destrukce. Výkop dosáhl hloubky 2,40-2,60 •
a v některfoh partiích 2,80-3,10 m. V aeverni části aondy zjiitina výrazněJií deatrukce
z lomovfoh opukovfch kamenO, kter, patrni pochází z nejstariiho období hradební zdi . Sporadickf keramiokf materi,1 umožňuje datováni od konce 10. století do prObihu 11. a 12.
století. Horní část materiálu v sondi tvotily vyrovnávací navážky z pozd6Jěiho období a
nejvrchnější materiál pocházel z doby parkových úprav Vyšehradu z druhé pol. 19.stoleti.
Druhá část výzkumu letošního roku sledovala situaci na severní straně sakristie, která
byla teěena sondou S-170. Byla zde zjiětěna v hloubce 180 ca vfraznijěi opuková destrukce, která smiřovala v oae od severu k z,padu a navazovala na západní straně na zdivo vižovité Stavby, která byla zjištěna T minulfch letech V těchto místech pfedevlim V 80ndi
S-156. Jmenovaná destrukce tvoti logický vývojový celek se stavbami, které byly v těchto
místech zjiitěny v ptedohozich výzkumných sezónách a Je pfedbižně r,mcově datovha pfed
rozborem keramiky do 12. spiie viak do 13. stol. Nejvíce pozornosti T letoěni výzkumné
sezÓni svými výsledky získal vfzkum v sondě S-171. V tomto odkryvu o rozměrech ca 15x5
• bylo na ploěe bfval6ho dětského hřbitova aledovAno pokračováni románského aostu,Jehot
jižní ěáat byla zJiětAna Jit v roce 1932 při archeologickém vf%kumu. Před vfkopovfmi
pracemi bylo po dohodě• Pohřební alutbou hl.m. Prahy přikročeno k exhumaci bývalého
dětsk6ho hřbitova a rovněž byla provedena exhumace viech hrobO v Odkolkově hrobce. Výzkum dosáhl hloubky 2,40 - 2,60 m pod povrchem pOvodniho ter6nu. Bylo v plném rozsahu
zjiitěno pokračováni románsk6ho mostu •e dvěma základovfmi románskými zdmi o celkové d.
ca 4,20 m a ěitce ca 60 cm. Byla rovněf zjiitěna obvodová zea Jifni lodi basiliky z 11.
atol. Při výzkumu byly zjiětěny všechny základní okolnosti, které naznačuji pOvodni rozsah a založeni mostu. Celkov, délka vieho dosud odkrytého zdiva ěini ca 17 m a Jeho při 
ěné založeni lze vysvitlit pouze dvěma mofnoatmi. Prvá z nich Je, te respektuje situaci
uproatted baailiky a aouěaaně ae vyhýb' nám dosud blife neznámému objektu na královské
akropoli. U stavby mostu bylo zjiětěno Jeho založeni do starého aidliitnibo horizontu z
10. a 11. století. Vlastni pfedzáklad a hloubka základu dosahuje v prOměru 70 - 90 cm.
Zdivo nad předzákladem, který byl rozěifen o 10 - 20 cm dosahuje výiky od 40 cm až do
130 - 150 cm zachovaného románského kv,dfikov6ho zdiva. Na Jifnim profilu sondy S-171,
který je hranici sondy,lze zjistit dva pOvodni horizonty povrchu mostu a Jeho destrukce ,
Rom,nské zdivo v těchto místech bylo druhotně použito ve značném IIIJlofatvi do pozdější
hřbitovní zdi, která ve svém z,kladě je jeětň pozdně středověkého pňvodu. V interiéru
mostu bylo zjištěno několik mladiioh pohfbO, které zde byly uloženy pravděpodobně v době, kdy již most neplnil svoji pňvodni funkci. Na povrchu mostu na jeho posledním funk č 
ním horizontu byla nalezena v druhotné poloze náhrobní deska středověkého pOvodu bez výzdoby. z jemně zrnitého ilutookrového pískovce o rozměrech 180 x 80 cm a síle ca 20 cm.
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N6hrobni deeka mOfe poch6zet z doby deva•taoe •tfedověkého kostela z roku 1(20. Z hledieka zalofeni moetu bylo zjiit6no, fe ob6 jeho zdi byly v z6kladu baeiliky zaloieny na
ztetelnou ep6ru a z6kladové zdivo ani vlaetni zdivo baeiliky nebylo• moetem pr ovaztno.
Tato akutečnoat nemu•i mít z6aadn1 význam pro datováni obou objektO , protofe zfeteln6
ep6ra , zvl6it6 u pfedz6kladu naznačuje stejnou teohniku oait6n! z 6kladového zdiva , rovn6f zpOaob vazby kamenO a charakter malty je totožný . Vie evěd či pro to, fe oba objekty
vznikly ve etejné dob6 nebo v těané čaaové n6alednoati. Románský most epojoval tedy
vlaatnf akropol • baailikou ev. Petra a Pavla a u jeho jifni paty bude tfeba hledat v
oblaati hradn1 akropole objekty . k nimž byla tato komunikace vedena. V letoinim roce
byl rovněf otevten OdkolkOv hrob a v hloubce ca 2,50 - 2,60 m zjiětěn v pOvodni poloze
v orientaci východ-západ atfedověkf aarko.f ág , Je z červeného měkkého jemně zrnitého
kryatalického píakovoe a avým ulofením u jifní románské lodi basiliky naznačuje pOvodni
polohu. Sarkof6g byl zapuitěn do kostelního terónu a jeho náhrobní deska byla p0vodn6
ve vodorovné úrovni kostelní podlahy , kter6 byla vytvotena z opukových čtvercovýc h a
obdélníkových desek. Sarkofág má na východní straně obdélný výklenek pro hlavu a pokud
lze soudit, je rozměrově a tvarově blízký tzv. sarkofágu sv. Longina uloženého ve vyAehrad•kém kostele . Byly učiněny pfípravy k technickému vyzvednutí sarkofágu, cof bude
velice alofité a náročné. S jeho vyzvednutím je počítáno v pfiAtim roce. ULOt : Depoait6f
AÓ ČSAV na Vyiehradě. LIT: Závěrečná zrráva čj. 721(/78. KOMENTÁA : Výzkum románského
mostu přispěl k poznáni Vyiehradu v 11. století a doplnil prostorovou představu a jeho
vztah k románské basilice z téfe doby.
~
1979 - OKOL : Systematický výzkum AÓ ČSAV. NÁLEZ : Archeologický výzkum Vyiehradu v roce 1979 se eoustfedil na dva celky prací. Byl vyzvednut sarkofág a prozkoumána
jeho terénní situace a stratigrafické uložení v jifni lodi románské basiliky •v. Petra
a Pavla. Terénní výzkum se dále soustředil v souhla•e •e závěry komi•e z roku 1978 na
výzkum bývalé kanovnické zahrady na sever od rezidence čp. 14 v Soběslavově ulici. Pfi
vyzvednuti sarkofágu bylo zjištěno při prOzkumu zachovaného pOvodniho profilu na severní a částečně východní stěn6 v Odkolkově hrobce, že sarkofág byl zapuAtěn do podlahy
jifni lodi románské basiliky. Krycí deska sarkofágu, která byla rozlomená a odsunuta
•tranou mimo jeho pOdorya, byla p0vodn6 v úrovni dlafdicové podlahy . kterou tvořily opukové deeky čtvercového a obdélníkového formátu. Vrstva pod dlaždicovou opukovou podlahou byla vytvořena z neopracovaných nebo pouze hrubě upravených opukových kamenO, pod
ni byla maltová vrstva, která probíhala celým profilem a pocházela pravděpodobně z doby
vfatavby basiliky . Tento profil, který je patrný na severní a z části východní straně
byl v severozápadním rohu profilu protrfen af téměř na nejspodnějAi ma•tnou černoledou
vr•tvu a je mladli nef dlafba ko~tela a souvisí s druhotným zásahem z doby deva~tace
kostela. V žádné z vratev popsaného profilu kromě zlomkO prejzd nebyla nalezena keramika , takže sarkofág. jeho ulofení i devastaci musíme datovat pouze na základě celkových souvislosti. Jak již bylo detailněji uvedeno v dílčích zprávách o výzkumu, je ho
nutno podle celkového tvaru a vtzdoby datovat nejpozději do 12. století nebo do doby
starší . Nelze ho dosti dobře klásti do 13. století a do období mladšího. Vylučuje to
použiti tzv . řeckého kříže na obou čelních stranách sarkofágu a dále to. te krycí deska
byla bez jakékoliv výzdoby nebo textu . Sarkofág patfil nepochybně význačné osobnosti
církevní nebo avětské 0 která byla ulofena v kapitulním koetele . I když její ulofení v
boční jižní lodi klaeifikuje její postavení ve apolečnoeti, součaani naznačuje, že vfznaam6jl1 pohfebiltl v interiéru kostela - románsk6 krypta Pfe1117alcvo6 byla aituov6na
na jiném mistě 0 pravděpodobně západním am6rem v dneěnim stojícím kostele.Archeologický
výzkum v kanovnické zahradě u čp . 1( sondami S-172, S-173 a S-174 telil situaci aidliitní na sever od basiliky sv. Vavřince . Byly zde zjištěny eídliětní terény datovat~lné nejdříve do konce 10. a prdběhu 11 . století, které souvisí s nejstaršími ar cheologicky zjiAtěnými objekty v těchto místech a současně předpokládané rokre čo váni hř~it o
va , který byl zjiětěn u basiliky av . Vavřince na straně západní, Jižní a výchor!nf, ~n
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místech nenacházelo. Jestliie tedy na etraně sevecní hřbitov nebyl, bylo to
způaobeo o tím, te zjiAténé objekty souvisely s nejstarší fázi basiliky sv. Vavřince a
aoučasné ani v pozdějAí době (13, a 14. století} se zde nepohřbívalo, protože objekty
•loužily budově děkanství, která Je v těchto místech doložena v písemných pramenech Již
počátkem li, stol etí. Vyzvednutím sarkofágu byl v podstatě ukončen výzkum na vyšehrad:
akém hfbitov ě, i když v jeho západní nové části by v budoucnu měl být proveden alespon
aondAlní prňzkum. Do těchto míst podle dosavadního prOzkumu lze lokalizovat celou tadu
nAlezO attedovékého zdiva. Výzkum v kanovnické zahradě čp. lf, ve kterém bude pokračov6no v náaledujícím roce, objasnil situaci sídlištní v této části Vyšehradu, zjistil terény datovatelné do 10. a 11. století a současné znovu podle nálezO keramiky bude nutno
některé tvary klásti do doby starší než se dosud obecné předpokládá. ULOt: Depoaitát A~
ČSAV na Vyšehradě,
v

těchto

B,Nechv!tal

á

280, PRAHA

4 -

Hostivaf

1978 - KULT:

Středověk,

LOK: Selská ul.

čp.

66. OKOL: Výstavba družstevních do-

•ň n.p. Tesla a přeložka inženýrských sítí. NÍLEZ: V rámci předstihového výzkumu pro no-

vou výstavbu (drutatevní domy) byla novi zaměřena star6 zástavba historického Jádra Hostivaře. Současni ae provádila 1, etapa geofyzik6lniho zamiřeni celého areálu pracovníky
n,p, Geoindustria pod vedením dr . V.Bárty. V ulici kolem kostela Stětí sv. Jana Křtitele
byla při pokládání potrubí provedena kresebná dokumentace, ULOt: Muzeum hlav, města Prahy, archeologické odd, Hanspaulka.

V.Huml
(I

281. PRAHA 4 - Modřany

1977 - KULT : Knovízská. LOK: Na rozhraní chodní~u a vozovky v ulici Na Havr!nce
3925) před domem ěp. 31/lOfO. OKOL: z,chranný Tfzkum poruieného objektu provedlo
archeologické odděleni Muzea hl , města Prahy na základě hlášeni P.• Kocha (Modřany, ul.
~ad Ratákem). N!LEZ : Vfkopem pro telefonní kabel byl zachycen a ěástečně porulen eidlil~
ni objekt knovízské kultury. Před příchodem pracoTDikň muzea z něj byla TYZTednuta poruAen6 zásobnice a ~ásti dvou polokulovitfoh miaek, Po zaěiAtěni aieta n,lezu ae aai 25 cm
pod úroTni dneiniho terénu rýaovala na žlutém pískovém podloži tém~ř kruhovitá Jáma prh.
115 - 125 cm• Jednotnou tmavou písčitou Týplni. Výkop pro kabel, lirokt fO cm, proeh6zel attedem objektu T podélné ose S-J,.., hloubce 50 cm pod povrchem a protínal aamotnf
objekt do hloubky maximálně 30 cm. CelkoTá hloubka objektu byla 73 cm; T přiěném fezu z-V byla levá stěna Jámy téměř kolmá, pravá se ke dnu kÓnicky rozšiřovala o 10 cm.Při pr~
paraci uvnitř jámy byla v hloubce 25 - 40 cm zjištěna mazanicov6 konstrukce kruhového
tvaru, zborcená tlakem pňdy i velké zásobnice,uložené těsně na ni.Konstrukce oyla podobal velké mise obrácené dnem vzhňru (zborcená v objektu měla p 60 - 80 cm). Horizontálně
nad ni byl kromě zásobnice a části dvou misek nalezen kÓnický koflík• páskoT:fln uchem,
vétii množství zlomkň další zásobnice, zlomty menši kÓnické mísy či koflíku a dva okrajoTé zlomky velké vejčité nádoby, Přímo na konstrukci ležela kónická mísa s odlomeným úě
kem pod okrajem. Po vyzvednuti mazanice byla 5 - 10 cm pod ni a 6 - 15 cm nad dnem Jámy
odkryta skupina nádob, Přímo pod obvodem konstrukce byla dnem vzhňru položena maeivn1,liroce rozevřená kÓnická mísa s ouškem pod okrajem, V normální poloze těsně vedle ni stála
kÓnická mísa s tordovaným okrajem a vnitřní žlábkovanou výzdobou. Další naprosto stejně
zdobená mísa hyla asi 10 cm od předcho zí opět obrácena dnem vzhůru, spolu s části polokul ovitého koflíku s kolmými stěnami a páskovým uchem. Skupinu dále doplňoval ~ dvouuchá amforka s válcovitým hrdlem, plastickými vypnulinami a žlábkovanou výzdobou, ULOŽ: Muzeum
hl. města Prahy, archeologické odd . HanspRulka, LIT : Odevzdáno k publikaci v AH. KOMEN(ppč,
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TÁA: N6lezu byla věnována zvýěená pozornost, protože se nacházel v centru jižní části
Modřan, zn6mé četnými archeologickými nálezy nejstaršího vývojového stupně knovizwké
kultury. Modřanský nález je jednotným souborem, reprezentujícím rtruhou polovinu stupně
BD a I. vývojový stupeň knovízské kultury . Nález rozěiřuje inventář tohoto .období pře
devAím o kÓnické mí•y s tordovaným okrajem a vnitřní žlábkovanou výzdobou, které byly
dosud známy pouze ve tvarech vyepělejěích af z následujících stupňů . Zcela novým tvarem
je vedle záaobnic vejčitých a amforovitých zásobnice s ěiroce rozevřeným hrdlem,plynule
navazujícím na tělo• vysoko polofenou výdutí.
J .Ko vářík

'

282. PRAIIA 5 - Jinonice

1978 - KULT: llalštatská. LOK: Aeporyjská ul., po levé straně silnice Jinoniceppč. 1237, 1239, 1 240. OKOL: Ve výkopu pro kabel, při pravidelném prOzkumu
území budovaného Jihozápadního města. NÁLEZ: Pod ornicí zjištěna tmavohnědá kulturní
vrstva o mocnosti ca 40 cm. Nepočetná kolekce málo typické keramiky, podle zlomku zahroceného ouška patřící mladší době halštatské. ULOŽ: Muzeum hl. města Prahy, archeologické odd. Hanspaulka. LIT: Pražeký sborník historický. KOMENTÁA: Význam nálezu Je v J•
ho blízkosti k sídlišti ( a pohřebišti?) bylanské kult. v býv. Holmanově zahradnictví v
Jinonicích a ffové Vsi .
Malá Ohrada,

M.Fridrichová
~

283. PRAHA 5 - Lipence (Lipany)
1978 - KULT: Bylan•ká. LOK: Pískovna II, poloha "Za humny", jihozápadně za obci

na jih od silnice na Kazin. OKOL: Záchranná akce MMP v souvislosti• porušením pravěké
ho objektu při těžbě písku (30.1.). NÁLEZ : Sídlištní objekt porušený z větší části pfi
bagrováni. ~lošnfln prOzkumem byla zachycena část čtyfúhelnikovité chaty, zahloubené 30
cm do štěrkopískovitého podloží. Objekt byl orientován delii oaou V-Z; ve vtplni byly
zachyceny zlomky keramiky• rytou a tuhovanou výzdobou, V západní části byly v podlaze
zahloubeny 3 kOlové jamky. ULOŽ: Muzeum hl. města Prahy, archeologické odd. Hanspftulka.

J.HaTel
9 284. PRAHA-5 Aeporyje - Malá Ohrada
0 1978 - KULT: Knovízská, doba římská. LOK : S everně od Malé Ohrady na ppč . 2166.
OKOL: Sběr. NÁLEZ : V říjnu a listopadu 1978 bylo provedeno několik sběrO v prostoru kno-

vízakého sídliště severně od Malé Ohrady. Kromě početných zlomků knovízské keramiky byl
zachycen i zlomek s typickou výzdobou ůoby římské. Zároveň bylo provedeno vytýčení ploch
pro záchranný předstihový výzkum, který zde proběhne v dubnu - listopadu 1979. ULOi:Muzeum hl. města Prahy, archeologické odd. Hanspaulka,
J .Kovářík

c 285. PRAHA 5 - Aeporyje
1978 - KULT: Halštatská. LOK : Velká Ohrada, ppč. 2161. OKOL : Pravidelný průzkum
staveniětě Jihozápadního města. NÁL EZ : Na skryté ploěe severozápadně od Velké Ohrady

nalezena nepočetná pravěká keramika, kterou lze datovat do doby halětatské.ULO! : Muzeum
hl. města Prahy, archeologické odd. Hanspaulka. LIT : Pražský sborník histor . KOMENTÁň:
Nález dokládá hu ~t otu halštatského osídlení na jihozápadním okraji Prahy.
M,Fridrichová

ct :!86,

ťRAIIA

:; -

Smí ch ov

1079 - KULT:

doba bronzová, novověk. LOK: Nádražní ttída, ppč. 2947 a
2942. OKOL : rtedstihový výzkum na staveništi stanice trasy B metra. NÁLEZ:Provedena sondéž v té části hloku ulic Ná dra,ni, P lzeň ská, ~ troupežnického a ílo z děchova, která byla
určena k demolici v souvislosti se stavbou metra, tj. řada domů a jejich dvorů mezi čp.
27 a čp. 222 na Nádražni tffd~. Sondy na rpč. 2947 a 2912 včak zasáhly rozsáhlé těžební
jámy, které zde byly vyhlouheny v souvislosti s výrohou cihel v 19. století.Během vlastní atavhy však hyla na ppč. 2947 zji~těna sídlištní jáma s inventáfem keramiky ze etar Ai fáze stfednf dohy hronzové a vPtěím množstvim mazanice se zřetelnými otisky kulatiny.
ULOf : PSSPPOI'.
S třední

li.Olmerová
~

287. PRAHA 5 •

S todťilky

1978 - a) KULT: 6nětická, mohylová, knovízská. LOK: Jihozápadní okraj obce,ppč.

151, 155/ 1, lfi2, 279. OKOL: Zemní práce pro vý8tavbu I.

Jihozá padního města,obyt. 
ný soubo r Stodůlky. NÁLEZ: I. etapa záchranného archeologického výzkumu pti výstavbě Jihozápadního města. Lokalita se nachází na mírném, k jihu skloněném svahu. Na severu ji
ohraničuje stávající zástavba S todůlek, na východě silnice S todůlky-Aeporyje a na jihu
a z~padě rozsah skrtvky, jejíž plocha mětila vice než 13 hu, Témět celý prostor, z ně 
hož byla sejmuta ornice, byl pokryt sídlištními objekty knovízské kult. Na plo~e staveniště byly vytypovány dvě základní plochy pro vtzkum, obě v místech e velkou hustotou
objektO. Plocha č. 1 byla situována do vých. části ppč, 15 5/1 a měfila 900 m2 • Bylo na
ni prozkoumáno 17 sídlištních objektO, vesměs knovízské kult. Vedle obvyklých jam byly
zachyceny dva rozměrné hliníky, tti destruované pece a mírně zahloubená chata obdélníkového t••aru s dusanou podlahou (delší osa V-Z měfila ca 5 ml, která ptekrývala starěf jámu a sama byla porušena mladším objektem rovněž knovízského stáři, Plocha č. 2 byla ve
vfch, polovině ppč. 151, mětila ca 500 m2 a bylo na ni prozkoumáno 33 objektO.Mezi nimi
opět dva rozměrné hliníky. Zcela prozkoumán byl jeden z nich (obj , č, 6), jehož oay mě
tily ca 6 x 13 m. S ním e·o uvhely dvě pece. Vedle těchto základních zkoumaných ploch bylo prozkoumáno několik aídli§tních objektO na okrajích skrývky a přibližně uprostted staveniětě jáma s lidskou kostrou. Nejvě těi množství nálezň tvofí keramika knovízské kultury, zvífecí kosti a kamenná industrie (z~jm. drtidla). Z kovových pfedmětu je nejvýznamnější depot bronzových ptedmětů (tti srpy a hrot kopí) nalezený pted zahájením vfzkumnfeh prací na počátku skrývky ornice. Několik bronzových ptedmětO bylo nalezeno i během
výzkumu. PozOstatky staršího osí dleni tvotí ojedinělý nález bronzového spirálového náramku, bronzové žebro, patřící únětické kultufe (převzato od stavbařu) a několik tragmentO keramiky a zlomek náramku mohylové kultury, pocházející ze sběru. ULOŽ:Měatské muzeum hl. m. Prahy, archeol. odd. Hanspaulka. LlT : PSH.
části

M.Fridrichová
1978-1979 - b) KULT : ~novízeká,pozdně halštatská až časně laténská,pozdně laténská a časně římská, LOK : Kat,č. 2010 poloha Na Dolnici. OKOL: Záchranný výzkum Ať Praha
byl podmíněn výstavbou shěrače dešlové vody pro jedno ze sídlišl Jihozápadního města ve
Stodůlkách-Lužinách . Probíhal s pfestávkami od 14,11,1978 do 30,11,1979. NÁLEZ: Na ploše
ruAeného zahradnictví byla E :ryta na podzim 1978 ornice na ploše 40 x 80 m.- Šl o o pruh
situovaný na mírném jižním svahu sklánějícím se ke Sto důleck ému potoku. Skrývka pokračo
vala ještě dále do inu ndace, zde však nebyly zjifitěny žádné nAlezy. R o vněž severním sm ě 
rem, kudy pokra č ov a la skr ýv~a do prostor zahradnictví, nebylo nutno í•Odnikat žádné zAsa hy . Zde t o ti'l hy la Prni ce a hlína do hl. zhruha 120 •·m zničen11 u1 před lety při výst3 vbl,
zmíněného 2a hra <ln i ctvf. rři pr áci hul dozeru «e po1lafilo zachytit řadu objekt•~ sí,11 i ~tn í -
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ho charakteru. V této fázi výzkumu bylo vŘak pro zna čně nepříznivé počasí možno vybrat
a dokumentovat jen část. Koncem ledna a v únoru 1979 postoupily práce na sběrači dále a
v připravované ploše byla hloubena (při západním okraji) 10-17 rn široké a 5 m hluboká
rýha. V souvislosti s tímto pokračujícím odebíráním hlíny se podařilo zachránit několik
dalších objektů, Ve východním sousedství rýhy, kde je plo cha ~I ryta, ale část ečně pokryta navážkou, zůstalo 6 objektů jen zakresleno a částečně vzorkováno. Celkem bylo v
uvedeném období bua zcela nebo částečně prozkoumáno a dokumentováno 40 ob jektů. z toho
bylo 18 jamek po kůlech (č. 2 , 8-16, 22-24, 26-28, 33-34) o, 25-40 cm; výrazné pal i~ádové ohraženi obdélného půdorysu (objekt č. 3), 6 zahloubených chat (4, 7, 17, 19, 25,
21) , 8 jam (5, 6, 30, 32, 35 , 36, 39, 40), 1 že lezářská pec (3 8) a 6 objektů bylo začistěno jen částečně a jejich charakter nelze s určit os tí stanovit . Za nejpozoruhodně j
ší objev je možno označi t skupinu pěti objektů, a sice zahl oubenou chatu č , 4, dvě jamky č. 5-6 a dvě jamky po kůlech (33, 34), které byly situovány uvnitř palisádového ohražení (č. 3). Velký obvodový základový flab pro palisádu o rozměr e ch 9,80 x 12 m měl
velmi pravidelný půdorys a výraznou šedohnědou výplň, kterou se odlišoval od spraěového
podloži, Výplň byla jednolitá vyplněná uhlíky a mazanicí. ~lomky keramiky umožňují datování do časné doby laténské. Žlab byl orientován delší stranou SZ-JV a v jihovýchodním rohu byl přerušen. Východní strana se skládala ze tři úseků, mezi kterými byla krát,.
ká, 20 cm dlouhá přerušeni. Největší přerušení (2 ,80 m) bylo pozorováno ve středu výeh.
strany v místech, kde k ohražení přiléhala zahloubená chata č. 4. V severovýchodním a
jihozápadním úseku žlabu byly zachyceny v~tšf kameny. Severozápadn í roh byl tvořen 3
kůlovými jamkami, které se dobře rýsovaly uf po zači~tění povrchu. Na tento úsek navazovalo kolmé pokračováni zApadni části. Západní delší strana palisádového ohražení nemohla být odkryta v celé délce, nebo( do tohoto prostoru byla nahrnuta buldozerem hlína
z ostatní čás ti skrývky. Žlab hyl široký na východní straně 25 - 35 cm a hl, pouze 10
cm a na dně bylo možno vypracovat v nepravideln ých vzdál~nos tech jamky po kňlech. S ever
ni čás t byla široká okolo 60 cm a hluboká 25 cm, stěny kolmé , dno ploché, Jelikož celé
seskupení leží na mírném svahu, severní strana je položená výše a proto byla asi hlouběji zapuštěna. UTnitř palis,dovi;ho obraženi byla vybrána 7.ahloubená chata č. 4 oválného půdorysu o rozměrech 5 x 2 ,70, hl. 25 - 35 cm. Výplň ·objektu byla tvofena šedohnědou
vrstvou a z nálezů je třeba jmenovat hlavně zlomky keramiky a část drtidla. Po začistě
ní objektu bylo možno konstatovat, že se ne zachovaly žádné zbytky po vnitřní konstrukci
ani po nosné konstrukci střechy, Ve dn ě, při východní stěně chaty , se rfsoval ovál maatné hlíny o rozměrech 160 x 124 cm. Při vybírání se ukázalo, že jde o jiný, stratigraf icky s tarší objekt. V hl, 60 cm od povrchu byla z achycena lebka, Kostra měla silně pokrčené dolní končetiny a ležela na levém boku s rukama podél těla, orientovaná S-J . Po
vyzdvihnutí kostry byl ve výplni nalezen zlomek kamene a hrudka mazanice, Jde o pohřeb
v jámě, ná le fejicí knovízské kultuře mladší doby bronzové. Knovízské osídleni je z okolí doloženo a zlomky keramiky z tohoto období se objevuji jako intruse v latén s ký ch objektech. Poblíž severozápadního rohu obražení se rýsovala nepravidelná jáma č. 5 o rozměrech 3, 20 x 2,40 m, ze které bylo možno B ohledem na krátkost času a nedostatek pracovních sil, prozkoumat jen polovinu. Výplň objektu byla šedohnědá a v profilu nebylo
patrné žá dné zvrstvení. V západní části byly patrny už při povrchu zbytky po ohništi
nebo peci a několik větších kamenň by~u zaznamenáno při začistování profilu. Keramick ~
nálezy umožňují datování do čaané doby laténské. Do stejného období je nutno datovat i
jámu č. 6 kruhového půdorysu o , 140 cm, ze které byla vybrána severní polovina. ~lo o
jámu zásobnicoTitého charakteru kÓnicky se ke dnu rozěiřující . Při začistění na povrchu
se rýsoval po obvodu 30 cm Airokf sytě černý pruh. Výplň byla šedočerná, místy hnědá a
obsahovala velké mno žs tví vypálené mazanice a keramické zlomky, hlásící se do čas né doby laténské, V rámci palisádového obraženi se dále podafilo zaznamenat ještě 2 kůl ové
jamky ( č. 33 34), jejichž funkce však není zcela jasná. V nevelké vzdálenosti Jifn ím
směrem byla prozkoumána další zahloubená chata č . 7 0 ze které byl zachován zbytek.Půdo0
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rys tohoto ohjektu hyl nepravidelně oválný o rozměrech 6 ~ 2,90 m a obsahoval zlomky nádob a hli11 ř ný přeslen. Za pozornost stojí, ie po obvodu by lo možno v r~zných vzdálenostech vypracovat celkem 9 jamek po kúlech. Celek dělá dojem, fe tyto jamky se zahloubenou chatou souvisely. Východn ě od této chaty, rovnčž v těsném ji1ním sousedství palisádového ohrn,enf, hyla pro~koumána část chaty 17. Šlo opět o vět~í objekt 5 , 5 x 4 mnepravidelně ováln éh o tvaru, rtel~i osou orientovaný V-Z. Zde bylo možno odebrat zatím pouze zApa dní konec, ~eramika ukazuje opět na čoRnou dobu laténskou. Čtvrtá zahloubená chata č. 19 byla vypracována ve vzdálenosti necelých 5 m východním amArem od pali•6doTého
ohrafeni č. 3. Dyla siln6 poruěena v horních partiích pti skrývce buldozerem. I tak se
však podařilo zachytit její nepravidelný, protáhle oválný p~dorys o délce osy nejméně
fi m a Aířce 4, 20 m. V západní tásti byl objeven zbytek spodní části rozvalené pece nebo
ohniště o rozměrech zhruba 100 x 70 cm. V profilu kontrolního bloku, který byl ponechán
ve středu , bylo motno zjistit do ruda vypálenou mísovitě se zahlubující spodní část.
Tvar pece lze těfko rekonstruovat, hlínou vymazaný plášl byl patrně místy zpevněn kameny, kteró byly naJezeny po obvodu i ve středu ohniště v hl. 30 cm nade dnem. V ětší mno~
stvi opálených i neorálených kamenú hy lo zji~těno i ve výplni chaty, která byla hnědá,
mBstná, promísená uhlíky, V~e nasvědčuje tomu, že objekt zanikl požárem. Dno této polozemnice, orientované delší osou V-Z, bylo nepravidelné, stejně jako obTod stěn. Ve ett.
čá~ti byla zachována část udu~ané podlahy do č ervena vypálená. Východní kratší stěna se
neodlišovala, nehol objekt sousedil s větší zásobní jámou kultury knovízské. Tato jáma
se zahlubovala neprnvidelně kotlovitě do sprašového podloži a sahala do hl. 80 cm od
skrytého povrcl1u. Z výp ln ě zahloubené chaty č. 19 pochází větší množství zvířecích kostí, zlomko keramiky, a co je dúležité: i kovové předměty. Jde o zlomky bronzového drát ě
ného náramku, a předevší m o dva zlomky bronzových plíšků se stopami po zářezech. Tyto
předměty můžeme považovat za polotovary Tzniklé při výrobě nějakých velmi jemných bronzových předrněto, nej~pfše ozdob. Dále nalezena 2 šídla, z toho jedno z paroží a hliněné
přesleny. fr.ramika je velmi výrazná s vlešlovanou vý~dobou na vnitřním povrchu nádob.
Chatu lze datovat na rozhraní pozdní doby halštatské a časné doby laténské. Z výplně
chaty č.l~ z prostoru ohniště ~ochAzejí ještě další pozoruhodné nálezy a těmi jsou zlomky těžké struskovité hmoty. Jeden byl podroben rozboru a ukázalo se, že šlo o strusku
s vysokým obfiahem železa. Bod táni této hmoty se podařilo stanovit na 1445ů c. Je tedy
pravděpodobné, že pec, jejíž trosky byly odkryty, byla postavena velmi d1myslně, když v
ni bylo mofno do~~~nout tak vysokého žáru. Pátá zahloubená chata (č. 21) byla zachycena
pouze v obrysech, a to v nevelké vzdálenosti od výše popsané chaty č. 19. Dle keramických nálezů jde o sídelní objekt časo vě poněkud starší. Celý nemohl být prozkoumán pro
nepříznivé počasí, a pak pro štěrkovitou navážku ze stavby. Nejbohatší na nálezy byla
šestá zahloubená chata č. 25 odkrytá v nejsevernější části odkryté plochy. Měla nepravidelný oválný půdorys o rozměrech 3,50 x 2,60 m a byla hl. 30 cm pod ornici. Orientace
delší osy opět Z-V. Dno měla rovné a v severní polovině výplně bylo konstatováno nápadné
seskupení vypAlené mazanice. Patrně ělo o zhroucení části mazanicové stěny objektu pti
požáru, protože na ploše 1,20 x 0,60 m (nepravidelné) byly zlomky keramiky, zvířecích
kostí a uhlíků, až po odstranění této vrstvy mohutné asi 5 cm. Doklad zániku chaty požárem lze spatřovat také v dalších četných zlomcích mazanice, zachycených téměř po celém
obvodu objektu. Vnitřní prostor obsahoval mazanice mnohem méně, ale zato zde bylo značn é
množství drobných uhlíků. Zhruba 70 cm od západního okraje chaty byl patrný shluk svět 
lejěí _ hlíny a uhlíků mocný až 10 cm a dlouhý 1 m. ~lo patrnA o zřícený trám střešní konstrukce, který hořením vytvořil tuto vrstvu, Ani u jedné ze stěn nebyly zjišt ěny stopy
po konstrukci. V západ ní polovině objektu pod zřícenou stěnou byl} nalezeny 2 čAsti drt idla. Ve vzdAlenosti 80 cm od západního ok raj e a 120 cm od severního okraje byla v hlo,1'•ce 25 cm od povrchu objektu na leze na fe lezná ~osa. Z chaty bylo získáno v ě tší tru1ožstvi
mazanice, zvířecích ko $tf a keramiky. Na jejím zAklndP. lze objekt za ř a dit ještě do po zdní doby ha lštntské. Zhývnjfcích f, jam m~lo vě t ~inou kruhový půdorys n náleželo jak doho
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2!:lO. l'IIAIIA r, - ni'evnov

1978 - KULT: S tfedověk. LOK: Výstavba hytových jednotek tederál. ministers tva
vnitl'a; výkop pro kanaliz aci na křižovatce ulic Pionýrtt a Btevnovské. OKOL: Záchranná
akce mil' následujfci po ohlášení nfilezu VB - Praha 6 (6.9.). NÁLEZ: 2 silně poru§ené
lidsk ~ kostry v pr ofilu výkopu pr o kanalizaci pod navAžkovými vrRtvami - v hl. 240 cm
od sou čas ného povrchu. Obř kostry spočívaly p"vodně v natažené poloze v orientaci SZ- JV.
Po dr ohně j~i zjištěni nálezových okolností nebylo možné, vzhledem ke spodní vodě, kterA
míAto nálezu zaplavila. V hrudní partii jedné z koster byly nalezeny 2 ploché akleniné
oválky, polofen ~ na sehe, Podle antropologického posudku Dr.Chochola (A~ 6871/78) ••
jednalo o koaternf pozOatatky dTou mužú, které je možno datovat podle antropologických
znakO a stupňě zachoTaloati do rozmezí 15.-16. stol. ULOŽ: Muzeum hl. m. Prahy, archeologické odd. Hanspaulka.
J.Havel

t 201. rrtAIIA 6 - Dejvice
~ 1978 - KULT : Nálevkovitých poháró. LOK: Ostrožna Baba, výAinué sídliěte, vystupující nad Jevý vltavský hteh, centrální část, severovýchodně od plochy zkoumané v roce
1977. OKOL : Závěrečná etapa dlouhodobého záchranného výzkumu MMP (od r. 1974) na plo§e
sídliště Daba JI - východ. N,\tEZ: PH hlouhení zl\kl adů pro etav. objekt č. 220 doělo k
poruěení rozsáhlého sidliět nfho objektu, jehož průzkum ukázal, že jde o velké obydlí o
rozměrech 12,40 x 6,80 m, zahloubené 15-35 cm do ětěrkopfskovitého podloží. Objekt byl
obdélníkovitého pňdorysu, orientován delší osou SV-JZ se stopami po kůlech v stupňovitě
snížených rozích, stejnA jako ve sttedu objektu byly zachyceny větší kůlové jamky.Vchod
do objektu byl zachycen v jeho jihovýchodní části. Výplň objektu byla tvořena černohně
dou humusovitou zeminou se silnou koncentrací keramického materiálu a zvftecích koati.
ULOŽ: Muzeum hl. m. Prahy, archeologické odd/Hení Hanspaulka. KOMENTÁI'\: Na plochách, které nemohly být, vz hledem k rychlému postupu stavebních prací. archeol. zkoumány, probíhal geofyz. průzkum (doc. Marek, Přír. fakulta UK).

J.Havel
~ 1979 - KULT : S tředověk. LOK: Okraj chodníku proti Y&tupu do domu ~p. 1645-6 v
Probo§tské ulici. OKOL: Výkop rýhy pro inženýrské sítě. NÁLEZ: Výkop porušil patrně zahloubený objekt, jehož výplň byla Y profilu patrná v podobě tmavohnědé Trstvy o afle ca
10 cm. Z této vrstyy a z vytěženého materiálu bylo referentem vybráno 10 keramickfeh
frag~entó a silně zkorodovaný oceloTý zlomek. Mezi keramickými fragmenty Je část dna se
stopami podsýpky a dva zlomky okrajO hrnců (okraj vzhůru Tytažený a okraj jednoduše upr&·
venf s mír~ ým zduřením). 3 fragmenty byly zdobeny rytou interTaloTou šroubovicí. Nález
lze datovat do 13. stol. ULOŽ : U nálezce - bude předáno Muzeu hl. m. Prahy.

P.Chotěbor

7

t

I

i

292. PRAHA 6 - Dolní Liboc

1 iq

1979 - KULT: Stř edověk. LOK: Pozemková parcela č. 438, technická mapa 1:500,list
č. 177/ 4 (1969). OKOL: Záchranný výzkum na staveništi panelových domů pro Koospol.NÁLEZ :
V sondách XXVII, XXVIII, XXXIV a XXXV byla zjištěna fada •1dlištnfch objektd, a to ebdé ~
níkovfch pol ozemnic se svislými stěnami a rovným dnem, amorfních Jam misoTitých ěi led vinovitých a kotlovitých jam kÓnicky ke dnu rozšířených; několik ohniět bylo Tymaz6.no vypáleným jíl em. ,Jámy byly zahloubeny vesměs do sprašového podloži a jejich záayp o~sahoval množství keramiky z 12.-13. století, v níž převládaly okraje kalichoTité a zdute16.
Toto ran~ stferlověkó sídliště se r ozkládalo na mírnr.m svahu nad Hradním potokem, a to 1.~
parlně n<l j,~ clr11 poz.rlně sti'erlověké V8i Dr lni Lihoc. Ul 01: P.SSPrOP.
H.01merová
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293. PRAHA 8 - Bohnice

1978 - KULT : Onětická, LOK : Are,1 Psychiatrické léěebny: v severovfchodnim rohu
zahrady, č. kat. ,a2; 2. OKOL : Porušeni s i dl . pravěkých objektň pfi akrývoe ornice pro
pfipravovanou výstavbu garáf f; 1ác hr, ar c he ol, výzkum MMP (10,7 . -4.8.). NÁLEZ : Výzkumem
byla kompletně prozkoumána r locha 40 x 15 m, na které byla zachycena ěást únětického
sídliště: polozemnice ( n,60 x 4, 50 m ) , sirlliětnf jámy a fragmentární zl omky kOlových
konstrukcí, ULOŽ: Muzeum hl . m, Prahy, archeologiokó odd. llftnapaulka.
J,Havel
O

294. PRAHA 8 - Čimice

1978 - a) KULT: ~nětická. LOK : Areál výstavby sídliště Čimice II, jižně od ulioe Žalovsk6. východně nd silnice do Dolní ch Chaber, č.kat. 371, OKOL: Záchranné akce
MMP v prúkopu pro kanalizaci a plyn (10. 5 ,), NÁLEZ: Proz\oumány 2 sídliětni ebjekty rýsující ~ev profilu výkopu, Obj, č. I. sídlištní jáma pravidelného oválného tvaru a ro'\l'ným dnem; zji~tňný průměr 21~ cm, zahloubená 120 cm do spraěovitého podloži. Černá jílovito-hlinitá výplň obsahovala četné zlomky mazanice. uhlíkó a keramických zlomkO.Obj.
č. 2, rozsáhlejší aídlištni objekt (d. 652 cm, hlubokt 88 cm) s kompaktní černou jílevitou výplní a• několika m,10 keramickými zlomky (pravděpodobně t1v. hliník). Objekt
byl prozkoumán pouze v profilu. ULOŽ : Muzeum hl. m, Prahy, archeologické odd, Hanepaulka. KOMENTÁA: Oba nálezy souvisejí se záchrannými výzkumy tdMP ( únětické sid1Ut6 a pohtebiětě), které ae v těchto mistech uskute čnily v minulých letech.
J.Havel

e b) KULT:

S ttedověk.

LOK: Areál čp. l (pozemek č, 26) severně od Čimického rybníka. OKOL: Ptedstihový archeologický výzkum v místech, kde je projektováno obchodní a
kulturní centrum (2.stavba). NÁLEZ : Pti výkopu na terase severně od rybníka byla na pozemku ě. 26 nalezenA jižní polovina obdé lníkového objektu o vnitfni ěíl'oe ca 4 m. Vnitl'ek objektu, ohraničený kamennými zdmi o š. l m byl vyplněn mazanici s otisky dl'ev a
větším množstvím keramiky z 15. stol. Vznik stavby je datován na základě auperpo1ice
jižní zdi a odpadních jimek s keramikou do 13. stol, Jihozápadně od objektu byl nalezen
někdejěi vodní příkop o šířce ca 2 m. Na jeho vnitřní straně byly zachyceny stopy po
palisádě; severně od nf na vnější straně západní obvodové zdi byla nalezena valounková
dlažba. Na východní strana u jihovýchodního nároží byla odkryta pl'istavba obdélníkového
tvaru. ULOŽ: Muzeum hl, m. Prahy, archeologické odd. Hanspaulka. LIT: K.Dvol'ák, Chabry
a Čimice, Praha 1948, KONENTÁA: Základy kamenné stavby jsou pozůstatkem opevněného •tře
dověkého objektu,
~ 1979 - O~OL: Pokra č ování archeologického výzkumu v areálu, kde Je projektováno
obchodní a kulturní centrum ( 2 ,at ~vba), NÁLEZ: Při výzkumu, který probíhal od června de
li•topadu 1979 byl postupně vybírán vnitřek kamenné stavby a obnažen téměl' celý j ejí
pňdorys (výjma severových. kvadrantu). Pl'i výzkumu se podařilo nalézt dva vohody:severnf. se zčásti dochovaným port6lkem a východní. U obou vetupO je ěijovitý příchod, ktert
vede přístavkem, za c hyceným na východní i severní straně. Kamenné obvodové zdi jsou tvořeny z buližník ových lomových kamenů, dopln ě ných zčásti lámanou opukou. Hlavni prostor
euterénnfho charakteru se dnem v hl, ca 2 m je situován na jižní straně stavby. ~olem
ní hyly nalezeny další objekty ( jámy) a na obvodu vodní příkop o IHřoe 5 až 6 m a hl.
dna ca 3,5 m. Vlastní sídelní areál měl příkopem vymezenu plochu o maximálním prOměru
27 m. S everně od kamenné stavby se podařilo zachytit sondami mohutnou kamennou zeJ o
šířce ca 2 m, která probíhá n a pří č pa r c elou - orientace V-Z; v severových.části zahrady
se k ní napojuj e z eJ, orientovaná ve sm ě ru 0-J , Zdivo zčásti porušuje kulturní vrstv&
11, stol, Ul.O?. : Mu z oum hl. m, Prahy, ar che oJo g ick(> odd, 1-lanspaulka, KOM.ENTM\ : Výzkum z a-

110

chytil neznámé

opevněn é

etfedovéké sídlo, datované do 13.-14. stol.
v.Huml

t

:.29:i. PílAIIA 8 - l.iheň

; 1978 - a) KULT :

LOK : Rratrská uli ce; výkop pro kanalizaci. OKOL : Pfedáni zlomk~ kosterního nálezu pffalušníky 00 VB - Praha 8. NÁLEZ : Fragmentární kosterní
pozňstatky 2 dospělých jedincu a t zlomky kostí zvífecích ( koza nebo ovce a kráva)-antropologický posudek Dr. Chochola, Ať 2 760/ 7R, Vzhledem k tomu, že místo nálezu se nachází v několikrát přemí s t ěných naváfkových vrstvách, nelze vyloučit, že kosterní pozOata~
ky se na míst o dostaly spolu s navážkou. S kostmi byl odevzdán keramický zlomek, pocházející pravděpodobně z 16. - 17 , století. ULO~: Muzeum hl. m. Prahy, archeologické odd.,
Jlan11paulka.
h) KULT: S tředověk? LOK : Výstavha ubytoven pro n.p. Stavby silnic a železnic na
ploše bývalého zahradnictví, ohraničené na s evel'u ul. Kandertovou, na západ4 ul. Rudé
Armády a na jihovýchod/\ s t a lllonem Meteor•1 Prftha. OKOL : ZAchranná akc e MMP následující
po hlášení 00 vn - Praha 6. NÁLEZ: Po pfíjezdu na místo nálezu bylo možno prozkoumat
pouze částečně porušen ou hrohovou jámu, zachycenou ve výkopech zékladO. Hrohová jáma byla oválného, nepravidelného tvaru o rozměrech 2 02 x 62-98 cm, hl. 85 cm. ~osterní pozOstatky byly před •111 š ím příchod em vyzvednuty z části stavehuími dělníky a z části ptíPlu /;n fky VB, Ve zhytcích zásypu hy]() znchyceno n ě kolik drobn ýc h 11typických zlomkO, ned ov olujících blif~ í dntovhní. ULOt : Muzeum hl. m. rrahy, nrcheoJogické odd,, Hanspaulka.
:; tfe,l o věk7

J.llavel
•

2!'lfi .

t

l'IIAIIA !l - Běchovice
J 9 7A - KULT : N" l ev kovi t ých pohári', . LOK: Poloha "Nnd vodárnou", nal. B 1, seve rn ě

!l ~ch ovic ~

11

žel. trat ~ Pr11ha-K o lín,jihozápadně či~tičky odpadních vod vrt Rěchovioe.OKOL:

P r ůzk um, NÁL EZ: ~5 . 5 .1978 zjištěn v zářezu polní cesty větší objekt nebo kulturní vrstva,

:dskány zlomky keramiky. ULOŽ: AÚ ČS AV prac. Praha, LIT: BZO 1976-1977. KOMENTÁf'h

Jde o

dal~i ohjekt ro1.sM1Iého osídleni KNP nad bývalým koryt e m Hokytky (nyní slepým ramenem),

t

J G78 -1 9 79 - KUL T: Mohylová, knovízská, LOK : Poloha "Za homolí" se nalézá severo-

východno od obc e, se ve rn H od 1eleznjce , v zářezu 1elezniční vlečky, východní část ppč,
250, OKOL : r ři h11 g r ování zhřezu pl'o vlečku na jate 1978. NÁLEZ: V nal. A 2 naruěeno a
zničeno n P.ko lik ohjektů (snad i pec zjiět. v roce 1976) zkoumaného sídliště; nalezeny
Rtřepy II v~tší mn ožs t.ví mazanice, 9,9.1979 v nal. A 1 vzorkována knovízská polozemnice,
narušená rýhou pro 7eleznični kabel; nalezeny střepy. ULOŽ: AŮ ČS AV prac. Praha,LIT:BZO
1076-1977,
Táboře", zvlněná terasa k záp,
~rázem, osídlená v severozápadní části ppč. 363, OKOL: Shěr. NÍLEZ: V
po~ledních letech pravidelnó povrchové sběry vyznačují rozsah osídlení, nejsilnější ztejmA v eneolitu, Zlomky keram i ky, štípan á n broušená kamenná industri9, Ul.OŽ : AŮ ČS AV pra~
Praha ,

-; J ~ 7 9 - KULT: Eneolit, hradištní. LOK : Poloha "Na

ukončená příkr ým

J.Zndák
ť!

?.97. PrlAJIA 9 - ~Abl ice

1978 - YIII.T: P07.dně laUnská, římská, novověk. LOK : Ppč , 1716, jižně od silnice
Čakovice - Ďábl ice, nn hřehu bezejmenného potň č ku, ppč, 1738 , OKOL: Výkop pro odvodnění
masokombiná tu Praha-sever. NÁLEZ: Ve stěnách výkopu, který byl ca 3 m ěiroký a v průmě

ru 2, 5 m hluhok ý , hylo r egistrov áno celkem 7 objektii. Dokumentovat a částečně prozko11mat ~e po~afiln jen pP.t z nir.h, protože dva zbývaj ící byly v čá sti rýhy, zcela zatopen~

111

vodou. Profily objektů (svislé stěny a ploché dno v hloubce 60-80 cm) naavAd čují to111U,
fe ee JerlnA o chaty. Keramika datuje zachycenou část sídliět6 na konec doby laténaké.
iromě keram i ky a zvffecfch kosti nalez en j bronzový náramek z drátu• pteeahu jíoimt koaci, spirélovit ~ oh t očenými kolem těla náramku, Na parcele ppč, 1738 vyatupovalo k povrchu skalnaté podloží, tvofenó opukou vňtrajfeí do plochých desek. l její těžbě zteJmě
alouftly tti hluboké jámy zjištěné ve f'Unách výkopu. Drobný zlomek novovik, kera•1k7,
nalezenf v Jedn6 z nich, dokládá jejich re centní původ. ULOŽ : Muzeum hl. m. Prahy, archeologické odd., llanspaulka. LIT: PSII, KOMF.NTÁA: Prozkoumané objekty z konce dob7 laténské jsou čAst í sídliště, zkoumaného již v r. 1972 pti budování vodovodu (výzkum K.
Na~ek).

W.Fridriohové
4t

298. PRAHA 9 - llornf

Počernice

• 1979 - al KULT: Eneolit. LOK : Chvaly - výstavba d,lnice Praha-Brandt• n.Labaa
• kfítenim tele7niční tratě Praha-Horní Počernice , OKOL : S běr. NÁLEZ : V prostoru mezi
40r60.m eevern~ žel ezniční tratě ve východním záfe7.u dálnice kulturní vratva, kde fídoe naléz,ny sttepy a uhlíky, v z6padním zářezu ojedinělf výskyt mazanice v proetoru 100
~ seTern6 od tel. tratě, zřejmě ze zničeného objektu. ULO!: Art ČSAV prao. Praha.
• b) KULT: Eneolit, halětataké, pražský typ, hradiětni, LOK : Chvaly - vfkop pre
potruhi velké světlosti a skrývka zeminy na poli v prostoru záp. Chval, asi 100 m západně od kfižovatky ulic S toliĎská a Slatiňanski. OKOL: Sběr. NÁLEZ: V květnu 1979 odkryto skrývkou pravěké a slovanské osídleni, zač étkem erpna v tě•né blízkosti bagreT611a trasa pro potrubí, kde naruieny dal~í objekty. Halětatské sídliět6 bylo naruěen•
traeou potrubí také asi 200 m jihoz6padně od budovaného podjezdu silnice E 12 pod budoucí délnioi, někter~ objekty vzorkoTány; atřepy, kosti, hronzoTé jehla. ULO!:Art ČSAV
prac. Praha. KOMENTÁA : Záchranný výzkum Muzea hl. m. rrahy.

J.Zad6k
e 299. PRAHA 10 - Hosthaf
1978 - kULT: Bylanská. LOK: Pp č , 1818, nedaleko čp. 802, po pravé straně silni ce Hostivař--Cho dov. OKOL: Při pravidelném sledováni výstavby sídliště "loěik" objeveny
na •kryté ploěe tfi žárové hroby bylanské kult. NÁL EZ: Všechny hroby byly poěkozené
skrývkou a Datrně i předchozím zemědělským obděláváním parcely. Krom6 nepatrných zbytk~ žárových pohřb~ uložených v mal ýc h a m ě lkých mísovitých jamkách (max., u hrobu č.l
ca 50 cm) byly nalezeny fragmenty keramické Týbavy. S ilně po~kozený inventář obsahoval
v hrobě č. l po7ůstatky tří nádob (hlubší mísa, kotlík s převýše ným u chem a miniaturní
nAdobka), v hrobb č. 2 nepatrné zlomky jedné nádoby (misa) a T hrabě č. 3 zbytky dvou
nAdob (amforka, mfaa}, ULO!: Muzeum hl. m. Prahy, archeologické odd., Hanspaulka. LIT :
PSH, KOMENTÁA: Ca 450 mna severovýchod je sídliště bylanské kultur7.

M.Fridrie.hová

6 300. PRAHA 10 - Záběhlice
1P78 - KUl.T: Knovízské. LOK: Ulice Přespolní (ppč. 335) pfed dome m č. 2 (s tpč .
347). OKOL: r o porušenf objektu byl nález ohláš en pracovníkem stavby Národnhn1 muuu,
které hlášení předalo archeologickómu oddAleni Muzea hl. m, Prahy. NXLEZ: Při vý~tavb~
inžAnýrsk ých sítí pro "~kolni areál ZAhěh l ice" byl pracovníky IPS hlou bon v ul ic foh
· Přespolní a Na vinobraní příkop pr o kanalizační sběrač. Výkop široký 3 m 11osahoval maximální hlouhky 5 m. Přespolní ulice klesá poměrně prudce jitním směrem k ulici Záh~hlické. V její spodní části byly výkopem prot~ty epla chov~ vrstvy, do~ahujfcf moc no~tl

ua
až 260 cm . Ve východní stěně výkopu, před domem čp, 2/ 347, byl pod touto vratvou výkopem zaaafen a ěáRtečně poruAen sídlištní objekt knovízské kultury. Kruhová jáma oj 105
om byla zahloubena 45 cm do jílovitého podloži. Profil Jámy se ke dnu kÓnicky rozšifoval o 14 cm. ~edočeruá popelovitá výplň objektu obsahovala větší množství zlomkO keramiky, me zi kterými vyniká čA~t amforovité zásobnice s rozevřeným hrdlem, přehnutým okrlr
Jem a sviele prstovaným povrchem. V materiálu je rovněž část etážovité nádoby a ouAkem
přes rozhraní hťdla a těla. Tělo je aviele žlábkováno . ULOt: Muzeum hl. m. Prahy. archeologické odd,, Hanapaulka. KOMENTÁA: V roce 1Q79 bude sledován prOhěh dalAich stavebních prací jiln6 od 7~běhlické ulice.
J,KováHk
~

301. PIIACHATICE, okr. Prachatice

1P79 - KULT: Středověk, novověk, LOK : Dlouhá ul. čp. 98, OKOL : V zásypech, při
bouráni domu čp. 98, přiléhaJfcímu k druhé městské hradební zdi; prOzkum referenta dne
17.4.1979. NÁLEZ: Keramika ( 2-3 džhány, 2 pokličky), několik zlomkO kachlO z 15. - 18.
století. ULOt: OM Prachatice, přír.č. 516-517/79. LIT : Jihočeská pravda (C. Budějovice)
6.7.1970; llraničář (Prachatice) 31.5.1979.
J . Michálek
b

PílEJTENSTEIN hrad viz NEČTINY,
okr. Plzeň-~ever
,..._ ~

302. PílOVODOV, okr. Náchod
1979 - KULT: Středověk - novověk. LOK : Pole Reverozápadně od obce, aměrem k tel.
trati a stanici Václavice; ZM 04-33 Náchod : 175 mm od 7 a 1 mm od J a.č. OKOL: Povrch•vý ab~r J.Bočka 2,3.1 079. NÁLEZ: Sběrem získány zlomky keramiky ze stol. 16. a 17., ně
kolik i novověkých, ULOt : OW Náchod, přír.č. 16/ 80,
V,Tocháček

- V.Dohnalová

\ 303. PílOVODOV, m,č. Šeřeč, okr. Náchod
J P7P - rtrlT: S tředověk. LOK : Pole po levé straně mistni komunikace ~eteč-Kleny;
ZM 14-11, ~ové Město n,Met. : 130 mm od Z a 6 mm od S s.č. OKOL : Povrchovf sběr J.Bočka
z 2.6.1979. NÁLEZ: Na poli nalezeny tři atypické a Jeden zlomek ucha keramiky z 15.stoleli a dva zlomky korodovaného železa. ULOt : OM Náchod, přír.č. 25/80.
V.Tocháček

I

- V.Dohnalová

\" :101, PnEDIIH ,o\Df, hrad RYCIIMOUllK, okr. Chrudim
1979 - KULT: S tředověk - novověk. LOK : Hrad Rychmburk. GeologickA sonda ve stráni pod hradem v souvi~losti se zpevň~vánim skály. OKOL : S běr Karel Pikhart (M Skuteč).
NÁLEZ : S třepy (hrnce, džbány, pohár, trojnožky), zl omky komorových kachlO, zlomek skleněné nádohky (11,-17. stol.) , ULO?.: MM Skuteč, i.č, 11710- 11761.
J ,Frolík

·~ 305 , PňEDM~~JCE NAD LAREM, okr. Hradec Králové
1979 - Ktll. T: Vypichaná keremika, laténská. LOK: Nal. III, budovy JZD,parc.č . 7 25.
OKOL: Zác hranný výzkum. NÁLEZ: Při hloubeni jám, v prostoru sušičky rozrušen kostrový
laténský hrob s miskou, žel, mečem a žel. opaskem. V profilu jámy zjištěny 2 další objekty, z nichž jeden obsahoval vypíchanou keramiků, ULOi : M Hrade c KrAlové . LIT: Zpra-
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vodaJ Klffe v Hradoi lr6lov6, VII, 1-2, 1.
V. Vokolek
..,. 306. PAEDMfA, okr. Strakonice
1978 - KULT: Ml. doba halltatak6 - laté usk6. LOK: Na poli pp č. 100, a•i 80 •
YSV od Horního mltna (U MynafikO), 600 m jihovýc hodně od kapli čky v Ptedmífi, nad Saeliveokfm potokem, nadm. v. ,s3 m. OKOL : PrOzkum a 1běr 29.,,19 78 . NÁLEZ:Patrn6 aidlilta{ ebjakt poruAený orbou: aběrem zíaktno 51 zlofflk0 nédob. UL01 : M Strakonice, i.ě,71~.
J.Frohl ich - :.Mich,lek

„ 307.

PAEDSLAVICE, okr. Strakonice

1979 - lULT: Prav6k bez blitiího určeni. LOK: Pole na ztpad od obce, ZM 22-3,a
Volyni : 125 mm od J, 199 D111 od V a,ě. OKOL: PrOzkum 22. 4.1979 . NÁLEZ : Stfepy, ULOt: A~
ČSAV exp. Plzeň, pt.č. 50/ 79 .
P.Btioháček

- V.Zahr,dka

~ 308. rAECHOVICE, o. Hoitioe, okr, Strakonice

.

1979 - a) KULT: Pravěk bez blitAiho určeni. LOK: Návrší na jih od oaady~
-~ l i , ZM 22-342 Volyně: 60 mm od S, 200 mm od Z a.č. OJCOL : Prílzkum 17.4.1979. NÁLEZ:
Stfepy. ULOt : A~ esAV exp. Plzeň, pf.č. 19/79.
• b) KULT : Pravn bez blitšiho urč·enf. LOl : Pole _"Na proaiku" severovýchodně od
oaady, ZM 22-342 Volyni : 32 111111 od s, 210 mm od Z a,č, OKOL: Pr~zkum 17,4,1979. NÁLEZ:
Stfepy. ULOt : AÓ ČSAV exp. Plzeň, pf.č. 22/ 79.
9 c) KULT: Pozdní doba halštatská. LOK: Návrší severně obce .u želez. stanice, ZM
22-342 Volyni : 20 mm od S, 211 mm od Z a,č, OKOL: : běr, prOzkum 19,4 . 1979. NÁLEZ:StfaPY, mazanice, zlomek z6vafi (?). ULOŽ : Art ČSAV exp. Plzeň, pf,č, 26/79. KOWENTÁA: R•aaAhlé aídliltě poruěené hlubokou orbou .
P.Bfio~Aček

- V.Zahr6dka

ú 309. PAEšfN, o. Železnt rtJezd, okr. Plzeň-jih

1978 - KULT: Hradiětni (?), st~edověk. LOK : Vrch Maětýt, ZM 22-11 Pfeltica: 4-8 mm od V a 53-56 mm od J a,č. OKOL: Sběr A.Moravce z Čečovic, pfedáno 8.t.1G78.NÁLE~
Zlomky keramiky, struska. ULOf: AÓ ČSAV exp. Plzeň, č,pf. 19/78. LIT: Z čj. 680/78 Plzen.

.

P. Braun
41,

310. PAE šřovrcE, okr. Str akonice

1078 - KULT: Mezolit(?), LOK: ~ole jihozápadně ed obce (ca 500 m od atfedu o~
ce) , ppč. 25 1/ 3 , OKOL: S běr autora 1.4.1978, NÁLEZ: 1 kus industrie (část škrabadla),
žlutohnědý povrch , d. 34 mm. ULO!: U autora zprávy .
J.Michálek
6'

31 1. PňEZLETICE, okr, Praha-východ

1078 - KULT: Starší paleolit, LOK : S everně od obce, v poloz e Zlatý kopec.OlOL:
Pokračování v syE>tematick~m výzkumn sidli~tě. NÁLF.Z: Pokračováof v rtoi!n~ preparaci archeologickfc h i pftle ontologických nález~ v dal~fch horizont ~rh , rflrrRva pr~fjlu rro o-

11,

de hr6nf vzorkO. Dokončena část. preparace tzv. sídelního • bjektu , pofízeny odlitky asi
t ře tiny •b••du (provedlo HM v Praze). ZíakAna kolekce aei ěedeaáti artetaki6 pr avdfa,.dobai s vr•h•lu iaterglaoi6lu . ULOf : Aň fSAY DVao . Prabao LIT : Z ě J o 8652/78.
J . Fridrich

o 312. PUCLICE. okr . Domažlice
1978 - KULT: S tředovlk - novověk . LOK : Prostor avahu mezi ceatou při patl nAvr11 , na němž je tvrz postavena a tvrzí . OKOL : Zavážení mokřiny a úprava oea~y. Buldozerem byla stržena pata návrší a utvořen profil vrstvami na svahu pod tvrzi. ZáchrannA
akce Z.Procházky. NÁLEZ: Větší soubor nálezO pochází z vrstvy tvořené zlomky clhel,maltovinou, mazanicí. uhlíky a drobnými kameny (profil viz obr . 17) . Převážnou část aouboru tvoří renesanční kachle (obr . 16-lT) . převážně režné (zeleně glazovány pouze 3 zloaky. ve dvou pfipadeoh jde o mezzomajollku) . Plastický dekor čelních vyhřívacích etin
tvofi postavy či polopostavy v arkádě (např. obr . 16 : 1- 4, obr. 17:13i), roseta (obr. 17
: 14) či bohaté vegetabilní motivy. Z 264 fragmentO kachlO přísluší 144 čelním vyhřiva
oím stěnám. Kuchyňskou a atolní keramiku representuje pouze 50 zlomkO (obr. 18).TvarovA
náplň je tvořena hrncem, trojnožkou, poklicí, neobvyklým cedníkem (obr . 18:3) a anad
avíonem či kalíškem (obr . 18 : 10) , keramika je pfeváfn6 oxydaoni vyp,lena a glazov,na.
převáfně zeleni. Redukčně pálené hrnky (obr. 18 : 4, 5) jsou zdobeny radélkem. Zvláštní pozorno•t si za•loufí fragmenty baňaté červeně malované nádohy (?), v nejširším místě opatřen é v ěnce m lípaných dutých knoflíkovitých výčnělkO (obr. 18:13). Rekonstrukce ani interpretace tohoto zvláštního tvaru není bez problémO. snad by mohlo j1t o vrcholový čl&
nek z kamen. Celý soubor mofno datovat od konce 15. do poč. 17. stol o ULOf: U n,lezoe
z.Procházkf. KOKENTÁA : Soubor z Puclic pfedstavuje pr6tez bitneu keraaiokeu výbavou t ~l!'ze.
T.Durdík - z.Procházka
•

•

PUŠPERK hrad viz LIŠKA, o . Poleň. okr . Kla tovy
r ., . . r

-

313. PUTIM, okr. Pi•ek

~ 1979 - a ,_ KULT : Pozdní paleolit . LOK : Traf Pikarna. ppč. 761. OKOL : Sběr spolupracovníka CSSA J. Sýkory z Blovic. ptedáno 19 .3 . 1979 . NÁLEZ : Št ípaná industrie . ULOŽ : AÓ
CSAV exp . Plzeň, př.č. P 1/ 79. LIT : Z čj. 650/ 79 Plzeň.

A.Beneš
~ h) KULT : Mezolit (7). LOK : Pol e ppč. 867/ 1 v trati Na točinkách, na mírném návrší vlevo od silnice z Putimi do Ražic, poblíž železného stožáru elektrického vedení,
1100 m jih ozáp adně od kostela v obci. OKOL : Povrchový sbě r autora zprávy 25.III.1979.
NÁLEZ: Čepe lka z e šedohně d ého pazourku , d , 27 mm; úlomek šedohnědého silexu . d . 18 mm.
ULOŽ : Art ČS AV prac. Praha. KOMENTÁA : Lokalita lefí mezi ryb. Aetabincem a tekou Blanic i .

J . Frohlich
~ 314. RAČ1, o. Nišovice. okr . S trakonice

1979 - KULT : Pozdní doba halitataká . LOK : Návrší nad Volynkou jifně od obce, ZM
22- 312 Volyně : 18 R mm od S , 229 mm od Z a .č. OKOL : PrOzkua 15 0 4 . 1979 NALEZ: ~ifepy .
ULOt : A0 ČSAV exp. Plzeň, pt .čo 17/79 0
0

P . ílřichá č ek
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315. RADfTIC!:, etr. Tiber

1918 - IULT: Slo•anetA. LOl: Lea Poul{ jih••tehodal od oboo: pp6. 1512/1. OlOL1
Zaaffoai pohfobiltA 11.,.19'8; ě. plAnu 883/ 1 AÓ. KlL!Z: 16 aohyl : 5 aoporaloatoh, 9 P•
rulonfoh, 2 nejist•:, 4-9 •, •· 0,3-0,9 m. LIT: BZO 1971, 125: čj. 211/78 Plzoň.

A.Bonol
~ 316.

RADlOVIC! I, •· PfiohoYioe, okr. PlzeĎ-Jih

1979 • lULT: Eneolit?, •tfede•ik. LOl: Hrad SkAla. OlOL: Sbir J.larAeka a J.
JoY6ka z Chluaěan, pfodlno 11.9.1979. NÁLEZ: Pra•Ak: zloaek p6akoY6ho ucha, okr••t (obr.
,:2); atfodo•ik: keraaika, tolezn6 pfedaAty, kost. ULof: !~ ČSAV exp. Plzeň, pf{r. a.
P 59/79-1, - 2. LIT: Z ěj. 650/79 Plzeň.

A.Bonol
317. RADOVESICE, okr. Teplice
~ 1918 - a) lULT: LnK, Yyp1ohan6, halitatolat6natA, lat6natA. LOl 1 Poloha •za
_ koatelea u hfilti• •• Jihezlpadnfa •kraji oboe, ZM 02-34 Teplice : 255 - od Z a 336 •
od J e.6, OlOL: Objekty lf/T8 - 136/78 (zAohran.af •fzkua • arollu •t•ypky Velkodolu Maxi• GerkiJ). MÁLEZ: loraaika, toatin6, ko•••• a aklon6a6 pfedm6ty atd. UL~: M Tepliet,
6, pfir. 231/78 - 313/78. LIT: J.Waldhauaer, Kelt•kt region• poYodf atfednf Biliny,aopubl. kand. prAee, Praha 1980 (zAklad.lli iatorNaoe • lokaliti). KOllENT{A: Prakticky dplai byl prozk•-h dali{ eidolai dt•ar • eťdl. areAlu Horní Luk•••kt potek,

J.~aldhauaer

••••1••

,
bi KULT: lae•<zakA. LOl:-..!.tmka Dolu K.Gorkij• západní 6Aati zbofon6
• poloze~.~. OlOL: Pod rydl6td6nfa dyorea den, 26.10. at 2.11.1978, 20.,. al 3.5.
1979. RÁLEZ : lao•fzat, t,reT6 pehtebiiti ped kaaenafa zl•alea. V centru dfiTe zjiltla,he ta•aa6he zl•alu byla ekryta plocha 18 a 2 , očiltinl Trat•• taaen6 (6inf d•J•• rezYaaohyly), .. zi kaaeny byly edkryty, f6ro•6 hroby T popolni•ioh, a ahluky atfep6
beze etap po epllenfeh koatooh a oaaaoooal jedna polo•ina bronzo•6ho dlAtka. Hroby byly
tilai poni6on6 •r•t••u kaaen6. Ha Jafe • roce 1979 byl Tfzkum dokončen• ptodpoklad•••
lo pedle aofnoarti • pffitioh letooh akrytou plochu rozlťfiae, zatia k toau aedeilo.
~LOf1Ad ČSAV oxp. loat, nezpraoeTino, bez 6.pf. LIT: Hl61eni ěJ. 809/78, 3'3/79.101111TÁA: KaleziAM ebJe•il T roeo 1974 J.Mulka. Ra jafe • roce 1178 J,Waldhaueer &Jiatil 3
•••d-i kamennf z6•al a• akupiaty ne lat6nakýeb atiepO,naleziltl epuatil bez dokaao•·
tace.

1•••

D.leutookf
~ e) lULT: Lat6nak6, oneelit a hradiltni. LOl: J oloba Rft6Trlf• na Jif.n J.• •kraji
eboe; ZM 02-34 Teplice: 260 - od z• 34~ • od J a.i. OlOL: ObJekty i/78 - 3/78 (lat6n) a TzorkoYan6 objekty eneolitiok6 a hradiAtni (ca iO) . R1LEZ : loraaika, ko•••6 a
aklon6n, pfedmity (LT Dl). ULOf: M Teplice. 6.pfir. 228/78 - 230/78. LIT: J.Waldhauaor.
loltekt rogion • poYodi atfedni Biliny, nepubl. kand. pr,ce, Praha 1980 (zAkladni iatoraace o lokalitě). KOMEKTÍft: Prozkoumln dalif d•oreo • aidl. areiln Horní LukoTakf
potok.

J.Waldhauaer
'

RIESENBURl hrad •iz OSEK, okr. Teplice
•'\;-
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31R . RODINOV, okr. Pelhfimov

1979 - KULT : PravAk bez hlifěí h o určení. LOK : Les moz i Rodinovem a Lhotakfa po67 5/6, č6etečnA 678 a 679/ 1, ZM 23-321 Kamenice n.Lipou : 23-28 11111 od J , 189
10 3 mm od V e.č. OKO! : Pr1hkum po upozornAnf M. Sadílka z Kamenice nad Lipou . N.(LEZ : Na
Mírné~ avahu •• &klonem k z6padu a jihoz6padu 13-16 mohylovtttch útvarň • kamenitou konat rukof o pr0fflAru od 2 do 7 m a v. do 50 cm, aai 100 m severnA l mohyla o prOmAru 5 • a
v . 10 f O cm, LIT : Z čj. 3 29/ 79 Plzeň .

loke• ,

ppč.

P.Braun
~

3 19. ROHOZNÁ, o. Rovn,, okr . Strakonice

1979 - KULT : StfodovAk, LOK: O•ada, pp č. 45/3 (zahrada). OlOL : Vykopal v hl,0,3
• v ffjnu 1979 V,So•na , Rohozn,, čp. 15. NÁLEZ: 40 zlowkO nAdob (1 zl omek z okraje •a•i~
ai tuhové z6•obnioo, 16 zloakO vzhOru vytafentch a Aikao ven aeffznutfch ekrajO hrnoO,
6 zloakO podhrdlf hrneO e vodorovnfmi rfhami , šikmfffli vrypy a jednoduchou vlnicí, zloaky atén a rovnfoh podatav hrncO, 13. stol,). ULOŽ : M Strakonice, inv.č. 1006.

J,Mi ohUek
~ 320 .

ROKYCANY, okr, Rokycany

1979 - KULT: Stf edovék. LOK: Nám6Bt1 J.Fu č íka. OKOL : Výkopy inženfrskfch aítf a
Oprava povrchu n6•A•tf v r. 1974. HilEZ : Pti vfkopech infenfraktch aití dochází v pro•toru nA•A•tí J . Fučfka v Rokycanech k četnfm areheologickf• n6lez0a . Tyto n61ezy nebyly
doaud odbornA podchyceny , pfestofo ae pravdépedobné jedn6 o pozOstatky biakupakéh• dvora, pftpoainanéhe v Rokycanech r. 1110. Vfznaanfffl dokladem je za t6chto okolne•ti •itualni •kica, kterou pofidil bAhe• poslední 6pravy nAměati v r. 1974 pracoTnik 11t1zea v Rokycanech p.Krupička (obr. 24). Na pl6nu je zachyceno zd>né n6roti pfed ěp . 103; v pro•teru pfed ěp. 104 jedinf neperuienf kestrovf hrob (v okolí ódajné vice zniěenfch hrebO)
a •ilni porulen6 zbytky zdén6 kruhev6 stavby ; mezi čp . 105 a 107 zdive: pfed d••••ni•
prOěolim ěp . 117 a 118 dvé aeubAfn6 linie zdiva . Je metné, fe kruhov6 staYba v blfzkeati
k••trevfch hrobň Je pozOstatke• rotundy, jejit exiatenci lze na bfvalé• biakupak6a dvof•
pfedpeklAdat. ULOf: K Rokycany . LIT : O bývalé• dvorci biskupaké• a tvrzi v Rokycanech ,
ČSPS 1938, str, 185, 1939, str. 37. KOMEHTÁA: Nálezy z proatoru bfvalého biakup . dvora .

v.šv6bek
,
~

ROHOVEC hrad viz BAEVNICE, ekr. HaYlíčkOv Brod

,,

~

321. ROSICE, okr. Chrudim
~ 1978 -

a) KULT: Slezskepla těnick6 , LOX: Cihelna A, parc. č . 411. OKOL: Z6chr&•nf vfzku.a. NÁLEZ : Prozkeum6na ě 6st okrouhlé J 6111Y , pa trn ě ěAat aídlištA. ULOi: M Hradec
Kr6lov6. LIT : Zpravod aj KMVČ v Hradci KrAlové VI, 1, 1979, 9 .
V. Vokolek

.~ b) KULT: Střed ov ěk , LOK: Pole pe pravé straně silnice Roeice-Aestcky, u oih~lny,
OlOL: Shk 30.8.197R . NÁLEZ : Okra j ový ethp (H , -15. Btel . ). ULOf : ~ Chrudilll , i.č. A 749 .
J.Frdik
3 22 . ROVINA, o. Hl,sn, Tfobáň, okr. Beroun
1978 - KULT: Mohylové k, etf. d. bronz . LCJ;: Pele na vf ehodní stran~ n6Yrii, kÓ·
ts 304, ZM 1 2- 414 Černoěice : 145 Mm od S , J O~ llUII od Z a . č. OlOL : Sb!r po orbi. NÁLEZ .
Stře py . UL 01. : OM neroun,
P.AHchAček
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323. ROVNÁ, okr. Strokonica

Q 1979 - a) KULT : Knovízská. LOK: Polní tral Spálenec, 450 m JJV od kapličky na
n,vsi v Romé, ca 10 m západně od železného stožáru elektrického vedeni a 80 m již . od
silnice Strakonice- Písek, na ppč. 207/ 1. OKOL: Povrchové sběry Jos efa Matáska z Rovné
asi v r. 1963. NÁLEZ: Zlomky knovízské keramiky s okrRji šikmo přesekávanými a a dOlky.
ULOf: Sbírka J . Matáska, Rovná čp. 27.
~
b) KULT : Knovízská. lOK: Prostor dnešní garáže u čp. 69 v Rovné, na mírném J'l
svahu n,vrši v trati Na vrškách, v nadm, výšce 421 m. OKOL: Zjištěni bližšioh údajO •
n,1ezu kolem r. 1936. Informace Josef Matásek (čp. 27) a pi. Svobodová (čp, 69). LIT :
B.Dubský, Pravěk jižních Čech, 1949, 169 (domek Raby).
f c) KULT: Sttedov6k - novověk, OKOL: Sběry Jo~efa Matáska z Rovné, NÁLEZ : l . Pfi
atavb6 kulturního domu pfi západním okraji čp. 1 nalezene konoem 50. let množství zl••
k6 attedov6ktoh až novov6kých nádob, kachlO (některé s rostlinnými motiry) a zlomek
dlatdi•• (?). 2. Ve 30. letech tohoto století vykopal J.Matásek na své zahradě u čp.27
v hl. asi 30 cm úlomky zdobených kachlO. 3, R. 1956 nalezl J.Motásek na poli Jana Alafr.
ka v trati V prOhoně pod Zbuší pražský groš Václava IV. 4. Pfed čp. 26 byla nalezena
drobn, mino• Karla V, (1555). 5. Dv6 drobné stříbrné mince tolarového období, Jedna n•
l ezena na peli Na předním Beranoi, druhé na poli MatéakO Na velké. ULOf : Sbírka J.Mat,• ka, Rovné čp. 27. LIT: J.Frohlioh, Rovná. Arche ologické objery v obci, Vfb6r,Č.Bu
dějovice 1979, 211. KOMENTÁA : Mince určil O.Kolář z Pisku.
J,Frohlich
324. ROZTOKY, okr, Praha-západ

f'

~
1979 - a) KULT: rtn~tická. L<IC: Severní stěna ataré pískovny v poloze Ka vrlkách, ZM 12-24 Praha: 233,5 mm od J, 403,5 mm od V s.č. OKOL: Záchranný vfzkum SM Roztoky v dubnu 1979. KÁLEZ: Objekty H objnily v dOsledku opadévtni aUn staré piakovn7. 2 aidliAtnf Jámy kufelovitého tvaru (prOměr dna 120 a 180 cm)• keramikou al•d•ún6tiok,h• r,zu (ea 150 zlomkO). ULOf: M Roztoky, ě.inv, 43200-'334•. LIT: 1'Z Reztok7.
KOIIENT!ff: Bezproatfedni blízkost eponyl!lllího pohfebiět6 únětické kultury.

M.JCuna
v b) KULT: ~!maká. LOK: Jižní okraj obce, poloha Na kov,rně , prostor atavebnih•
dvora mezi k•l•Jiltěm a břehem Vltavy, ZU 12-24 Praha: 111 mm od Z a 240 - •d J •.6.
OlOL: V rámci pfedelektrizaěníeb úprav byl b•z upozorněni Art i M Roztoky arovn6n svahovitf torén v proatoru budoucího stavebního dvora. Krátký záchranný vfaluua pr·evedea
10.11.1979. NÁLEZ: Obdélníkové jáma 110 x 80 cm a početnou kolekci keramiky. ULOf: M
Roztoky. KOMENTÁ~: Pravěké osídleni v této poloze dokládají nálezy tém6ř věech kultur
od neelitu do středověku. Proto v r. 1980 bude proveden předstihový ~áohran.vfzkum na
plel• ataveniětě.
P.Sankot
t,

325. RUDNÁ, okr. Beroun

1978 - KULT : Pravěk, pozdní stře~ověk, LOK: eáat Duěniky:Hofelioe, Trasa d,1niee O 5 Praha-íleroun mezi 2-5 km, severně obce Rudná . OKOL: Povrohovt prdzkum při zahájeni stavby dálnice, 15 .3.1978 (J,Kalferst , M.Vávra). NÁLEZ: Povrchovým sběrem na
zoraném poli ve vytý~ené trase dálnice mezi železniční trati Rudná- Litovice a býv.pisnikem (východně od 3. km dálnice) byl získán ojedinělý, pozdně s tfedoviký zlomek misy.
N'a poli vymezeném na západě polní cestou z Dušnikň do Drahelčic a na vfchod~ náhonem
Radotínského potok a (400 mna západ a RO mn a ~ýchurl nd 4. km rlAlnice} byly T ornici
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zJiAtiny ojedinělé pravěké (7) a pozdně etferlovňké Btfepy. Sběr na skryt6m Aea~ttt1ae·~ ovém úseku pole, kde byla ornic~ odaor,na o 40 cm (vtohodnA oá uvedené ?Olni oo*t J ,
byl ne~ativní . ~. z6padnim svahu mírného n,vrěi východně Radotínského potoka {v ú~ .~~
4,60- 4 , 74 km dělnice) ve výš ce narl 374 m n.m., hyly získAny hlíže nedatovatelné pr a věké
s tř epy a zlomky pozdně stfedov~ké keramiky . Ornjce byla snížena o 30 om, podloži nehylo
zřetelné . ULOŽ: AÚ ČSAV prao. Praha. LIT: Z čj . 1765/78.
MoVávra
326 . ílYONICE , okr. Plzeň-sever

•

1979 - KULT : S tředověk - ZSO 7 LOK : Poustka , u čp . 56. OlOL : Sběr p. Vanžury .
pfed,no. NÁLEZ: Keramické zlomky. Sběr pfi levé straně potoka (nyní sveden pod zem) .
ULOt: AÓ ČSAV eap.Plzeň, č,pf, 80/79 . LIT : Z čj. 650/79 .

P,Braun
~
~

RfCl-llU3URK hrad viz PAED1IRA01, okr. Chrudim
...... ~ -

321, RYCHNOVEK , okr . KAchod

197'1 - · ICUL T: Středověk. LOK: Svah nad pr a-von stranou silnice JaromU - Nové Měs to
n. Met., blíže kÓty J74; ZM 13-22 Jaroměř: 29 mm od V a 81 mm od S s.č. OlOL : Terénní
prňzkum za spoluúčasti J.Bočka 12.5.1979. NÁLEZ : Na po-vrchu svahu posbírány atředovik~
zlomky keraffliky a kachle (jeden zlomek) - 14.-16. •tol. utof : OM Náohod 0 přír.č. 17/80.
V.Tocháček

328. RYCHNOVE(,

m.ě.

Doubravice, okr. Náchod

(

11 \ '

'

/..,,'

- V. Dohnalov6

'

1979 - KULT: Vladohradiětní 0 středověk. LOK: L~vt bfeb ~py 0 pole na pravé etrani eilnioe Čeeké Skalice-Rychnovek, aei 200 m od vých. okraje oeady 0 poloha ~n* tvrzt,eh• nebo •nade mlýnem" . ZM 14-11 Nově Měeto n. Met. : 19 nmi od Z a 25 1111D od S a.č.
OlOLsTerénní pr~zkum povodí ňpy za spoludčasti J.Bočka 28.4.1979 . NilEZ! Na poli v nevelké -vzdálenosti od osady nalezeny četné keramické zlomky, zdobené vlnici a rfhováním,
které lze zatadiť do období mladohradiětního. Dále byly sběrem získ,ny i zlomky keramiky středověké (13.-15. stol.). Na lokalitě se uživě místního pojmenovui "na tvr~káoh" .
atol : OM Náchod , ptir.č . 31/80 .
v.Tocháček

V 329. Rychnovek,

m .č.

- v . Dohnalov,

Zvole, okr. Náchod

1979 - KULT: Mladohradiětni , středo-věk . LOI : Levý břeh ~PY, pole sever~-vfchodni od oaady při pravé strani silnice Zvole-Česk, Skalice . poblíž kÓty 260; ZM 13-22 Ja•
roměř: 17 mm od V a 52 mm od S s.č. OIOL: Terénní pr~zkum povodí ňpy za spoluúčasti J o
Bočka 28.4.1979, NÁLEZ: Na zahliněné terase nad ni-vou ňpy nalezeny keramické zlomky z
období mladohr~diětniho (11.-120 stol.) a ze středověku. Kromě toho i zlomek opracované
kosti. Ul, Of: OM Káohod 0 pfiroč o 8/80.
v.Tocháček

- v.~ohnalov6

c, 330 , AEPICE, o. Rovn6 , okr . Strakonice

1978 - KULT : Knovízská. LOK: Tral "Na žernovici", západně od oaady. severni od
Dolníh o ňepiok~ho rybníka . 100 m západně od kapličky u silnice do Jomanio o prčo 285/6 ,
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OKOL:Rekognoakaoe lokality a sběr 8.9.1978 . NÁLEZ : Lokalizace eidliětě uTád6n6ho Y literatufe B.Dubakfm. NachAzi ae na vrcholu náTrěi nad Aepicktm potokem a Dol. Aepictfa
rybník••· Sběr: 12 zlo•kO nAdob (zAsobnic a •isek ?}, 1 zl . hliněného z6yafi. ULOŽ : M
Strakonice, inY.č. 760. LIT : B.Dubeký, Pravěk Jifnioh Čech , 1949, 170.
J.Mich'1ek
o

331. AESTOKY , okr . Chrudi•

1979 - KULT : PraYik bez blifliho určeni, atfedeYěk . LOK: Pole u etar6 cihelny
pfi Yatupu do obce, Yleyo od silnice Roeice-Aeetoky.OKOL : Sběr autora 8.10.1979. NÁLEZ:
StfepoYf materi61. ULOŽ : OM Chrudim, i.č. A 3072 - A 3085.

J.FroUk
332. AEYNICE, okr. Praha-z6pad

n

1978 - ~OLT: StfedoYěk. LOK: S taveniště trafostanice ca 15 m jihozápadně od ě~
210 Y TyrleYi ul. a 20 • z,padni od kfifeni ul. Tyriory a ul . Pod str6ni.OKOL : PrGzku.a
Yfkepa 7,5 s 7,5 • pro z6klady trafostanice dne 24.4.1978. NÁLEZ: V cel6 plole •tkepu
sjiltlna kulturní YratYa, ebaahujioi kera•itu ze 13. století, tel. atruaku a zyffect
koati. Kclturnt TratYa lpatně odlilitelnA od hnědezeuiho nadloti , Y hloubce 80-100 oa
apraieY6 podloti. ULOf: AÓ ČSAV prac. Praha. LIT: Hl6Aen1 ěj. 2404/78. KOKENTÁA : NAlezy
pfediny ke zpracoT6n1 dr. T.l>urdikoTi AO Praha.

J.Rulf
'

333. SÁNY, okr. Nyaburk

1978 - KULT: Pozdní d , lat6nak6, st. d. fimaki. LOK : Okolí piakoYny T blizko•ti Cidliny zipadně od eboe, ZM 13- 14 Nymburk: 210
od S, 125 - od V a.ě. OIOL : Sběr
po orbl. NÁLEZ : Stfepy. UL~ : Aň esAV prao. Oškobrh.

„

P.Bfichiěet

& 33'. SEDLEC, okr. IHlnik
1979 - lULT: Line6rn1,Typiohan6 k. LOl: Vfohednl ed ebee, ě.pare . 04/1, 1107,
71/1 . OKOL: Prftzkua a sběr na peli pe hlubokl erbi T liatepadu a preainoi r o 18'9. RlLEZ : Pe blubot6 erbi na peli zjlitlny a zuifeny tmaY6 RYrny-ebJetty , Te•al• dateYateln6 do aladěi LnK a staršího i mladitbo stupni rypioban6 k. ULOŽ: KM Praha.KOMElffÁA:
Za1n6n6 rypichané osídleni je souě6ati eidliltni agloaeraoe, zjiětAn6 ptede•lta jihedpadně ed eboe Mšeno (of. BZO za r. 1968-1977).
li.Lička

335. SEZIMOVO ~ST1, okr. T6bor
1978-1979 - KULT: StfedoTik. LOK: Zaniklé pfedlliati fteY6 •lato. OIOL: Pokraěe
Y6ni seuataYn6ho Yfzku1111 . NÍL!Z : V roee 1978 byl preYeden plelnt odkryY na jilnta okraji zaniklého pfeda6at1. YJMezen rozsah tfeti brněitsk6 usedloati (Yfskua T ainul .le•
tech) a zah,jen Tfzkum dallibo aiatiiti Y fadi domG podél nikdejAiho potoka. V aeTere•fchodni• n6rot1 parcely byl odkryt dň• a dYojici sklepG; obTod domu Jen airnA pfe•ahoYal jejich rozsah. Na dTofe usedlosti atopy po dfeYiné etaYbi , pfekrfTajiof peoe a
ohniiti, Y zadní č6eti parcely atudnA a J6ma po sloupu• Yahadlea. Pod ti•to horizonte• (2 . pol. 1,. atoleti - 1420} starší objekt7·J'1111, kňloTé jaaky (13. atol.). Skryt6
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plocha zachytila zbytky dal ší ho domu v prňčelf parcely u fečišti potoka.Pokračujiot Yfzkum odhalil v roce 1979 větěi ~éet pňdory eu domu, aeet6Yajfoího z několika mietnoatf
(dilíoi pfičky naznačuji zachovan6 epélené hfeYna in aftu). pfiaazeného k obYodoY6 zdi
na zlo11U teraay, ObYodoYé dfevAné etiny spočíYaly větAinou na zemi nebe na ka•enn6 ped lofoe . lnteri6r byl poetupně pfestaYoY6n (napf. akl,pnf proator nejatarěi ata•by dodateč ně zasypán a ne zásypu zfizene u1fstnoe t s jíloYitou podlahou a stěna na nizk6 pedezd{voe či podlofce) 0 v něm prozkoumána kruhově zahloubené pec• ptedpecntml jama•i a
č6at,čni zahloubené mťatnoat s obvodoYou podezdívkou. Na rozhraní parcel byl zjiětia
plo t, trativodní kanélky a dalěf objekty. Pfed stavbou do11U byla y jeho aeverez6padn1m
aérotí zemnice (pfedbětné datov6ni do 1, pol, 14. atol,). Na věeoh zkoumanfoh arech objekty nej at arěího a1dliAtn1ho hor izontu (13. atol.) - polozemnice, ze11Dioe,atudn, 8 ka mennfm roubením, kňlov6 jamky a rňzn6 j6my ; hojné n6Jezy železné etrueky. ULOŽ: Art ČSAV
prao. Praha,
K.Richter

t,

336. SE7. I MOV O ÓSTf II, okr , TA bor

1979 - KULT : Neurčena , LOK: Lean{ tra{ U ozvěny - Za Nechybou; eeYerni a aeveroz6padnA od kÓty 422; 400-550 m eeveroz6padni od h6joYny Nechyba; ZM 23-133: 147 - 1~3
111111 od Z a 100 - 95 1111 od J e,č. OKOL: PrOzku• na z6kladi upozornini spolupracovníka
ČSS A K. Sezimy ze SezimoYa ňstí, dne 6.6.1979. Zamiteni 27.-28 . 11,1979, NÁLEZ:Lokalita
letí na o~trotně, situované pfiblifně ve smiru SZ-JV, na čele ohrani čen6 Kozakfm poteke111 a ze 2 fltran obtékané jeho J1Htoky - odtokovými etro11ha111i Starého a Nového rybníka
(téf Kravín a Placek). Mírně k seyeroz6padu akloniné plocha (ca 120 x 40 •l je dileaa
Jeani cestou, Na paaeee vfohodně od oeaty je patrno 7-8 rozeedlfoh •ohyl o , 5 - 10 • •
vfěoe ca l 'i-40 cffl. Západně od oeety v bultové111 lese je 10-11 mohyl ( 2-3 z nich jao,, narušeny cestou) o~ 5-8 m a v, ca 10-30 cm. Pl6~{ 111ohyl je ptevéfně hlinitý, v zéaypu
jsou občas patrny menší kameny, atepy obvodoYfch Yěncň nebyly pozorovány, LIT: Z čj.
299/79 exp. Plzeň.
P.Braun
<, 337

0

SKALNÁ, okr, Cheb

1979 - KULT : S ttedověk. LOK : Východní okraj píaltovny na jifnia ekraji oboe u
eilaioe Ch~h-Luby, kÓta 460, 100 m od pravého btebu petoka Skaln,. SMO 4-6 AA: 120
od z a 9""" od S e.č. OKOL : Náhodný n6lez d6ti na okraji píakoYny po ukončené tifbi pí•ku. MÁLEZ: Značné mnof.etví keramiky ze 14. etol.: tyglikovit6 kachle ee značkou na dni,
hrnee "vysokým límcovým okrajem• plastickou značkou na dni, Materi,l svitle ěedf a
drobným osttivem ( kfemen), Nález pochází ze aeeuté hu11Uaové Yratvy ailné 50 0111, zbytky
objektu nebyly v pr ofilu patrné, Kera111ika zfejmě nepoufité, ltaehle neočazené• bez zbyt kO etavebního pojiva; a největší pravděp odobnosti jde e 7.bytek zničenéh• vfrobniho centra na písčit é m n,vrší nad potokem, c a 500 m od attedu obce. ULOf : M Cheb 0 pt.č. 16/79,

„

P.Šebeata
~ 3:J8,

~KÁLY, o, KvAakovioe, okr. S trakonice

1979 - KULT: WladAí doba laténské. LOK: Jihovýchodní evah n6vr~í . nad l~•t• bfehem potoka, mezi Skélami a Kv6akovicem1, ca 50- 350 m východně od tranelcr•étoru u lev~
strany silnice ze Skal do Kváekovic, Y nadm. výěce ca 490 m. OKOL : Prňzkum a aběr autora ll,J 0 ,1 979, NÁLEZ: 2'1 zlomk,i nédob (obr, 19: 2-8). Uloi : M S trakonice, inY, č , 948,1.TT :
K lolrnlitA: n,DuhAký, PravH jižních Čech, 1949, 3R4 (výzkum Jnkality r. JPH 11 1017 - celkem 5 eidli~tnính objektňl.
J,Mtchélek

1:u
~

339.

SKOČICE,

okr, S trakonice

() 1978-1979 -

doba brom~ové , halAtatski, hradiAtnf.L Ol:
111111 od S a.č.
OKOL: Sběr a. Kolafy z Vodňan a B.Louženského z Ojezdee (ptedáno) a vlastni. sběr,pi'eváf
n6 v jihovfch . části hradiště , 1979 hradi~tě výškopisně zaměteno pracovníky Ať . NÁLEZ :
leramieké zlomky. ULOt : Ať ČSAV esp. Plzeň. pfir.č, 24/ 78 a 91/78 . LIT : Z čj . 880/ 78
a)

KULT: Sti'edni. al

mladěi.

Hradiště Hrad, téf. Kolo, u kÓty 667, ZM 22-431 Oavorov: 187 mm od V a 99

Pluň.
A.Deneě

- r . Braun

b) KULT : Slovanská. LOK: Lesní trat U hrohň, odd, 146 dl , 151 a 2; 7-M 22 - 431 :
222 mm od V, 128 mm od S a .č. OKOL : Zaměření pohtebiětě 10.7.1979, č, plénu 706/ 1 A~ .
NÁLEZ: 21 mohyl : 1 neporuAen6, 16 peruAenfeh, 4 nejisté ; • 3, 3- 10 m, v. 0 0 15-1 0 10 a .
Uapotédiny zčiati v nepravidelnfoh tad6oh od severozápadu k jihovýohodu . LIT : J . Mich6lek - J . Frohlioh, Aroheolegioké nemovité pa~étky v okreae Strakoni••, 1979, 38,č. A 118.
e

A,Beneě

•

340. SKAIVAA , okr . Rakovník

1979 - KULT : S tfedevěk. LOK: Kostel v obei . OKOL : Povrehovf zjiělovaoí prOzkuN
31,7,1979. NÁLEZ: Kostel ve Skřivani, dnes ve velmi zuboženém stavu, zbaven praktieky
vnějších omítek, mA kuriózní půdorys s kruhovou stavbou za polygonálním presbytářem•
opěréky, a proto naavěd čuje elofitému stavebnímu vfvoji. Na zák ladě prohlídky exteriéru ae zd6, ie celf kos tel je vf1ledkem jediné 8tavební fáze, datovatelné de l6.1toletí.
LIT : Z čj, 5386/ 79.
T.Durdik
n 341. SKUHROV NAD B~LOO hrad, okr, RychnoT nad Kněžnou

1979 - KULT : S tředověk. LOK : Zří c eniny hradu Skuhrova . OKOL : PovrchoTf prOzkWI
24,8,1979. NÁLEZ : Dvojdílné dispozice se zhruba obdélnfm jádrem se zaohovanfmi zbytky
obvodové hradby a terénními n,znaky obvodoTé zéstavby. PovrohoTf prOzkum zna6ně ztif•valo neprost upné křoví, lokalitu pokrývající. Sběrem bylo získéno několik zlomkO keramiky datovat~lné do 15. století. ULOŽ: A~ ČSAV prac. Praha.
T.Durdík
~

342, SKUHROV NAD B~LOU hrad NOV1 HRAD (KLEČKOV), okr. Rychnov nad Kněfnou

1979 - KULT: S tředověk . LOK: Zříceniny hradu KlečkeTa. OKOL : Povrchový prňzkum
24.8.1979. NÁLEZ : Vícedílné dispozice značných roz•ěrO na vtrazné ostrofně . Převflené
j6dro nejasné dispozice je doplněn• příhrAdkem • dobře zachovanfffl opevněním . J6dro je
patrni "zavřené". V prostoru druhého předhradí byl sběrem získ6n aoubor keramiky datnvatelné do 14.-15 . století. ULOŽ : A~ ČSAV prac . Praha.
T, Durdík
~

343. SLANf, okr. Kladno

, 1978- 1979 - a) KULT: Sí d liě t ě, kult. ú nětické , knovízaké , slovanské ; pravěk~
hroby kult, neurčené, LOK: Poloha "Pod s 1,nskou horou" , ZM 12-21 Kralupy n.Vlt, : 153
mm od Z a 3 2 mm od J s.č. OKOL : Nalezeno při v ýst avbě nového aídliětě - záohr . vfzkum .
NÁLEZ : Při zemních pracích zjištěny jémy z období kultu ry únětické . knovízaké a z oh-·
dobí slovanského , Nepravidelně rozptfleny pravěké ko strové pohřby uležené ve akrčffn~
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poloze• rozličnou ori e~ taoí (bez doproTodntob b,lezd). ULOt: A6
Z 6J. 72,5/78, 8211/ 70 .

esAv

prao. Praba . LIT:

~

1078 - b) lULT: StfodoTlk. LOl: A•an•o• Y L1poY6 ulioi, ZM 1a-a1 lralapy n.Vlt.:
138 - od Z a 32 a i od J a.a. OlOL: Pfi •~•,dlni intentraktob aiti v pro•toru no•A budoYan6ho •1dliitě pod naY,tkovfmi Yratvami prolaty odpadni Jimty a Jby •• atfodo•iku.
llLIZ: leruiok6 n,1ezy z 15.•18, atol. ULO! : AG tSAY prao. Praka. LIT: Z 6J. e,a.;1s.
lOMlltlA: Aaanovant proator •• roak1,., vol atfodoTik6bo opovnini •lata.
,.wouoba
~ 344. SLATINA NAD ťPOU, m.č. Bouěin, okr. N6ehod

1979 - IULT: PraTik - balttatat, T, atfadoTlk. LOI: Okoli bfbitova, ZM o,-33 •~
obod: 00 • od Z a 145 - od J a.6. OlOL : PoYrobovt abir J.Bo6ka 13.3.1079. IÁLBZ: Sblro• aiak&ny kor„1ok6 alo•ky pravik6, atypiok6, balltatak,f a atfodovik6 a 15~atol.ULO!:
OM 1,okod, pfír.a. 13/80.
v.toch,ěok

- v.Dolmalov,

1078 - lULT: Stfodovlk. LOK: hra vo vai. OlOL: Povrohovt pr6zkaa as.8.1078.IÁLIZ: Vitov, tTr& Y blizkoati kaple,• nit zfojm6 p6vodni aouYiaela. Rozaab tvrze neni
Jaaat, kro•I uainln6 čtverhrann6 Tite k ni zfej•i pfialulola i aouaodni pal,abv,, neJa,nl roneaančni budova,
T.Durdik

1078 • lULT: StfodoYěk (T). LOl: Piakovna Yfobodnl od oboe, ZM 12-231 lladao:
2as - od Z a 113 - od S a.a. OlOL : Vo zf1oon6 atlnl piakovny zbytky 114ak6 koatry.lÁLIZ: O poloze koatry nebylo •otn6 nio blitlibo zJiatit, proto!o J•Ji větii 6,at byla n•
lozona zfioeni pod akalni atinou. f profilu piakovny dalli a,1ozy nozjiltlny.ULO!:Antropolos. odd, Ad Praha, LIT: Z čj, 6423/78. lOMENTÁA: Piakoma byla otoYfena • aiatooh b,Ta16bo popraTiltě a je pravděpodobn,, te toetra patfi popravon6mu, Na t6mte aiatl nalezl
ph• lety ~.lnor podobat pohhb (AR XVII, 4:H-426).
,.woatba
•

347. SMET.UOVA, UIOTA, okr. Piaek

1D78 - KULT: Pravit boz blitěibo urěeni, balltatat,. LOl: Ra leT6a bfob• fičk7
Loanioo, na ppě. 1479/1, YpraYo od telozniěni trati ze SmotaoYy Lboty do Dolního Oetro•••• OlOL: PoTroboyt pr6zkua 5.8.1079. N1LKZ: Skupina aaobovanfů aejp6. V ••Jpa pfi
ltloaniěni trati, ponilon6• protipot,rnim
naloaon okraj pravit, n,doby, noJapilo
balltatek6. ULO!: I( Pieok, pf.č. 248/78. KOMEKTÁA: a,1ez nomuai ,atoYat rftoviltl. Mdlo
•• napf. jednat o doklad eídliltl na mí•tA pozdijiioh titebnioh praei.

P'•••,

J.Froblioh
• 348. SR8Sl.O, okr. Beroun

od

1978 • KULT: Eneolit. LOK : ffiYrěí ji!nA od oboo, ZM 12-413 lr61dT DYOr : 110 S, 50 mm od V ••č• OKOL : SbAr na poli. NÁLEZ: Stfepy, ULOf: AÓ CSAV prao. Oěkobrh.
P.Bfieb,hk

l :! J

,;-#

J,o.

::;HUY. o . Vr č eň. okr. Plt.eň-jih

1978 - ._ULT : Chamsk.\. LO!;. : Kamenolom na pravlu• btehu lÍsl a vy, ZM 22- 132 Nepomuk:
1,6 o~ od V a 5~ mm od S s. č . OKOL : S běr ... Škrábka z Blovic, předán o . NÁLEZ: Keramiok6
zlomky. ě tťpan A 1ndustrie . ULO! : AÓ CSAV exp. Plzeň, přir.č . 85/78. KOMENTÁA:Lomem tničen6 eneolitické vý š inné sidliětě.
· 1979 - KULT : Pravěk bez blitěiho určeni, attedověk.LOK : Pozeaek "labrady",apodni
čáat pole k tece Úslavě jitnim aměrem ca 500 m od akály. OKOL : Sběr St.Pflegra ze SrbO,
předáno. NÁLEZ : ._eramické zlomky, zlomky kac hle, mazanice. ULO! : AÓ CSAV exp. PlzeĎ,pf.
č. 92/]9. LIT: Z č j. 650/79 Plzeň.
A.Beneě

350. STARt PHACHATICE , o. Prachatice, okr. Praohatioe
1979 - KULT:

Středověk-novověk.

LOK: Kostel 1v. Petra a Pavla. OKOL: Pti opra-

vě koatela; prOzkum autora 3 . 5 .1979. NÁLEZ : Koatry v areálu lodi, při ptiohodu referen-

ta byly z koatela odstraněny, byly zcizeny vojáky (bláěeni 00 VB Prachatioe 30,4.1979).
LIT: J.Muk - K.Heichertová, Stavební a archeologiekf prOzkum v koatele ev.Petra a Pavla ve Starfch Prachaticích, Památková péče 32, Praha 1972, 218-226 (vfzkum 1971).
J.MichUek
/)

~ 351. STARÍ PLZENEC, okr. Plzeň-jih

1978 - KULT : tlradiětní, středověk. LOK: Hradiětě HOrka. OKOL : Sběr Oaval•a Petra z Plzně na plo6e hradiště, předáno 28.6.1978. NÁLEZ: Keramick6 zlomky, pfealen.ULOt :
AÓ esAV exp. PlzPň, č.př. 25/ 78. LIT : Z čj. 680/78 Plzeň.
P.Braun
• 352. STEHELeEVES, okr. Kladno
1978 - KULT: Aímaká. LOK: Vfch. od obce, ZM 12-23 Kladno: 226 mm od S a 113 od V a.č. OKOL : Pti výstavbě biologické nádrte č. 2 pro SONP Kladno. NÁLEZ:Revi:mi aoi>dáfi ověřeny výaledky geomagnetického výzkumu. Zachycena ěáat aídliAtniho objektu z doby timak6. ULO!: AÓ esAV prac. Praha. LIT: Z čj. 6428/78.
V.Moucha
ol!f

3~3. STOZEC, okr. Prachatioe

1979 - KULT: Středověk. LOK: Hrádek na Stoteek6 akále, pti kÓt6 974, ZM 3a-la3
Lenora : 27 mm od V a 112 mm od J a.ě. OKOL: Pr01kum ve apolupráoi •• aprávou obr'8b6
obla•ti Šumavy •e Viaperku 3.IX.1979. NÁLEZ: Ke skalniau bloku• vfhledem k Jihu•• na
aeverni at ••••rozápadni straně ptipojuje obloukovitt eegment 1diva o d6loe 10-12 •,
atavAnt z klllllene na maltu. Stopy zdiva jeou patrn6 i na vfcbodnim vfb6tku •kály.Z bornf vratvy vklealiny v destrukci vě!e ziakáno několik zloakO Aed6, pozdně attedov6k6 k.,.
ruiky. ULOt: AÓ CSAV exp. Plzeň, ptír.č. 63/ 79. LIT: Z čj. 513/79 Plzeň.
A.DeneA

354. STHADONICE, okr. Beroun
1979 -

t.ULT: D.fimaU. LOK: Oppidum, ZM 12-'11 Beroun : 155 mm od J, 75 11111
od Z e.č. (avab nad Berounkou). OKOL : Sběr na poli. NÁLEZ : Střepy. ULO! : AÚ CSAV prao.
Oěkobrh. KOMENTÁA: Stopy sfdliětnibo charakteru na oppidu.
a)
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ti
h ) t-.ULT : D.fimské. LOK: Z1wátená pfekovna u lltbitova, ZM 12-411 Beroun; 158 11111
od J, 90 111111 od Z s.č . u•, 1 • Uf('ené stěna pískovny, sběr. NÁ I.Ll: Sttepy točené n1' kru hu, jeden s vleělovenou Yýzdobou. UL01 : AÓ CSAV prec. Oškobrh.

P .Bticháček
y

O

355. STHADONICE, o. Pátek, okr• Louny

1978 - KULT: Sttedni paleolit, neolit, knovizeká, billendorlská, halětatská,hra
ettedoYěk. LOK: HradHtě "Na ěancich". OKOL: Výzkum ve dnech 17.7. - 14.8.1978.
NÍLEZ: Pokračováno ve výzkumu brány halětatekého hradiětě, za~očatém v roce 1977, veden6• v eeverozáp. ukončeni valu. Val (za nimž probíhala z vnittni strany hradiětě dláždě 
ná "ceeta" široká 2-J m) měl knmenité jtdro a hlinitý násep, na temeni patrně palieádu.
Pted nim probíhal ca 2 m hluhokt a J-4 m ěiroký příkop, jehož vnittní stěna byla zpevn'na kamenitou zdi vyeokou ca 1,5 m. Mezi ukončením valu, zdi a příkopu a okrajem hluboké
•trte, zabíhajíoim do úbočí kopce jitně od nich, byl ca 6 m ěirokf volnf pás; zde ee patrni nacházel p~vodní vstup do areálu hradiště. Zjištěny nejasné stopy úprav terénu v
knovízském období. Výzkum ve vnittním areálu neptipadá zatím v úvahu (splachy mocné at
2 m). Středopaleolitická a neolitieká štípaná industrie nalézána především ve vretvách
•plachO, knovízské a billendor!eké sttepy těsně pod základem opevněni, které lze jen rá•
cově datovat do H D - LT A. ULO!: AÓ esAV exp. Moat, č.přir. 67/78 - 71/78.LIT:BZO 1975,
č. Hl (popis lokality a lit.). Z čj. 459/"18 Most. KOMENTÁA: Ptiprnvováno k publikaci v
dUtni,

AR.

z.smrž
356. STRAKONICE, okr. Strakonice
i978 - a) KULT: Mladý paleolit - mezolit. LOK: Velké (též eerná) skála, zvedajíci ee asi 10 m nad úroveň hladiny nad levým btehem teky Otavy, ca 1500 m západně od hra4u ve Strakonicích, ppč. 315/1; ploěinka o výměte asi 20 m2 na skále. OKOL : Sběry autora
3.5. a 14.9.1978. NÁLEZ : • kusy industrie, 1 kus bíle patinovaný (č.l). Obr. 3:1-3.ULO!:
U autora zprávy.
• b) KULT: Pravěk-sttedov ěk. LOK: Louka na ~ravém btehu řeky Volyňky , severně od
mostu, severovfchodně od Mutěnic, pti silnici ze Strakonic do Radoěovic, ppč. 563/3.0KOL:
PrOzkum 8.6,1978. NÍLEZ : Skupina nízkých, poruěených sejpO. LIT: J.Oawald, Jiboče•ké nero•ty a jejich naleziště, 1959, 94; J.Michálek, J.Frohlich, Archeologické památky ••• ,
1979, 61-62.
• o) KULT: Slovanská. LOK : Viz 1-2. OKOL: Prózkum a sběr autora 8.3. a 19.4.1978 .
NÁLEZ : 1. Trat Kalný vrch (též Káni vrch) při východním okraji města, nad pravým břehem
Otavy, u železniční vodárny, ppč . 1100. Šeet zlomkO nádob. Sidliětě zde zjietil B. Dub•
•kt (Předhistorie Strakonicka , 1921, 38: 12 jam a kulturní vrstvy). 2. Trat v eoatavín6
(poloha V lapáčku ), východně od města, na levém břehu Otavy, západně od žel. trati Strakonice-Blatná, ppč. 853/1 a 861/4. 13 etřepó (zdobené vrypy a vlnicemi). Sí dliště objevené a zkoumané již S.Dubským (Pravěk jižních eech, 1949, 564-565). ULO!: M Strakonice :
1 - inv.č. 708, 2 - inv.č, 717. LIT: Viz výěe,
~

1979 - KULT: Knovízská, laténská. LO~: Trat t-.alný vrch, ppč. 1100, na východním
okraji měata, severovýchodně od železnič. nádrati Strakonice, eeverových. svah návrěi.
OKOL : PrOzkum a sběr 15.3.197~. NÁLEZ: V porušeném objektu (eidliště? - hrob 7) nalezeno 8 zlomkó velké amforovit6 zásobnice s prstovánim, 1 zlomek esovitě prohnuté stěny meněi nádobky (oktinku) a 1 zlomek mazanice. Objekt bude prokopán v r. 1980. Poblíže objektu (10 m západně) nalezen v ornici 1 zlomek prohnutého hrdla lehvovité nádoby se~ plastickými vodorovnými žebírky na hrdle, materiál jemn ó plavený, tuhový - starší doba latér~
ská. ULOZ : M Strakonice, inv.č. 784.
J.Michálek
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357. STRÁf NAD NEfÁRlOU , okr. JindfichdY Hradec
1978 - lULT: SloYanek6 . LOI: Na ptakioh; pp6. 68/3 , 105/1, 9,12, 68/2 , ZM 23 - 33,: 1,5-150 - od Z, 1,5 - od S a . ě . OKOL : Prdzk1111 10.,. , zaalfaot 10.10. 19T8. 11LBZ: 26 mohyl; pouze 2 zcela neporulen6. Porulen6 mohyly Jaou ailnl sniteoé, l oYiln6ho
pddoryau. Vflka mohyl 15- 100 cm, j 6- lf , 5 • · Mohylnik Y podatat• • ybudoY6o •• a nepraYidelnfeh fad6ob z-v. LIT: Z ě J. 211 a 540/ 78 Plzea; R.Turek, Slawi acbe Hu1e1,rlbor ta
sG•blbaono Praha 1958, 40. lOMUtlA : BudQneaoat aahyl Jo obrateoa pfib l i f •Jioi •• piakemo•.
A.BeoeA
~

358. STRÁfNt, hrad XUlfYART , okr. Praohatioe

1979 - IULT: Stfedo••k. LOl : Hrad . OlOL: Sblr D.faapaoha z Viaperka , pfedbo.
11LBZ: !oloant hfob. tor•iot6 zloůy, hrudka tuhy. ULOf: A~ esAV oxp. Plzeň, pftr. 6.
82/79. LIT: Z čJ. 650/79 Plzeň.
A. Beool

4

359. STRPf, o. etčenioo, okr. Strakonice

1979 - lULT: Neurčena. LOI: Leaik aezi telezoični trati a rybník•• Strpatt,
750 • JiboYfobodol od Strpt, ppč. 729/1. OlOL: Po•rcho•t prdzku autord zpr,•y a.VIII.
1979 na z6kladl upozornlni B.Loutenak6bo z OJozdoo (čp. 12). IÁL!Z: Rf!oYniok6 ••JPY
'
ponltn6 ataty tltbou ltlrku.
J.Frohlit~ - P.BraUD
~

380. STRUHOYICE IAD Bl.ANICf, okr . Prachatice

1979 • lULTt MohyloY6 atft4n1 •• broozoY6. LOl: Malezono Y z6kladooh atodolJ T
ebti Y r. 1887. OlOL: Pfod6no 10 . 1a.1979. 11LEZ : Sekera bron&oY6 • polkozoota tfl•,l•
lotoYitfa ardtoYitfa eobddkoa a roztifenta oblouaoYitfa oatfill, opiloYan6, • otfel••
••ltle zelenou patinou, d. 195 mm, l.~Jlu 28 I. oatfi ,3 - (obr. ,:,).ULOf:AO CSAT
exp. Plzeň, pf.č. P 82/79. LIT: Z čj. 650/79 Plzeň.
A.Donal
~

381. STRUKIOVICB IAD TOLYhou, okr . Strakoni••

1979 - lULT: Pozdni doba halltatakA. LOK: Pole nad ailnici na Jiha od oboe, ZM
22-32, Strakonice: 177 - od Z, 70 - od J a.ě. OKOL: Prdzkua 21.,.1979. llÁLIZ:Stfepy.
ULO!i A0 CsAT ezp . Plzeň, pf . ě. 49/79 .
P.Bfioh66ek • T.Zabr6dka
• 312. SthPOLI,

Oo

BuloYioe, okr . Rokycany

1979 - lULT: Eneolit, aloTanakA . LOl : l ka SZZ •• o•ady; ZK 12·33: 131 - od S
• 180 - od V a.ě. (atfed lokality) ; ppč . 167 (hl aYni ě6at), 133 (Jitni ••ah),132 (•••·
••ah)~ 131 <••••roYfch. ••.at) . OlOL: Prdzkum na &6kladl hl,leni etud. J.Andrla z Plzni 26.8.1971 0 R1LBZ : Hradiltl lefi na oatrotni, •ya~zen6 na Jihu potek•• Lutnioo a na
••••ru lore6nfa . potoke•, aamoatatnjmi pra•fmi pfitoky Berounky. Plocha bradiltl Jo pfi blitnl prot,hle polokruhoTitého t•aru o Z- V oee oa 250 m a i. pfi Yýchodnill okraji oa
150 • (aas. i . ca 200 a). ObTod hradiitl na Jihu, z,padu a eeYeru YYJlle&uJe Y podatatl
polní paroela , aledujici Yrate•nioi 325 • · Mor fologie ter6nu neTyluěuje, ta brazeo6
Plocha aabala at k TrataYnici 320 m, p~d nit ntaleduji ar6zy , Proti atoupajtcfmu ter6•

126

nu na •tchod6 byl o hr~ ~ iět6 ztejm6 odd6leno ptíčntm •alftm . který•• nedochoval , je •lak
pat.rný •e !orm6 2 ca iv ~ dlouhých a 8-6 m ěirokých p,ao č•r•en6 z barvené zeminy a aazanici a uhlíky. Podle ••6dect•í J.Šedivoe ze Sttapole čp. 12 byla v t6ehto aiateob aai
60 • dlouh, •hr6z č er• e n 6 •yp!len! s dutinami, které•• zaplňovaly ztmt •. ULOf: AO CSAV
ezp . Plzeň, pf. č, P 60/ 79, LIT : Z č j , 480/ 79 Plzeň,
A.Danel
• 363. STAEDOKLUKY, okr. Praha-z6pad

„

1978 - KULT: Po zdní hradi ě tni . LOK : Na z,p. okraji obce, ZM 12-23 Kladno:188
od S a 131 mm od V a .č. OlOL: Na lezeno při budovAni •odni n6dr!e patfiei k drutatevnia
MÍLEZ: Jha z pozdni doby hradiltni a anotat•im zvířecích koeti. UL02: AO ~SAf
preo. Praha. LIT : Z čj. 4098/ 78.

•••6a.

V.Moucha
• 36,. ST!mLSK! HO~TICE, okr. Strakenice
~

1979 - a) lULT : Mezolit. LOl: V poloze •za kostele• • na rozhraní atfelakoboětie
k6ke (ppč. 263) a hornopotíčakého (ppč. 311) kataatru • blizkoati kamenn6ho kfite, ZU
22-321 : 188 11111 od V a 72 • od J a.č. OlOL : Sb6r 9.5.1979. NÁLEZ: 12 kuaO 6tipan6 in•
duatrie . ULOf: U autora zpr6vy. LIT: R.kv6toň , Mezolitick6 lokality v oktli Stfelatfek
Holtic, VtbAr z prací členO HK pti JčK v C.Bud6jovicích 16, 1979, 2,1-2,2. kOllENTÁA:Lokalita bude d6le aledov6na.
4' b) lULT : Pozdni balltatak6, ojedin61e . LOl: Pole "Za kostelem•, ZM 22-321: 189
- o• V a 86 - od J a.č. OlOL: Sb6r 9.5.1979. NÁLEZ : Okrajovt atfep balltatatolat6nak6
aatorovit6 z,aobniee (pr. okraje 2, cm), ahodnt velikoatí i tvarem• okrajem velk6 z,.
eobniee z plochého t,rovébo hrobu,nalezeného v Kozlově na "Roudnici" dne 23.1.1978.uLOf:
U n6lezoe. KOIIENTÁA : Lokalita bude občaa navětivena, protože motnoat pozdně balětatak6bo pobfebilt6 na tomto •i•t6 nelze vyloučit.
~
c) KULT: Pravět-atfedov6t. LOl: Viz sub 1-2. OKOL : PrOzkwa 1,.,.1978.NÁLEZ:Skupiny rttovniektob aejpO, l. Lesík na pravém btebu Otavy, jihovtobodn6 od oboe,ppč. 301 :
2. levt bfeb Otavy, 1300 m jibovfcbodn6 od moatu ptea teku v obci. LIT : J.lratoobvíl,To.
pogratitt6 aineralogie eecb, díl II, 236; J.Mich,lek, J.Frohliob, Arcbeologiet6 paa6tty,
1979, 62.

I 365. STAELSlOHOŠTICKÁ LHOTA, o. Sedlo, okr. Strakonice
1978 - KULT: Novov6t. LOl: V poloze Na akat,cb nad Btezovjm potok••• OKOL: Prň 
9.6. a 18.6.1078 . NÁLEZ : N6vrl1 v poloze Ra akal,ch je zfeteln6 lidakou rukou upritvov,no relativn6 vyaokfm valem am6rem k Březovému potoku a loukú u něho. Je teraaoviti
arovnAno, V lese na severním okraji je na aucho kladeni Zidka. Celt útvar ptipomín, hradiit6. Prohlédli jsme zeminu v Jamtáob • nedAvno zasazenými jehličnany, dále krtiny a
nory hlodavcň, Provedli jsme na vhodných místech ca 20 lopatkových aond. Při celé akci
jsme nalezli jen 4 raně novov6ké attepy. Ani na skalnaté oetrotn6 nad Btezovfm poto~••
jsae nenalezli ,t opy staršího osídleni. Celt út•ar nutno poklAdat za terén, upraveot
v 17. atoletf na terasy pro pole . Dnes jsou na něm louky a les. ULOZ : U autora ~pr,vy.
zkua

ft,,

R.Květoň
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366. stAftEt, o. Litocho•ioe, okr. Strakonice

• 1979 - a) KULT: Eneolit, pozdní doba halitataké, pozdní doba laténaki. LOK: Pole jibozipadni od obce u potoka, ZM 22-342 Volyně : 101 mm od s, 111 mm od V a.ě. OKOL:
PrOzkum 20.4.1979. NÁLEZ : Sttepy, pazourkový nástroj (ěepel a retuši). ULOt: AÓ CSAV
exp. Plzeň, pt.č. 33/ 79, 34/79. KOMENTÁA: Sidliět6 poru~ené orbou a melioraci.
P,Btioh6aek - V,Zahr6dka
~ b) KULT: Pra•ik bez bližěibo urěeni. LOK: Pole na jih od oboe, z6pado1 a•ah,ZM
22•342 Volyni: 100 mi od S, 102 ma od V s.ě. OKOL: Prdzkum 20.4.1979. NÁLEZ: Stfepy,mazanice. ULO! : AÓ CSAV exp. Plzeň, pt.ě. 35/79.
P . BtiohAěek

~ 387. stAftov, okr. Ceak6 BudijoYice

1979 - lULT: Stfedo•ik. LOK : Zahrada• obci. OlOL: Sbir K.Han6ko•6 z Ceakfoh
Bud6jo•1e, pted6no. NÁLEZ: Keramické zlomky : okraje zAaobnic a hrncd z tuboYé blíny
(obr. 20:1-7). ULOf: A0 CsAV exp. Plzeň, pfir.ě. P 72/79. LIT: Z čj. 650/79 Plzeň.
A.Benel
~ 388. STUDEN1, okr. Plzen-• e•er

1978 - KULT : Sttedo•lk. LOK: ZaniklA atfedov6k6 oaada Dolany• okolí koatela
av. Petra a Pavla na lev6• bfehu Berounky. OKOL: Dokončeni povrohov6bo prdzku.au dne
5.8.1978. IÁLEZ: Y roce 1978 byl dokončen povrcbovf prdzkus ZSO Dolany, z•16itl zanitajieiho koatela ev. Petra a Pavla, kde•• podafilo rozliiit pozdni roa6oakou atavebni
t,~1. ULO!: AC CsAV prac. Praha. LIT: BZO 1975; T.Durdik, Povrohovt prdzkum ZSO Dolany, k.6. Studen,, okr. Plzeň-ae•er, Archaeologia biatorioa ,. 211-220.

f

389. STUDIIC!, a.č. Aeleto•a Lhota, okr. Nlcbod

1979 - lULT: Sttedovik. LOl: Pole nad levou atranou ailnioe z Aeietovy Lbo\T
•o eerven6 Hory, nad aeveroz6paclnim okraje• oaady. ZM 04-33 N6ohod : 147 - od z. 90 •• J a.ě. O~OL: T•r6nni prdzkua za apoluúčaati J.Boěka 29.3.1979. NÁLEZ: la lokalitl
nalezeny atfedo•ik6 ker•ieké zlomky, z toho jeden okraj• čer•eni malovanou vlnovko•
a úloaek korodovaného železa (14.-15. atol.). ULO!: OK NAohod, pfir.č. 7/80.
V.ToobAček

r

- V.Dohnalo••

370. STUDNIC!, •• č. Tftioe, okr. NAchod

1979 - lULT1 Stfedovlk. LO~: Pole pti ae•. okraji oaady, ZM o,-33 N6ohod: 113
- od Z a 85 - o• J a.ě. OlOL: Terénní pr4zkum za spoluúěaati J.Bočka 29.3.1979. NÁLEZ: Sblrem zíakiny atfedo•ěké keraaiek6 zlomky a úlomky korodo•an,bo železa (14.-1~.
atol.). ULO!: OM N6obod, pfir.č. 21/80.
V.Tochiček

- v.Dohnalo••

C.t.K..'1LC}NI

" 371. STUPNO, o. Bfaay, okr-.J?.l.~_....u.er
1979 - KULT: Eneolit. LOK : Skála KtemenAč, ZM 12-33: 100 mm od V, 93 ~m od S
OKOL : Prdzkum 6.6.1979 apolečně a dr. M.ZApotockým na zAkladi zprAvy F.Frýdy ze
Zipadočeak~ho muzea v Plzni o nálezech k~ramiky ve vret•éch, obnažených erozi. NÁLEZ :
VýAinné •!dli~tl: keramika. mazanice, kte~ennj Yoloun. ULO! : AÓ CSAV eKp. Plzeň, pt.f.
a.č.
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P 100 / 79- 1 , -2 . LIT : Z č j. 650/ 79 Pl zeň.
,\ , llene!>
37 2 . ~UDOM~A . o . CeJ et ice, okr, Strak on i c e

t.

1978 - a) KULT : S tl'ed o věk . L OK : Na zahra ťH u čp. 15 1111 sev e rozáp adním okraji S1.tppč . 12 , 40/ 1- 2, OKOL : lle viznf prť12ku111 a povrchov ý Rhňr .-1 otol"11 i.právy 15.6 . 1978.
NÁLKZ : Tvrziět6 mh č éstečn ň zachovaný pl'ikop na zo h rartň v ~evor ových cdnf čA a tt . Vrchol
tY rziště byl pfi dfiviljěi c h stavobnfoh úprnvf\ch zurovuán ( hy ly zde Ht o py z.d 1 ). Cht p~Yodni zdi v zadní čáeti obytného st aveni čp. 15, V jižnf čhs ti zasypán pfí kop pti pó•odni úpravě dvora. Podle sd ě lení majitelky pi. Uunovské ide byly při r~zných terénních
úpravách vykopány celé hrníčky ( v Jednom údajnil klíče) i jejich zlomky, železná vidlice
a 3 plasticky zdobené kachle . V severní části tvrziětě proveden povrchový eb ěr (zlomk y
n6dob • pokliček). ULOŽ : W S, rak oni c e, 1 . č. 737, LIT: BZO 5, 1967, 34 (A.Beneě).
~· b) KULT : Neu rčena . l.OK : Louka pp č . 4:Jl na zApad nim okraji Sudom ěf e, vpravo od
eilnice do ~ejetic. OKOL : Povrc hový prňzkum autora zprávy 15 ,6,1978, NÁLEZ: Malá akupinka nejietfch aejp~. KOMENTÁA: Z blite neudRné ho rýžovišt~ u Sudoměte uvádí B.Dubekf
(Pravěk jitnioh Čech, 1949, 367) ettepy ze 13. etoleti.
p, o) KULT : Neurčena. LOl : Na pravém břehu Otavy na ppě. 493, aai 400 m aeverně od
vfch. okraje Sudoměfe. OKOL : Povrchový prňzkum autora zprávy 9.10.1978, NÁLEZ : Těm~f
zničené sejpy.
lt

d oaěfe ,

J.Frohlieh
i 373. svltLfK, tvrz PASOVARY, okr, Če1kt Krumlov
1978 - KULT: Středověk. LOK: Zanikající tvrz a ves Pasovary. OKOL : PovrchoYf pr6zkum 28.8.1978. NÁLEZ: Vět tvrze a detaily, datovatelnt-i do 14. atoletf, byla pohlcena
konglomerátem mladě! zástavby, která v současné dob~ zanik,. Kromě této čtverhranné Yěte
anad tvrzi ptisluěi i další konstrukce eventuelně druhotně poutité zdi obvodového
o pevněni. PrOzkuJ11 zanikajioich budov pti věži nebyl motný vzhledem ke atupni jejich roz..
padu .
T,Durdik
~

374. SVOJKOVICE, HRAD, okr, Rokycany

1979 - KULT: Středověk, LOK : Západní výb~tet vrchu Vydfidueh, OKOL : PoYrohovf
prOzkum. NÁLEZ: Lomem těžce poškozent hrad neznámého jména, z něhot ae doeho•ala č6at
mohutného ěijového pfikopu. Sběrem byl získán keramický materi61 ze 13,-14 atol.(Určeni
dr. T,Durdik) a zjištěna vypálená mazanice ve vrstvě spáleniětě. V souvialoati • prňzku
aem htl pofizen plán lokality. UL01: AÓ esAV prao. Praha. LIT: J.Konigsmark : Rokycanako ,
Radnicko a Zbirožako v lidovém vyprávěni; A.Sedláček : Hrady , zámky a tvrze krllovatYf
čeek6ho 6 , 258 . KOMENTÁň : Na základě rozboru historických zpráv a místních pověsti v ko11tbinaoi • tsrénni m prňzkumem lze snad považovat objekt za rožmberakf hrad Cblukov, zniče 
nt r. 1352 vojskem Karla IV. Hrad fungoval do té doby jako strAžni objekt v uzlové~ bodě zeaekě atezky.

375. ~ESTAJOVICE, okr . Praha-východ
1978 - l<ULT : Halštatská , LOK : Jitně polohy "Nová Hospoda". OKOL : 8.10.78 prtfi:k.wn
plochy akrytó pro těl e so dálnice Praha-Jirny. 450 m vý c hodně od miata 0 kde budouoi d61 nici protiné siln i ce Šesta jovice - Zeleneč . NÁLEZ: Zj i~t6n na r uAený tiroYf hrob, ktert
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stejmě obeahoYal 2 nádoby obsahujici spálené kOetky, Yěe velmi na ru~eno 1krtvkou ze•iny, v okoli dalěi hroby nepozoroviny. UL01: AÓ CsAV prac . Praha .

J .Zad6k
e

376. SlROK! tAEBČlCE, o. Veliká Vee, okr. Chomuto•

1979 - KULT: Mobylov6 ett. d. bronz. LOK: Sevcroz,padni okraj oboe, mezi potek•• a polni ceetou, ZM 12-11 fatec: 85 mm od Z a 160 111111 od J a.a . OKOL 1 Povrobovt pr6&k1111 29.3.1979 . NÁLEZ : Sběrem ziek6na keramika a &vit. koeti. ULOf : A~ ČSAV exp. Moat .
LIT : Z čj. 179/ 79 Moet. KOWENTÁA : Součást ayatematickfch poYrchov tch prftzkumft v oblaati
Pltipaek6 bnědouheln6 p6nve.
I . Rada
~

377. ŠKYOA!TICE, okr. Strakonice
~

1978 - a) KULT: Středověk-novověk. LOK: Lee ChlWI, tra! "Mařenka", pp č . 260;
1800 • YJY od atředu obce, 40 • od okraje leaa. OKOL: Prftztua 17,8.1978. RÁL!Z : Zbytk7
z6tlad6 1tavb7 obd6ln6ho pftdoryau, d. 10, I. 6 •, zaob, v. max. 1 •• V 1ut1n,ch patrn7
zlomky cihel, prejzG a kamen6. 40 • jiboz6padnl od objektu ja praaen (atud6nka). Yfeb,
odtud, v 1ou1ední trati "Ob6rka", byl vykopán plooht l6rovt hrob z pozdní doby balltat1k6 (auz, Blatn6). V trati "Mařenka" uv6di J.Siblik (Mlato Blatná, Blatn6 1926, 8; t6t
R.turek, S1ovanat6 aobyly v jilnícb Ceoh,cb, Praha 1958, 41) 1lovan1k6 mohyly - ter6nnili pr6zkumem nebyly nalezeny, LIT: J,Siblík, Prehiatoriek6 poob6zky po Blatenaku, PA
llllI, 1020 - 1921, 224 - uv6di zde zbytky kaple MAfi Magdaleny.
t
b) IULT: Halltat•k6? LOl: Le• Hradiiti (kóta 542 a), aei 1000 • z6padn6 od ob••• OlOL: PrGzkua 17,8,1978, N{LEZ: Podle NZ ěj. A~ 2164/47, 2325 / 52 a 4767/40 kladeno
na vrch "Hradiitl" hradiitl z doby halitataké. Při ter6nn1• proztumu oel6bo vrohu i vrebolu nebyly •hled6ny t6dn6 pozň•tatky opevněni (valy ani pf1kopy). Lze ted7 tuto lokalita jako bradiitl v7louěit.
J,Micb,lek - J,Frobli•h
378. ~TfCHOVICE, okr. Strakonice
1078 - a) lULT: Pravit bez blitlibo určeni. LOI: Le• Boti kiaen, Tfobodnl ot
TatoTiok6 Lboty: Tiz 1-2. OlOL: Prňztua 18.8.1978, IÁLIZ: l. 600 • vfobodnl o4 kapli6•
ky T TatoTiok6 Lhotl, 70 • z,padnl od vrcholu Bot1ho kaaono, ppě. 1185. Jedna saoboTa•
n6 aobyla, pr6a. 8, v. o,7 •• 2. 750 • vfobodni od tapliěky v T.Lboti, 80 • Jitni o4
vrcholu Botiho kaaene, pp6. 1184/1. Tři zaohovan6 mohyly, pr6m. 5, v. 0,5 •• LIT:J.Mioh6lek, J,Frobliob, Arcbeologiok6 památky ••• , 1979, 40, č. 133-134.
b) l1JLT: Středovlt. LOl: Tra! lrěobrad, 1000 • vfohodnl od •tfedu obee, na vtebodn1• okraji atejnojaenn6ho le•1ka, ppč. 865. OlOL: Prňzkua 6,7.1978. NÁLEZ: Tvrziitl
kruboT6ho pftdory•u, prňalru ca 10 •, ohr6nln6 na zlpad.n1 atranl podkovovitta vale• a
pfikopea. LIT: A.Sedl6ěek, Hrady, zúak7 ••• dil XI, 1897, 218; B.Dubakf, O p6Todu bradill T Pootaví, PA XXXV, 1926-7, 233; J.Michálek, J.Frohlich, Archeologiok6 pultky ••• ,
1979, 53-54.
ci

J,Mioh6lek
~

379, ŠTIKE~, okr. Strakonice

1979 - a) KULT: Mezolit, středověk. LOK: Pole ppč. 273 t6•ně eeverně od bfva16bo hoatince U Mostáka, 1000 m JJV od kapličky v Přeš!o•icich . OKOL : PovroboYf prOzku~
autora zprávy J,4.1977. NÁLEZ : Tvrziělě Srd~• • n~d~ , •tice 394 mna oatrofnl nart praft
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vým btehem Otavy, Má nepr avidel11y ová lu ý p tHlo ťys ro:L.m P rť, Cil tlO ,c 4l1 m s del ší osou ve
eměru S-J. Na severní a východní straué je c hrán ěno hlubokým příkopem, kterým vede nyní
ceeta, na z!padni a jižní st ran ě j e sráz k řec~. Povrchovým sb~rem v ornici získány čet06 zlomky attedov ě kých nádoh, zlo111ky tuh ovÝc h záso bnic, přeslen či závaží a mezoltt ický
(?) pazourkový odětěpek. UL01: ~ ~trnkouici,, i. č , 700 (středověk.), AÚ Praha (mezolit),
LIT : A. S edlá č ek, Hrady , zámky a tvrze král, če11ké h o Xl, 1897 , 24.2; J,Dyk, Popis politic k6ho okre•u Strakonick6ho, d,11, 1925, 51 . kOMENTÁn : Na sousední ppč. 27 4/ 4 nalezen v
r. 1974 ojediněle též pazourkový odštěpek (Rr ovn, BZO 1974, 210), nyní uložený rovněž v
Aťl Praha.
, b) KULT: Středověk. LOK: Pole ppt. 273 , těsně severně nad samotou U Mostáka, na
tvrziěti Srdov. OKOL : Povrchový sh ě r au t ora zprávy 13,X, 1979. NÁLEZ : Na hromadě kameni
eebraného z ppč. 273 nalezen zlomek architektonického článku ze slepence (rozm. 165 x
130 x 64 11111), pravděpodobně ostění vnitřní strany okna. UL01 : M S trakonice,i . č. A 1037 ,
LIT : BZO 1977; J.Michálek-J,Frohlich, Archeologické nemovité památky v okrese Strakonioe, Strakonioe 1979, 54.
J .Frohlich
I

l

~

380. šT!KAE, o. Zálult, okr. Český Krumlov

1978 - KULT: Středověk. LOK : Tvrz ve vsi. OKOL : Pov . chový prOzkum dne 30.8.1978.
NÁLE2 : Renesanční tvrz s palácovou budovou a rozmArnou sýpkou ae zachovanou části ohrateni. Pro zuboient st~v památky se nepodařilo zjistit starší než renesanční detaily.
T.Durdik
381. ŠT!PÁNOV, o. Lukov, okr. Teplice
• 1978- 1979 - KULT : Knovízská, ět:itareká. LOK: llradiětě ~těpánovská hora.OKOL : Prň
zkum dne 11.7.1978, společně s J,Waldhauserem. NÁLEZ: Téměř na konci ostrožny bradiěti
provedena v prostoru cal ha hrubá planýrka pro výsadbu leení ěkolky. Nalézány atřepy,
ojedinile zrnotěrky a kosti. ULO! : AŮ CSAV exp . Most. LIT: Z čj. 395/78 Most. KOMENTÁA:
Zhruba v tomto prostoru nalézány pti povrchovém sběru etřepy již v roce 1975 (c!. BZO,
č.

247).
~ 1979 - OKOL: Průzkum dne 4.5.1979, společně s dr. Štefanovou a dr . Slabinou.NÁ-

LEZ : Obhlídka lokality před vegetačním obdobím. Zjištěno, že vnějěi val, ptetínajfci os trožnu hradišti pokračuje ve velkém oblouku eevernim směrem, stáči se k východu a vymezuje tak rozsihlé předhradí. V tomto prostoru registrovány v leenich školkách ettery,ko•ti, mazanice, ojediněle i žernovy a zrnotěrky. ULO! : A~ CSAV exp. Most. LIT : Z čj.249/79
Moat. KOIIENTÁA: Pr~běh opevněni by bylo vhodné zaměřit.
z.smrž
~

382. ŠVEJCAROVA UIOTA, o. ~lehle, okr. Strakonice

1978 - KULT : Neurčena. LOl : Vrch Kbýl (kÓta 664 m), asi 1100 m j i žně od Smiradic,
160 r severně od vrcholu Kbýlu, ppč. 456 . OKOL : Průzkum 4.5.1978. NÁLEZ : Domnělý dolmen
je pfírodni útvar ze 3 mohutných žulových blok1L LIT: B. Dubský, Pravěk jižních Cech,1949,
2ao·-222 (zde i dalěi lit.). ~OMENTÁA : V lit. vedeno jako Strakonice, Sousedovice ft Smiradice.
J,Michálek

f

383. TACHOV hrad, okr, Tachov
1978 • KULT : Středověk. L:>K : Severní kff.dlo tachovského zámku a úsek sousedních
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aletekfeh hradeb. OKOL: Z6ohrannf •tzkum 6 .-16 . 3 .1978 . NÁLEZ: V proetoru Mietnoeti y
pf{zeai ••••rn{bo kf{dla z'81ku pod ••lkfm renee ančnia e6lem byly •7blouben7 d•I eond7
•
2
o eelkoY6 plole 18 • , které zachytily kYalitni e tratiarafii •• ato paai pot 6ru. NeJetal'11 n6lezy pfielul{ enad jit soblela•ak6mu hr ad i s ku z 12. e tol . PfeY6tn6 ě ,at e t r atigra•
11• pfieluii 13. etol., nejmladěi n,lezy a zdiYa eouYiseJ i • renea ančni r,z1 kfi dla . lro•• toho byly dokuaentoYUy tfi Aachtice int. - geol . pr~zkumu, YJhloub~ né pf t mla t akf oh
bradb6eb Y blizkoeti jejiob etyku ee z6meoktm are6lem. Šaoh t ioe 102 prolala 7 a moon6
YretYy Y bradnia pfikopu. Z babnitfoh eediment~ na j eho dni byl z1ekán mate r i 61 datoYa•
telnf do 13. etol. Mobutn6 fortifikace proti mletu je tedy j it eou č 6eti di epoziee ranl
gotiok6bo bradu. Pro potfeby zpracoYatelň a taYebnl hia t or ick~ho prOzkumu a pro j ektu bylo proYedeno bagrem několik aond Y proato r u býYal6 etaré zahrady i zmi nlné úseku hradeb. ZdiYa zde zaohycen6 Jaou zf ejml ml aděibo data . (Si tu ace eond a laoht i o YiZ obr. 13).
ULOf: A~ ~SAV prae. Praha. LIT : Z ěj . 1503/78 ; BZO 197(, 1977 .

T.Dur di k
' 384. TAfOVlCE, okr . Strakonice
ť 1979 - a) OLT: Stfedni d.hradiltni. LOK: SYah jibo•fobodnl od zblku Y obei,aa._
r•• k okreani ailnici a koupalilti. OlOL: Sběr l.lrejči, t6k ZDŠ Volenice, pfi úpraY6e~
ter6nn Y z6fi 1979. NÁLEZ: Zloaek podbrdli hrnoe a 6- náaobnou oatfe ta!enou • l niei, po•roh taaYohnldf, aateri61 pieěitf, a kaainky , d . z l . 50 an (obr . 19 :1). ULOf 1 M St rakenioe, inY,č, 94~.
• b) KULT: StfedoYěk. LOl: SYab jibo•f•bodn ě od z6aku Y obei, ••Ir•• k okreani
ailnioi a koupališti, O~OL1 Sběr I, Krejč i • t6t ZDŠ Voleni•• , pfi úpraY6eb a•ahoYit6ho
terénu. NÁLEZ: 18 zloakG n6dob (9 zlomkft okraj~ a a těn maaiYnieh tuhoYf•h z6aobni•, 1
zl•kG otrajd hrnoft, l zlomek podhr411 hrnoe a • r ypy al zlomek ro•n6 podatavy hrn••>,
4 zlomky hliněné mazanice a otieky Atipanfcb dfeY (13, atol , ) . UL01: K Strakonice, i.ě.
936-937.

~

385. TEPLICE NAD METUJ1, o. Horni Teplice , okr. M6•hod

1978 . lULT: StfedoY!k. LOl: Jihoz6padni okolí kÓty 592; ZW 04-31 Meziměati : 312
111111 od J e.č. OlOL: Povrcho•f eblr J . Bočka 30 , X.1978. NÁLEZ: Sběre• ziak6DJ zl011ky teraaity pfe•6inl atypiokfcb tYard (15,-16. atol.) a 6loaky korodo•aaého teleza. ULOf: OM N6oho4, pfir.č. 10/80.
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V.Tooh6ček

- V.DobnaloY6

386. T&TfN, okr. Beroun
1979 - KULT: Eneolit, ml, d , bronzoy6, pozdni doba ha1Atatak6, LOK : Stfedo•ěkf
hrad. OlOL: Sběr. NÁLEZ: Sidliltni eou•r•t•i pod obYodo•tmi zdmi hradu porulo•an6 neuat6le ablrateli; atfepy, UL01 : AÓ ČSAV prac. Oškobr h .
P.Bf i chá č ek

~ 387.

rtšfMoV,

o, Krč, okr. Pieek

~ 1978 - a) KULT: Neurčena. LOK : Pod rybníčkem jihoz6padnl od oaady a d6le ZSZ
emlrem po proudu potoka, ppč. 296. OKOL : Terénní prň zkum 7 . X. 1978, NÁLEZ : P6smo rfto• ni ckých sejpú. LIT: J.~ratocbvil, Topogratick6 ~ineralogi e Cech, dil VI, 381. KOMENtÁn :
DalAi rýio•iětě na katastru Těěinova regietro•6ny Y BZO 1976-77,
b) KULT : Laténská. LOK : Lee Selská, ppč . 197 / 1, na d prav ý,n bfehem pot oko,na j i fr
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nim svahu, východn~ od skupiny kamenných mohyl. OKOL : Povrchový aběr v poruěené mohyle
(?) 7 . tO . I P78 . NÍLEZ : Zlomky pozdnA laténských tuhových nédob. Miato nélezu byl ~ poruěeno vykopaným leenim pfikopem; bylo zde nakupeno vice kamen~. které by avědčily okam•nn~ konetrukci mohyly, ULOt : M Písek, přír.č. 284/78.
J.Frohlich • J,MichAlek
& 388, TCHOAOVICE, okr, Strakonice

1978 - KULT : Neurčena. LOK: Pti východním břehu Dolejěího rybníka - 1, 2. OKOL :
PrOzkum a fotodokumentace 27.5.1978. NÁLEZ : 1 . Skupina poruěenýcb aejp~ (akládka ětěrku
n.p. Silnice) na louce ppč. 65/1, vlevo od silnice z Tchořovic do Blatné, jihovýchodně
od Dolejěiho rybníka. 2. Skupina sejpO na levém btehu potoka, vytékajícího z nejvýohod nějAí čisti Oolejěiho rybnika,v trati Nad dréhami na ppč. 9f0/l,LIT: J,Mieh6l•k,J,Frohlioh, Archeologické pam6tky ••• , 1979, 63.
J.Frohlich - J,Michálek
• 389. TISOVÁ, okr. Óati nad Orlici
1978 - a) KULT: S1ezakoplatěnick6, pozdní hradiětni, středověk. LOK: Lokalita
II, terasa potoka Labičko, pere. č. 530, 1148. OKOL: Sběr. NÁLEZ: Sběr•m zjištěno, fe
lok. II je alofena ze dvou části. Část A je aituov6na na paro. č. llf8, kde nalezeny
atřepy alezskoplatěnické, hradiětni a středověké keramiky. Část B leží asi 150 m jihovýchodně od nal. A, na parc. č. 530. Sběrem zisk6ny atřepy elezskoplatěnioké, 1 hradiit..
ni a dalěi střepy atfedověké, ULOt : M Hrad•c Krilové, LIT: Zpravodaj KMVČ v Hradci Krilové VI, 1,7. KOMENTÁA: U elezekoplatěnicktcb nélezO neni jaané, zda jde vfdy o n,1.zy
aídliitní. Ty•• zdají bft v čéati A.
V.Vokolek
' b) KULT: Sttedevěk, LOK: Poloha Staré mfto. OIOL: Sy&t•mati•kf •tzkum. NÁLEZ:
Prozkoum6na plocha 900 m2 (c•lkově 2900 m2 ). V této ••zÓně prozkoU111,ny 2 n•v6 zemnio• a
2 z,eobni j6my. Dále zjiětěno větií 1m•fatví kOlovf•h jamek, kter6 vytv,ř•Ji ataYbu obd•lnikovitébo pňdoryeu. V nálezovém invent6fi pfedeYěím zlomky keramiky, tel•zn6 atru•ka. felezn6 a bronzové předměty atd. N,lezy jaou datov6ny do prv6 pol. 13. &tol. - pol.
1,. atol, ULOt: M Hradec Králové. LIT : Jiří Sigl, Výzkum Wa starém mýtě v roce 1978,
Zpravodaj KMVČ YI,l, 1979, etr. 33-fO.
~ 1979 - OKOL: Syst•matiokf Yýzkum. NÁLEZ : V této vfzkumeYě ••zÓni byla odkryta
ple•b• Yětii nef 700 m2 • Byly prozkouainy 3 dalii zemniee, které jeeu uepoř6diny do fady. Patrné ulicov, dispozice zkouman6bo aídliětěe o,1e aledov,ny objekty aloufioí ke
zpracovini železa. Keramika, fele:tn, struska, bronzové a felezné pfedměty, malé zlomky
ekla (13. - pol. 14. etol.). ULOŽ: M Hradec lr6lové. LIT: Jif1 Sigl, Výzkum Starého mfta Y r. 1979, Zpravodaj KMVČ VII, 1-2, 1980, etr. 1,-19,

J,Sigl
• 390. TLUČNÁ, okr. Plzeň-sever
1979 - KULT: Pozdní d, bronzová,
od lesa Drakanec, ZM 11·4' NýfRnv: g5 mm
Vejprnic (pfedino) n vlastní sběr.NÁLEZ:
etop objekt~. Keramické zlomky. ULOZ : AÓ

pozdní halětatak6 (T).
od V a fO mm od J a.č .
Na ekryté ploě! zbytky
~SAV exp. Plzen, č,pf.

LOK : PískeYna zépadně
OlOL : Sběr p. Te•aře z
kulturní vratvy beze
91/79, LIT:Z čj. 650/ 79

Plzeň.

P.Draun
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~ 391. rofNfK, o. !ebr,k, hrad ŽEBID, okr. Beroun

' 1978 - KULT: StfedoYěk , LOK: Zticeniny hradu 1ebrAku. OKOL : ZAohrann, akoe Y
kYitnu 1978. NÁLEZ : PraooYnici n.p. Geoinduatria v zimě r. 1978, zaekoěani mrazy, provedli r ozaAhlf •fkliz T prostoru Yfchodniho konce atar6ho palAoe . Vfkopy odkryly prOblb
ěAeteěni deetruovan6 severní obvodov, zdi palAce ai po hradbu, abihaJioi k menli Ylli.
fat• hradba•• zachovala pouze v podobl fragment~ lioe, zbaven6ho j6dra . Pal6c k ni pGvodnl nedoaaboval, ••z•r• byla vyplněna at za VAelaYa IV. Zed tehota rozlíteni pal•••
byla zalalana na oiblo•t pae. Vytltena byla zhruba polovina t6to poeladni mietneeti pa1••• a odkryt trapent portAlku • tltce poikozentm oatlnim, ktert epojoval proetor •
•••leJli miatnoati. Archeologickf materi61 zde nalezanf, byl pečlivě vybrAn a ptadin
Rach6zi •• Y ni• trapant unik6tni figur,lni keramiok6 plaetiky (snad avi anu).ULOf:
AC eSAY prao . Praha. LIT: Z ěJ. 2652/78; BZO 1974, 1976- 1977,

,a.

1919 - OKOLi 1. etapa roza6bl6ho z6cbrann,bo •fzkumu, btezen 1979.N.U.BZ :V bfezau 1979 •• uakuteěnil z6obrannt vfzkillll v eouYialoeti •• z6eadniei z6eahy de organi._
bra•u pfi pam6tkovfch 6praváeh. V dOaledku poetupu atavebnieh praoi se souettedil do
tfi ohrolenfob proator : horního bradu, býval6 prvé br6ny a menii bradni vlte. Syet6•••
•••i eead byl prozkeuah proeter etar6bo pal6ee. Uk6zalo ••• te pOdorya a keaunikaěni
aab„a budoYy neodpovid6 doaavadni• ptedatav"9. V no•ě odkryt6 auterénni aiatneati byly
nalezeny zbytky lnek~v6bo aobodilti, dvou port6ld a dYou akfiolk ve zdi. Tato proatora
byla pfiatupo, ebodbiěkou v aíla zdi a úatici do pl6iti velké vito. Vf•tavba oel6he pa1,oe probíhala nejeéni ve dvou t•ziob. UnikAtnim n6lezam je relatiYni
dobfe zaehovan6 peo a eibel pro ~etfedni teplaYzduln6 vyt,pfni. Syatém piti aond zaohytil •1t•aoi v ěela horaiho hradu pfed Ytlkeu •lfi. Uk6zale ••, te okreuhlf trapent zdiva,•• •a• pevatevanf u •yěku hradební zdi, je ~oz6etatkea dallt, Y pofadi tfati okroubl6
vile bradu, pfialulejiai Jif prYní r6zi z kenee 13 • .teleti. Pre•tor mezi toute a hlaYoi viti<• vfJiůou úzk6 aoutky pl6At6) zaujímala dalli obytn6 budova, ve zdivu vykazuJioi dYI t6ze, v pedlah6cb patrně ětyti. Proator ptedpokl6dan6 první briny byl zkowah
171t..• laati ••od, eituaoe •• zde uk6zala uaěnl aletit6. PriYodni brina a prv6 t6ae
•• za v6elavak6 pfelta•by atala aou66ati neY6be pa16ee & byla pak Jaltě ,,1, upraYev6aa. Celou aituaci zneJaaňuji pezdatatky tfi t6zi paraaitni z6atavby z deby po zhik•
hradu. Brha z pfelNIU 14. a 15. atoleti nebyla ve zdivu zaohJcena, nebol•• Y jejia
proetoru a ob'°"ov6 fortitikace zaobovaly pouze atopy malty na pevrahu ak6ly.Jaj1 aiata
vlak , ..1rn1 Jednemaěnl urěuJe no"Tf prdblh pfietupov6 oeety. Wenli hradní Yif byla
zkeuaha ••n••u v interi éru, kter6 prok6zala, te J•• • Johu z neJ•ladliah hradniab
ataYob. Byly ziakiny ěetn6 kYalitni aeubory arobaele3iok6ho materi6lu, aJiltlno někelik
atrattaratii . ULO!: AC esAV prao. Praha. LIT: Z ěj. 2162/79, 8191/79: BZO 1974-77. IO•
MUT1A: Hr ad !ebrAk pfedatavuJ• zaJiaavou moditikaoi ~orgtritov6 diepozice na extr,_t
ataYoniltě, tvofea, u„eneewfm bradlem.
u

••lmi

T.Dur,ík
392. roeitf1, • • febrik , hrad Toěaik, okr. Beroua
1979 - lULTi StfedeYik. LOl: Zfioenioy hradu Toěnika. OKOL : ZJillevaai vf&kaa
• •t•zen 1979~ K1LEZ : Stavebnl biateriokfa prdzkwaam n6dYern1 taa6dy kr6levů6be pal6•• liaa. J.llltk 0 SURPIIO) byly aJiltlny zbytky toěit6be ••h••tltl a teby a\avbJ hr••• a
zbytky •••Jr•e1Ul6ke ••h••iitl, kter6 J• t„ patrni pea16za nahradilo. S1t•••i ebe•
tlebte eebetill alla zaabytit areheelegiok& een,a. Vfkapea •lů byla aJiltlne, le eel6
ter6nni aituaoe v t6te ě61ti n6,vef1 byla zniěeaa patrni pfi nlkter6 & reneaaněniah
etaYebniob áprav. la akalni podletí oaeedaji Jif ptím• vretYy • mate rt61•• z 16. - 17.
•toleti: adkryt6 zdiva parelelnf • n6dYorní freateu tzv. akalnieb evltnie, je t 6hol
1t6fi. ULOf: A0 euv prae. Praha. LIT: Z ěJ. 2164/79.

IJ4

~

:39 3 . TPf tLEC, o. Cíiová, okr. PíRek

\ 1978 - a) KULT : Knovizsk, . LOK : Polní tra í Arenda, asi 340 - 375 m jibovýcbodnA
od kaple v TopAloi. ZM 22-411 Písek : 48-52 mm od V a 107-110 mm od S a . č. OKOL:Záchran ný výzkum soustavně rozorávaného plochého iň rov é ho knovízsk6ho pohřehi š t~ 31,7, - 14 , 9 .
1978 . NÁLEZ : Zachyceno bylo celkem 5 hrobů , z toho l jámový, V jejich výplni kromě spá lených kosti, k9ramiky a bronzú byly nalezeny také oblázky, miniaturní eneolit i ct, ka menná sekerka a •ývrtek z kamenného mlatu, Celkový počet hrobň zde prokopaných doaAhl
čísla J5. Zachyceno bylo tét meněi zahloubeni s koncentracť keramických zlomkd a kame nd, pro abRenci spálených kosti se ztejmb o hrob nejodná, ULOŽ : AÓ tSAV exp. Plzeň, č,
pt, 39/ 78 - 81/ 78-1. LIT : Z č j. 507/ 78 Plzeň. KOMENTÁ~ : Výzkum navazoval na záohranné
akce z let 1975-1977.
" b) KULT: Pozdní doba bronzová (HB), LOK: Na Stráčku (t éž Za Šétavd statkem),
ppč. 358/1. OKOL : Z~ohranný výzkum 22.-23.lX,1978 a ll,Vlll,-30,IX,1979, vyvolanf n6lezom L,Frohliohové z Píaku. NÁLEZ : V jílovém podloži ve smAru zhruba S- J zahloubena akupina objoktd, kterou tvoti 3 žlábky a 1 jáma (obj, 3 - nepravidelná jáma o pr,miěru ca
1 m a hloubce 20-30 cm, v jejíž výplni bylo pouze malé množství keramických zlomkd).
fl6bky byly dlouhé od 3 do 7 m, široké 0,5 - 1 m a hlubok6 do 50 om. Jejich výplň tvořilo velké množat•i keramiky , ojedinA16 kameny a zlomky drtidel na obili, Y jednom pfipadě několik •p6lených kOstek (dle určeni L,Peěka zbytky sp6leného z•iřeefho tebra),eá„
ti obj, 1, 2 a 4 se zahlubovaly pod vrstvu jílu, resp. byly překryty podložním materi•lem. Jižní část obj, 4 t•ofil v délce ca 2 m řídký kamenný zával, pod nimž bylo pouze
nopatrné zahloubeni a ojedinělé střepy, v severní č,sti se zahloubeni zvětšilo a objevila•• bohat6 keramick, vfplň, obdobně jako u obj.la 2. ULOZ: AO CsAV exp. Plzeň,pt.
č. 73-78/79. LIT: Z čj, 534/78 a 552/79 Plzeň. KOMENTÁA : Jedná se o jeden z pr•nfch n,le&O aidliitnich HB objektO • jitnich eechách,
P . Braun - J,Frohlich
394, TOPOL,

m.č. Koči-Topol,

okr. Chrudim

1978 - •> KULT: Lengyel&~!, slezakoplatěnick,. LOK: Nal. 1. "Na hradě", parc,č ,
211/2; hradiětě, OKOL: Zjiělovací výzkum AÚ CSAV Praha a Aroheologickéh~ odděleni Krajského muzea výcho~nich eech v Hradci Králové ve dnech 3.7. - 18,8,1978. NÁLEZ: Vfzkum
byl zaměřen do z ,, , ~dni a severní části neporušené vnittni plochy hradiště, Ve d•ou sond,ch (2,3/ 78) bylo skryto a prozkoumáno 102 m2 , Zjištěny stopy osídleni obou kultur,••
vnittni opevněné ploěe, kulturní jámy a části nadzemních staveb, Nálezy lengyel•ké kultury: zlomky nádob, naběračka, hliněná závaží, štípaná industrie, ULOZ : M Hradec Králo•é. LIT: A~ čj, 5451, 5766, 6173, 6174/78. Vávra, M, 1979: Zjiělovaci vfzkwn v Topolu v
roce 1978, Zpravodaj KMVe Hradec Králové Vl, 1, 12-16, KOMENTÁA: Výzkum navazoval na
sondáž V.Vokolka a J,Sigla z roku 1977, při které bylo proíato opevněni hradiště,
~

M,VAvra

•

b) KULT : Lengyelská, slezskovlatěnická. LOK: Nal, 2, parc, č. 206, OKOL : Sběry
v.Vokolek a M,Vávra. NÁLEZ: Sběrem získány další sttepy slezskoplatěnické a nově lengyBlské, vytvářející kumulaci op ca 50 m, ULOZ : M Hradec Králové. LIT : Zpravodaj KMVC
v Hradci Králové VI, 1. 1979, 10,
V.Vokolek
LOK: Nal, 1, "Na hradě", parc.
AÓ CSAV Praha a AO KMVČ v Hradci Králové ve
dnech 2 . 7. - 19. 8. , 4.9. - 2.10,1979. NÁLEZ : V severní vnitřní části hradiště byla v
okoli sondy 3/ 78 skryta pěti sondami (4-8/ 79) plocha 357 m2 , ze které bylo prozkoumáno
102,5 m2 • By ly za chycen y kůlov é základy pravd ě podobnč domu lengy~lské kultury a další ch
~~

1979 - a) - KULT: Lengyelská,

slezskoplatěnická.

č. 211/2 ; hradiště. OKOL: Plošný výzkum
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dvou

ne•oučasných

staveb. Bylo vybráno 188 objektO - kulturních jam, lengyelskt hrob•
větěinu objektO věak tvofí kOlové jamky. Nálezy lengyelské kultury: kerami ka, brouěené
kamenné n6atroje, ~típaná industrie. Osteologický materiál se ve ětěrkopísčitém podloži
zaohoval jen minim6!ně. ULOŽ: M Hradec Králové. LIT : AÓ čj. 5119, 5948, 5949, 6803/79.
Vávra, M. 1980 : Pokračováni výzkumu pravěkého hradiště v Topolu, Zpravodaj KMVC VII,1-2,
8-11.

M,V6vra
b) KULT: Lineární, vypíchaná, nálevkovitých pohárO, slezekoplat ěnická, laténLOK: Nal. 2 - parc. č, 206 , 207; nal. 3 - parc. č, 248, 242/1, 250,265,
dále na kat, Tuněchod parc, č, 507, 508, 509, po o·ou stranách silnice z Óhfetic do To polu; nal. 4 - u dneAnibo hfbitova; nal, 5 - po obou stranách úvozu, severozápadně od
obce; nal. 6 - těaně u západního konce obce; nal. 7 - pole na svazích na pravém bfehu
ločakého potoka, OKOL: Systematický terénní prOzkum. NÁLEZ: Nal. 2 - opakovantm •běrem
aimo nálezy alezskoplatěnické kultury (Ill/I V. st.) nově nalezen i •tfep nálevkovitých
pohárO a zlomky len elské ker8111iky společně se štípanou industrii a zlomky broulenfch
ná•troj4 . Kal. 3 - objeveno nové •ídliětě volutové a vypiohan6 keramiky a velmi r oza6hl6 aídlilti alezakoplatěnické kultury (11-111, st,). Mal. 4 - •běrem získán aateri61 z
nového aídliAtě laténské kultury. Hal. 5 - na povrchu pole byly znatelné naorávané ob- ~
jekty a nalezeny atypick6 pra!~~e tfepy. Mal, 6 - na yoli abirem zíakAny praTik6 a
atfedoTik4 attepy. Nal. 7 - terénním prdzkumem zjištěno rozaáhl6 sídliětě alez1koplat6nick6 kultury. ULOf: M Hradec Kr6lové. LIT: ZpraTodaj KMVC v Hradci Králové VII,1- 2,3.
f

ská,

atfedověk,

V.Vokolek - M,V6Tra
ff

395, TOUŠM, okr. Praha-východ

f 1975-1979 - a) KULT: Neolit, tivn,čak6, staroúnětická, věteřovská, halltatako-lat6nak6, hradiltni. LOK: Vfěinn6 sídliětě "Hradištko" T západni čáati obce, list zaleaněa, ppč. 659/1 s část pole ppč. 660/1, Na severní atrani lokalita ohr6n6na Tyaokfa
avabea a p0Todn1• korytem Labe. Nadm. v, 185-190 m. SMO Brandt• n.L., list 8-8,720,20-720,30 : 1036,98-1037.17. OKOL: Chráněná archeolo&1ck6 lokalita, určen6 • budouonu k
z6•tavbě. V r. 1975 zah6jena nepoTolená sta ·ba rod, doaku, Po dohodě• MKV Touleň, Ad
esAV a SSPPOP SKNV stavba zastavena a MM v Čelákovicích pověřeno provedeni.na •tzkuau.N~
LEZ: Během uvedených let, vždy o letních pr6zdninácb, je prováděn plošnf TfZkWI a do•ud sondami I-XII a 1-7 prozkoU1116no t6mňf 1000 m2 • Celt proator je kryt vrstvou tmavě
hnědé ornice o eíle ca 25 cm a pod ni následuje jednolitá hlinitá vratva, dosahující
aocnoati od 60 do 130 cm, na ni navazuje podlotí, které tvofi světlt tlutohně4f jíl,
ptipadně tlutá zvětralá opuka. Zjištěné sídliitní objekty zasahuji do podlotí, někter6
z mladších fázi osídleni lze pouze předpokládat podle nálezň, Jež jsou z1sk6v6ny z Jednotlivých ca 10 cm silných, mechanicky snímaných vretev. Neolitické období (k. Typichan6 ?) je zastoupeno pouze depotem několika kamenných nástrojd a polotoTarO, nalezenfch
v mělké jamce, zahloubené do podloží v sondě X/C. Tři polozemnice a řada odpadkových
Jam zjištěné rOzně v prozkoumaném prostoru, patří k. tivnáčské. Z tohoto obdohí bylo
zatím získáno nejvíce keramického materi álu, nástrojd a jiných pfedmětd Tčetně unikátního nálezu zlaté záušnice, nalezené společně s nádobou záaobnieovitého tvaru v sondě
11/D. V r. 1979 byly zjištěny prvé dva kostr. hroby fivnáčské k,, naruěené mladěím osídlením (v sondě IX/A l X/ D). Staroúnětickému období patfí kostrové poh~ebiště se zatím 13 odkrytými hroby. V ěteřovská k. je zastoupena srolečně s mladoún ě tickou fA~í n6 kolika odpadkovými jamami a v sondě V velkou zásobnicí s kostrovým pohřbem ditňte, ul oženým ve skrčen é poloze v s edě, Pozdně ha l š tatský a Čllsn ě laténský materiá l hyl získán
z několika sond, jednotlivé objekty však nebylo možné témřř rozpoznat, protote hyly 1.npuštěny pouze v kulturní vrs tvě, Ze slovans kého období bylo odkryto několik st~rohra~iš tnich odpadkových jnm, z nich získáno rr.imo keramiky velké mno ž.!J tví sc hránek drohnj·ch

1 J6

hlemý L aŮ

a L jámy v sondě 111 / B i polotovar jantarového korálu. Středohradištnimu období náleží rovněž nčkolik jum a v jednom případě v sondě 111 /C byl ve vrstvě se středo 
hrodištni keramikou zji§těn objekt vo tvaru hrobové jámy, z ni vybrány pouze keramick é
zlomky a kostěná jehla. V t ěsné hlízkosli jihovýchodního okraje jámy nalezena ocílka.Za
období let 1975- 1979 bylo získáno více než pňl milionu keramirkých zlomků, ptes 1700
různých kamenných, kostěných, hl i něn ých a kovových nástrojů, ozdob a jiných ptedmětO a
nňko lik desítek tisíc zvitecích kosti či jejich zlomků. ULO!: ~~t Čelákovice , LI! : J . Špa
ček . Archeologický výzkum v Toušeni. Muzeum, vlastivěda, kronika 1976, str . 11-12. Bran dýs n.L . J.Špaček, Čelákovické objevy, Svoboda 10.11.1979, příloha str . 11. ~OMENTÁA : Lokal it a zaměřena a vynesena v měl'ítku 1:200 a 1 :500. Výzkum bude pokračovat i v následujících letech .
~

1977-1979 - b) KULT: SttJdohradiětní, středověk. LOK: Zahrada domu čp . 87 , jinak
zvaného "S kleněná vila", ležícího na levém břehu Labe, téměř proti soutoku s Jh:~rou na
ppč . 10/1 , 10/2 a 11 v nadm. v. kol. 172 m, SMO Brandýs n.L. list 8 - 8, 720,93 - 721 0 02 :
: 1036,53 - 1036,60. OKOL: Zjiělovaci výzkum zaniklého středověkého hrádku prováděný MM
v Čelákovicích. NÁLEZ : V rámci dosavadního výzkumu položeno 34 sond, kterými z čáeti
zjiětiny ziklady bývalého hrádku. Nejstarěi stavební !éze je datovaná keramikou do drub6 poloviny 13 . století . V sondě 8/77 odkryt zatím jediný intaktni objekt nepra~i del~Jho tvaru a obsahem keramického materiálu z 9 . století. Středohradiětni keramiokj materii!
byl také získán z vrstvy v sondě 5/ 77 a ze sekundárně uloženého materiálu nad stfedově 
kfm zdivem, kam byl patrně navezen pH úpravách zahrady v 70.letech 19. století . Během
vfzkumu bylo zisk6no četné množství zlomkO různých nepolévaných a polévaných nádob 0 komorových a nédobkovitých kachl0 0 rOzné kovové předměty, drobná stříbrná minoe - mi•takf
hal6f (Wraclav) z let 1505-1512 0 zlomky skleněných terčikO, keramické kuličky,rOzn&
vebni keramika a kamenné architektonické články. Mimo to bylo nalezeno velké množstvi
zviteoich kosti. ULO!: MM Čelákovice . LIT : J.~paček: Dosavadní výsledky výzkumu zaniklého středověkého hrádku v Touěeni. Archeologia Historica •, 119-128. Brno 1979.KOMENTÁA :
Lokalita zaměřena v r. 1977 a 1978 a vynesena v měř. 1:100 a 1:200.

•t•~

t 1978-1979 - c) IULT: Mladohradiětni ,- středověk. LOK : Parcela dr. Jir6ka 0 ppě .l~ .
na l evém btehu Labe v těsné blízkosti zaniklého attedóvěkého hrádku, v nadmotak6 vt~•~
kol. 172 m~ SMO Brandýs n.L., list 8-8, 720,90 : 1036,52. OKOL: Pfi výkopu pro připojt~ •odovodu narušena Vť~tva s keramickým materiálem, který majitel pozemku předal do muzea .
NÁLEZ : Výkopem narušena černohnědá hlinitá vrstva. dosahujíoi mocnosti témět 80 om, ~s
tteré bylo vybráno značné množství zlomkO nepolévaných a polévaných nádob, zlomky n,~ob ~
kovitých a komorových kachl0 0 železné hřeby a zlomky zviteoioh kosti. ULOŽ : WM eelAko~~~
ae o LIT : J o Špaček : Příspěvek ke hrad ištnímu osídleni Čelák ovio a okolí . Studie s zpr,Yr
OM Praha- východ 1972, str. 21. Viz též BZO 1972. KOMENTÁA : Lokalita se nalézá v těsn6
blízkosti zkoumaného středověkého hrádku a nelze proto vyloučit, že i zde býval k němu
patficí hospodářský objekt.

~

396. rAEBEŠICE, o. Církvice, okr. Kutná Hora

t 1978 - a) KULT : Lineární, vypí chaná, lengyelská , únětická, d.bronzová, d . římsk6,
d.hradiftní. LOK : Trasa prOkopu pro vodovod východně od obce a jihozápadně podél trati
Kutaá Hora - Cáslav . OKOL : Zaměření a vzorkováni objektO zachycených prOkopem o NÁLEZ : Pře 
hled zjiětěufch objektO : 1 - jáma (lengyelská), 2 - jáma (vypíchaná) , 3 - Jáma (vypíchaná), 4 •· jáma s vypálenými stěnami (pravěk), 5 - soujámí (vypíchaná) , 6 - soujámí (vypíchaná), 7 - jAma (vypíchaná), 8 - jáma (d.bronzová), 9 - jáma (lineární) , 10 - soujimí
(Jineflrnf), 11, 12 - sila (d,hradištní), 13 - jáma (neolit), 14 - já111a (únčti ck A), 15 - silo (ml.d.ff1119ká ) , 16 - silo (d.bronzová), 17 - silo (ml . d.řimskA) , Jižni ~d obce ~
pAsu Pkryté ~rnice v trase téhož vodovodu, kde ale v t é dob ě nehyla ještě vyhl o11hena rý -
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ba,byl saobyoen obj. 18 1, at.d.hradiAtni.ULOt: AÓ ČSAV prso. Praha . LIT1 Z čj. 8522/78.
l.PaYlft
~ b) KULT: Lužick6 . LOK: Skrf•ka na poli ••••rn6 ailnioe CirkYioe-Tfebei ioe, tj.
na ZM 13-,l e,alaY: 2, mm od Z a 132 mm od J a.č. OKOL: Prftzkwa na 1krt•oe pro traau Y.d,Yodu. OM Kutn6 Hora a espedioe A~ esAV Bylany. NÁLEZ: Spodní 66at lufiok6 p~pelnie•
1e l6roYfa pohfbem (koati), horni č6at odbagro•tna. ULO!: OM Kutn6 Hora, pt .6 . 20/78.
LIT1Zpr6•a • M 6. P 3/T8.IOMERT1A1 DalAi a6le1y z traay Todo•edu Yiz 1pr 6Ya Aff 8 522/T8 ,

J.Valent oY6
397. TAEBOHOSTICE, okr. Strakonice
1978 • a) KULT: D.halltatak6, lat6nek6, praT6k - mohyly. LOK: Viz l-O.OIOL: Pr 4•
skua autora 35. a 38.5.19T8. NÁLEZ: 1. Tral :Sfeleznt• (t6t "feleno• " ) , 900 a •••iros6padnl od kapličky T obci. Jedna aohyla - dne• zničen,., D halAtatak6. JM Praha, inT. 6.
924•925 (jato Stfelohoětice). J.L.Piě, Star. I, 2, 1900, 159 (omylem apojuje Tteboboatioe • Stfelak6 Holtioe, tab. XXl:l). 2. Polní tral ~(!_jezer", 1000- 1100 m Jiho• f ehobl
od kapličky• oboi, ppč. 887 a 890. P4Yodnl 4, dne• 3 mohyly zničeny a 1 porulea6 1a1ho•6Da. Tfi mohyly zde prokopal r. 1930 B.Dubatf. M Strakoni••• inY.ě. 21•24, 26-33,
378-279, 303~balltatak~ a lat6nak6). Dubakf 1933, 34, 37; tfl 1949, 255, 258. 3.Aai
_800 • JJV_o~kapličky • obci, pfi polní oeati; tfi mičen6 mohyly - uY6d6n6 B.Dubakfa
Jako halitatak6. Dubakf 1932, 37; ttt 1949, 258. 4 • ..._300_krok4 iln1 od lokality 1ub 3).
ddaJni 1 aohyla, dnea ničen6. PraYlk. Dubakf 1932, 37; tft 1949, 258. 5. A~ 550
SS?
~d kapliik_J • obci, pfi polni oeatl do Doubra•ioe, • trati •v Jezinkioh•, pp6. aa11;1 .
Jedna porulen6 aobyla. Pra•ik (d.halitatak6). Snad toto!ao • mohylou prokopanou r.19a4
B.Dub•kfa (uloleni n6lez4 nezn'8so). Dubakf 1932, 37i tf! 1949, 358. 6. RA•rii "LeloYta•
(t6l zy. •v hromadí•), 9,0-1~00 • JJZ od kapli6ky • obci, ppě. 807, 819/2 a 820.ffdaJni
5 aohyl, pr61kum„ nebyly Jit zJiltiny !6cla6, byly miěeny. PraYlk. Dub•kt 1933, 37;ttl
1949, 258. 7. Tral •, kf1411oieh• (bt•. lea p. Hooba), 1350 • ae•eroz6padnl od kapli6ky
Y oboi a ,oo • z6padn6 od eamoty f Hor6ch, ppě. 1439/1, 1429/3. PraYlk. a sacboYaa6 aobyly. Dub•kt 1933, 37; ttt 19,9, 258 (u•Adi Jeu 1 aohylu). s •. L•• •za Jeaenea•, ,oo •
SSV o4 kapliěky Y obci, ppě. 2265. D.lat6nak6. l mohyla - uičena. M Strakonioe, iDY.6.
Pleiner, AR 197f, 461-,67, 555-559; NZ Art ěJ. 6125/67 (A.Beneě). 9. Sedlo aezi Yrehy Zillek (balltat•k6 bradiiti) a Hfeben, 150 • ae•eroz,padnl od koatela T z.Zboro•1;1eh, pp6. 1391. 8 aohyl (5 zaohoYanfch a 3 porulea6) ,PraYike Mohyly ae natb6zeJ1 a•i
50 • •e•erni od ku. Yalu hradiltl ZAmek. UL02 1 Viz 1-9. LIT: Viz 1-9; J.Kioh6lek, J.
Frohlith, Arcbeoloitů6 paaitkj ••• , 1979. 41-43.
b) lULTs Pozdní d.halltatat6, atfedoYlk. LOl: llradiltl "Zúiet•, 700 m ZSZ od
kapličky y Zad.ZboroYioich, ppě. 1391. OlOL : Pr4zkwa a abir autora 25.8.1978.RÁLEZ:Pfi
ter6nnia pr4zkumu bylo o•lfoY6no B.Dubakfm zllliĎo•an• ětyf6holniko•6 opeYnlDi u•nitf YeloY6ho ope•nlni hradiltl Ztmet a zde byly pfi po•rohu (atrlent b\111\la pfi pfiblilo•hi
dftYa) ablrem zíakhy zlomky keramiky. 8 zloak4 n6dob - po&dni doba balltataki,i atfe•o•lkf zloaek. Obr. 3:8-10. ULO!s M Strakonice, inY.ě. 757. LIT1 l lotalitl: B.Dubakf,
PraYěk jitnioh eeob, 1949, 317-320; J.Mich,lek, J.Froblicb, Arcbeologick6 pamAtky ••••
1979, 51-52. KOMENT!A: V literatufe •edeno Jako Zadní Zboro•ioe; atarli n,le&y B.Dub•k6ho ztraceny; ablr z r. 1977 Y M Piaek, pfir. ě. 8~/77.
0

,.1.

J,Mich6lek
~

398. tABšOVICE, o. Jinín, okr. Strakonice

~ 1978 - a) KULT: Halitatak6, lat6nakA. LOK: N6•rAí • leaikem • trati Ra oltAfi.
ppě. 194 0 750 m Jiho•fchodnl od kapličky Y TfeAo•iotoh . OKOL: PrOzkum 18.3.1978 . NlLEZ:
B.Dubatfm u~idln6 mohyla• této trati nebyla pfi prOzkumu zjištěna, patrni zničena . LIT:
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B.Duhek~, Prav~k jižnioh Cech, 1949, 261 (jako Paračov) : J.MichAlek, J.Frohlich,Archeologioké památky ••• , 197 9, ~J, č, 147 •
., b) KULT : Neurčena. LO._ : Oba břehy !::udkovického potoka, severozflpadně od Třeěo 
vic, na ppč. 712, 778 a 815. OKOL: PrOzkum 18.3.1978. NÁLEZ: Skupinky nízkých a poruěe 
nýoh sejpO. LIT: S.Dubský, Prev~k jižních Cech, 1949, 387 , 390; J.Oswald, Jihočeské ne roety a jejioh nalezišt~, 1959, 117; J.Kratoohvil, Topografická mineralogie Cech, d .VI,
i23; J.Nioh,lek, J.Frohlioh, Archeologické pam,tky ••• , 1979, 63, KOMENTÁA : Poblit, rttoviAtA zjistil D.Dubaký aidliětA z mladěi doby laténské (B.Dubskf, o.o., 383).
J.Frohlich - J.Miobilek
•

399. MAHKOVICE, o.

Třibřichy,

okr. Chrudim

1979 - a) KULT: Středověk, novověk. LOK : Pole na avahu kopce mezi kostelem ev.
Marka a potokem, č,parc, 260 . OKOL: Sběr autora v dubnu 1979, NÁLEZ: Střepy, bronzovi
n, moeaznA závěska. ULOt : OM Chrudim, i.č . A 3089 - A 3094.
b) KULT : S tředověk, popelnicová pole. LOK : Pole po pravé straně silnioe Markovice - Bylany, u železniční trati, č,parc. 169-170, 195. OKOL: Sběr autora v dubnu
1979. NÁLEZ : Několik otřelých střepO. ULOt: OM Chrudim, i.č. A 3095 - A 3097.
J ,Frolík
~

400. TAisov, o. Holubov, okr. Ceský Krumlov

1978-1979 - KULT: Pozdně laténaká (oppidum). OKOL : Systematický výzkum IOI v Praze. ftÁLEZ: V letech 1978 až 1979 byl dokončen výzkum tzv. "dlouhého domu" na jitnim okraji oppida. Výzkum v r. 107~ navázal na předchozí kampaně (viz BZO 1977 a předcbo1i),
1978: otevřeny aondy A. B. Sonda A - 5 mě. a 8 m dl. Na výcb. atr . ji oddiloval l/2 •
A. blok od aondy A z r. 1977 a na záp. str. 1/2 mě. blok od sondy Bz r, 1977. Mezi 2.
-4, m (měřeno od sev. okraje) ji probíhal opět prudký lom chaty zahloubea6 do akalnat6ho podloži - podobně jako v pfedehozioh letech - ae 2 hlubokými k6ly, obloženými kamen~
Dno chaty bylo ploohě, v 7. m bylo objeveno místo do tvrda vyp,lené podlahy . Sonda B - , mě. a 6,5 m dl. situace s prudkým zahloubeným lomem se opět opakovala. Sonda byla
na zip. etr. oddělena 0,5 m silným blokem od sonJy Bz r, 1977. Do sondy 8/78 zabíhal
ze aondy 8/77 pruh r0tov6 a oranžové hlíny - zřejmě zbytek rozpadlé peoe - viz BZO 197'L
1979: Jedin6 prozkoumaná sonda A - 5 mě. a 9,70 m dl. - měla opět prudký lom•• 3, at
,. •; v 7, m ohniětě vyložené kameny . Nálezová situace J• podobná jako v předcbozich l&teeh : 1. af 5. vrstva je naplavená. Pod 5. vrstvou je horizont velkýc h kamenO míaty kl•
denýeh jako "dlažba" . Pod nim jsou 2 zřetelné vratvy: svrchní tenk, hnědl a apodní ailné černá. Nálezy : převážně tuhová keramika, jemná keramika s vhlazovaným ornamentem,molovaná keramika, železné hospodářské nástroje (žádné zbraně), pozdně laténské apony,
nauheilllaki, ltičkovitá, tzv. stradonická= Almgren IV, 65, zlomky akleněných knril6.
ULOt: Ntrodni mu-zeum
Prsze. odděl. prehistorie a protohiatnrie. LIT: J,Dfeň, ZvlUtni
typy aidliětnich obJektO na kelts. oppidu v Ttisově u e.Krumlova, eIOI 1975 č,4.il9-136.

„

J.BteĎ
~

401, TUCHORAZ, okr. Kolin

}"1

1978 - KULT: Linelrni, pozdni lengyelski. LOK: !ivočiěni farma JZD ~SSP v Tuchorazi, T zikladech dvou ftiližnich jam vjchodně od dokončovaných velkokapaoitníeh kravínů
a v pr6kopeeh inženýrských aiti zvl. východně a jiln~ kravinň. ZM 13-31 Ričany: 200 111111
od V a 3 111111 od S s.č. Přibližně 280 m o.m . OKOL: Záchranný výzkum s.-6., 11.4. - 13.5.,
22.-2,,6., 3,,11.10,1078 . byl podniknut na z4klad! hlé~eni ~r. J,Ku~rn6~e . NÁLEZ: B~hem
hloub•ni dvi, 1.1 •i ll\fr. l ch j am hylo re~O,Hrov.\ 110 nt11 h,1 vybráno 2• l 1J l turní,:h jam a vrstev n
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zachyceny čáati tři dlouhých neolitických domů. V průkopech inženýrských síti byly dA1• zachyceny obj. 25 - f3 / 78, nAležejici o p ě t kultuře s lineární keramjkou.Objekty 5f,
55/ 78 narušené nejprve rýhou pro vodovodní potrubí a poté neznámými amatéry, klademe do
pozdně lengyelského horizontu, Ojediněle byl zjištěn a prozkoum,n kostrovf hrob
J / 78
hez datovacího materiálu poškozený výkopom pro elektrický kabel, Celkem bylo zachyceno
55 objektO a kulturních vrstev a jeden nedatovaný kostrový hrob. ULO! : AŮ ČSAV prac .
Praha. LIT : AÓ čj. 1980 , f070, 5f52, 7f94/ 78 . KOMENTÁA : Záchranný vf zkum navazoval na
obdobnou akci dr. I.PavlO z roku 1976, při výstavbě nových kravinO.
J.Rulf - M.Vávra
e

f02. TUNtCHODY, okr. Chrudim

1978 - a) KULT : Zvoncovitých pohárO . LOK : Cihelna, nal. lb, paro .č . 567/2. 0lOL :
ZAebrannf vfzkum červenat arpen 1978. NÍLEZ : Záchranný výzkum rozaáhlého hliníku (obj.
2) o , 8 •• Nalezeny četné atfepy, které sidliltni objekt datuji do klasické r,ze zvo-covitfoh pohár~, d,le zlomky mazanice a několik kua~ ětipané industrie z pazourku. V
profilu titni etiny zjištěn rozsáhlý objekt přikopovitého charakteru (obj, 3) , 12 m dl.
a 230 cm hl., kterf nebylo možno bliž• prozkoumat. ULOf : M Hradec lr6lové. LIT : V. Vokolek, z,cbrannt vfzkum v tunichodské cihelně, Zpravodaj KMVČ v Hradci Kr6lové n,l,1979,
16-18, KOMBNTÁA : Jde o zcela novou lokalitu.
• b) KULT: Neolit, alezskoplatinick6, d~ba laténak,, fimak,, stfedovik, LOl: !al,
2: apralovt hfbet, jibovtchodně od obce, parc.č. 540; nal. 2a: jiini od nal, 2 na t6te
parc.; nal . 2b: parc,č, 528/2, východně od nal. l; nal. 3: vfchodni svah jazykovit6bo
vfbllku, na p1ro,č. 513/1 , 512/2 0 5lf; nal . 3a: vfchodně od nal. 3, pod avabea,na pare,
6. 523/1; nal. 4: ploch, niva Chrudimky, pare.č. f22 a 423. OXOL: Syatematiokt terénni
pr6zkua. N!L!Zi Nal, 2 - atfepy z mladAi doby fimské a atfedověké, !al. 2a - na povreh•
pole nalezen atfep, patrně neolitickf, Nftl, 2b - sběrem získány atfepy, patrně lat6naké, Nal. 3 - atfepy alezskoplatěn ické a atředověk6. Nal. 3a - n,lezy alezskoplat6niot6
a stfedoTěk6, Mal. 4 - stfep~ atfedověk6 (13. atol.), neolitická kam. aekerka a jaapiaovt óltěp. ULO!: K Hradec lr6lové . LIT : Zpravodaj lMVC v Hradei 1r,1ov6 VI, 1, llTI,
9-10,
V.Vokolek
~ 1979 - KULT: Volutová, laténská, stfedověk. LOK: Nal. 5, parc.č. 253,254; nal.
6 - parc,č. 229, 230, 231; nal. 7 - parc.č. 270, 271. OKOL: Terénní prOzkum na pod&i•
1979. NÁLEZ: Nal, 5 - v inundačním prostoru feky Chrudimky, na mal6 lt6rkopfekoT6 vrfleninl zjiAtěno nové aidliitě volutové keramiky (starý atupeň) a laténské. ftal, 8 - na
poli abirem zisk6ny atfepy pravěké a atfedověké (13. stol.). Nal. 7 - na rozhraní kat.
Tuněohod a Vesce abirem získány střepy laténské kultury. Opět jde o nové nalezišti,
vzd6lené od nal. 5 oa 500 m. ULOf: M Hradec Králové, LIT: ZpraYodaj KMVČ •· Hradci lrilové , VII, 1-2, 2.

V.Vokolek - M.Vivra
403, TURSKO, okr. Praha-západ
~ 1979 - a) lULT: ÓnětickA. LOK : Východně od obce Tursko, u aev. okraje silnice
do Libčic; ZM 12-2, Praha: 323,5 mm od J , f64 mm od V s.č, OKOL: ~bjekt prolat vodovo!lni rýhou, z6chrannf výzkum SM Roztoky v dubnu 1979. NÁLEZ : Dětský pohřeb v sídlištní
jámě, zlomky keramiky mladoúnětického rézu. ULO! : SM Roztoky, pf.č. 594 - 607 / 79,LIT: NZ
SM Roztoky, kopie AÓ.
• b) KULT: Štítarská. LOK: Výchcdně od obce Tursko, u eo•. okr~je silnice do Lihčic; ZM 12-24 Praha: 323,5 mm od J, 463 01111 od V s .č . O~OL : Ohjekt pro!nt vod ovodn{ rýhou sledu jici silnici, záchr~nný výzkum SM llozt oky v duhru IP7~ . NÁLEZ: Ohj ekt {c ha -
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ta 7) č tvercov ó ho půdorysu se zaoblen ými rohy o r o změrech 360 x 360 cm s keramikou štítarského typu (pt,s 300 zlomkO), v č t ě i část objektu zničena výkopem. ULOZ : SM Hoztoky,
pt . č. 608/ 79. LIT : NZ SM lloztoky, kopi e A~ .
)I . Kuna
404, TUSOVI CE, o. Svoj š ice, okr. Příbram
1979 - a) KULT: Negativní pr~zkum . LOK: Severnč obce, na rozhraní katastr~ Tu §oviček a Hořejan , ZM 22-21 rřibrnm : 43 až 47 mm od Z a 113 ai 117 mm od J a,č ,
OKOL:
Průzkum melioračních rýh na základ ě hlášeni L.Krušinové. NÁLEZ : neoentní drenážní rýhy,
zapln ě né kameny, Bez archeolo gických n á lez ů , LlT : Z čj. 7141/ 79.
b) KULT : S třed ověk. LOK : Západně obce při výeh. okraji lesa Razov. ZM 22-21 Pří
bram: 40 mm od Z a 103 mm od J s.č. OKOL : S běry L.Kruěinové. NÁLEZ: Středověká keramika.
ULOZ : OM Příbram, LIT: Z čj. 7141/ 79.
O o) KULT: Středověk. LOK : Návrší Hrobice severovýchodnň obce, na rozhraní kata•trO Tušoviček a Hot~jan. ZM 22-21 Příbram : 60 mm od Z a 119 DIIII od J s,č. OKOL: Sběry L,
Krušinové. NÁLEZ: Sttedov~ká keramika, ULO! : OM Příbram. LIT : Z čj. 7141/79,
N,Venolov,
g

TfAov brad viz KAHLOVA VES, okr. Rakovník

'

-.._.-..._.

• 405. ÓORAZ, o. Albrechtice nad Vltavou, okr . Písek
1979 - KULT: Neurčena. LOK: V lese 2250 m ZSZ od kapličky v Ódraži na ppč 0 494.
OKOL: Povrchovf prOzkum referenta 30,IV,1979 . NÁLEZ : Při známé skupině tfí mohyl zjiitěna dalii, čtvrtá. LIT: J,Frohlich- J,Michálek, Archeologickl nemovité pam6tky v okreee
Písek, Zprávy ~SSA XX/1978 / 4, 107, č. 159; BZO 1976.
J ,Frohlich
Q

406, trnLEJOV, okr. Jičín

1979 - KUL!: Středověk. LOK: Poloha ŠluspArk , parc,č, 323, 324, 325/1.0KOL:Zjiě
lovaci výzkum. NÁLEZ : Zjiělovaci výzkum v poloze Šluspárk, kde byla zjištěna jednoduché
!orti!ikace a keramické zlomky z pol. 13. stol, Terén hrádku není vhodný pro dalii archeologický vý1.kum. ULO!: M Hradec Králové. LIT: Jití Sigl, Výzkum středověkého hrádku
u rthlejova (o.Jičín), Zrravodaj KMVC VII , 1-2, 1980, str. 20-25 .
J,Sigl
(

407. thrušfANY, okr. Chomutov
1979 - KULT: Mohylová, knovízská, štitar~ká, halštatská, laténská, hradištní,

středověk . LOK : Vrch ďhoš! (též Purperk), výšinné sídliště. OKOL : Ovňtovací vfzkum ve

dnech 16.7. - 10.8.1979, NÁLEZ: Vrch ~ho§! je rozsáhlá náhorní planina typu stolové ho•
ry o rozloze c ca 8 5 ha. Jeho dominantu tvoří dva vrcholy: jihovýchodní s kótou 562 m,
jihozápadní s kótou 592 m. Přirozené centruni tvoří proláklina, v nit ležela osada 6boěC
(dnes zaniklá) a v nit jsou dvě jezírka, Lokalita je státní přírodní rezervaci. Položeny 3 sondy o celkové výměře 67 m2 • V sondě 1, položené na jihovýchodním vrcholu, zachycena kamenitá vyrovnávku, obsahující helštatské a laténské střepy. Celé okrouhlá plani na tohoto vrcholu o~ 60 m byla z pOvodniho šikmé ho výchozu skály vybudována lidskou rir
kou, Pod vyrovnávkou, v hl. 80 - 110 cm zac hyc eny zbytky kamenité zdi či hradby ( š títar ské?) a mocná a rozl ehlá vrstva vyp Alen é hlíny, obsahující ml~doknovízskč sttepy. Vyzkum nehyJ dokon č en. V e: ondě 3, položené na lóže plaui nil se podnřilo znchytit. dvň velké
~

1(1

_j ~ o kňlech , enad doklad opevněni této dobfe pfistupné strany. V sondě a pouze pravěké a mladohradiětni etfepy •• eplachovfch vretvéch. Všude y ftreAlu kopce lze v 1plaehovtch vratvich a orni~i nal6zt atfepy výěe uvedených kultur . ULOt : A~ es,v exp.Moal .
LIT: Z čj. 451/79 Moet. KONF..NrÁA : Výzkum bude pokračovat v roce 1980.
Z.Smrf

~,os.

OHAETIC!, okr. Chrudim

, 1979 - a) lULT: Volutov6, vypíchaná , jordanovekt, úněticki. LOK: Btval6 lopi1tova cihelna. OlOL : Pokračovini záchranného vfzkumu v dubnu at čer•enci, zifi a fijau
1979. N!LEZ: Prozkouminy čtverce XL-XLVI , XLVIII-XLIX, celkem 900 m2 • Nale zeny 4 objekty volutové k. (č6et chaty, obj. 78), 6 obJektň vypíchané keramiky, 4 obj. jordanovek t
kultury (v obj. 83 pohfeb piti pa~ s nidobóu), 3 obj. únitické kultury a 3 objekty ae•
datované. ULOf: M Hradec Krilové. LIT: V.Vokolek, Zichrannf vtzkwn v dhřetioich v roe•
1979, Zpravodaj Kuve v Hradci lrilové VII, 1-2. 4-7.

V.Vokolek
~b) lULT: Slezekoplatěnická, lat~nskA. LOl1 Mal. 3 - ploebi vyvf,enina na levtm
bfehu ločského potoka, nal. 4 - pole proti tel. zaetivce. OlOL: terénní pr~zku,N1LIZ1
ftal. 3 - nové eidliětA laténeké kultury . Nal. , - opAt nové eidliěti 1lezekoplat6niok6
kultury, jif druhé v kat. Óhřetic (viz nal. 2, pohřebišti v bfv. Kopistovi oihelaA,nal.
1), ULOf: M Hradec KrAlové, LIT: Zpravodaj KMVC v Hradci Králové VII, 1-2, 3.
V.Vokolek - M.v,vra
o) IULT: Slezakoplatinick,. LOl : Pravděpodobně bfv. Kopistova cihelna. OIOL1
Předal bez blifěich 6dajd prol. M.HanuA z Chrudimi. NÁLEZ: Nieka a kotlík. ULOt: OM
Chrudim, i,ě. A 3247, A 3248. lOMENT!A: Je pravděpodobné, te zmíněné nAdoby poohizej{
jelti z hrobň naruěovantch běham 1, republiky nebo z Piěovfch vfzkU11ň v cihelni.
Q

J.Frolik
~ 409 . ffHffETICKÁ UfOTA, okr. Pardubice

1978 - IULT: Lengyelská, luiickA, alezekoplatěnická. LOK: Hrana srAzu nad fiě
kou Novobradkou, parc.č. 272, 290, 291/3 • 325. OKOL : Terénní prdzkum. N!LEZ: Lutické a
slezskoplatinioké aidliště se tánne v délce vice než 600 m. Na povrchu nalezeno velk6
mnoiatvi atfepov6ho materiálu. SlezskoplatAnické nAlezy patfi II-III. at. Ojedinilt
etfepy lengyelak6. Západně od předchozího nalezilti, téměf nad soutokem Novohradky a
Chrudimky nalezen ojedinilf atfep, patrně rovněi alezakoplatěnickf. ULOf: M Hradec lr'9
loYé. LIT: Zpravodaj XMVC v Hradci Krilové VI , 1, 1979, 10,

v.Vokolek
~

410. ffJEZD , hrad ffJEZDEC, o. Albrechtice nad Vltavou, okr . Pi1ek

1978 • KULT: Stfedověk. LOK : Zbytky hradu OJezdce. OKOL: Povrchovt prdzkum dne
23.3.1978, NÁLEZ: Hrad, z něji jsou v literatuře uvAděny rozaáblé zbytky, prakticky
zcela zanikl. V areálu se nacb6zeJ1 usedlosti ěp. 1, 2, 8 a 13, Za evé zničeni vdA61
lokalita majiteli ěp, 13, ktert 1e • nepochopitelným 6ailim věnuje eyatematické•u bofeni vlech zachovanfch zbytkd. Ma dvorku čp . 13 stAvala velká okrouh1, v6i 0 dnee nad
terénem zcela zničen6. Jeltě v dobA ntvltivy F.A.Hebera byl etřep vile dominantou kraje, epodnf č6st popiaoval jeět6 A,SedlAček . Ostatní zdiva rovnAf zanikla nebo byla poulita pro konstrukci stAvajicieb objektd . Malé zbytky ee zachovely pouze při nAroži
ěp . 13 , za ěp. 2 a snad v ěp. 8 $ Je ~otné pfedpokl!dat , te kon,trukce dneintch 1o~k1
!JUfivaji 9tar6 zdi ve v,tA1 mífe , k jejich ro~pc~nAni by však bylo nutn~ ple•~ ~ iAm~ -

teni. LlT : z č j. 1659/ 78. KOMENTÁA : Příklad stavu hradu Ójezdce ptedetavuje jednu z markantnich ukézek vandalakého vatahu obyvatel areUu k památkám.
T.Durdilr.
~ 411 . ÓJEZD NADE

M1-1, okr.

Plzeň -se ver

1979 - KULT : Pozdn~ halětatskt. LOK: Trat Na křižovatce; ZM 11-44: 147 11111 od V,
117 mm od J a.č. OKOL : Z6chranný výzkum žárových hrobň na základi hl6ěeni z pravodaje at.
puttkové péěe V. Antole z Plzně 27.3.1979. NÁLEZ : Dva j6mov6 hroby - keramika, tele:r.n.6
opaakov, aouprav a • prolamovanou záponou, miniaturní železný aekáč. ULO!: AÓ ~SAV exp.
Plzeň, pf.ě . P 5-7/79. LIT : Z čj. 125/79, exp. Plzeň.
A.BeneA
~

412. ÓJEZD U RADNIC, okr . Rokyeaay

'' 1978 - KULT : Sttedověk. LOK: Těžiětě zlata v pol. "V jámách", "V jamkách", ppě.
235, 240 na avahu k aevernimu a k levému břehu potoka Velká Radná. OKOL: Vfzkum podle
dolodJ • fl~ttedni• úatavem geologickfm za účelem komplexního vyhodnoceni lo!iaka zlata.
R1LKZ : 24 plolnfmi edkr)'Ty jeme zkoumali odvaly, volné proatory mezi nimi a tA!ebni J6n 0 Zjiatili jame 0 te tětba zlata z karbonakfch ltirtopiakA ee tam provozovala ve 14.
ato-e a znovu na aklonku 15 . at poč. 16, ~tol. Popelovit6 vrstva ae zlomkem nidoby ze
aklonku 14, atol. souvisela patrně s pobytem zlatokop6 (odkr)'T č, 8). V kruhovité VJTÝ·
lonini o pr0m6ru ca 20 m byla objevena pod leanim humusem vrstva dfevln6ho uhli o moonoati 27 cm. Objekt aouviei bua a milifem nebo ae tiroviltim, kde ae :r.mitěovaly kyzov6
bfidlice , tteré •e podle z6znam6 ze 70, let 16, atol, u fljezda titily. Vyr,bll •• z nieh
kamenec poutivanf zejm6na v koielutstTi. ULOf: Zatím AÓ esAV prac, Praha. LIT: RZ 6Jo
1967/7~; Rozpravy RTM, v tiaku,
~ 1979 - OKOL : Pokračováni ve Týzkumu podle dohody s ffstfednim '1etavem geologiott,a za 6čele• tomplemiho vyhodnoceni lotiaka zlata, NÁLEZ: 24 plolnfmi odkryTy a deai~
t•i aondiiniob Jamek zkewnin pro•tor • odTaly a tiiebnimi j6mami a felen jejich vztah
t aohylov61111 pohfebilti 0 kter6 zkoWllalo NM v 1, 1934-36 (J.Neuatupnj, Pohfbivúti iehem
Y pravěku Cech a Moravy, Praha 1941, 59-63; V,Šbldová, PA LXII 1971 0 82). Z rozlehl6ho
mchylniku zbyly pouze dvě mohyly, porušené na temeni j6mami. O ov6ln6 VJTýAenině (oa 60
os nad okolnim povrchem) o osich 20 x 25 m jame zjiatili, te patrni vznikla rozhoaonim
mohylJo Kameny 0 jet tvofi závaly pti atran6cb VJTfleniny, neJaou podle urěeai goolog6
aiatniho p6vedu o Proator bfv o mohylniku byl vynesen ae znaěnou pfiblifnoati de mapy lr
:1000, na nit jeou vyznačeny t6iebni jbly a odvaly . Podrobnfm prohlilenini ptevratvenfoh
it6rtopiak6 v odvalech se podafilo nalézt zlomky nádob, které potvrzuji zJiAtěni z rotu
1978 o tamní těžbě zlata ve 14. a na sklonku 15, at poč, 16 atol. Pod dvěma odvaly
J••e zjistili slabě znatelnou aidliitni vratvu, prokopanou tilebnimi j6mami. Vratva obaabovalA uhlíky a drobné pravěké atfepy, zafaditeln6 do etfed. d bronzové nebo halětat 
eké , tJ e časově abodn6 • dobou pohfbivtni v aohyl6oh. Uvedené zjiitini prokazuje v aouhlaae • n6lezy stfedoYěk6 keramiky v odvalech a jb16eh, ft tumi hornické atafiny nejae,· z pravěku, ale at ze attedověku, Rýžovtni zlata v uYedenýoh údobleh • praTěku nelze
vyloučit , avšak mohlo &e provádět T piacicb potoka Velk6 Radn6 , tekoucího pod zkoumaný111
nivrěim , kam ee po atatiaioe let apla•ovaly zlatinky z karbonskfoh nánoe6 l poznáni
ieobniky titby pfiep1Y6 geol~gickA •onda, hlouben, do ataré ěachty, O ni zjiatili pra~ovnioi skupiny "eeakf kra•", te je avial6 a široká 91-93 ca. Zatím dosáhli hloubky
10 0 5 m0 avAak ěachta nadále pokračuje, V jejím horním zásypu nalezli zlomky keramiky se
žlutozelenou polevou na vnitřní stran~ - ze sklonku 15. až poč. 16. stol, ULOf:Zatím A~
ČSAV prac, Praha. LIT: Z čj . 6646 / 79,
0

0

0

J,Kudrnáč

1'3

• 11J!ZDEC brad Yiz 11JEZD, okr • PiHk

----------- -

'~ 413, 0LBHL!,

[

laYice , okr. Strakonice

o . NťhtJ Jo 11,cc.,
$?-1./' 1979 - a) KULT Pozdní doba l aténeké. LOl : NáYr41 sovero•fcbodni od

oboe , ZU
22~~trakonioe: 60
od:J, 40 mm od Z e.č. OKOL : PrOzkum 21 ,(.1 979 0 R{UZ t Stfep7.
ULdf: A11 Cs!Y ezp. P eň, pf,ě . '8/7 9. KOMENTÁA: Sidliltl na vfrau6 •tr~it&itk6 ,01010,

\ji

PoBUobHtit

fJÍIE:_"'l) b) IULT: StarAi doba f1.m•k6 (?). LOK: Se•ornA od obce pfi potoku, ZM aa - 342
Vol711I: 112 - od J, 200 m od V e,č. OkOL: PrOzkW1 21,(,1979. NÁLEZ : Stfep7. ULOf : A11
esAV oxp. Plzeň, pf,č, 51/79 ,
P,Bfiohlěok

- V, Zahr&dka

t 414, 11KUOV, hrad IIALŠfN, o. ebtn, okr. Plzeň-•e•er

1979 - IULT: Stfedo•ěk . LOl : Vrch Malt ~pičé~, 750 m eevern6 od dvora Maliiaa,
ZII 11-42 Manittn: 701 - od J a 234 aa od V •,č. NÁLEZ : Ra aoJvyl11a •i•tl vrohu Malt
Špi!6k (kÓta 605) •• nal6z4 na plooh6m temeni elipiiokf pahorek •y•okt aai 9 • • Ttate
pahorek •A nahofo přiblitni eliptickou ploiinu • dalii oaou ve emiru s -Jo rozmireoh 8
a 16 •• Ra plolinu vede znateln4 ooata, kter6 konči v příkopu, ktorf ukon~uje na Jitat
etrani ploliaa, Ra svazích a na ploěině nalezeno ca 40 pfev6žně drobných etfepň , datovatelnfob do 1,. a 15. století (určeni Dr. Durdík). UL01: Cáet ZO. Plzeň , čtet u n6le•
••• LIT: Sodl6ček, A. Hrady ., . XIII; O.Schmidt, Burgen Weetbohmon• • ~OMENTÁA 1 totali t•
popaal G.Sebmidt ve Tfh uYoden6 k.nh.e, ph•to dat hrad llalAin lokalizovai na mhh
dnelniho dvora, do plochého údeli, bez jakfchkoliv stop.
J

,Miler

fl' ,15. dstALE~, okr. Klatovy

1978 - lULT: Neurčena. LOK1 Trch Hradec, kÓta 812, ZM 22•311 lolineo : 10-23 od'• 152-162 ma od S 8,ě. OlOL: Prftzk1111 hradiitA ůvedon6ho v eeznamu SPPOP, revize p„
pieu a l okalizace hradiětě podle údajd E.~imka. NÁLEZ : Plocha oválného bradiitě •• v
delli eeo v.z mírně ekl6n1 k jihu. Obvodovf val záobovant na aeveru . výobod6 a ě6•teě
nl jihu J• nezfetelný na západě a eeverezápadě. Dochovan4 vflta valu je 50 - 150 om,j„
ht ltfe do•abujo a! 8 •• LIT : Z ěj . 229/78 Plzeň .
P. Braun - F.Frýda - D.Soukupov6

fJ ,16. OrUov, o. Irajniěko, okr. Strakonice
1078 - lULT: Stfedevěk , LO~ : Severovfchodni, roep. vfehodni kenec oeady, ••d
(zahrada) ppě. 131/2, u domu ěp. 1 . OKOL ; Nález majitele p. J oaeta So«•l• dne e . 11.
1978 pfi kep4n1 jamek pro sázeni rybízových kefd. NÁLEZ: Při hloubeni jaJÚy pro keř•
n61ez 3,5 m od vfch. a 10 m od jižního plotu eadu v hl. aei 35-•5 cm ve tlut6 písčité
vrstvi. Nález obeahuje: 1 džbánek s uchem, v. 97 mi, 1 pekliěka poruien6 • k.notlikem,
v. 50 - . 1 zltmek pl4tna (zabarven do zolene od mědi obaaten6 v •inoiob), rezm. 36 z
x 30 . . , 51 kueň etřibrnýoh grolň Václava IV. a 162 kua6 drobných atHbrnfoh minci.Obr,
22:1-2. Rález byl muzeu ohlášen prostfednictvim MNV Bavorov a Měetakého muzea ve Vodňanech (fed . J,Pazdera) a byl pfedán k rozboru dr. Z,Nemeikalov6 (Art Praha). ULOf: M
Strakonice, pfir.ě. 1011/78. LIT: J,Miobálek , Nález pokladu v rttiěově u Bavorova, Naše
noviny, ě, 51-52, 29.12 . 1978 (Strakonice) ; týž . Poklad z 11těěoTa 0 Jiboěeeká prsvda,
5.1.1979 (C . Budějovice). KOKENTÁA : Z téže osady pochází jit jeden nález tct . NAler- 7 ~inciv feoháoh, na Moravě a TO Slezsku, díl II, Praha 1956 0 str . 1•7 ~ Č o 2118} . ílyl ob je-

lU

•en • pol . fijna r. 1918 a ob•aho•al net.n,mý poěet minoi , z ni ohf •e zaehoYalo
toYy 9 arold VAolaYa I V. al groA Karla IV. Bli!Ai okolno•ti na:•ou &nlmy .

T ~

lla•

Joiiioit'1eir.
~

,11. UZENICE , okr. Strakonioe

1978 • lULT: Neurěona. LOl : Le• Jamka, jihoYfohodni ., eera1Yats, ppě. 2,111.
OIOL : Prdzkum a totefokwnentaoe 3.6.1978. NÁLEZ : Roza,bl6 rttoYi lti ne plel• t6mif oo16h• lo•• , miaty perulen6 pfiblitoY6nim dfe•a . LIT: J.MiohAlek 0 J.1roblieb, Arohoelo&i•
paa,tky o••• 1979 . 63.

t•

J.Frihlioh - J.Niob&lek
A, 418 . UZMI~KY 0 e. Uzonioe , ekr. Strakenioe
1978 - KULT :

Heurěona.

LOl : Na loY6m bfehu potoka ped hrézi rybaika febr6k, na

ppě. 513 a 515. OkOL: Prdzkua 3.6.1978. NÍLEZ : Pé•mo rffoTniokfoh ••Jpd. LIT : J 0 Krate-

ehYil , Topogra!iek6 mineralogie ~eob, d11 · 1~ 279 (~erniT•ko) ; J 0 MiohAlek 0 J 0 Froblioh,
Aroheelo1iok6 pam,tky •••• 1979, 63-64. kOlfENTÁff: Podle kratoohYila bylJ t6f ••JPY••Yerni od r7bnika febr,k - pfi prdzkW1111 jame zJiatili Jif Jen d•a neYýraza6 sajpy.
J . Frohl iah - J.KiehAlak
r

419. VAHLOVICE, o. Myltice, okr. Strakonice

1978 - XULT: PraYik - atfado•ěk . LOK: Loaik na praYém bfehu fíěky Lo111Dioe,Jiho•fehodnl ed NoT6ho mlfna u oaady Laciná, ppě. 294. OKOL : Prdzkum 6 . 5.1978 . NÁLBZ:lkupina zaohoYanfob rfioYniokýoh •eJpd na plole aai ~Ox 200 m. LIT: J.NiohAlek, J.Frohlioh,
Arobeolegiok6 pam,tk7 ••• , 1979, 84.
J,lliohUek
• VALE~OV brad •iz

eosd, ekr. Mlad6 Boleela•

420. VBJPRMICI, ekr. PlzeĎ-••••r
1978-1979 - lULT : 1.Jaoyiz•k&. LOls U •tuduek, ZK 11·4• lffaa1, 84 - ed, c et
• •• J • •6 0 OIOL: z,ebraant Yfzkua •• tra•• pl7a0Todu STiĎeaazy • Šk•d• Plzeň~ li•t•,.. . 1978 a Y kTitau at černu 1079. MÁLEZ1 a edpada1 eidliltai ebJektJ (Jbla a ~liaik),
• Jejio~ •fplai bylo aalozeao ••lk' maetatTi zleůeY, keruikJ 0 č6ati J•hlaaeeTitfeb s~
vati, ,reaz1 a ke•ti. ULO!: Ad CsAY axp. Plzoň 0 6.pf o 82/78 0 80/78 - 1 al 30 0 67-69/19-&.
LIT: Z ěJe e,7/78 Plzeň: 362/19 flzaň. lOlllNTÁA: Ma tra•• plyneYedu zaeb7oeny a prezkeu••J aelke•, aídliitai ebJokt7.
IP.Braun
„ 421, VBL!1ffŠLBV1S 0 9kr . Lea.ny

• 1978 • KULT : lnoY1z•t,. LOl : PíakeYn& IOIY aoYernl od ••1. OlOL:Z6obrannt ~fzkuN
•• akrf•e~ , 10.,. a! e.10.1978 . MÍLEZ = lnoYizok6 aidliiti ( a neurčeny hroo • pi•ko•ae :
byl• zkcumaaá ~ t oato ~•••naplelo le06 ba~• fYeu otap6~ho Pfi j arní ot&pi ja•c ~~•
ako-ali 2~ jaa, ••lni roztroulenfoh na ploia. Pfi podzimní etapl 121 Ju Yěetnl ohct7,
t\~r, tyofily 4 al 5 akupin . Na pr6zdnýob p1ecb6ob mezi et~pinami Jam! at 3 bylJ •~kryty kdloY6 Jaaky Y fad,ob, z nioht niktor6 obaabo•al7 blo•izak6 etfepy: zbytky ncd
zoam1eh kdl••foh ataYeb . Větlina jam aile ok~oublf pddarya c kuteloYitt pretil. Wentina
b7la Y pddoryae eY,ln6 . J bJ bJlJ hlubet, pfeyéfni ekels 50 cm , Pouze 3 byl y okut•čni
0

0
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blubet6, •k•l• a•• M,lezy •• 1kl6daly z keraaity, &Yifeciob te,ti, aazanioe, ublikG
alkelika aulli. V Ji•i•h ě. ,3 a 1,a byly odkryty lid1t6 lr.oatry a y Jhl 132 lidati
ltbka. ULOt : AÓ "8Av exp. Mo1t, nezpraooYino, boz ě.pf. LIT : Hl61eni ěJ. 288, 328 a

a

555/'78.

"' 1979 - OKOL : Zbhrannf Yýzlr.um na atrt•o•, 23.3. at 29.10.1979 . NÁLIZ:lnoYi&at6
1idlilti • pialr.eYni byl• zkouaho Y teato r••• na plela 1,01 ha . Pfi •tzlr.ull\l J•m• ed~
kryli 9'7 obJalr.tG, z tebe 3 ••'lA' nepraYidala6 J•y - hliaity • ueyfzalr.ou lr.ercaitoa.
Ju7 tYo~ilJ a atupiny a• proateru aozi niai byly pat &Jiltlny •J•din616 k6lo•6 Jaak7
aadsauíbe ata•eni. Mimo kn0Yiz1tě ebJelr.ty •• podafilo odkrtt oY6lnou Jiau •• zabroaoafa dn•, kde ti1ni pod 1krytou úro•ni byly roztfiltin6 dit1k6 koati y neanatemiolr.6
pol~za. Ra Jafo tehoto rotu
pfi •t&tumu zpezoroYali &ajiaa•t 6kaz: na Joěaonoa
taet6 plolt
napoěital 55 miat, kde bylo obili o 50 I Yylli; aiata •talr.ytu
Ju a
ehat. Byla ••lftna pfed••• Plooba doaud nebyla zbaYeaa orniot a tudit objekty nobyl7
eYlfonJ •tzku..a. ULOf1 Ad esAV ••P• Moat, nezpraooYino, bez 6.pf. LIT: H16ioni ěJ.1'9.
225, 313, 517/79. lOMEHTÁA: Maleziiti zlr.eumaa6 exp. Moat od r. 1953.

J•••

J••

D.Keuteokt

e

412. TBW CIMfOC, otr. Louny

1911 - IULT: Lino,rni, 6nitiok6. LOl: Chllelnioe YpraYo od ailni•• do w.eorno••• ••••~•z6padně od ebao, ZM 12-13 Joaonico: 108 m od V a 18 im od S ,.č. OKOL : Povrabo•t prGztua 1.11.1978. NÁLEZ: Sběrem ziak6ny zlomky lino6rni a únětické keramiky,kf•
aanaayt ~ltip a mazanice. ULOf: A~ CSAV exp. Moat, 6.pf. 63/78. LIT : Z ěj.598/78 Moat.
I ,Rada
~

,23. VILli JESENICE, okr. N6chod

• 1979 - a) lULT: Pra•ěk, atfedoYilr.. LOl: Pol• ••••rni od ••••rnibo ok raje obeo,
••zl tolauiěni trati Jar·o alf-eeak& Skali•• a ailnio„i Vollr.6 Jeaonieo - Aiko• a Velt6
Joa„i•e-Caeli Ska11,o: Dl 1,-11, lo•f Mlato a.Mot.: 53 - od Z a 37 • od S a.ě,OlOL1
t,r,ui pt4zkua za apeluúěuti J.Boěta 12.5.1979. NÍLEZ: SbArea ziakiny 1ilni oalet6
at7piak6 pra•ik6 zlomky k•r•iky, zleak7 atfade•iké keraaiky, alitek bezbarY6h• atla,
edlti,-t patin•Yan6bo pozeurtu, zloalr.y koredoYan6b• faloza, z tebe d•• zlomky podko•y
(15.-1&. atel.). UL~: Oll N6obod, pfir.ě. 18/80.
• b) l:ULT: Sttado•lk. LOl: Pele na nbrH • n.rraatUlr.a, dpadni od eboe ;ZM U·
•11 No?6 Mleto a.Kat.: ,1 - ed Z a 5& - od S ,.ě. 01:0L: Tor6nni prňzkua za apeluúě••
ti J.Boěka 12.5.1919. IÁL&Z: Poabir&no pouze aikolik atypiokteh keraaiokteb &lollkň.
praYdlpodobni zo l&. atol. ULOf: OM i,ohod, pfir.ě. 28/80,
v.Toch6ěok

f

,a,. VIL11 JES!NICI,

a.ě.

- V.Dehnal•••

Neuzin, okr. N6ohed

1970. KULT: Pozdili bradiitni, atfedtYik. LOl: Oatreb na praTěm bfohu Motaje,
•foh. úati potoka Rozkol, z6etaYba ehatami; ZM 1,-11 NoY6 Miato n.Met.: ,, m od Z a
91 - ad s e.ě. OlOL: Ter6nn1 prftzkua po•odi Metuje ao.,.1979. NÁLEZ: V obatoYé ebla•ti p~i s&p. ekraji aaad7 Mousin, na tbd616Yan6 ě6ati této polehy byly nalezeny zloaky
keramiky pozdili hradiltai, zdobaa6 Ylnioi a rthami, a zloaty lr.eramity atfedo•ikf;& tě
to aikolit čer•anl aalo•anfob a 6loaok korodoYan6bo !elaza (11.-15 . atol .). Lokali ta
•• naah6zi na jifnim okraji oatrohu. atrml ao zd•ibajiaibo nad niYu Metuje, na &6padl
•• ••a!uje k potoku Rozkol. Zbytky pfikopu, kole• 8 m hlubolr.6ho a 15-20 • Airok6ho ob•
píaaji Yaitfnt are,1 o ploAe kolem lha, na &6padnim 0 ••••mim a vtobodnim okraji lokality. Patrni totoin6 • •brad•• ěi t•rzi Vaaali••• •i: ! i t . ULOf · OM Niobe&, pfír,ě ,

U6
4/80. LIT: J.G.S0111111er: Daa Konigreieh Bohmen, Bd.IV., Koniggritzer Kreie, Prag, 1836 ,
1tr, 210; A,Sedl,ček: Hrady, z,mky a t•rze kr,1. čea., d. 11, 1931, 1tr, 159,
V.Tocháček

f

- V,DolmaloT,

,25, VELKÁ TURNÁ, o, Osek, okr. Strakonice

1978 - KULT: Halitataká, lat6nek,, LOK: Lei Mol(any, 1250 m jitně od h6JoTny,
Obora T Sedliok6 obofe, ppč, 934/1, OlOL: P""zkum 12,5,1978. NALEZ: V literatuft uY,dlao al 8 •ohyl (B ,Dubakt, Praehietorie Strakonicka, in: J,D7k, Popi1 politi,. okr. Strakoaiok6ho, 1925, 186), Pfi prftzkumu nalezeny jit jen 2 mohyly porultnt •tkopy B.Dub1k6•
bo. D,balltatek,, eekundárně mladolat6nek, (eviele bftbtnovan6 etfepy), ěaea, doba latfnak,, NM Praha, inY.č. 34675-34712, 36411-36425; M Piatk, inY,č, 257-281; M Strakoai••, iaT,6, 280, 707. Dubekt 1932, 32-34; ttt 1949, 253-255. lOM&NT!A: Y lit1ratuf1 •••••o Jako Mal, Turn,. V BZO 107S omyle• eituo••no z,padlll (1pr6Tnl Jt •fobodnl) od rybatlta Bab6k1 J,MicbUtk, J,Frohlich, .lrthtolo&icU paaitky , •., 1979, 44, č. Ul .
J ,MiobAltk
~

,a,. vaui

PA1L&PJ, okr. Praba-z,pad

~ 1978 - a) KULT: Lat6nek6. LOl: S1Ttrovfchoclnf okraj oboe, ZII 12-23 Prahas'83 od J
OlOL: OJtdinllt nUu ktruiky z pr6kopu pro kabd, dodant do
llll&ta 8,8,1978 ěet. aba. J,Hunnalem. N1LEZs Situlov, n,dobka, nalezen, 6dajnl u koatro•flle pohfbu. ULot : M Roztoky. KOll'ENTÁAs N61HOY6 oko1no,u neJ•ou 1polehl1T6, ROUYielHt
a'1uu • koatro•fa pobfb„ nenf o•lftte1n,. Z Uto lokality pochbeJf koatrnf pollfb7
rtafoh kultur a uveťent typ laUnet6 ker-aaiky ee nny1l7tuj1 T pohfb'ech, ale na ddlitUob.
~ b) lULT: Pozclni lat6nak,. LOl: StYero•tchoclnf okraj obce, ZM 1a-a3 Průa,,se o• Z a 260
od J e.6. OlOL: Sblr 18,5.1978 - n,1ez7 z porutenfoh obJ•ktd v prdkopu
pro kabel elettriek61ťo nden1. JfÁLEZ: Zlollky ahok H zatatenta okraJ•, ekraJe Ha4bvUftb aHob, zlollk7 hf•Wnonn6 a zd-růonn6 ktruikJ dclliltn:Uto o~araUena:uLofs li
Rostoky.
~ o) lUL?: Hrad i Hni. LOl: SneroTfoboclnl za obd, poloha "Kmochovo pote•. 01.0L 1
l6l1z uěinln voJ,ty aiatn1bo •oJ. ót•aru pfi bloubeaf rfhy pro poloten1 kabelu.Po
l1af oo VB - Průa-z,pad z,ehrllDll, akce IOIP (6.-s.,.). N1L!Z: v hl. 98 oa bůa etuyta
keetra Y natatea6 poleze• erieataoi z-v. U holemai a lftkeY6 k••ti l••• aehy •11a ••·
lezeaa a,doba, Jiho•tohedal ed praT6ht ehodi•l• telezat aftt a abytky iel. koT~t. ffre,ov6 J&aa nebyla patroa. Ve Tfkopu - Jihovfobodnl od ztouman6ho hrobu b7l7 aJiltln7 naulaoe kutn6 a ě,et dftaU lebky. ULOf: Muzeum hl. m. Prahy, archeolo1ioU •••• Huapaulka. lOMBNT1A: DalAi Tfzkum na t6to lotalitl byl pfedAn li Roztoky.

•• t • 281 •

,.a.

„

~•1,-

J,HaTtl
~ 427, VELll PA1LEPY, hrad OKOA, okr. Praha-z,pad

1979 - IULT: Středověk. LOl: Nádnfi hradu Okoh. OKOL: V rúoi 1tati0Uho nbraclniho zdiva jeou provAdlny vfklizy Y proetorAch n,dvofi a pal,06, NÁL!Z:
,zhledoa k tunkoi bradu• 19. atclet1, Jako nouzov6ho obydli, pooh4zoJ1 a •ttliz6 eutl
• proatoru n6dTofi pfoT,tnl n6lezy reoontni keramiky a reoentnfoh kovo•toh pfedalt6,Po•oe1 n,lez~ proto nelze zatilll datovat odkryt6 patky art,d, zJiitla6 Y fadl pod61 Tfobodai atrany z,padnfho pal,ce a •ezi z6paclnim a jitnfm palácem, V auti zjittino zhruba eo
ata•ebnich ělAnkó, ULOf: M Ro%toky a hrad Okof.
btzpeěeni

P,Sankot
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~ 428. VELKf BOR, okr . Klato vy

1978 • KULT : Středov ě k. pozdní atfedověk at novověk. LOK : U jitni zdi ZDŠ,(zaniklf brad), ppč. 58. OKOL : Záchr ann6 akce pfi hloubeni rfhy pro vodovod, V7Tolan6 hl6 ienim MNV Velkf Bor . NÁLEZ : PrOkopem pro vodovod naruAeno aouvratvi ae zlomky keramiky
(13.-15. atol.), kachld, žele znou ostruhou a kamen.nA zed, zděná na v6penou maltu . Va
vfchodai č6ati prdkopu narušeno n ěkolik recentnioh brobň . ULOf : A~ CSAV exp. P lzeň, 6.
pf. 26/78-1 at 3 . LIT : Z čj. 680/ 78 Plzeň,
P.Braun
C

429. VELKf TAEBE~OV, okr. Náchod

1979 - KULT: llalětateko-la ténské, sUhováni národO, hradiětní. LOK 1 Pole nad
boatinoem, záp . od Válovickěho potoka, po levé atran6 ailnioe Jaroměf -~eaká Skalice:ZM
04-33 Máohod : 23 mm od Z a 11 mm od J 1.č. OKOL : Povrchový 1b6r J.Bočka 9.5.1979.K,L!Z:
Na rozvlečené 6paké terase nalezeny zlomky pravěké keramiky, kterou lze zafadit do obdob{ balitatako-laténského a stěhováni nArodO, dAle Jaou zaatoupeny keramické zloůy z
doby bradiitni. Ke aběru patři i křeaaoi klmen z pazourku, čtyfbokf zlomek kcrodovaa6bo teleza a opracovant kfii!Al. Lokalita, kterou uvádí J.DuAka, 1e naoh6zí vfob. ot ,,_
loviok6ho potoka, tato lokalita je novA. ULOf : OM N6ohod, pffr.ě. 2/80. UT:Joaef Dv.1ka: Nálezy pfedhiatorické v kraji král ovéhradeckém, Hradec Kr61ové 1898, atr. 35 .
V. Toch6ěet - V.Dohnalot·6

r 430. VELKf

vAE~fov,

okr. Trutnov

r 1978 - a) KULT : Slezskoplatěnická . LOK: KalA oatrotna východně od obct,pare,6,
''BUt kopec" (hradUU 7). OKOL: Terénní pr6:r.kum. NÁLEZ: Oatrotna J• pf•

aai, v polo:a:e

patena valem• příkopem, dl. ca 90- 100 m a vyaokfm ca 250 cm. Ve valu atopy pot6ru.Da•
tovaci materiAl ae nepodařilo získat, pouze podle analogii z jiných naleziA( lte aou•
dit aa bradiAtA alezakoplatěnické kultury. LIT: Zpravodaj KMVe v Hradci tr,lové, VII,
1~ 1919,

s.
V.Vokolek

b) IULT: Středov ěk. LOK: A) polQJ:ta "r!!_..hrad6" jihovfcbodn6 od Vhi!ova, paro.č.
264; 8) atfedověk hrad na okra ·1 obce. OKOL : Terénní prOzkum, N1LEZ : A} na zale1ntn6m
oatrohu ,lihovfcbodně od obce zjištěn etfedověkf hrad• dobte zaahovanou tortifika6aí
aouataYou. Na sever ním okraji vnitfníbo areilu, ktert je obklopen mohutntm pfíkopt•,J•
znateln, deatrukce stavby. Datovací mater1,1 nebyl zíekán. B) V proatoru znuého atfedov6k6ho bradu, který ae rozkládá na okraji obce b7lo zjiitěno několik menších recentních naruiení.

j .Sigl
•

431. VELMOVICE, o. Kloužovice, okr. T6bor

1978 - KULT : Negativní zjiětění. LOK: Vrch Rytit - kÓta 597 m: 1,5 km severoz&padn6 od osady , OKOL : PrOzkum 1.8.1978. NÁLEZ: Mistni tradice , vychéze jícf pfttrnA •
regionální vlastiv ě dn é literatury, sem klade mohy lu háJn~ho ryt!te T1! :~ č! Bý~a ( hr di n7 Tyr& z války Cechů s Lu čany, cf. podvojnost Chfnov-Tursko u Prahy r. Ch~nov- Tu rovec
u Tábora). Vrcholová kupa j e vě ak přírodního pdvodu. LIT : Z č j . 468 / 78 P lzeň .
A.Beneě
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..- 432 . VESTEC, o. Chrudim , okr. Chrudim
1979 • a ) lULT : Lutiok6 . LOK : Svah mal6ho •praiov6bo n6vrií p parc.6. 138/1 • 3.
OlOL : Terénní prózkum . H1LEZ : V6t l1 1111otatvi •tfepd, mazanice a zloak7 pla•tikJ zt 1t•lilt6 . ULOf: M Hradec Kr6lov6 . LIT: Zpravodaj K.Wve v Hradci lr6lov6 VII, 1•2, a.
YoYokolek • M.V6vra

b) lULT : Stf ed ověk . LOK: Svah z,padn6 od oboe, paro. 6. 99. OKOL 1 ftr6ut pr6•
1kum. R1LEZ: Prd1kwaem zJil t ěn7 a naoran6 jhy bez n,1e1d , •běre 1i•k6.n 1tfe•ovlkf
1tfep. ULO!: K Hr adec l.r6lov6. LIT : Zpravodaj KMve v Hradci ~r,1ov6 Vl p 1, . 1979, 10.
v . Vokolek
e

l

'33.

Tl!li hrad viz DRUZTOV!, okr.
~~

,11.tMov.

PlaeĎ- •••er

okr. Cho1111tov

1978 • KOLT : &neolit . LOK: Ca 500 m vfebodně o• obet, VltTO od •ilaiet & Ba6tUt •• YiUao••• 7Jl u -11 fatoe 1 15 - od Z a 185 - od s 1.6. OlOL1 Ponollo•t pr6Ílkaa
at.3.1911, dthr. akoe 5 . 4. 1018. lf1LBZ: Vfkop pro vodOTd narulU ·• •• atdl. obJtUJ, •
Jtůoa a atell naltuaa kh•tneOT, 6'tpel a 6.ltip, n fruh6a alOllk7 uíf. koiU,· khau,.
61tlp a allolil at'J'J)ioltoh ,.,... slomk6. VLOf: Ad ~SAV ••~• Moat, a.pf. a1-aa11e. Ufa

z 6J. 1213/78 Ko•t• 101uurrÁA1 Lokalita aJiltlna • r6Jlloi •1•t••atiekfeh povrtlloyt,11 pr6al11116 • obla1ti Plt1J>t•k6 hnldoubeh• p6nvo .
I.Rada
6

'3,. fl)(plRl, okr. PrachaUo•

1919 - EtfLT: Pozdní etfedevlk. LOl: Špidrova ul. 6p. 3, u 1ilai•• fiaperk-PraehaUH aall ltln11Hai• a'HraU.a. OK'Ol.: Sb6'1' p. Šl•n• pfi vfkopu pro podeadbkla ple•• roku lff8 0 pftdbo 10.10019'79. Pfi prtakuu zj11,1ao, le •r•tva • a6l•z1 •• t611la •
•1 ••• 1 • pod poTrthea v •• a1! 30 •• K!L&Z : Koramiok6 Ilonky. ULOf: AÓ fSAY ••,. Pl•
aea, pffr.l. P 85/711 . LIT : Z 6J . 850/19 Pluň.
A.Beaoi
VIZMBURX Jira~ viz HAVLOVICI, okr. Trutno•
,._J"-"'--

i

,35. VLACHOVO

BAatf,

okr. Praohatioe

'

'19T9 - a) lULT : Pozdni doba bronzov6. LOl: Pod laněevem, ppě. 5070 OlOLz Revizai vfzkum v •i•t•ch n6bodn,ho nile~u ltítank6 a6dobky • ailem zJi•tit pfoaněJli 0barakttr oeidle•í t6to lokality. MÍLI%: So'll'da v •i•tl ailozu (J6Jll• pro pfeenl lokalizo•ut betoaoY'f •lou}Yek) neaaoh7tila 1,~aé 1topy obJettu 0 kulturní vretv7 , ani 1p6lonf1h
M at1p"il•nfoh kosti . Situaoe potvrzuje n,sor A . Beneťo, le H Jedn6 o hrob (J6aa pro
botonovt aloul)4Jk nfmi rozměry zhjmi pfnehovala rozmiry hrobov6 J6my a tuto zoela
zniěila) . Sp'1en6 kosti H nedoch·o valy. Vf-r.kum nepfineel Hdd pozorov&.ni O 11vHěiei o
Hiltenei pUpadAfho aidl U U. LIT : Z ěJ . 553/79 Plzeň: .l.Senel ta: Vi11puk-mělto pod
Boubínem~ eaek6 Budějovi ce 1979, 73 , 6 . eoupiau 50/11. lOKENTÁA: Bxi•tenoi pfipafnfob
dallicb hrob6 by aohla prok,zat pouze rosa,hltJAi •ond,t na lokalitě.
P.Braun
~ b) KULT: Stfedověk . LOK: Are,1 bývalého zámku Herbenetein~, dAea sídlo St.•tatkd Šumava . z,vod 13 - VlachoTo Bfezi, feditel•tvi závodu; jibozApadni ~••t ara,1u.OKOL :
Vfkop septiku mezi budovou zámku a pivovarem, tě•nA severn~ od zdi zahrady. Profil vf-
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kopu: 0-110-120 cm nevéžky, do ni ch zepuětěn batono•ý kanAl, 120-2,0 - červ,nofialo•A
1p6l1n6 vr,tva v lífce aai 300 cm, v okolí tlutohnAd6 píečité zvětralé aluvium,v, apAlen• vr1tvě nmotatvf zlomkd keramiky, kaohld a cihel; 2,0 - dno vfkopu. zvětral6 ak6la. Prdzkum autora 21.6.1979. NÁLEZ: Viz výě,. UL01: Síň tradic MNV Vlaobovo Bfezí,LIT :
Depta ěJ. 2503/79/Kd/ PPDo z KSPPOP eeaké Budějovice z, dne 2,7,1979,
J , MichUek
•

,38, VLeKOVICE, o, Pra1kačka, okr. Hradec KrUové
1978 - KULT: Neolit . LOK: Býv, piakovna, po pravé

etraně

silnice z

Plačic

do

Ylčkovio, OlOL : Terénní prOzkum. NÁLEZ: Pískovna v aoučaan6 době aloutí jako akl6dka

odpadk6. V těchto míatech nalezen kam. mlat, patrně v drubotn,m uloteni , ULOf: M Hrade• lrAloT,. UT: Zpravodaj ove v Hradci Kr6lov6 VI, 1, 1979, 10.
v . Vokolek
437, VLKOV, o, Spélené

Pofíči,

okr,

Plzeň-jih

1978 - KULT : Pozdní neolit. LOK : Na poli a,v,rně od dvora Vlkov pod leaikt•
DobloYka; ZM aa-11: ca 167 mm od S a 116 mm od V a.ě. OKOL: MAlez z,mědělak6 dilaioe
M,By1tfiok6 1958; ve lkolni abirce ve SpAleném Pofiěi objevil a okolnoeti zJietil I,
ŠkrAbek. N!LEZ: Kuennt kopytovitt aekeromlat trojúhelnikového tvaru a obd,lnikovébo
pr6hzu • airně kÓnicktm otvorem, d, 113,, 52 Jl
otvoru 21-19 11111, Vyroben 1, vfrar.ai Yr1tevnat6 horniny, silně korodovant, otlučent, povrch otfelt (obr, ,:1), ULO!:
eBAV exp. Plzeň, pf,č, P 8,/78, LIT: Z čj, 680/78 Plzeň.

,5,,

,a

A.Benel
~ 438. VLKOV, okr, TAbor

1978 - KULT: Stfedověk, LOK: PíakoYna Vlkov I, Jitni a aeveraí okraj.OKOL:Sběr
pfi Yotni• baarov6n1, pfldtno. PrdzkWII 17.5,, 1.6 . , la. a 31,7., 11,12,1978, NÁLEZ,Keraaiot• sloůy, dfev6nf kyj, ULOt: AÓ CsAV exp. Plzeň, ě.pf. 16/78, 18/78. LIT: Z !J.
259, 342 a 880/78 Plzeň.
A.Benel - P.Braun
''ll

439. VODIANY, okr. Strakonice

1979 - KULT: Stfedni doba bronzovi (moh7lov6 kultura). mladii doba lat6nek6,
1tfedni doba hradiitni, ranf atfedoYěk, neurčené objekty, LOK : Tra! V mdetk6oh, ppě.
1054; 1000-1200 m z6padně od věte koatela ve Vodňanech, vlevo od okr, eilnioe z Vodňan
do BaToroYa, na mirn6m n6vrli (nadm. v. 405-,06 m), aei 1200-1,50 m jifně od pravého
bfehu ftky Blanice. OKOL: Záchrannt výzkum 111Uzea 16.3, - 23,,,1979 (autor zprivy). NÁUZ: Pfi akrfvoe ornioe (moonoati 30-,5 om) na ploi, aai 3 , 500 m2 • pro novou piakovnu
JZD Vodňany bylo nalezeno a prozkouaiúo celkem 70 eídliitnich objektO (j6m7) a 106 kOloYfch jamek (ve 32 KJ byly nálezy). Stfedni doba bronzov6: objekt l (pfim61), 3, 3a,
4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 24a, 25, 26, 27, 28, 31 35, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 46, 47 0 49 (pfiměe), 52, 5, (pfím6a), 55 (pfíměa), 5T, 58, 19, G9A,
80, ea, 64, 65, 66. 61 , 69, 70; lJ ě. C, ,, H, I (•i), Ill , IV, IX, X, XI, lll, XIV,
XVII, XIX, XXI. XXIII, XXXIV, XXXV (?), XL, XLV, LV, LXIla, LXV, LXXII, LXXX, mladU
doba latén&k6 : obj, 8 (pfiměa), 14, 34 (?), 49 (pfiměa), 54 (příměs), 60 (přímě&) : lJ
ě , VIII (? - apíie pozdní doba balitateká) ; atfední doba hradištní : obj , 20 : rant atfedověk (12.-13, atole t i) : ob j . 1, 2, 2,, 47, ,9, 5,, 55, 61: KJ č. V, XX, XXVII . LIV,
LXlla, Lnv ; LXIX ; nedatováno (objekty be1 nUezll) : obj . 12, 16, 22, 23, 29, 30, 32,
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33, 36, 43, 44, 45, 48, 50, 51, 53, 56, 63, 68. ULOZ: M Strakonice, inv .č, 781\-93.1 .1.IT :
Archeologický výzkum pravěkých aídlii! u Vodňan , Vodňanský zpravodaj 2/1979, 13-14 (J,
Michálek); dtto, Naše noviny, roč. 34, č. 15 , 12,4,1979 (Strakonice); Objev praYěkfch
oaad (jmi), Mladá fronta, č. 80, 4 . 4.1979 (Praha) ; Vodňanský zpravodaj č , 32 (str, 18),
č, 33 (str. 11-12 ); Vodňany, Archeologický výzkum pravěkých aídlii!, Výběr z prací čle 
nd Hiat. klubu , •• , 1 6/197 9 , 137, 288 (J,MichAlek), XOMENTÁA: V aoučaané dobf Je vyho-

tovov6na nálezová zpráva o výzkumu ; bude publikován jako samoatatn6 broturka (vyd6 MAit•
ak4 mu&ewn a galerie ve Vodňanech),
J,MichUek
440. VOCHOV, okr . Plzeň-sever
,2,

vypíchaná, mladě halštatská, LOK1 Parcela ppč, 196,
od staré cihelny. OKOL: ZJišlovací výzkum v rámci SPZV . NÁLEZ: Odkryta plocha
2
,3a m a prozkoum6na plocha 292 m2 , na niž bylo zjištěno 24 neolitickfch a 2 mladohalltataké objekty, veaměs sídelního charakteru. Nejvýznamnější je ntles neolitiok6ho kruhového objektu, z něhož byla p·rozkoum&na západní brána v hlávnim a vn6jiim pfikopu. Dva
pali•ádo•6 tl,bky uvnitř nebyly v o•• brány pferuěeny. Objekt 22 .te silo a pomll'fll bobatfmi n61ezy z mladAi doby ha1Atatak6, ULOf: Ad ČSAV prac. Praha. Llt: Z 6J. 6381/'78 •
., 1979 • a) KULT: Line·6rni, d. haUtatwká, d, laténská, kruhovt neoliUokf ebJekt, pravllr.t ohaia. OKOL : Syetemátto'k t vfz.kum v tfmoi SPZV. M.tLEZ t J>o'kračov6n1 vfzlamu
z pfedelt,ho roku. Byla odkryta plocha ve výohodni ě6•ti pfedpokl6daJr6ho dallib~ prdb6•
Itu krullov6ho neoliUo'U ho objektu, Hlltem 96'0 112 • Pfik·op byl zaohyo-.n 64eh611l v nverai i Jitni 66ati odkryTu. Dtle bylo zjištěno 14 objektft • lineirni kerudt~u, 2 obJekt7
z doby halltehké, 8 objekt~ z doby laUnské a 12 luUovfoh Jamek bUh nedatovatdnfoh.
Objekty maji namh eídelni charakter. Novi byl odkryt mUkf ploobý !Ub'ek a pravAkou
vfplnf , kterf •• mělce zahluboval Te dvou rovnobětnfoh rfh6oh vzd6leu1oh 1,10 m od 1ebe, ObjeU byl sledovin v délce asi 30 m ve amiru JZ-SV. Interpretujeme J•J Jalto pravitou"oeatu •. ULO!: Ad es4v prac. Praha. LIT: Z čJ. ,986/70.
1978 - KULT: LineArní,

vfohodně

I . Pavld

a b) KULT: Neolit, pozdni doba halětatak6, k. laténak6 a k, hradiltat . LO&t Pele
"Za trati", ZM 11-•• Nffany : 56 mra od V a 129 mm od J •.ě. OKOL:Sbir M.Skrdlita z Pl•
a6 lpfed6no), prdzkum a sběr autora. NÁLEZ : Keramické zlomky. ULOf : AÓ ~SAV exp.Plzeň,
6.pf , 83/79 . LIT: Z ěJ. 650/79 Plzeň. KOMENTÁA: Zfejm6 pokraěovAni eidlil~i, zloUIIIAJl6bo
pr4b6ta6 od r. 1~77 v trati Start cihelna.

P.Braun
c.

,n.

VOLENICE, okr . Strakonice

i 1979 - a) lULT: Stfedověk , LOK: V obci, u larni budovy (u kostela ev. Petra a
Pavla) , na zahradě . OlOL: Sb6r l,Krejč1, t6k ZD~ Yolenioe . NÁLEZ : 6 zlomkň hrneň (Jedea
okraj), nezdobené (13 . stol,). ULO%: M Strakonioe, iav,č. 11,.
, b) KULT : Novověk. LOl: Jihovfchodni ě á•t hřbitova u kostela sv. Petra a Pavla v
obci . OKOL : Prňzkum autora 19.3.1979 na telefonické upozoraění pfedsedy JZD Volenice.
NÁLEZ : Pfi sesuvu pňdy z jihovýchodního okraje hřbitova nalezeno mnofstvi kosti a koa•
ter, uložených pi1vodně v jimě na okraji hfbit ova , u zdi. UL01: Hfbitov ve Volenicioh,

J.MiohUek
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g- 442 , VllLTf111w, o. l'>lu1~e 11i ce, nkr. Píihnun
·f 197 ll - HLT: • ,w ví ; ska. Lll~: !lr,1,l1ičll• lík vv u ll"~o .~ic, 1JtOL : ~, !;/Ir J ,SYkory,
IHovic pod hrad1i:t.tm u 1,ll t oky , pi-ollállo, t> ÁI.EZ : Kernmickó 1.l oml.y. ULOL Ať C~, AV up,Pl-

zeň,

přír. č.

2/79. LlT : Z č-.i , fi!:>U / 7U Plzeri.

A.Beneš - P.Breun
~ 443.

VOLYNi, okr . Slrakouicfl

• 1978 - a) KULT: Sltedovň k. LO~ : Jihozépadni okr~j měata: pp č. 177~ - Pod Mal §ičlr.ou,

1778 - Na

triiěti

a VimperskA ulice. OKOL:

Sbňr

pracovníka expozitury O,JiAi na

•tavoniěti nového •fdl jště 26 ,7, a 11.8 . 1 978. NÁLEZ : OkraJe hrncó (obr . 23 : 1~5 1, zdob• •' v1du! fo hr. 23 :6), podstavy (•Jhr, 23 . 71, zlomky plae t1ck ýoh tn11 č "k fohr , ... .1:8- lll,

&lomky z6oobnio (obr, 2J:10-Jl l , pololu~ar přeel"nu i• at ř ~pu (ob r , 23 : 13) A i č •rrena 
"' bfidlioe (obr. 23 : 12), mnzantce. Tuhn6 kera111ilr.a j8 na vyobrauni 11u1č1tne bodnvfa
ra•tre~. ULO!: AÚ CSAV exp. Plzeň, pt. č . P 27 / 78. LIT : Z čj. ,,, a 680/78 Plzeň.
A .B eneě

~b) KULT :

LOK : M~eto, Yi niperekA ul. OKOt: ShAr !6k0 P.Huhtn~ho e Y,
1. PodAbrad
a Vladhlau 11. St.tepy nádob (poklad irdnci). ULOf : )I V o lyn ě, LIT: J.Hetnf,Volyňallf poklad, Naše noYiny, roč. 34, č. 2 , 11.1.1979 (Strakonice).
Stfedo věk.

Hořejše a prňzkum M Volyn'. . NÁLEZ : 42 zkorodovaných etfibrntch ~inoi Ji fího

J.MichUek
~ 1979 - ft) KUl T: KooYiuk6 . LOK : Pole jU.nA od MaUičky pH potoku, ZM 22 - Ha
Volyni : 133 mm od s. 149 mm od Z e,č. OKOL: Prňzkum 15,4.1979. NÍLEZ : Sthpy. ťtOf: Ad
fSAV exp. Plzeň, pt.č. 8/80.
P.Btiehtěek

- Y,Zahr6dka

() b) KULT: Pozdní doba halětatekA. LOK: SeYerni okraj mě•ta, YfchodnA cd oeaty
•o Nihošovic, ZM 22-342 Volyni : 60 111111 od S, 169 mm od Z a.ě. OKOL: Pr~zku.a l ~, 4, 1~79.
NÁLEZ : Slfepy, hronz, předmět (tlomek n4ramku), ekleněnf (?) koril, ULOf : At ts- v ••P •
Plzeň, pf.č. 15/7 9. KOMENTÁA: Hrob 7, v okolí po orbi vytrteA, uotetYf Ir.amen~.
~
c) KULT: PraYěk bez blitěiho určeni. LOK: Jibo•tohodni okraj miata, ZM aa-3,a
Volyaě: 133 llllll od S, 149 mm od Z s.č. OKOL : Prňzkum 15,4.1979. NÁLEZ: Sttepy . ULOf : A~
~SAV ezp. Plzeň, pt.č. 12/79.
~ d ) KULT: Pravěk bez blitšiho ur če n{, LO~: Stvero~Apadni okraj ~lata , l~ ~2-~ 4~
Volyni : 77 m~ od S, 161 mm od Z s.č. OKOL : Prn1kum 15.4,197 9 , NÁLEZ : Stfepy. UL11 : AÓ
CSAV exp. Plzeň, pt.ě. 14/7 9 .
P.BtiehAčelt

~: H4, VRÁB~E. okr , Ceeké Budějovice
~ 1978 - a) KULT: Pozdni paleolit až mez.olil ? I.Ok: 1150 m SSZ od lr.oste l11 ; /.M 12- 223 : 107 aun od Z a 41 mm od s s, č, OKOL: Sb ě r st.Do1t•1a z. Nové Pece, ptedAno 25. l .
1978 . NÁLEZ : ( Ir.usy ětipané industrie (určeni dr. Sl.Vencla). ULOf : AÓ CSAV exp.Plz~ň,
pf,č. P 6/78. LIT : Z čj. 115/78 Plzeň,
ef l- i KULT: Raný l!ltfedo vě k . LOK: Pt'le 1 km 8 f1Ver<' 1.. Apa dn ~ c,d ko11te h, r ~ov<'> H r- •1 10 dy ; ZM J 2 °2;.!'.J : 104 mm od Z a 55 mm <,d S @. č. Ot.OL: stiir ~t,tJoslálo 1 l'o r. .. ~ P~r•, pf..,11'no 25.1.1978. NÁLEZ : Přeslen z m!lltku, i 21 a,m, sila ~ mn: {ot)r, 2: 12). ULoL A(i ~ " A'i
exp. Plzeň, pt.č. P 6/78, KOMENtÁn : Z č j. 85 a 15~/78 Plzeň .
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445. VRÁŽ, okr. Beroun

1979 • KULT: Line6rn1. eneolit, mohylová, LOK: Jihozápadní okraj oboe, v tě1n6
blfzkoeti ailnioe Praha-Beroun ; č.kat. 1818/1 a 2037/2; ZM 12-411 Beroun: 91 mm od V a
95 mm od J e.č. OKOL : Výkop pro vodovod "telivka" a náhodný nález. NÁLEZ : Výkop pro •odovod naruěil v délce ca 200 m kulturní vrstvu s keramikou starěí mohylové kultury . V
profi lu t6dné objekty nepozorovány, pouze jednolitá tmavé vratva 40- 50 om ailn6. Maji tel pozemku 2037/2, který sousedi• pr6kopem, předal atřepy line6rní k., eneolitioké
etfepy a kaaennou sekerku. Tyto předměty nalezl pti ptíeta•bě domu oa 30 m od nynějlfho
pr6kopu. Dodatečně bylo zjištěno, te • NM je uložen kamenný ~ekeromlat z této obee,rém•ově datovanf do eneolitu. ULOZ : OM Beroun, ptír.č. 407/79, 417/79, 418/79. KOMENTÁA:
Pr6zkWI pokračuje aoubětně a postupem zemních prací.

v •.watouěek
, 1

\

,,s. nsod wfro.

okr. Oati nad Orlieí

1978 - a) KULT : Středověk. LOK : a) Sp6lenec, ppč. "6207; b) u Soukenické Valoby,
pp6. 3990/1 : •> Ha lrétě, ppč. "6014. OKOL: Terénní prOzkum. NÁLEZ : a) Po levé atraně
ailai•• RruloYé • Vyaoké Mtto, nad •lfne• Spélenoem nalezen keraaiokt eoubor ze 13 . ,tol,
Pfi hluboké orbě DaruloYuy 3•4 afdliltni objekty, které byly dlouhé oa 30 m a lirok6
I•• Rozeah aidliltě Je aběry urěen ve áeěru V-Z na 250 • a ve aměru S..J na 70 m. Podle
informace a. Snítilého, bagri1ty STS Choceň, byla zde koncem roku 1979 prováděna menli
6praYa terénu , pfi nit byly narulen1 3 ioatro•é hroby. Koatry letely v natatané poloze
ve ••Iru z.v. Milodary nebyly intonaátorea po~orovuy. Pohfebiitě ee rozklAdalo na Tf·
ehodaia okraji lokality. b) MenAi keruickf eoubor ze 1,. atol. o) V aoueedetvi eihelaJ
la ir,tl nalezeny etfepy ze 13.-14. atol. ULO!: M Hradec lrálov•.
b) kULT: StfedoTěk-noTověk.LOl: d) Poloha "PekloTec" na zApadni• okraji mě1ta;
e) dTOr Sokolovny. OKOL: Terénní prdzkum, zácbrannt vfzkum. NÁLEZ: d) Na airném aYahu
aklbějfof• ae k z6padu zjiltlny naorané aidliětní objekty. Na poTrobu těobto objekt6
nalezeno několik •tfedoTěkfch a recentnioh •tfep6. e) ZAehrannt vfzkua pfi hloubeni
kAlni júy. Ha profilu této Jfmky zjiltěno nlkolikametroTé eouvratTf a nAlezy 16. - 17.
atol. ULOf: M Hradec lr61ov6.

t•-

J.Sigl
"6"67. VYSOKOV, okr. Káobod

1978 - a) KULT: Stfedověk. LOl: Pole nad teleuiěni trati VAclaTioe-Starkoě,ZM
o,-33 KAebod: 177 1111 od Z a 35 mm od J a.č. OKOL : Terénní prdzkum za apolu6ěaati J.Boě
ka 11.7.1978 . NÁLEZ: PovrchoTfm sběrem ziekény zlomky •tfedověké keramiky, někter6 čar
Teal aalovan6 (14. - 15. a,01.). Lokalita ae nachází na piečitfch slínovcích. ULOf:OM KAobod0 pffr.ě. 9/80.
b) lULT: Středověk . LOl: Pole Tlevo od kfifoTatky tel. tr~ti Jaromlf-trutnov ••
ailnioi VyackoT- Studnioo: ZM 04-33 MAcbod : 167 mm od Z a 33 mm od J a.č. OlOL: ter6nn1
prdzkwa 11.7.1978. NÁLEZ: Několik atypickfch zlomkd stfedověk6 keramiky, ziakanfch ablrom ,15. atol.?) . ULOŽ: OM Náchod, přír.č. 5/80.
V.Tocháček

vf nov

- V.DohnaloY6

brad viz NOV! )!!STO NAD METUJÍ. okr. Náchod

448. ZADNf ZBOROVICE, o. Třebohostice, okr. Strakonice

1978 - a) KULT:

D.halětatská,

laténská,

pravěk.

LOK: Viz 1-10.

OKOL:~rňzkum

au-

tora 2~ . 5.1978 . NÁLEZ: l. N6vrěi "V Kaěovech", nad bfv. Havld rybníkem, 750-1000 m ji-
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boYjehodD6 od kapličky Y Zadních ZboroYicich, ppč. a16, 252/1. Podle literatury 8, pfi
prOzkuau nalezeny Ji! Jen 4 poruien6, dYi mohyly byly ji! patrni zničeny 0 PraY6k. Dubakt 1932 (La Tene Jitnich eeoh), 37; tfi,19,9 (PraY6k Ji!niob eeeh), 258 2. Podle li•
teratury btYa16 pole P• Krčana (podle zjiět6ni nikdo tohoto Jm6na y o•ad6 nebydlel,
anad •pile p. Klecan nebo Kochan) Y kat. osady , prOzkU11em nelokalizoY'1lo. tfi mohyly
(zničeny T). D.halitat•k•. Dubskf 1932, 37: tfi,1949, 258. 3. H,Yrii •Ma16 Lipoy,• (Ma16 Lipice), 1050-1300 m Jitni od kapličky Y oaad6, ppč. 676, 691, 696/5•6, 709/1 a 710.
Podle literatury,, prOzkWllem zjilt6no 8 porulenýcb mohyl (1 byla ničena r 1928), Da
balltatak6 a lat6nak6. Zl mohyly byl ulofen br. n6rU1ek Y miatni lkole - nepodafilo
ae ho najít. Dubakf 1932, 37; tfž,1949, 258-259. ,. Tra( "Na vioku" (20 minut Yýohoul
o• hradiitě Z6mek podle B.Dubak6ho), aai 600 m YSV od kapličky v oaad6. POvodni 1 aobJla, dne• zoič..s6. Pravtk . Dubakt 19,9, 259. 5. Pod n6vrl1m •velk6 Lipov,", 1850 • JJ'f
od kapličky v oaadi, ppč. 607, 812 a 621. P0vodn6 8 aohyl, prňzkuae• zjiltiny 3 zaehovan6, 1 poruien6, dYě byly zničeny. D.halltatat, a lat6nak6. M Stratonioe, inv.č 0 7351
M Piaek, pf.č. 21/77 (•b6r u mohyl). Dubatt 1932, 371 tft,1949, 259. 8. Nlvrli •veltA
Lipov,•, 1500 • JJV od kapličky v Z.Zborovioioh, aai 40 m aeYeroz6padn6 od kÓty 488 a,
na ppč, 698/4. Jedna porušenl mohyla, Pravěk. K lokaliti: Dubaký 1932, 371 tft,1949,
259. 7, Tra( "Ve atru!k6ob ", aai 1350 • jihovtohodn6 od tap~ičky Y o•adi , pfi polai
oeati k flntoúi, pp6. 417. POvodni 2, dnes zaohov6na 1 ponaleni, 1 aohyla byla uičena.
Pravit, Dubatt 1932, 37; tft,1949, 25~. 8. Tra! "H6Jek" ("H6Jty•), 500 • Jihovfobodnl
od kapličky Y oaad6, ppč. 3a,. Jedna porulen6 mohyla. Pravit, Dubatt uY6di (1932, 52)
i velký balvan• miatou (pf1rodn1ho pOvodu), kterf le!i asi 100 • výohodn6 od aohyly
Da n6vrl1 ppč, 292/1, 9. Tra( •Pod b•Jty•, 850-1000 • Jihovtohodni od tapliěky v oaa•
,1, ppč. 307 a 312. DY6 zachované mohyly. Pravit. 10. Tra! •v pleltiltieb" , 1200 • JJZ
od tapliěty T Zad. Zborovioiů. ppč. 832, 838 a 844. Pit porulenfch aohyl. Pravit.Dal•
11 aohyly pokraěuji ••lrea Jihoz6padn1m na · t.á. Mnichova. ULOf: Viz 3,5. LIT1 Vis l•8J
J,Mieh6let, J,Frohlioh, Aroheologiotě pam6tky •••, 1979, 45• 47.
b) IULT1 Stfedovět. LOl: Tzv. dolní aad (nebo Pol6nk0 aad) - zahrada u pol&rai
zbrojaioe v oead6, ppě. 140/1. OIOL: Sb6r ve vfkopu J.Miob61et a l,Yeaelt, 25.5. 19T8.
N1UZ: 67 zloak6 n6dob ze aídliltA (19 okrajd hrno6, 26 zdobenfeb zloat6, vlDiee,vodoroYn6 rfhy, vrypy, hfebenov6 vpiehy. 22 zloat6 atin a podatav hrno6, povroh taavohnldt
a ledf, materii! piačitt, ae alidou nebo tuhovf, 12. atol.). ULOf: K Strakonioe,inv.a.
736.
0

0

J,Miob6lat
449. Z!HOitc!ICB, o. Ln6fe, okr, Strakonice

1978 - KULT: Neurěena. LOI: Na louoe a v leae na levě• bfehu Smoliveok6bo potoka, 900 at 1300 • aeveroz6paclA6 od kapličky v oead6, na ppč. 651/1, 651/4 a 653. OIOL:
Prdzkua a fotodokumentace 29.4.1978. NÁLEZ: A•i 500 • dlouh6 p6a•o rtlovniekfoh ••Jp6,
aiaty pferulovan6. LIT: J,lratoohvil, Topogratiet6 mineralo&i• eeeh, •11 VII, 255; J.
Kieb61et, J.Froblioh, Archeologiet6 pam6tty ••• , 1979, 6,.
J,Frohliob - J.Miob6let
450 . ZÁLEZLY, okr. Prachatice
1978 - IULT: Halltatak6 - lat6nat6, atfedovět. LOI: Yrob "Vine•"• (bradiltl,
765 aa.a.) 0 1250 a Jitnl od tel. atanioe Lčoviee. OKOL 1 Prdztua a aběr 19.8,1978.n{LEZ: Sběr na pfedhradi eeverovfcbodně od akropole ve vtyratech •tromO a v •íeteoh porulentch pfiblifovAnim dfeva: 14 zlomkd halltateko-latěnek6 keramiky, 6 zlo~k~ s ttedoYik6 at novověké nádoby, zdobeně vleš!ovanfmi oblouky . Přibllfov6ai• dfeva byl také
porulen val (kamenný) na severovýchodním předhradí. ULO!: M Strakonice, inv.č.756 . LITi
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B.Dllbakt, PraYlk jitniob eeoh, 1949, 310-317. KOMEMTÁA: Lokalita Y litera\ufe Yedena Ja,.
ke LhYiH.
J.Prihlioh - J.Mieh,1et
ZÁVIST Yi& U{OTA , o. Dolní Bfe!any, okr. Praba-s6pad
451 . z1v1SfK, o. D6l6ioe 0 okr. StrakoDiae
1918 - a) lílJLT: SloYanek&o LOl: Pfi Yrobolu Hlini6n6ho •rohu na pp6. a87/a, pf1
•••ti na Yraholo•'• bfebeau. OKOL : ReYiSD.1 pr6zkwa autora Y 6erYau 1978. N1LEZ , Skupina
aei 4 nízkfoh mohyl, akoumanfoh Siblikea. ULOf: Dfi•ěJli n6lezy Y M Blata,,i .6.a97• 199.
LIT: J.Siblik, Nejaladli aobylt t6roY, Y Hlinil(aneab za Doblioí na -Blatenaku, OP V•VI,
Ta.
J .Frohlioh

••J-

b) KULT: PraYlk-atfedoYěk. LOI: •u Z6Yilina•. OKOL: Pfi melioraci louky •y
pu u obce•o NÁLEZ : Spodni 66at kamenn6bo ternoro. ULO!: Nezn6m6. LIT: J.Siblik 0 Sidliitl
r,aa atradoniek6bo u Chluaa- BezdldoYie •• Blateneku, PA XXV, 1913, 115.

•

J.Mieh'1ek

452. ZBE1'ICE 0 o. Cbraltiae, okr. Pfibraa
1978 - KULT: StfedoYlk. LOK: Pole na ••••rnim okraji ebce po SladkoYakf rybník,
aa-ai Pfibru, 3,5 mm od v a 138 ma oci J a.a., •tehodnl
aeaty ZII 50 2a-a1 Pfibr•: 341 m od V a 135 ma od J a.6. OlOL: Sblr aa., 29.,30.7.1078.
11LIZ: Zloaky keraaiky, led6 reduk6ai sboti a ojedinlle ailnoat6nn6 tu.hoY6 a\fepy. ULof,
AO CSAY prao. Praha.
a&padni Haty do:·' PeUo, ZM 50

453. ZDIC&, okr. Beroun
1918 - EULr: Pozdní doba lat6nek6, et. d. fiaat,. LOK: Pole Jital a JihoYfohodal od telezni~niho n6drati, ZII 12-324 Zdice: 135 m od J, 24 mm od V a.6. OKOL, Sblr na
poli po orbl 0 N1LEZ: Stfepy. opracoYan6 koeti. ULOf: AÓ fSAV prae. 06kobrho lOMENt!A:
1,1ezy poohizeJi z Jitaiho okraje pGlykulturniho eidliitl u !elezaihibo nidrati Zdi•••
P.Bfioh,a,1r.
ZVflOV hrad Yiz ZVilOVSd PODHRADf. okro Písek
@4.

•

zrl10,sd PODHRÁl>f. hrad zvf1ov. okr. Piaek

1918 - DLTs StfedoYik, lat6nak&o LOl: Hrad ZYikoY. OKOL : PoYrohoYf prdzkum 20.
-28. 8.19180 NÁLEZ: V dob6 poYrehov6bo prdzkwau Jaem proYtdl dokumentaci některfoh arehitektoniokfcb ělhk6 a eituaci ve zdiYeoh. Sblrem na bfehu Jezera za hradem (tedy v proatoru bjTal6ho podhradí) byl zíekh roza4hlejě1 aoubor atfedoYěk6, lat6nsk6 a jin6 pravik6 k~raaikyo Mezi těmito n61esy vynit, fragment tele:tn6bo aYicnu. ULO!: AO CSAV prao.
Praha. KOKEMT1A: P~aYěk6 n,lezy byly pfedhy ke zpracoY6ní PoBficb66koYi.
ToDurdtk
1979 - lOLT: Line6rni 0 i6reckf typ. vypíchaná. LOK: Hrad Z•iko•• destrukce a
rozplaYoYan6 Yrat•y nad OtaYou 0 pa~oo 6. 36 0 OIOL : Stoup6nim a kleshila vody v n,drti
Jaou rozpla•o•Any kultUJ'lli Yretvy • 6etnfmi n,lezy. N1LEZ : Stfepy. ULOfsAÓ esAV exp.Plzeň. lOKEMT1A: PotYrzeno osídleni kult.• line6rn1 keramikou, pMllli n4lez vypiehan6 ke
0
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ramiky v jilnich

Čech,ch.

405. ZVÍKOVSKf PODURAUÍ, okr. PiRek
1979 - ~ULT : Mezol it (?) . LOK : Pole ppě. 83/ 1, 50 • vfohodn6 od budovy Dlt•k•bo doaova (ěp. 42 ). OKOL: Povrchový ab6r autora zpr,vy a9.4,1979, N1LEZ : Odlt•p•k 1kvrnit6 ev ě tle b6tov6ho ailexu, d. 23 ... ULOf: AÓ eSAV prao. Praha,
J.Fr8hlioh
458 . ZVOTOKY, o. ŠkOdra, okr , Strak onice
1979 - KULT : Stfadov6k. LOK: Pola u oboe • trati "Pod ŠkOdrou•, za čp. '3,0lOL a
Sbir l,Krejěi, t6k ZDŠ Volenice. NÁLEZ : Šeat zloůO etin al zlomek kyjovit• &aail•n•bo okraje tuhov6 z6aobnioa, matari,1 tuhový; l aalf, dvojkonioký pfealen, aateri61 tuhovt. prda. 23, v. 12 111111 (1 3 . stol. , obr, 19:9). ULOf : M Strakonioe, inv.č. 775.
J,Miob6lek

457 . fAMPACH hrad, okr . Oat{ nad Orlioi
1979 - lULT : Středověk . LOl: Zříceniny hradu !aapaobu. OlOL: Povrehovt pr6&kua
20.8.1979, NÁLEZ: Dvojdíln6 diapozioe na vrcholu vtrazn,bo kopo• J• tvotena roufrnta
dloubfa pfedhradi• a aenAi• j6drea. Pfedbradi vykazuje vfrazn• zbytky z6atavby pfi obou
dellíob 1traa6cb, rozlilení polohy bfval6 kaple není dne• bez probl,mO. Te vlaatnia
j6dfe •e nejl6pe zaehovala ptedni a,at dvoJtraktov6bo pal6ee • pfízeamí ěi auter6nní
aiatnoatí, zaklenutou valeaou klenbou. D1ouh6 valeni aklenut6 proatora •• ulita čel„
ptikl6dala i k čelní tront6 j6dra nad pfikopea. PozOatatky atavby, interpretovateln6
jako vit, nejeou patrny. Byl potizen ter6nní n6ěrtek eituaoe. LIT: BZO 1072,
T,Durdik
458 , f!BMl, okr . Beroun
1978 - lULT : Line6rn1, vyp1cban6. LOl: Tra( •Na ptídlleoh", ••••rni okraj ob••
za novta aidliltl•, ZM 12-324 Zdiee: 30 - od J, 180 - od Z e.6. OlOLt Sblr ne poli .
MÍLBZ : Sttepy. ULOŽ : AC es,v prao. Olkobrh. IOIIENT1A, Sevarai okraj eidliltf 1kouaaa6bo Jit dr, J,Maliěkfa pti vtetavbi bytovek v febr6ku.
P.Btiob66ek

fEBRÁl hrad viz TOeNfK, okr. Beroun
459, fBHUŠICI, okr. lutn6 Hora
197G - iULT : Bylanek6 , LOK : Píekovna ••i 150 • vfohodni eilaioe febuliee - Cho tueioe, ZM 13- 41 Č6elav: 110 m od Z a 175 11111 od J e.ě. OKOL : Z6ohranný vfzkua 31, &.
1979 OM Kutn6 Hora• expedice AÓ esAV v Bylaneoh. NALEZ : Narulen6 eťdliltni j6aa l / 7P,
aax. hl. 70 om, hlinit6 vfplĎ . Ca 80 nevfraznfch drobnfeh ettepO . DLOf: M kutn6 Hora,
pf,č. 1353/ 79, LI T: Zpr6v a v UM 1/ 79. KOMENTÁA : Z pískovny exietuji ojedin61~ n,1et7
bylan1ké keramiky z r. 1975, ulof. v OM pod pt .č. 132/75 .
J,Rul! - J.VnJ~ntovA
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460. iEANOV, okr. N,chod
1979 - KULT : Středovik. LOK: Pole po lev, atraně míatní komunikace fernoY-Rtzmburk, blíte z6p . okraje obce: Z.U 04-33 NAchod: 83 111111 od Z a 87 mm od J a.č.OKOL: Terénní prňzkum za apoluúčasti J.Bočka 29.3.1979. NÁLEZ : Posbíráno několik keramiokfch atfedoTikfob zlomkO (15. atol.). ULOf: OK Náchod, ptir.č. 30/80.
v.roch,ček

,e1. ZERHOV,

m.č.

- V.DohnaloY6

Rýzmburk. okr. NAchod

1979 - KULT: Středověk . LOK: Povodí Ópy - pole záp. od dvorce JZD Ópa, ZM 04-33
16obod: 70 mm od Z a 94 11111 od J s.č. OKOL: Terénní prňzkum poYodí Ópy za spoluúčasti J.
8•6k• a~. a.1979. NÁLEZ: Sběrem z1•kánJ nečetné zlomky keramiky atfedoYěké a mladAi. a
4lota•k koro4o•an6ho ieleza (1,. - 16. atol.). ULOf: OM N6ebod, pfir . 6. 23/80.
v.Tocháček

- V. DohnaloY6

462. !INKOVY, okr. Plzeň -Ji h

1tT8 - KULT: Stfedověk. LOK: Hrad Potenětejn . 01.0L: Sběr K.~kr,bka z Blovio pfi
a6padn1 zdi bradu,pfed6no 12.T. a 17.8.1978.R!LEZ: Keramické zlomky, ULOŽ: A~ esAv exp.
Pla<l, pfir.6. 87/18.
A.Ben'9ě

,e3. !IVO~f,

o. Chotilako, okr. Pfibraa

1978 - ·O LT: Mladt>bradiitni, atfedovik. LOl:ZanikU Jiini lo& kostelíka sv.Fa•
bUna. OlOL: ZJUf.oTaci aroheologiokf vjzkum červen a HJeo, NÁLEZ: Vf~kwn se konal..,

d'f'•znoati na Tf•le'dky aezóny 1977 .Hla-Wi pozor~ost byla Yinov6na dokončeni vfůumu po
olwodu zdiva zuikU jitni lod,i románaU baeiliky a na proskoa6n1 interiéru zanik16
1Hi. V iat.•ri~ru. a 01'011 zanikl' ata'Y'b~ b7l nalezen atfedovlkt a •ovo~lk-f bfbitoT,atejal 4at'0Tat•l11I hroby byly i .., uhrU-ru zaniklé Jiini le,t.Zjbtili j,n,te baailiUl111. at.'aYh byla TybudoTáa T llietub a'tarěiho dftlv6n6'bo objektu, po rťimi zdataly
podloU. Jt1\,loT6 J„'J. Pfi atavbě ji!ni lodi byly poruieuy atarěi hroby. Vzhledem k tomu, te
v 1'041 byly bi-oby • ni koreaponduJioi s keramickfm mahrlUem u.-15.atol. v daypu, J•
•W 1>0'6it.11t ae z6nikéll Uto aou6Aati !iYohot!,u baeiliky neJdfive
15. atol. Baailila byla zfojat yybudO't'úia Te la-.atol. Jeji poatranAi lo• byly ukonien7 pravollhlo,za•
t -·• t ollóru blani lodi ~ Yy'aunuUho vice k v'tchodu,nun41le. Na dpadl aaUa badlika
ow•Jat nartex~ HlaTDi led a eeverai poatranni lo! byly Y gotteké pfeataTbl koatela
alea6•J do proatoru dneěni kostelní lodl,k niž•• pojí gotické presbyterium. Ji!ni lod
a unes pfi tom zanikly . ULO!: AO esAV prac.Praha. LIT: NZ AÓ Praha,čJ. 5573/78.7921/78.

„

„

P.Bfiob,llek - PoSo... r

.a,. fffBLICI

NAD CIDLINOU, okr. Kolin

1979 - IWLT :

Středověk.

LOl: Zahrada domu

ěp.

201

(ě.parc.

195). OKOL :

Sběr

au-

tora zpr••Y• R!LEZ: Střepovf materiál, zlomek kachle (13 . atol . a mladěi). ULO!:U autora zpr&TJ.
J .Frolík
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INTERDISCIPLlNÁRNf RACIONALIZAČNÍ OIUGÁDA PRO UPLATNlNf GEOPYZlKÁLNfCH METOD
V AHCHEOLOGll

Cinnost v 1. 1978 - 1979
Vilém Bárta - František Marek - Emilie Plealov,
V r. 1978 a 1979 pracoval kolektiv prafeké aekoe IRB pro uplatn6n1 1eoty&ik6laiek
aetod • archeologii,uatano•ené dnem 1.1.1976 pti AO esAV (katedra u!it6 geofyziky Pf1rodov6decké fakulty KU, Praha, Geofyzika n ,p,, z,vod Praha , 0TZCHT esAV, Praha)na t6obto lokalit,ch a úkolech :
1918:
BUDEe, k,ú, KoT,ry, okr, Kladno, Slovanské hradiit6,
(P,Marek - z .vAňa)
fyěettovlni attedni plochy hradiět6 • ptedpok16danou aidliitni z6atavbou, ptipadni •i•
tJ recentn6 devaatovanou, bylo dokončeno pomoci map~tometrie (1,6 ka, krok 1 a) a s
•ltli ělati i elektrickfla odporo•fa prolilo•6nia (Wennaro•o uapcf6dúi, atfedoTf graftent). Vybran6 •i•t• byla o•6fo•ina ěetnfai milkfai pedolo&iokfwti Yrty, pfi ěeat T
alfttartoh z niob byla proTedana karotAt magnatiaké auaoeptibility. Araheolo&iok• oTi•
fn.6n1 bylo oaezeno na odkr)'Y m1ata jedn6 z ěetnfoh izoaetrickfoh ano•Alii t potTrdilo
••• te tyto jaou v7Yol6ny nikoli zellllliceai, ale reoentni•i pecemi na p6len1 v6pna <eti
t-o•t zbytk6 uhli Kladenak6 plnve: určeni l.febera). PozitiTni vfaladky byly si1kúy
pft „krf'Y6ni tamennfoh atavab Jitn6 o• koatala P.Marie, inditovanfeh alektriotta o•p„
ro'rfa pratilovhim v ainulfoh letech (V .B6rta).
DArfO'flCE - STEHELeEYBS, okr. Kladno, Ptedatihovt vfzkua na traae ailaite 1/T. 1, fiv •
aAěat,. 1at6nakA.
(P.Marek • V.Moucha - E.PlealovA)
f pro1ton pl6novan6 traay ailnioe byl magnetomatrieky vyletfen p6a v d,
I , 30•
(krok la). Ra •t•ledné at1nov6 map6 jsou n•J•frau6jli• poznatkea dvl paralelní line6rn1 anoa611• a rozměrn6 izometrioké anoa6lie. Prdbib paralelniob line6rnioh anoa6li1
byl ,1~ov6n i •i•o traau silnice k z6padu (30 x 60 •, krok la) a k vfchodu (prolilo•
vl. d6lka protild 30 - 45 m, krok lm, celkov, délka 90 m), Rekopoaka~nl byl vyletfov6n proator Y t rase pl6novan6 ailnice aměrem na aever od plolného aapetiok•ho vf&kuiu
(4 prolily o e•lkov6 délce 600 m), Archeologick• ov6foT6n1. kter• navAzalo na &•ofys1t6ln1 Tfzkua, zjistilo v magnetiok7 indikovanfab míateeh mj, rozměrnf blintk fiTn6ěat•
kultury, dva paralelní příkopy• br,nou z doby laténské a patrně oeatu, óattoi do brinJ.
KOLODt.lB, okr. Praha- západ . Doba timak6.
(F.Marek - N.Vanclov6)
V aiateoh proponované výstavby byla magneticky vyletfena plocha 2700 m2 (krok 1 m) , YfalednA mapa indikuje miata sidliětnicb objektd a hutni aglomeraci z doby tia•k6 (pfed b6f.n6 ovlfeno •rty).
lOUAIM, okr. Kolin. Středověk,
(V . eeěelin - M.Šolle)
l. Klélter. Elektrickfm odporovfla profilové.nim (3 prolily v celkov6 d61ce 168 a) byly
získány tti anom6lni zóny, indikujioí zdivo a patrně i vodní ploohu .
2. ST.Vojtěch. Elektrické odporové profilováni <•ttedovf gradient) . p~oTaden6 na 4 profilech (o celkové délce 38 m), mělo za vtsledek anomálii, anad nazn ačujioi mia to větAi 
ho hrobu,
LOD!NICE ("J,nak6"), okr. Beroun. Doba řimsk,.
(F.Marek - N,Venclov6)
Pro magnetický výzkum bylo možné zvolit pouze l čtver e c 30 x 30 • (krok l 111, pro111Heno
a. vyhodnoceno ve dvou systémech vzájemně kolmých protilO. při aimultAnni registr&ci prll-

a'°•,
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běhu poruch). kde byly poměrně neJni!ii poruchy geomagnetickfbo pole umělého pOYodu. la
Tfalednf ••p6 ae J••ila fada lok6lnieb izometrickjoh anoa6li1 . Bezproatfe•at s6ob; UU1j
Tfs~ua Y aiat6 dvou anom6li1 mil pozitiYni •faledty: pod ailaou nadlohi TratToU byl aalezen zbytek kulturní vratYy •• epodk•• !elez6fek6
a etl,dka telez,tak6bo odpaduo
W!lOTAASY. okr. Kladno . Kult. nálevkovitfeh poh6r0.
(F.Marek • E.Pleelov6)
Dekoačeno bylo proměřeni magnetickfeh anomAlii a6padni ě,ati ploehy, vymezon6 pfikopea
11 (ea, ha, kr~k a m): detailni (30 z 30 m. krok 1 m) bylo vyletfov6no okoli Jihoz,pa•
aibo konoe pfikopu I . Mapa magnetiokfoh anom,111 indikuje uvnitf ohrazeni 11 rftza6 a
četa6 iaometrick6 i lineát'Di anom611e: u jihoaApadnibo konee pfikopu l byl lok61.lli •••zeaf objekt.

P•••

1919:

suoae,

t.á. loviry, okro lladao . S1oTanak6 bradiltl.
(F .Marek - z.,iňa)
Dokoně~o bylo ryietfoT6n1 atfedni plooby hradilti olektr~okfm odporoTfa protiloTAnia
(1,6 ba, WenneroTo uapofád.6ni) i oTifov6Di vybraafeb mbt aUkfai podolo1iekfmi vrt7.Po•lit6 „tódlka geotyzik6lniho Tfsk\dnl ttf„ni plooby bra•iltl (tJ. aapttoaetr1•• elek•
tr1ek6 odporoT6 protiloThi, tarot61, P••ol••tok, Trty) devol•Je do Ji•t• airy retoaatnto•at e~l•dbu pripovrohoTfho proatfe•ts větli 6ůt zteuaa, ploeby byla patrni re11atn6 tnt6one lo•J •• •tpenoc a fadlllli peoi na p61ui T,paa.
DAITOVICI • STEIIELtEVES, akr. Uadno. Pfed·atihovf Tfzkum na trHe aUntoe 1/7 • l. fiT•
a,ěak6, lat6nak,.
(F.Karek - Y.lloú•lía - !.Plnlo•6)
T proatoru pltnovan, traay a11Di•• byl aapetioky vylotfen dallt P•• (4. 140 •, lo 30 a.
krok 1 a). la ytaloda, atino•• aapl •• J••1 •i•b jin6 line,rni zóna•• 6t•erti 6. 10 •
aHkupeni anomllii o ětnroi 13. Aroheolo1iokf nifov6Di pokraě-oval'o Yf•l-.. atruk\ur.
magneticky indikoTanfch Y r. 19,8 (blinik, pfikopy, •••ta): TfaledkJ proapek•• • r.1079
budou z~o~y v r. 18'80.
JBDOltlLICB (~oairoT~) 0 okr •. ~ladAo. Stfe•o•lt.
(F.Maret - z.s..thka)
KapetioU llllibi T oblaati p6doryau u„dloati IV zanikU nad7 byle rHli&oT6ne •• pl„
b 2'7 x 2'6 a (kftk l •, v miwteoh •1runtoh enom'1U 0,5 a). 0TlfoT'111 aUkfai vrty uUzalo, l• Te cr,w'IIF.i•t•ób 111ap.etometrie 1.A4iknala polollu hlriaatoh pe-ei.
i.UBl.l (''1Uava6o••), okr. Rakovan. Sthd.vlk.
(V,8'rta • T.Du.rcM.k)
ort•taěni pro•ifnt tvne věetnl vfbllk9 oatrotny a liaie pfitepu elektriekj'a o•porovfa protiloYhia i aapetoaetrieky. ZJilílno 7 TfraznlJiieh aaoa6lnioh aiat, patrni zn„
a111aJioíoh uatu, zdivo, atavby aj.
d&Cil ZlllOOVIC&, okr, RakoTa1"ko Lat,aak• k 0
(F.Marek - I.YeneloTi)
••,aeliokf vfztu (3300 a 2 , krok la), proTedeaf bezpreatfednl pf•• s6ohraaaj'a ar•~••loaiekfa yt&taaea, poakytl mnolatTi izoaetr~okfch i line,rai•h anom&lii. Areheolegiok,
eon4U •• aoutfedila na nikter6 z nieh: byla odkryta 6,at butniek6ho objektu, pfikop •
reeentnl perui„6 aiato.
IUlOTh~, okr. lladAo. l . a,1evkovitteb poh,rdo
(F.Martk - &.Plealev4)
Mapetoaetrieky bJl• promifena •t•~•dni 66et ploohy 0 ohruičea6 pfikop•• 11 (ea 3 ha,
krok 1 a). Vfalem, mapa na&naěuJe, le teato proator bu•• pro arobeologiokt vfzkum mfaA
a,roěnf, net z&padni ě6at ětveree.
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llEJstrúK LOKALIT PODLE tULTUH
zařazeni nélezň

Kulturní

PALEOLIT:
356a:

autoři

provedli

zpráv (lokality udány

pořadovým číslem)

9a; 17b? 35b; 50a; 56a? 56b; 99; 109; 172; 192; 206a; 206b; 311; 313a; 355;

u,a:

MEZOLIT :

13? 17? 17a? 50a; 54; 67; 73? 88; 90; 103a; 109; 114a? 1,2a? 15,a; 15,b;
206a; 206b; 260; 262b? 262a; 310? 313b? 356a; ao,a; 379a; 444a7 ,ss1

IIEOLIT:

46: 55a: 737 98b: 104a; 115a; 125a; 355; 395a; 402b; ,36; 437; 440; 440a;

Kultura a lineérni keramikou (volutov6):
7; 9a; 33; 52; 67; 110; 111; 115b; 183; 230a:
230b; 241; 2,0: 267a; 317a; 334: 394b; 396a; 401; 402; ,osa; 422: 440; 445; 45,b;
458

Kultura a vypíchanou keramikou :
6d; 7; 9a; 9b; 67; 115b; 158; 177; 193a; 193b; l93e;
212; 216; 222; 264; 267b; 305; 317a; 334; 394b; 396a; 408a; 440; 454b; 458

L•ngy•l•kf lltulturní okruh:

26; 394a; 394b; 396a; 401; 409

BIIOLIT:

9a; 30; 31; ,6: 56b; 66; 99; 131; 1,2a; 14,a? 154b; 158; 192; 193e; 202;
~a1a: 231b; 296; 298a; 298b; 316? 317c; 348; 362; 366a; 371; 433; 445
193e; 408a

lultura Jordanovaké:

lultura n6l•vkovitfch poh,rft:

5; 196; 291; 296; 394b

lultura •• iaftrovou keraaikou :
Kultura zvoncoTitfch pohárft:
lultura fiTnUak,:
kultura obaaak6:

113c
402a

66; 96; 151; 395a
142•: lU; 349a

DOBA BRONZOVÁ.:

9c; 17c; 30; 58; 90; 117; 161; Á64: 170; 193e; 198; 206a; 232a; 262a;
286; 33Da; 390; 393b; 396a; 435a

laltura 6n!tick6 a vllefovak6:
9a; 14; 26; 65; 125b; 135; 158 ; 197; 241; 248; 264;
287a; 28Ta; 293; 29fa; 324a; 343a; 395a; 396a; 403a; 408a; 422
Kultura aohyloTé stf. doby bronzové:
3T6: 407; 439; ,45
Kultura aohyleT,
PopelniooT6 pole:

z,padočeské :

9a; 98a; 217a7 238; 261a; 287a: 296; 322; 360;

50b; 145; 268; 322

49; 111? 115b; 399b

Kultura knoTizst,:
2a; 2b; 6a; 6b; 6c; 9a; 9b; 22; 27; 52? 76; 96; 101a; 104a; 158;
~82; 185; 204; 206a; 223; 263; 267b; 281; 284; 287a; 287b; 296; 300; 317b; 323a;
323b; 330; 343a: 355; 356; 381; 393a; 407; 420; 421; 442; 443a
Kulturní typ Štítary:
Kultura lužické:
Kultura

6d ; 6e; 9c; 27; 40; 104b; 163; 204; 266; 381; 403b; 407

61a; 67; 70; 103a; 115c; 242; 260; 396b; 409; 432a

slezskoplatěnická:

74; 109; 115a; 115d; 115e; 115!; 209; 242; 321a; 389a;

394a; 394b; 402b; 408b; 408c; 409; 430a
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DOBA HALŠTATSKÍ:
11? 15a; 37; 38a ; 65; 91a; 910; 98a ; 114b; 125a: 144b: 1540; 158;
164; 168; 175; 179 ; 1827 190a: 190b: 193d: 195: 198: 199a; 203: 205; 215; 226: 232a:
259a; 261a; 282; 285; 298b: 308e; 339a; 3(77 355; 361; 364b; 366a: 375; 377b7 3907
397a; 397b; 398a ; 407; (11; 425; 440; ((Oa; (43b; (48a
Kultura bylansk, :

27; 96; 121; 283; 299; (59

lultura billendorl•k':
lultura mohylo•' do&y

355
halětataké :

Období pozdně halitataké 395&1 (29; (50

časně

50b; 69
laténské:

95; 96; 137; 208 ; 287 b; 306; 314: 317a;

DOBA UTfftsK1 :
1: 9a; 28; 36 ; 37; (4; (9: 66; 85; 87; 91b; 910; 9281 96; 104a; 104b1
114b: 115b? 116; 125b; 144c: 148: 164; 175; 179; 180: 190a; 1900; 193a: 2011 ao6a1
a151 217b; 221: 235a; 244; 253; 28Tb; 297; 305; 317a; 3170: 333; 338: 356; 366a;
387b; 394b; 397a; 398a; 400; 402b: (07; 408b; (13a: 425; 426a: 426b; 439: 440;
440a: 448a: 453; 454
DOBA

A1MSK1:

6d; 9a; 9b; 65; 82; 91c; 1257 128; 148; 149; 171; 190b; 193a: 193d; 193e:
252a: 253; 264? 284: 287b: 297; 324b: 333; 352: 354a: 354b; 396a; 402b: 413bT 453

DOBA sr1Hov1Nf NÍRODfl :

96; 2267 (29

DOBA SLOYANS1Á (HRADI§TNf):
l; 2b; 6d; 9a; 9b; 26; 30; 49; 59b; 62a; 63; 65; 83; 1081
112? 1154 : 115•: 115b; 1151; 120; 125b; 125; 1420; 151 ; 152; 153a: 153b; 163: 1701
léO: 184; 185; 191; 210; 211: 227; 232bJ 252b; 259a; 266; 267a; 273a; 276; 279;
296: 298b; 3097 315: 3170: 328: 329: 339a; 339b i ·343a; 351; 355: 356c; 357: 362:
363; 377b; 384a; 389a; 395a: 395b; 395c: 396a : 407: 424: 4260: 429; 439; 440a;45la;
462

srAEoov.h:

3; ·4: 6d; -6t; 16; 19: 20: 21: 23: 25: 32: 33; 34: 39: 41; 42; ,aa: 43b;
4.5; 46; 41: 48; 51; 53; 55a; 55b; 58; 61b; 610: 62e: 62d; 65; 67: 68 : 71: 72; 86;
87: 93; 94; 100; lOlb: 102: 103a; 103b; 105b; 105c; 106a; 106b; 107; 109: 113a:
113b: ll?c; 115b: 115c; 115e: 1151; 115g : 115h; 117: 118; 120: 122; 123; 124.a; 124b;
124o; 1244; 125b; 126: 127; 129; 130: 13~; 138; 142a; 142b; 143; ~4.9; 154; 155;162;
184; 187; 169; 176; 181; 185; 187: 207a; 207b; 211; 214; 218a; 218b; 219: .2261 229;
232a; 233; 242; 2'4; 245; 250a; 250b; 251; 259a; 260; 262b; 263; 266J 289; 2701
an: 273a; 274a: 274b: 275a; 275b; 276; 277a; 277b; 277c; 278a; 278b: 278c; 278d:
2'79; 280: 288: 289; 290; 291; 292; 294b; 295a? 295b? 301: 302; 303; 309; 312; 319;
320; 321b; 3230; 325; 327: 328; 329: 331: 332; 335; 337; 340: 343b; 344: 345; 346?
3,tb; 350: 351; 355; 367; 369: 370; 372a: 373; 377a: 378b; 379a; 379b; 380; 384b;
385; 389a; 389b; 394b; 395b: 395c ; 397b; 399a: 399b: 402b; 404.b: 4040: 406; 407;
412; 416; 423a; 423b; 424; 428: 432b ; 434; 435b; 438; 439; 441a: 443a; 443b; 4•4b:
4.46a; 448b; 447a; 447b; 448b; 450; 452: 456; 460; 461: 462; 463; 464

StfedoTěk

- hrady :
19; 20: 23 ; 48: 57; 60; 64: 77: 122; 123: 132; 136: 139; 141: 157;
163; 166; 173: 174; 188; 189: 195; 213 ; 220: 224 : 228: 234 ; 239; 243; 246: 254:
256; 261b: 265 ; 272: 304; 316; 341: 342: 353: 358; 374 ; 383: 386; 391; 392; 410;
414; 427; 430b: 454; 457; 462

StfedoTěk

- ZSO:

32 ; 72; 2197 245; 326? 368

NOVOV!K :
61: 17; 17c; 34: 53; 80; 103a : 105; 106a : 115c: 115g; 119 : 124c; 129; 140:
150a; 150b; 150c: 165b: 178: 207a: 219; 225; 257; 259b: 260; 262b: 262c; 273b; 276 ;

112

286; 297; 301; 302; 304; 312; 323a; 350; ~65; 377a; 399a; 428; 441b; 446b

yf§INM! sfDLIŠTI :
MOHYLY:

204; 261a: 291; 371; 407

11; 37; 38b; 50b; 63; 69; 83; 80 ; 108 ; 112 : 114b; 145; 168; 175; 179; 182 ;

199a ; 205; 206a? 215 ; 232a; 232b; 247; 259a ; 261a: 315; 317; 336; 339b; 357; 378a:

38Tb? 397a; 398•; 405 ; 425; 448a; 451a

RffOVRlCki SEJPJ t

2~: 29 ; 35a; 38a; 59a; 75; 84; 89; 142d; l42e; 146; 156; 160; 194;
191b; 237; 240; 2551 258; 347 ; 356b ; 359; 3640; 372b; 372•: 387a; 388; 398h; 412;
417; 418; 419; 441; 451b

HRADIŠTI:

1 ; 49; 74; 79? 97 ; 98; 115a; 153a ; 158; 170 , 180; 184; 185; 186; 198; 223;
248 ; 269; 339a; 351; 355; 362; 377b? 381; 394a; 397b; 400; 415 ; 430a? 450

PRAYh bez blillibo určeni :
8; 15b; 28: 37; 38a; 38b; 43a; 62b; 62•; 79; 87; 92b;
lOlb; 111: 113a; 113b; 114b; 127; 130? 133; 134; 175; 179; 186; 200; 205 ; 215; 235b;
2350; 236; 247; 262a; 263 ; 307; 308a; 308b; 318; 325; 331; 336; 343a; 344; 349b;
386b; 378a; 397a; 405; 415 ; 423a; 440; 443c; 443d; 448a

lULTURA neur6ena nebo negativní zJiitini :
165a; 135•: 237; 382; 404a; 431; 439

10; 12; 18; 24; 78; 81; 97; 105a; 147; 159;
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l
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2

Obr .

3

Obr.
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0hr .

5

Obr.
Obr.
Obr .
Obr .
Obr .
Obr.
Obr.
Obr.
Obr.
Obr .
Obr .
Obr.
Obr.
Obr .

6
7

1 Dolní Pořičf, okr. St rakonice (59); 2 Hornosín, okr. Strakonice (85); 3- 9
Bu zice, okr . Strakonice (29) .
1 Nižhor, okr. Beroun (2J8); 2 Bzí, okr. Plzeň jih (31); J Lázně Kynžvart, okr.
Cheb (17 7); 4-11 Dolní Metelsko, okr. Domažlice (58i; 12 V rábče, okr. Ceské Bu dějovice

Obr.
Obr .
Obr.
Obr .
Obr.

•
9

10
11
12
13
1,
15
16
17
18
19

20
21
22

23
24

(444) .

1-3 Str~konice , okr. Strakonice (356); • Čejetice, okr. Strakoaiee (35);
5 Chr,ělovice, okr. Strakonice (114); 6-7 KatoYiee, okr . Strakoaiee (1,2);
8-10 Třeboh ostice, okr. Strakonice (397) .
l Vlk ov, o. Spálené Potiči, okr. Plzeň jih (437): Radkovice 1, o. Ptíehovice,
okr . Plze ň j ih (316); 3 ~roclov, o . Vrábče, okr. Čeek é Budě j ovioe (161) ; 4
Strunkovice nad Blanieí, okr. Prachatice (360); 5 Chlum, okr. eeekf Krumlov
(107) .
1-7 Kapeova Lhota, o . Radoěoviee, okr. Strakonice (137); 8-10 Movoeedly, okr .
Strakoniee (244) .
1-12 Katovice , okr. Strakonice (142).
13-20 Katovice, okr . Strakonice (142) .
kftětiee, okr . Strakoaice (164) •
Miekeviee, okr. Kuta, Hora (212) .
Pfeek- hrad , okr . Pfeek (262) .
Jindfich~v Hradec-hrad, okr. Jindfiehň v Hradec (132) .
Tffov-hrad, o. Karlova Ves , okr . Hakovník (141).
Taehov-hrad, okr. Taehov (383).
Kfivokl•t-hrad, okr. Hakevaik (163) ,
1-10 Pore ěin, o. Petroviee, okr . Pfíbram (270) .
1-13 Puoliee, okr. Doma žlice (312).
13- 14 Puclice, okr. Do~aflice (312).
1 - 14 Puelioe, okr. Domaflice (312).
1 Tafoviee, ekr . Strakeaioe (384) ; 2-8 Skély, o. Kviekoviee, ekr. Strakeniee
(338); 9 Zveteky, o . Šk~dra, okr . Strakonice (4~6); 10 Chfňava, okr . Beroun
(119).
Stfífov, okr. Ceeké Budějovice (367),
Třebeši c e, o. Církvice , okr. Kutná Hora (396) : schema rozmístěni objektft .
1-2 Otiěov, o. Krajaí6ko, okr. Strakonice (416).
1-14 Volyni, okr. Strakonice (443).
Rokyoaay, okr . Rokycany (320): eituační skica núěeti.
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