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Z kr11tk y a i, y rnb o l _y
AO KMT

Arc h~o log1 c k é odd~ l c ní Kr11Jského mu1.e11 v Teplicích, Bílina

AO KMVČ

An: heo loglck é oddčlcn~ KMVČ Hradeť Krdlové

AR

Arc heo logi c ké ro1. hl c dy, Praha

Arc h.hist. /Ali/

Ar c hacologia hi11torica

ASM

Arc heologi c ké studijní materiály, Praha

AÚ ČSAV

Arc heologický Ústav ČSAV Praha

820

zkratka pro Výzkumy v Čec hách , Praha

ČNM

Časov1s Národního muzea v Praze, Praha

ČSPSČ / ČSPS/

Časopis Společnosti přát el starožitností českýc h, Praha

ČSSA

Če!lkoslovenská s polečnos t archeologická

exp.

expozitura

FF UK

fil osofická fakulta Universi ty Kt1.rlovy , Praha

i • č • / I nv • č • /

lnventArn(

JČM

J ihočeské muzeum /České Budějovi c e/

č íslo

JETE

Jaderná elektrárna TemeHn, okr, Čes. Budějovi ce

k.

kultura

kat.č, / č. kt1.t./

katastrální

číslo

k.o.

katastrální obec

KM

Krajské muzeum

KMVČ

Krajské muzeum výc hodn íc h Čech /Hradec Králové/

KNP

kultura nále vkovitých pohárů /eneoli t/

KOMENTÁŘ

inte r pre tt1 ce ,

postř e hyanázoryná l ezce, upozornění

na star ší nálezy , vhc-tl-

nost !oka li ty pro da I ši v ý 1.kum a pod.
KPR

Kan ce lář

KULT

druh

k,Ú, /k11t.Úz./

katastrální Území

II

presidenta republiky

kulturní

zařazení nálezů

lgK

lengyel s ká kultura

LIT

odkaz na jakoukoliv písemnou zprávu, nálezovou zprávu, publika c i

LnK

lineární k e ramika /ne o lit/

/ i v ti s ku n ebo pro tisk připravovanou/

LOK

přesná l okalizace naleziště /pomocí souřadnic , parcelních čísel/

M

mu zeum

m. č .

místní čás t /obc e /

MM

M čs tské

MMP

Muzeum hlavního

NÁLE Z

u drobnýc h

NM

Ndrodní muzeum /Praha /

NM JIM

Nóro<lní muzeum v Prt1ze, histor ic ké odd,

NT M

Nlirodní tec hni c ké mu :r. eum /Praha/

4

muzeum
města

nále zů

Prahy

popis, u

včtších výzkumů

zákl adní informace

NI

111.ilcLovli zpráva

OKOI.

obec, do jejíhož správního obvodu /MNV/ lokalita patří
11álczové okolnos ti, doba a trvání výzkumu, jméno n1Uezce , resp. vedoucího
vý zkumu, výzkumná sezóna
okres
Oblastní /okresní/ muzeum
Obzor prehistonc ký, Praha
Okresní vlastivědné muzeum

okť,

OM
OP

OVM
PA

Památky arc heologické, Praha

ppč.

pozemková parcela
příroda,

č.

PP Ž

Památky,

př .č. /přír.č./

prírustkové

PSH

Pražský sborník historický

PSSPPOP

P rařs k é 11tředisko

PÚ UK

Prehi s toncký Ústav University Karlovy /Prttha/

RM /RMK/

Regioná lní mu zeu m /Kolín/

s .č .

se k ční čára

SČM

Severočeské m11zeu1n /Liberec/

Sedlá č ek ,

Au~ust111

žlvot, Chomutov

čís lo

s tátn( památkové

pé če II

ochr11ny

přírody

/okr11j mapy /

Hrady, zámky tt tvrze Království čes ké ho /dťl 1.-XV, , 1892- 1927/
Střed očeské muzeum Roztoky

SM
SMO
SP KOKP

s tátní mapa odvozená 1 : 5.000
Středočeský podnik pro konzervac i a ohnoV11 kulturních pam1ltek

SSII

S t ře d očes k ý

S tK

kultura s vypíc hanou keramikou /neolit/
StA tní Ústav památkové pé če II ochrttny přírody

SÚPPOP
SÚRPMO
SVPP
U LOŽ

sborník historický

S tátní Ús tav pro rekonstrukci památkovýc h m~!'I

ft

objektli

S horník vlasuvědných prací z Podbla11lc ka, Jemnl š t ě
mís to uloŤ.ení nálezu, přír ůs tkov é nebo invr11tórní č íslo

ÚÚG

Ústav teorie a dějin umění ČSAV, Praha
Ústřední Ústav geologický /Praha/

VČ M

Východ očeské

Výběr

Výběr z prací č l enů lli s toric ké hokluhu při Jihoče~ ~ ém m11z1?u v Čes kých Bu-

ÚTDU

mu zeum /Pardubi ce/

d ě jovicí ch

VK

kultura s vypíchanou ke ramikou

z

zpráva o výzkumu

ZČM

Západočeské muz eum / Plze i/

ZM
ZpČSS A

základní mapa ČSSR 1 : 50.000
Z právy Čs. společnos ti arc heologic ké , Pro ha

ZPP

Zprávy památkové

zso

zaniklá

středověká

péče,

Praha

osada

I"

I

1. ADRŠPAC H hr11<l, o kr. Náchod

1980 • K UL T: Středovčk, LOK: Zříceniny hradu Adršpachu. OXOL: Povrc hovy pr ,zkum dr, e 27, čer•
vna 1980 . NÁLE Z: Hrad Adr špac h, vyu!ív11jící skalních Útvad1, vznikl zřejmě j iž ve 13, stoletl
v prúběhu 15 . století. Zadn í hrad s1tuovs.ný na pískovcovýc h věž íc h měl v čele zděný objekt

a \"

II

zanikl

1.a ,in 1,h par-

tiích roubenou s tav bu. Podař ilo se zde nalézt několik střepů, datovatelnýc h d o 13. - 15 , století. Rovně! kom plikovaný přední hrad využíva 1 výra znou m ěrou skalníc h Útv4rů. V blízkosti jeho čeia v souvt s los ti s dosud
č listeč n č zac hovanými sk lepy došlo k propadnutí bývalé vstupní šíj e , v ní ž s e ob1 evtl 1-trotltý port li lek . U LO '-:

AÚ ČSAV. LIT: A, Sedlliček: Hrady , zámky a tvrze Krlilovstvť českého

5, P"a ha !933 ,

:1 •r ,

160. 171. ,

T. Durdík

2. BD ENĚVES, o. Kozolupy, okr. Plz e.:Í-sever
1980- XULT: Lin elirní. LO K: U les e Švanky ; 1,5km JZ od osady, ZM 11 - L.t. ~ýřany, 149 mm od V
a 140mm od J s .č. OKOL: Roku 1979 nalezl traktorista Kratoc hvíl z Voc hove

klín. Průzku mu se zÚč a s tnili P. Braun,

J.

: p.

163 kamenný kopytovltý

Rulf, I. Pavlů a r efer en t, NÁLEZ:\' c e lé po\o .t e se ne pro jevují

příznaky osídlení a mís to se svým ná horním umístěním vymyká z řcidy neoliti c kýc h s(dh ~ť, situovaných na

nižší terase M že. Pouze jediný z kerami c kýc h zlomků, získaných sběrem by mohl být pravěký, O!!tatnť jsou

středověké až recentní. ULOŽ: ZČM Pl ze.:Í, př. č , 2/80. LIT : Z čj. 210/80 exp. Plzeň,
A. Aen eš

3. BEČOV, okr. Mos t
1981-a/ KULT: Neolit, s tř. d,bronzovli. LOK:Píseč nývrch,OKOL:Záchr,výzkumvprostorác h
lomu SKZ. NÁLE Z : Těžiště křemencové suroviny. Zachyceny a prozkoumány zbytky 5 těžebních jam, ULOŽ i
AÚ ČSAV exp, Mo st, nezprac ováno, bez
výzkum pokra č uje i v r. 1982.

č. př. UT: Hllišení čj, 705/81 .Most. KOMENTÁŘ: Záchranný
l. Rada

b/ KULT: Laténská, LOK: V jižní čás ti v esnice. OKOL: Z jistil J, Klápště ve výkopu plynovodu, jednodenní záchranná akc e provedena 12 ,dubna 1981. NÁLE Z : Prozkoumá ny části dvou jam ve
stěně výkopu s menším množstvím laténské keramiky /patrně sídliště/. ULOŽ: AÚ ČS AV exp. Mos t, ne-

zpracováno, bez č. př. UT : Hlášení čj . 227/81. KOMENTÁŘ: Při prohlídce celé trasy výkopu pro ply novod v okolí B eč ova další ·Objekty ne zjištěny ,

D. Koutec ký

4, BĚLEČ , o, Lite.:Í, okr, Beroun
1981 - KU LT: Jordanovská, Únětická a blíže neurčený pravěk , LOK: Pískovna západně od obce :
M 12- 414 Černošice 35mm od Z a 171mm od J s.č, OKOL: Při rozšiřování pískOV11yodkrytyskrývkouornice pravěké objekty. NÁLEZ: Při záchranném výzkumu dokumentována část jednoho m(rn,; iahloubeného
kulové ho jordanovského objektu, j eden objekt Únětický s bohatými keramic kými nálezy a č. tyrl objekt y hlfže
kulturně neurčené, ULOŽ : M Beroun.
V. Matoušek. M, Kll',11

S. P.F.NÁTX '! , okr. Hradec Kráiové
.:.980 - KULT: Pravěk , středověk. LOK : Parc. č . 239 . 255, 262/ 1. OKOL: S běr . NÁL E7.: A:~ r· ; · •
ity ~t Í" t.'po\·ý !TlatP.riá l. ULOŽ: M Hradec Krá lové, př, č , 29 • 3 1/80.

J. S igl
7

I

I

I

I
6, BERNARTICE , okr .

I
I
I
I

Plsťl..

1981 - KULT : En1.!C>ll l, k11ovl~sl.li, š títerllký !tupci";. LOX: Trat "Ne Skalce", ppč. 313, OKOL: .
Sběr a ~áchranný výzkum po orl,é . NÁl.1:. l : Prozkoumána Jáma,

delší materl1U získán sběrem v okolí,

I
I

ULOŽt AÓ ČSAV exp. Pl zeň , pi'.č. 1•)4/8 1, 105/81.
P.

Břicháček

I

I

7. BEROUN, okr. Ueroun
od J s . č . OKOL 1

I

Stavba dálnič ního mostu, nalezeno při hlouben( zák lad6 pro podpěrné pilíře . NAL EZ: Jiima li keramikou
ze sta ršího obdob( knovízské kultury. ?. množs tví keramiky bylo mofoo rekonstruovat ? nádob. Záchranný
výzkum v těsné bl(zkostl místa, kde po,lnikl A1' ČSAV z1k hranný výzkum v r. 1978. ULOŽ: O M Beroun,

I

1980 -

a/

KULT: K11ovC.~!lká. 1.•) 1(: Závod( Z M 12-411 Beroun 200mm od V

a 14 mm

I
I

přír, č. 122 / 00.

I
b/ lCUL T: Středovčk. L OK: Plze ňská tř. ZM 12-411 Deroun 227mm od Z a 8mm od
OltOL I Pl'i rekon s trukci v ozovky narušeny Já my s keramlkou. NÁLEZ:
&e

J s . č..

I
I

Patrně odpadní Jlhny s keramikou

16. - 17, století. Jako v zorek vybráno včtš! mno h tv{ t zv . berounského z bolí, ULOŽ: OM Beroun, přír ,

I

Č, 154/00 .

1981 - KULT:

Novov ěk,

l.0 1(: Prostor západně od

st ředověkého

Jt(dra

města

I

mezi kostelem Zvbto-

I

vtlní P, Marle a Plzeňskou branou, na svahu pod Plzcň!lkou tř, Z M Beroun 12 - 411 232 mm od Z a 10 mm
od J s,č, OXOL: Narušeno při st11 vbč panel!,vého sídliště. NÁL EZ : Dokumentovtfno 22 Jam s tzv , berounským zbo!Cm t. přelomu 16. a 17 , stol. ULO:':: M Beroun, př,č, 57/81, 59-62/81, 291/81. UT: Vávra J,,

I

I
I
I

Paměti kr1Uovskiho měs ta Beroune, Beroun 1899, KOMENTÁŘ: Poz6statky hrnč{řski o!lady, znll.mi z pÍ•
•emných pramenů,

V, Matoušek

I

I

8, B~~tCE , o, Čachovic e, okr, C homutov
1900 - JCU L T: Neolit

/? /,

I

d, bronz ová s ž římská, I.OK: Pro!ltor mezi Jižním a JZ Jpatťm v rchu Bě

I

štcký c hochol /kÓta. 3'!:JJm/ a sllnid Prahly - UB lc e, OKOL: P r liz kumdneJ,5, 1980 , N ÁL EZ: Sběryna popazourkové a kř'em~ncové štťpant' n1htrojt', ULOŽ:
UT: Hlášení čj , 314/80 Mo!!t.

Uf keramika,

A1'

ČSAV exp . Most, z a tím bez přír.I!,

I

I

Z . Smrž

I

I

9. BEZV~ROV hrad LlB~ŠOV , okr. Plzeň. sever
1900 • KULT : Středověk. l.Ol<: Zbytky hr adu Llbč-llova , O KOL: Zběžný poVťchový p růzkum 25 ,zá-

ř{ 1900, NÁLE Z : ·tokali ta se v pí~emnýc h praniene-: h připomíná p.:ruze Jako pustá k rok ům 1543 - 1546. V terinu Je patrná jedno<lílntl dl!'lpozlce opcvn~nd příkopem a val e m bn výrazných s top vnitřní zds tavby . LIT 1
A, Sedlá ček: Hrady, zámky II tvrze Kr á lovství č eského !J, Pr11 ha 1905 , 221,
T . Durdík

10, BfLINA, okr , T<'plk~
1981 •

a/

lC ULT: ll elštet :ikolaténskd , d oba řím s ká, doba hr!!dl ll tn í. I.OK : U nového nádre H, Ol<OL 1

Na základě hlášení vedoucíno ar,· h,,o!oglckého krot.d .ku plon_ýr ů Z . Dvoi'·áka by l proveden zác hranný výLkum
objektt'.i narušenýc h vý kopem pťo vo<l oi nstelac i ve smi( ru od hra dla tso k novén,u nádraží. NÁL l:7. : ťro
akoumáno 9 př ! stupnýd1 obj<'k t 11, l' ro hlubn~ a prclíne jk í se mě lk é jámy by ly sídlištn ího II č áll te č r,ě vý rob8

I

I
I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

I

n{ho charakteru, Nalezen materiál z doby římské, včetnhfrobnť jednotky /pece/ a dal škh prolínaj{dch se
den jam pravděpodobně tél výrobního významu, Malá část nálezťi ze dvou prohlubní II pkkv náldť starlť dobl
hradištní, Keramika z malé prohlubně zachycuje nejisté osídlen{ polohy té l v době halšt11.t11k~ al _latén1ké.
ULOŽ1 Arch, odbor l<MT v Bfiině, př.č, B 73/81-B 82/81. KOM ENT,0: V r, 1974 byl proveden Týdaun
této polohy J. Bubeníkem, T. Velímským, M, Zápotockým, 11 1. Radou ve vzdálenosti cca 20 m od výkopu z r.
1981 východním směrem. Tehdy
dtštní a středověku,

zjištěny

objekty z eneolitu, doby f'ímské,

časně

slovanské, atarš< doby hra•

b/ KULT: Mladší doba hradištní. LOK I Bílinský zámek • nádvoří, 30 m od západního valu
OKOL: Zá c hranný výzkum při zavádění elektr, kabelu 11 instalace vody do "Man•
dy", NÁLEZ: Objekt 1/81; kulturní jáma, zabíhající pod zdivo zámecké stavby . Z černé výplně a smíšené
vrstvy byly získány kosti, mazanice, struska, uhlíky, přeslen, blCle neu rčitelný domek železa a keramlkl'
z mladší doby hradištní. Objekt 2/81: ve vzdálenosti 35 m od prvního objektu nalezena Mst kulturní já.my,
porušená výkopem, Z výplně získány kosti a mladohradlštn{ keramika . ULOŽt Arch, odbor KMT v Bť1lnf,
i,č, 48336-48451, př,č. B 39/81, B 40/81. XOMENTA~1 Oba objekty nalezeny na dosud nukouma°' lpicl
ostrožny, vně přemyslovského hradiště, ve vzdálenostiJ()m od západního krátkého valu, rovně! dosud ne•
prozkoumaného,
přemyslovského hradiště.

A , Rusó

11. BLANICE, o, BIIVorov, okr, Strakonice
1981 • KULT: 1. Mezolit

/1 /;

2, středověk, LOK: Návrší v trati "Loučný pod s11dam11", 350m se•

vern.ě od kostela v osadě, západně od řeky Blanice, ppč. 242/1, nadm, v . 435 • 440 m. OKOL1 PrCtzkum

a sběr 4,4. a 24, 10.1981. NÁLE Z : 1. Potencionální mezolltická lokalita, zatím jen sběry roztřUtbých
křUtálCl; 2, zlomky tuhové keramiky / 13, století/. ULOŽ: M Strakonice /2. inv . č . A 1361 /. UT: Ne•
publikováno .
J, Michálek

12. BLANIČKA, o. Strunkovice nad Blanicí, okr, Prachatice
1981 - KULT: Středověk, LOK: Cca 200m5Vodleleznl čn { stanice Blnnlčka, llžnř od Zlatého p<>•
toka, nadm. v. 440m, OKOL: Průzkum a sběr 4.4. a 24.10.1981. NÁLEZ: Zlomky tuhové keramiky /13,
století/, ULOŽ: M Strakonice, lnv. č, A 136~,

J, Michálek

13 . BLANSKO, o. Kaplice , okr, Český Krumlov
1980 • KULT:

Středověk,

LOK:

S{dllštěv

katastru obce Blansko,

Vt>

vzdálenosti asi S00m sever-

ně od 081ldy na mírném svahu, který se táhne od levého břehu potok11 Černá ke k~tě 572. Ol<OL: Z1khr11nný
výzkum, NÁLEZ: Při melioračních pracích byly porušeny středověké objekty - pět sídli~tnťch jam, Jedna
z nich byla prokopána, v e výplni četné zlomky keramiky, kosti, mazanice, uhlťky . ULOŽ: JČM Č.Hudějo•
vice, př.č, 376/00, UT: Výběr 1980, 163,

P.

Zavře l

14, BLAŽEJOV hrad VITKÚV HRÁDEK, okr, Jindřichťtv Hradec
1980 • KULT: S tředověk , LOK: Zříceniny hradu Vítkova Hrádku. OKOL: Pokračování povrrhov,ho průzkumu dne 1.11.1900. NÁLEZ: P;ovedena 'rotogrammetrickádokumentace z11. c hov11néhofr11.gmentu nl4•
dvorního Hce vnitřní s těny paláce s opus spicatum, Zá roveň bylo konstatováno, že boč ní profily i:1er~kh
amatérských narušení jsou nově odhrabány, UT: BZO 1976 -77 , Z čj . 6897/00, KOM EN fÁŘ: llred ~, nikl
9

okolo poloviny 13, stolct. .
T. Du r d ík

15 , I..ILOV, o,

V i na ře ,

okr . : homu ~•)V

1981 - KULT : NoYL•včk . I.C l( : s ;,,Jep domu č p. 27 . OKOL: Na.lezeno majitelem domu při 1:p ravác h
sk lepa . NÁL EZ: S i l nč poir, :,u:v; q •ř íl ,rn!i m1.nce /bisk upstv í Pa sov, Arnoš t Bavor s ký 1517 - 40 /, ULOŽ:
OM C homutov , př í r . č. 3 / fJ!.
E. Černá

16, BLOVICE, okr, Pl ze;-jih
1980 - KULT: St ředově ká až r ecentní v r s tva. LOK : U koste la sv, Jana Evangelisty . OKOL: Při
ba grován( výkopu pro vod ovod, předa l K, Škrábe k 7 ,7 .1980 a 28.1.1982 . NÁLEZ: Keramika. ULOŽ: A"Ó
ČSAV exp . Pi ze; , p ř . č, P 82/80 . UT: Z čj . 625/80.
A. Bene š

17 , BOHUSLAV IC E, okr . Nác hod
1981 - KULT : Střední a mlad li í d . h r adilitní , st ředověk, LOK: Kři žovatka silnic Č ernčice - Vr!iovka a Krč ín . Bohus l avice , proti že l , s ta ni c i Če rnč i ce , OKOL: Sběr. NÁL EZ : Zlomky ke ramiky. ULOŽ:
M Hradec Králové , př .č. 16/ 82.
J, Sigl - V. Vokol ek

18 , BOII UT(N, okr . Příbram
1980- 1981 - KULT :

S t ředověk

/ příp . pravěk / . LOK: Les JZ od Bohutína v okolí hájovny "U Pro-

kopa" . OKOL : Z jiš tovací průz kum v r á mc i hos p, smlouvy na požádání n.p, Geoindustrie, NÁLE Z : Óčel em
sondáží by l o př edev š ím zjistit v dané m prostoru dobu navršen{ odvalů, jejich s lo žen{, tec hniku s tarýc h tě •
žebn ích p rací , z ís kat rudu a strus ky , podle nic h ž by bylo možno stanovit těžbu a hutně ní kovu. Odvaly , jak
prokázaly sondy , nevz nikly navr šením š těr kopísků z jam po těžbč z lata , al e jinýc h k ov ů. Sv ěd č ily o tom nas ypané vrstvy s e struskami a uhlíky. Pod je dním z odva lů /č .6/ se jevily stopy po peci , " níž s e zprac ová val a stříbr o ol ovnatá ruda . Od kryvem č , 12 byl zkoumán odval a při něm čás tečn ě z asu tá s trouha. P ůvodn ě
byla vy lo ž ena dřevy pokry tými jílovitou hlínou . S trouhou se zřejmě přiváděla voda ke stoupě na dr c e ní rudy , Po tomto te c hnic ké m zař ízení se zac hovala oprac ovaná dřeva sestave ná v e č tverec , Pro nedos tatek p rac ovních sil se nepodařilo odkrýt c e lou kons trukci , Zlomky keramiky z odvalů jsou zařaditelné do 13. - 15 .
stol , Několik Ú lomků ná dob s e svým r á zem hlásí již do d , b ronzové č i s tar ší žel e zné . Stru s ky p řev zn ln
dr , F atková z n , p , Geoindu s t r ie k provedení ana lýz. Podle předběžných ro zbor ů se ve zkou maném prostoru těžilo zejmé na v e 14 . a ž 15 . stol. stříbro, olovo a· zinek, Počátky kuta.cíc h p r ací na st říb ro b_v mohly
poc há z e t ji ž z pravě ku . Výzkum prováděl podle na šich pokynů v danýc h podmí nká c h s poluprac ovník AÓ p .
Václav Hu ml z Vy soké P ece - Bohu tína . ULOŽ: Zatťmv AÓČSAV , KOME NTÁŘ : J. K. , Arc heolo~ic ký v ý zkum na Příbram sku, Horni c ká Příbram ve vědě a technic e, S ekce Bá ;ské zákonodá r s tví a h orn iť tv í v mi
nul o s ti, Příbram 1981, 107- 122.

J.

Kud r n ňč

19 . BOC HOV h rad HARTENŠTEJN, ok r . Karlovy Vary
1981 • KULT : Stře dově k. LOK : Z říceniny hradu Harten š tc jna , OKOL: Povrc hový pri'ú. ku m 27. I i stopadu 1981. NÁLE Z : Hrad připomínaný poprvé roku 1483 byl pos taven na vý raz né vyv ýF; l• nin.'.- s P"'' "'·' :, t., 10

ným vedením přístupové komunikace a opevněn dělostřeleckým opevně ním, tvořeným třemi bateriovými vě
žemi, z nic h! jedna se zachovala v plné výši a mohutnou nepravidelnou baštou. Tato důležitá lokalita, )e'"
Jíž protáhlé polookrouhlé věže, srovnatelné např . s věžemi Rejtova opevněn{ Prdského hradu, patří k nejstarším ukázkám svého druhu, byla dosavadní lite-raturou, přes dobrou zachovalost lokality, zcela opomíjena. Při povrchovém prúzkumu byly rozlišeny dvě stavebnťfáze, věle přísluší starší, datovatelné před rok
1473, Pásmem byla zaměřena situace v přízemí a suterénu lokallty. UT I A. Sedláček: Hrady, zámky a tvr•
ze Královstvi č~ského lJ, Praha 1905, 37-38, Z čj. 5362/82, KOMENTÁŘ: Lokalttamázjevněklíčovývý•
znam při studiu pozdně gotických dělostřeleckýc h opevnění.

T. Durdík

20, BOREK hrad ŠT~DRÁ, o, Pšov, okr , Karlovy Vary
1980 - KULT: Středověk, LOK: Zříceniny hradu Štědrá. OXOL: Povrchový průzkum dne 25,zář(
1980, NÁLEZ: Hrad byl založ en ve 14. století a zanikl snad již v průběhu 15. nebo nejpozději 16 . století.
Otázka obnovení hradu po dobytí královským vojskem, dle A, Sedláčka, nr.n{ jednozna čná; vzhledem k existenci předsunuté bašty se však zdá, že přesto, že je hrad roku 1454 připomínán jako zbořenina, byl ve 2.
polov ině 15, století obnoven. Jádro hradu vychází z bergfritového schématu, silně modifikovaného konkrétní terénní situací. Bergf rít supluje výrazné skalisko s čelní hradbou, na jehož vrcholu nejsou výrazné stopy zástavby, Palác s částe č ně zachovanými klenbami byl dvouprostorový a zaujímal nejchráněnější místo
na konci ostrožny. Na ploš e hřebenu před vlastním hradem je situována okrouhlá předsunutá bašta s vato.
vým opevněním, LIT: A, Sedlá č ek: Hrady, zámky a tvrze Království českého 13, Praha 1905 , 210-211.
T, Durdík

21. BOROVNICE, okr, Rychnov nad

Kněžnou

1981 - KULT: Středověký hrádek. LOK: Návršť"Chlum", OKOL: Terénnťprúzkum. NÁLE Z : Zdivo obndené amatérským výkopem, Střepy, zlomky kachlCa / 15, stol,/. ULOŽ: M Hradec Králové .
V, Vokolek

BORŠENGRYN hrad viz ÓBOČ(, o. Dolní Žandov, okr. Cheb

BRADA hrad viz PODŮLŠť, okr. Jičín

BRADLEC hrad viz BRADLECXÁ LHOTA, okr, Semily

22. BRADLECKÁ LHOTA hrad BRADLEC, okr. Semily
1980 - KULT: Středověk, LOK: Zříceniny hradu Bradlece, OXOL: Povrc hový pr ůz kum dne 16. č er
vna 1980, NÁLE Z : Hrad vzniklý v prvé polovině 14, a zaniklý v průběhu 16. stole tí zaujal vrc hol výrazného kopce.

Současná zřícenina

vykazuje

dvě

stavební fáze. Dispozice obsahovala

ji nejspíše klá st do souvislosti blokových dispozic, LIT: A.
českého 5, str. 194 - 198.

Sedláček:

čtverhrann ý

donJon a lze

Hrady , zámky a tvr z e Království

T, Durdík

BŘEC ŠTEJN hrad viz VLČICE, okr, Trutnov
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23, BŘEHOV, o , Žabovřesky , okr. České Budějovice
oblasti Picina východně
z ~ešnovic při ~pravě rybníka 1980, NÁLE Z: l<er1ťnika. ULOŽ: AÚ ČSAV exp. Plzeň, př.č, P 4/81. LlTi Z čj, 999/81 Plzen .
1981 - a/ KULT: Pozdni

středov ěl<~

LOK: Zac harský rybník v

rekre11.ční

od osady; ZM 22-434 Netoli c e, 55mm od la 20mm od_J s. č . OKOL: Sběr

J. Caletky

b/ KUL T: S tředověk. LOlC : DCtm !Coupalů /pohostinství/ v obci; ZM 22- 43i:. Netolic e, 1 mm
od J, 1mm od V s, č . OKOL: Zác.hranná Rkce J. Caletky v červenci a si-pnu 198C, předáno 14. 1. 1981. NÁLEZ: Záchráněna část kulturní jámy , poru J':?né i:·ři Jpravě objektu - ker amika. ULOŽ: AÚ ČSAV exp. Plzeň, př.č. P S/.81. UT: Z : j. 999/81 Pizeň.
A . Beneš -

J; Ca.letka

24. BŘEŠ-fANY, o. Bílina, okr. Teplice
1980 - KULT: D.

římská.

LOK: As i 80m

jižně

od budov zrušeného dolu Mír v nouzových domcích.

OKOL: V říjnu 1980 prozkoumal M. Sobota ve stěně vybagrovaného domku zbytek chaty; v okolí provedl sběr
/J/80/. NÁLEZ: Část nepravidelné polozemnice JO()x 195cm s kolmými stěnami a dvěma k ůlovými jamkami
na dně /obj. 2/80/ s nálezy keramiky a s kostmi; mazanici nálezce skartoval. ULOŽ: A'Ó ČSAV, exp. Most,
zatím bez č . př. UT: Hlášení čj. 440/82.
D. Koutecký

25. BŘEZ(U TÝNA NAD VLTAVOU, okr. České Budějovice
1981 - a/ KULT : Středověk? LOK: Návrší SV od silnice nad obcí; ZM 22-441 Purkarec, 178mm
od Z, 40mm od S s.č. OKOL: Průzkum areálu JETE, sběr2.4.1981. NÁLEZ: Keramika, ULOŽ:AÚČSAV
exp. Plzeň, př.č. P 15/81. UT: 2 čj. 249/81 Plzeň.
b/ KULT: Středověk? LOK: SV od obcepi"icestěkekÓtě480; ZM22-"1 Purkarec, 191mm
o,: Z, 39mm od S s.č. OKOL: Průzkum areálu JETE, sběr2.4.1981. NÁLEZ: Keramika. ULOŽ: AÚ ČSAV
eiq„ Plzeň, př.č. 16/81. UT : U čj, 249/81 Plzeň.
c I KULT: Raný středověk. LOK : JZ břeh rybníka. Hůrky; ZM 22-441 Purkarec, 187 mm od
Z , 8S rnm od S s. č . OKOL: Průzkum areálu JET E, sběr 2.4.1981. NÁLEZ: Keramika, sídliště , ULOŽ:
AÚ ČS ÁV ..,xp, Plzeň, př, č , P 17/81. LIT: Z čj. 249/81 Plzeň. KOMENTÁŘ : Lokalita je popsána v BZO
1969, 16-17 .":: , 17/.
d/ KULT: Středověk? LOlC: U kr8VÍna; ZM 22-441 Purkarec, 162mm od Z, 74mm od S,.
é . OKOL: Pr úzkum a.reálu JETE, sběr 2.4.1981. NÁLEZ: Keramika.. ULOŽ: A ÚČS AVexp . Pl zeň, př.č .
I' 18/81. LIT: Z čj. 249/81 Plzeň.

A. Beneš - P. Braun

26. BŘEZINA, okr-. Rok-:c any
1981 • KULT: Slovar.siá, LOK: N!l k~tě 619 - hradiště, Ol<OL: Sběr-ve výkopu fo kamenného objektu na hrs.dišti, předal J, An::irie z Plzně 30.3.1981. NÁLEZ: Keramika. uLOt.: A(' ČS AV exp, Plze;,
př. é . P 29/81. I.IT: Z čj . 999í8 1 Plzeň.
A. Eeneš

12

27, BŘEZNO, okr. Louny
1980 - KULT: Pozdně lengyelský horizont vypíchané k,, Únětická kult. LOK: Východně od obce,
č, kat. 1344, Ol<OL: Pokračován( systematického vý zkumu, NÁLEZ: Systematický výzkum v Březně pokra•
čoval v r. 1980 odkryvy ve východ ní části naleziště. Z doby pozdně lengyel ského horizontu byl odkryt pCadorys ši roce založeného staven( /č. 101/, jen nepatrně lichoběf.níkového, Dwn byl orientován SZ-JV • od•
c hylkou 43° od S k Z . Dlouhé boční strany byly vymezeny hustě řazenými malými kl'.lly, uvnitř pCidorysu jsme
zjistili stopy po mohutnějších kl'.llech , tvořící c h charakteristické trojice nosník(! krovu. Ani jeden z rozměrťl
domu nebyl zachován Úplně, l ze v šak přesně stanovit šíři Jižního, šit-lího če la, ·a to na rozměr 9, 20m. Zachovaná maximální délka stavby č iní 11 m, mi.tleme však odhadnout pOvodní délku, a to nejvýše na 13 m, při
čem! by šíře u žšího, severního čela činila zhruba 8, 20 m. Dwn dopl;;uje skupinu 6 trapezových domťl z doby pozdně lengyelského horizontu, odkrytých jil dříve ve výc hodní části březenského naleziště, Ónětické
kultuře patřil rozsáhlý hliník- jámový komplex 623-, jeho! východní část jsme zkoumall v sezÓni 1980 /z.áp, .
část prozkoumána již v r, 1973/ . Objekt sestává z nepravidelných prohlubní, nálezově dosti bohatýc h, patrně ne zcela současných, avšak rámcově patřících s tar šímu období Únětické kultury, Pozoruhodná je velikost objektu, zhruba 30mx2Sm /spolu s jif d říve odkrytou částí /. Byl dokonéen odkryv Únětického kCiloYého domu č. 100, pravidelného obdélníkového tvaru, orientovaného dlouhou osou Z-V, Poměrně hustě řa
zené kllly vymezovaly dlouhé boč n í stěny a západn í čelo s tavby, Výc hodní čelo se v odkrytém horizontu Je•
Yilo jako otevřené, Dum č, 100 je zatím ne.tvětlún obytným objektem Únětické kultury, odkrytým v Březně,
kde domy, Yětštnou rovně! velké, dosahovaly délky kolem 20m , Objekt č , 100 měi'il JOm na dilku a 7m na
šířku, Jeho časové z ařazení potvrzuj{ nálezy z kCilových ja.m ek, jeho dispozice a umístění ve druhém sídlištním okrsku Únětické osady v Březně. ULOŽ: Depozitář výzkumu v B řez ně.

l. Pleinerová

BUBEN hrad viz PLEŠNICE, okr , Plzeň-sever

BUDEČ viz KOVÁRY, o, Zákolany, okr, Kladno

28. BUŠTtHRA_D, okr. Kladno
1980 - KULT: Mladší doba laténská, LOK: Severněodm,č , Bouchalka, ZM 12 - 23 Kladno, 165mm
od V a llJ"m.m od S s ,č. OKOL: Záchranný výzkum pft výstavbě silnice 1/7 , NÁLEZ: Prozkoumlino 24 !!(dl,
· objůtfa /z toho několik chat/ patfkkh do LT C, Ker amika, zv(ř. kostl, uhlíky, zlomky skleněných náramkCa, ULOŽ s AÓ ČSAV Praha, UT: Zpráva čj, 7338/80.
V. Moucha

29. BYLANY, okr, Chrudim
1981 - KULT: Neolit 7 LOX: Návrší na levé straně kfilovatky silnice Chrudim - Čts lav a fe leznice, OJCOL: Prllkop .-odovodu, záchranná akce , NÁLEZ : Narušenýobjekta sídlištní v rstva bez datovacího materiálu.
J. Sigl - V , Vokolek

JO, BYLANY, okr, Most
1981 - KULT: Pozdně hradištní , středověk, LOK: Jádro bývalé obce , OJCOL: Pr Clzku m Jádra vs if
záchranný výzkum 24, - 31.3.1981. NÁLEZ: Při prCizkumuareáluvst Bylany , kde jsou po destrukci v~ech
usedlostí budovány opravny stavebních mechanismfl, byly ve stěn1kh výkopfl inlenýrských sítí zjl štěny I. !! tře
dověké objekty a Úseky středověkých kulturníc h vrstev, Záchra nným výzkumem dsklin pom ěrně poč Ptný vzo-
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rek pozdně hradištní keramiky, ULOŽ: AÚ ČSAV ex p. Most , č .př. 16/81-1 až 8. UT: Hlášení čj. 737/81
Most.

J. Kláp š tě
31. CEREKVlCE NAD LOUČNOU, okr. Svitavy
1980 - KULT: Volutová, LOK : Nal, 1, parc. č, 590/1. OKOL: Záchranný výzkum. NÁLEZ : Pro•
zkoumáno 15 objektů se sporadickým keramickým materiálem. ULOŽ: M Hradec K~álové, př.č, 1. 9/00.
LIT: V. Vokolek, Neolitické sídliště v Cerekvici nad Loučnou, Zpravodaj KMYČ IX/1- 198~, 61 - 00.

J. Sigl

- V. Vokolek

32, ČACHOVlCE, okr . Chomutov
1900 • KULT: Lineární, vypíchaná, šňůrová, zvoncovité poháry, LOK: Pravobřežť Lužického potoka, předpolí výsypky dolu Březno. OKOL: Prvá sezóna záchranného výzkumu, vedená ve dnech 8,9, •
4.11.1900. NÁLEZ I Na skryté ploše o rozloze cca 12 ha prozkoumáno 5 sídlištních objektClkultury s lineární keramikou, 15 sídlištních objektů kultury s vypíc hanou keramikou, 40 hrobů k. se šňůrovou keramikou
a 10 hrobťt k. zvoncovitých pohárů . Objekty rozloženy ve třec h prostorových, jasně oddělených skupinách,
Skupina 1 se nacházela cca 50 m jižně od původního koryta Lužického potoka . Do jejího prostoru zasahoval
západní okraj s taro- a středoneolitického sídliště, jehož východní část byla prozkoumána autorem této zprávy v roc e 1977. Kromě neolitických objektů proz koumáno 5 hrobů k . se šňůrovou keramikou; pozornost upoutal zejména hrob 44, s kruhovým př íkopem o prům. 9,3m, š. přfkopu40-S0 cm , hl. 30cm, ve dně nepravidelně rozmístěny k o.lové jamky. Pwodní počet objektů zřejmě vyšší, čá stečně však již překryto výsypkou,
Skupina 11 le žela na temeni táhlé terénní vlny, cca 160m JZ od skupiny I. Zastoupeny v ní pouze hroby k.
se š~ůrovou keramikou a k. zvoncovitých pohár6 / 33 + 10/, při č emž ve dvou případech zjištěna stratigrafie - uložení pohřbu k. zvoncovitých pohárů do hrobu šňO.rové kultury. Mezi hroby , jimi respektován, ležel
zhruba obdélníkový prostor vymezený příkopem, orientovaný V - Z. Rozm. stran24 x 24, 75 x 15,40 x 14m,
hl. příkopu max , 60 cm od ~rovně skryté plochy, š. 80 - 120 cm. Skupina Ul ležela v mírné kotlině cca 200 m
jižně od skupiny 11, Zaregistrována řádově desítka hrobů , pro pozdní roční dobu však prozkoumány pouze
2 hroby šňůrové kultury, ULOŽ: A1' ČSA.V exp. Most, č, přír, 4/00 - 72/00. UT: Hlášen{ čj, 848/00;
947 / 80 Most .
1981 - KULT: šňti.rová keramika, zvoncovité poháry.OKOL: Pokračovánízác hrannéhovýzkumuzr,
1980, ve dnech 21.4 , - 5,5.1981 a 15,8. - 18,8.1981. NÁLE Z : Dokončenvýzkum 111, skupiny objektů, Celkově v ní prozkoumáno 12 hrobů se šňůrovou keramikou, Pohřby v dosti neobvyklé poloze /téměř na boku/
velmi c hudě vybaveny /ve všech hrobech pouz e 3 nádoby/, Dále dokončen /po odstranění části hald skryté ornice/ výzkum skupiny 11 , Prokopána severní část příkopu, vymezujícíhoobdélnfkovýprostor . Ve výplni

8.

nebyly žádné nále zy, nezjištěny ani stopy po event, konstrukci /např, kfilové jamky /. Na řezech patrny záplavové vrstvičky, které svědčí, že příkop byl zaplněn poměrně brzy. Dále prozkoumány 2 hroby se šňůro
vou ke ramikou a 2 hroby zvoncovitých pohárť1 . ULOŽ: A.1' ČSAV exp, Most, č, přír, 1/81 - 14/81. UT:
Hlášení čj. 263/81; 437/81 Most, Té ž PPŽ l-Í982, st;, 15 ·• 21. KOMENTÁŘ: Výzkum ukončen v roce
1982,
Z. Smrž

33, Č ÁSLAVKY, o, Dolany, okr. Náchod
1900-1981 a/ KULT: Volutová, vypíchaná keramika, slezskoplatěnická, starší doba římská, stře
dověk. LOK: a/ par,č, 74, 82, 83, 91, 92/2, 99, 100 b/ parc,č . 112/1,

125, 136/3 c/parc,č.131, 132
d/ parc,č . 112/1, 125, 136/3, 131,132, 113/1. OKOL :" Sběr. NALEZ: Střepy, štípaná industrie, kamen.;
né nástroje, mazanice, ULOŽ: M Hradec Králové, př.č. 2/81, 3/151, 44/81, 43/81, 193-196/81.
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b/ KULT: S t řední doba hradištní d středověk, LOK: pnrc,č . 393, 394, 396, 397/1.
OKOL: Sběr, NÁLE Z : Střepy , f.el. nkera, ULOŽ: M Hradec Králové, 19 - 20/frJ.,
c / KULT: Latén , doba římská, stfedověk, LOK: Parc,č, 341. OKOL : Sběr, NÁLEZ ,
Střepy, ULOŽ: M Hradec Králové , př. č, 142/81.

J, Sigl -

V, Vokolek

34, ČASTONlCE , o, Ktivoklát, okr, Rakovník
1980- KULT: Neurčena. LOK: Okol{usedlosti čp, 1. Ol(OL: Povrc hovýprůzkumdne9,4,1980,
NÁLEZ : Tradicí i dosavadní literaturou bylo v okolí domu čp, 1 v Čutonic kh uváděno tvrziště, nedolohné v historic kých pramenech, Povrchový pr6zkum exi!lt encl tvrzlště ne potvrdil ; CechnerCi.v ~daJ je patrně
nutnapovalovat za mylný , Ves sama byla manství ke Ktivoklátu , LIT: A , Cechner: Soupis pamlitek hlstorických a uměleckých v politickém okresu Rakovnickém 11 , P r aha 1913.
T, Durdík

35, ČAVYN~, o. Vodňany, okr, Strakonice
1981 • KULT: Pozdní sti'edověk, LOK I Na polt ppč, 128, cca 100m od pravého btehu Blanice a 750m
SV od Louc kého mlýna, OlCOL: Povrchový sběr 3 .5. 1982 , NÁLEZ: Zlomky keramiky / nádob , kachlť'l/,
ULOŽ: M Strakonice, pří r.č. 75/82,

J, FrlShllch
36. ČBÁN hrad MALŠfN, o, 'Óněšov, okr, Plzeň - sever
1980 - KULT: Středověk. LOK: Zbytky hradu Malšína, v rcholek kÓty Malý Špičák 605 nt n . m.
01COL1 Povrchový prClzkum dne 21.3, 1980, NÁLEZ: V písemných pramenech je hrad uváděn jako pustýv pol ,
16, století, Ve 14. a 15. století se jeho název vyskytuje několikrát v prediklitu, Zbytky hradu byly lokali•
zovliny J. Milerem v přede šlých letech . Jedni se o ovlilný pahorek o rozměrech cc a 60 x 32 m, Jeho temeno
je dvojdfiné. Větší oválnli plocha neobsahuje pozůstatky objekt6, menší Je tvofena pf{kopem a valem. Do tohoto příkopu vyÚsňiJe vstupní komunikace vedená svahem, Vlastní konstrukce objektu byly patrně dřevěM.
Sběrem získlin menší keramický soubor, datovatelnýpřeviHně do 14. s tol etí. ULOŽ: A\) ČSAV, LIT: BZO
1978-91 J. Miler: Lokalizace dvou středov~kých opevněnýc h sídel v okrese Plzeň-sever , Minulostí západočeského kraje 18, 1982, 269 - 271.
T. Du r dík

37. ČEČOVlCE , okr, Plzeň-Jih
1981 - lCULT : Středověk. LOK: Zahrada u doinu čp, 11. OKOL: Sběr - předal A, Moravec , Če
čovice čp. 11, dne 6.9.1981, NÁLEZ: Keramika, ULOŽ: AŮ ČS AV exp, Plzeň, př.č. P 65 /81. UT: Zč. J.
999/81 Plzeň,
A, Bene š

38. ČEJl(OVlCE, o -~ Libědice, okr, Chomutov
1981 - KULT : Lineární, pravěk. LOX: JV od obce, při Ústí Lesky do Liboce. OKOL: Povrc hový
pr6zkum, NÁLEZ: Sběr keramiky, ULOŽ : A'Ó ČSAV exp. Most, zatím bez č. př . LI T: Hl~/'iení č j, 277
a 264/81 Most.

l. Rada
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39, ČELlNA - PROSTŘ EDN ťLIIOTA, ,:,kr . Příbram
1980-J'.)81 - KULT : Středověk. LOK: Podhory, V rý žích. OKOL: Výzkum v rdmcl spolupráce s n,p,
Geoindustrla za komplexním vy hodnocením lo žisk a pro obnovu těžby zlata. NALEZ: Ókolem archeol. vt·
zkumů, zahájených v r. 1980 je především čuov č s tanovit dobu tamních těžebních prací na zlato, techniku
Úpravy zlaté rudy a vztah horn ické č innosti k pravě kému a středověkému osídlení v širším okolt, A'Ó ČSAV
91! tím zÚčastňuJe plnění stát, Úkolu, tzv . Zla~é studie /č,Ú. 0178-2120/, jeho! ÚčelemJevyhodnoc:en{v mi•
nulostl jen částe~ně vytěženýc h lo! i sek zlata ,, obnovy těžby pro potřeby soudobé ho národního hospodihtvť.
Podrobným povrch. průzkumem podél Čelin s kého potoka pod vrchem se starými tě!ěbnúnl pracemi ee po•
dařilo zjistit doklady po středověkém mlýnu m1 r ozemíltín{ zlatonosné rudy, Hloubkovým a plošným výzku„
mem na o s trůvku od, cca 24 a š , 13,SOm byly odkryty sutě, souvlsejkí patrněse zřken ou zdí. Naoatrúvku a v potoce kolem něho bylo nalezeno téměř JO větších zlomkCi žulových mlecích kamenCl a p~ačný,ni
' soustfednými rýhami vznlklýml rozemílá ním žilného křemene, obsahuJ{dho drobné plíšky a zrnka zlata,
Pwodn{ rozměr mlecích kamem'1 mě řil kolem 70 c m. ťJtomky keramiky na ostr6vku jsou zah.ditelné do aklonku 15. stol. Nelze ovšem vyloučit, že zlatorudný mlýn byl starší, tj. zé 14. stol., z doby největšího rozaahu tamní těžby, jak jsme shteaali výzkumem v následujícíc h letech. Do některýc h mledchkamenCl po je•
jich rozlomen{ byly vykrouženy jamky, v nic hž se prováděla amalgamace. V r, 1981 jsme výzkum zaměřili
zejm, na prozkoumán{ okolí štol a šachet na vrchu nad mlýnlštěm. U krátké pokusné štoly pod lesním hu2
musem na ploše několika rn byly nasypány Úlomky žilného křemene. Ve svahu nad nimi jsme odkryli kruhovité a kameny na sucho obezděné místo, kde křemeny byly roztloukány, aby byly semílatelné ve mlýně. Od
uvedeného prostóru ~še po svahu jsme odstranili hlinitý sesuv pf°ed otvorem do štoly. Je vytes&na do ru„
lOY'é skály, kterou procházejí křemenné Uly. "Óhrnná délka štoly Je 13, 20m, v. kolem 160cm a i. 80-90csn.
Štola Je středověkého p6vodu, avšak byla zřejmě pouHvána /patrně jako Úkryt/ i v dobách mlad!ikh, V horrú třetině vrchu byl ve skále kameny zavalený vstupní otvor do další štoly. Kameny Jsme Výnosili a .lezením
pronikli dovnitf. Vstupní štola je š. 120cm a 290cm dlouhá. Poté se rozšiřuje v kruhoritou sluj o prbi.
kolem 280cm, zn{! vycházejí 4 štoly. Pfed 1itolouvhllnitoštěrkovitém závalu se vyskytují zlomky keramiky ze sklonku 15. stoi. - Nejrozs&hlejší sondáž Js~e zahájili u temene návrší u yelU nálevkovi~é jámy o hor.
prClmě~ kolem 13-15 m a hl. cca 10 m. Geology je povdoy-ána za větrací šachtu. Kolem n{jsou odvaly a men•
š{ júiy. Plošnou sondou jsme odkryli vrstvy prokazuj{ddvěfázetamrúc.tělebníchpracť, a to ze 14, stol.
a druhou ze sklonku 15. stol. Starší vrstva obsahovala mimo keramiku ještě kováhkou strusku a zlomky
železných pfedmětCI. Zlomky keramiky z 15. stol. se podařilo nalézt ~polupracovníkClm té! v prostoru upra•
vovaMm pro
Geoin•
.. příjbd ke zřizovanl štole Rudnými, doly. Výzkumnavštěvovall odbor,. pracovníci n.p.
.
dustrte v čele s dr. Morávkem, vedoucím stát. ukolu obnovy těžby zlata • .Výzkum navštívila exkurze meztnár. symposia "Hornická Příbram ve vědě a technice" dne 16 . 10.1981. Vedoucí exkurze /dr, P, Květoň,
·námhtelť ředitele n, p. Geoindustrte/ a .dal§i poukazovaU na význam rozvíjející se spolttpráce obou vědních
disciplin pro souborné vyhddnocení lo!lsek zlata l jiných kov6 dobývaných v pravěku a středověku v polohách, na nichž se připravuje zahájen{ těžby, ULOŽ: Zatím v A"Ó a M Příbram. L\T: j,K., Archeoiogt~ký
výzkum hornictví na Příbramsku, Hornická Přfbra.mvevědě a technice, Sekce Báňské zákonodárství a hornictví v minulosti, 1981, 107 -122.

J,

Kudrnáč

40, ČEMlNY hrad KOMBERK , okr, Plzeň. sever
1980 • KULT: Středověk , LOK: Zbytky hradu Kamberka. OKOL: Revize zam~ení V. Švábka,
zběžný povrchový průzkum. NÁLEZ: Hrad je poprvé zmiňován k roku 1313, Jedná se o dvojdílnou dispozici. Velmi rozsáhlé obdélné předhradí se stopami objekt6 je opevněno valem a příkopem. Stísněné jádrb na
skalnatém vrcholfl bylo v '1obě návštěvy z větší části zarostlé těžko prostupným křovím. Patrny jsou sp;)dní
části dvou do skály zasekaných objektů, LIT: A. Sedláček: Hrady, zámky a tvrze 13, Praha 1905, 162 •
163.

T. Durdík
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I.I. ČE PŘOVIC E, okr . Strakonice

1981 - K UL T: Pravěk. LOK: JZ od obce, ZM 22-342 Volyně, 72 mm od V, 163mm od S
Sb~ r po orbě . NÁLE Z: Střepy atypické . ULOŽ: AÓ ČSAV prac, Vlkov, p . Oš kobrhem :
P.

s,č.

OKUL:

Břichá č ek

42. ČERNČlCE, okr , Ntíchod
1961- XULT : S tředověk. LOX: Pa rc . č . 350 , OKOL: Sběr . NÁLE Z: Stfepy /13.stol./. ULOŽ1
M Hradec Králové, př, č. 17/82 .

J.

Sigl - V , Vokolek

43, ČERN~ VODĚRADY , okr, Kolín
1981 - KULT: Středověk, LOK : Poloha "V logru" nebo tél "V lťská c h " přl Zv,foovlckém potoce na
parc, č . 1197, k.~ . Č, V oděrady a na parc, č , 616, k . ~. Zvllnovice, OKOL: Ověřující prOz.kum lulových
kotoučů o prwn . 80-12Scm, v, 35-6Scm a hmotnostl cca 460- 2100 kg. NÁLEZ: Při levém břehu Zvá.novlckého potoka /k ,Ú. Č, Vodě rady/, naproti pionýrskému táboru n, p. Pozemní stavby Praha, Jsme zJistlll 32
kotoučů a za pravým břehem /k, Ú, Zvánovice / Jeden; v korytě potoka jsou 4 a stejný počet kotoučů Je ještě
čil steč ně ponořen do potoka na okraji břehu. Do středu 1.ěkterých je vytedna drobná Jamka a do několika
jinýc h dlahy v řadě za sebou. Pět kamenů Je jen Ustmi kotoučO, vz.ntklých nedotesán{m nebo pozdějším odlomením. Za levým břehem Zvánovické ho potoka na str.lni vevzdál. cca 70m nad prostot'em se zmíněnými kotouči Je žulová. skalní stěna vznik lil lámáním kamene. V Jejím z.áp . Úseku Je nedokon čený kotouč , který pfec hlld v balvan otesaný do čtyřhranu. Je shodného tvaru a velikosti s kameny u potoka. Objasňuje postup tesání kamen!l, Od něho po svahu Jsou dva přivalené čtyřhranné balvany, z. nichž měl y být dalším tesáním vy•
robeny kotouče. Z uvedenýc h pozorován{ vyplývli, že po patřičné Úpravě kameni! byly kotouč e-polotovary
mlýns. kamenů- dopravovány kutálením po svahu k potoku a odtud m~ly být přepraveny na místo určen{ na nízkých přizpůsobenýc h vozech čl saních, jaké Jsou znlim,r jelitě z dob nedávných. - Vrch nad lomem o nadrn,Y.
445m je kupovitý s rovným temenem, které zauJúú plochu 25 ar6. Za zjištěním osídlen{ Jsme provedli sondáž ve svahu kolem lomu a na plošině vrchu , Pouze na Jeho temeni poblíže žulové skály z.tvárněné erozní
činností Jsme objevili sídlištní vrstvičku se zlomky nádob, zařaditelných do 13. stol. Od zmíněného nakupení nízkých válc!l proti proudu Zvánovické ho potoka cca 170m je Jeho levob řežním přítokem pot6č ek. RovnH
v něm je žulový kotouč o 0 115 cm a v. 48 cm. V jeho blízkosti je druhý do kruhu otesaný kámen, av šak z poloviny uražený, Oba kameny prokaz.uj{ další místovýroby. - VyřešenťpflvoduaÚčelužulovýc hkotouč!l u zv,.

novického potoka je věnována pozornost již od jejich prvého zaznamenán{ v literatuře v r. 1903 /lit. 11 zprtlvy v archivu AÓ viz J, Kudrnáč v níže uvedeném článku v AR/. Někteří laičtí zájemci usuzQVali, že kruhovité kameny mohly být sestaveny ve sloupy u pohanské svatyně na temeni vrc hu u erozního balvanu. Jln{ o tomto výkladu pochybovali nebo nízké válce jen popisovali. Všichni však doporuč ovali jejich památkovou ochranu a arc heologický výzkum. z výsledkCt archeolog. zkoumán{ a písemných pramen\l vyplývá' že žulové kotou če u Zvánovického potoka nemohou být čás t{ sloupCt, ale jsou polotovarem středověkýc h mlecíc h kamen O. Nebyly však určeny k rozemílání obilí, ale rudy. K semílán{ obilních zrn se používalo menšíc h a lehčCc h !ernovů,

vyrobených z Jinýc h druhÍl kamenÍl než Je hrubozrnná žula s živcovými pec kami, z nf! Jsou zhotoveny
nízké válce u Černých Voděrad. Blíží se však velikostí mlecím kamenwn ze středověkých rudnýc h mlýnu,
předev ším na roz emílání žilných křement'i obsahujícíc h zlato. Z literatury o dějin.l e h mly nářství Je známo,

že mlýnské kameny byly v lomec h jen hrubě opracovlivány. Prosekání středového otvoru a Úprava ml ecí ploc hy se prováděla až ve mlýně . Polotovary mlýns. kamenů u Zvánovického potoka měly být dopravovAny do

mlýnú, kde se rozemílaly některé z rud, jež byly těženy v okolí Stříbrné Skallce 11 Č. Voděrad, Jsou archeolog. a technickou památkou, která vyžaduje , aby i jej{ okolí vytvoř e né z potoka, skal a zale s n ě nýc h návdi,
zůstalo zachováno. ULOŽ : V terénu. U T: J. K., S loupysvatyně nebo mlecí kameny? Vesmír 6 1 19 82, 47 48, 53; týž, Polotovary mlýnskýc h k11ment'i u Zvánovického potoka na Č ernokostelecku, AR v ti sku.
J.

Kudrná č
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44. ČERNĚTlC E, o, Nišov ice , ok r . St r akon ice
1981. KULT : Slovanská, LOK: Les .Bukovec , ppč . 754 /částečně i ppč . 588a 754/, asl 1400m
JJZ od kapličky v osadě a 1600 m SV od kostela v Malenldc h. OKOL: Zác hrannývýzkum 20 . 5 , a 8. - 10.6.1981.
NALE Z : Známé mohylové pohř e bi š tě, obs ahujtd lL, mohyl. Při výstavbě svážní cesty Státními lesy, závod
Vimperk, polesí Č ky n ě , byly zni če ny mohy ly č . 2 - 4, mohy la č . 5 byla poru šena v jižní části a mohyla č . 1
byla znič ena z jedné třetiny , proto bylo rozhodnuto tuto mohylu prozkoumat /č ísla mohyl Jsou cttov.§na po~
dle A, Bene š , P., H ř ic háček, Volyňs ko v pravěku, Volyně 1980, obr. 16/4 • plán AÚ č . 609/1/. Mohyla
č. 1/80: porušená z jedné tře tiny zac hována jen severní čá st; prům . 6, 5 m, v. v e středu 0,90m, Buldoze•
rem byl násyp mohy ly odhrnut až do vzdálenosti 8m na západ, Za c hovaný profil v s ev, třetině v d. 3, 7 m
o max. v. 0,42m /Sem humu s , 37cm hlinitopísčitá světle žlutá vrstva se žulovýmlkameny konstrukc emohyly /, Žárový pohřeb byl patrně umí stěn ve středu mohyly na Úrovni. /byl odhrnut buldozerem/ a .obsahoval 1
z lomky keramiky, př e pálenou pa zourkovou č epelku, malou bronz, esovitou záu šnici a spálené lidské kústky, ·
12 m západně od středu mohyly by l zjl ště n shluk novověkých střepů v hl. S - 20 c m. Mohyla č. 2 - 4: prohlídka shrnutého materiálu z násy pu mohy l by la ne gativní. Mohyla č , 5 : z ač i š těním porušené Jižní části mohyly
nebyl získán žádný arc he ologický materiál. ULOŽ: M Strakonice, inv. č . A 1159 - 1163. UT: lC lokallti:
viz výše a J, Michálek - J. Frohlich, Ar c heologické nemovité památky v okres e Strakonice, 1979, 17, č, 13
/ zde. další lit./, XOMENTÁŘ: Na lokalitě prokopalo NM Praha ve dvac átýc h letec h 9 mohyl ťNM inv, č,
36503-36536/ ar, 1931 B. Dubský 2 mohyly /M Strakonice, inv. č . 285 - 286, 719/.

J. Michálek

45. ČERNIVSKO, o, Uzenice, okr. Strakonic e
1900 - . KULT: Středověk . LOK: Zříceniny hrádku Křikava v lese na ppč. 513, na východním okraji obce, OKOL: Průzkum autora 15.3. a 11.4.1900, NÁLEZ: l:3ránu do hr ádku lze předpokládat nejspíše

na západní straně /dosud uváděna ve východní hradbě/. Povrchovým sběrem na západním svahu a drobným
vý kopem v místě předpokládané brány získá.no 59 střepu ze 14, - 15 , století ~ zvířecí kůsťRa. Před hrádkem, 41 m východně od hradební zdi, zjištěn umělý násép ve tvaru podkovy /6x 6ml. Pravděpodobně je to
zbytek vápenné pece , ULOŽ: M Strakonice, i,č . A 1038 a - b. UT: J, Frohlic h, Nové poznatkyo hrádku
Křikava, Výběr z prací člen ů Historického klubu při JčM v Č, Budějovicích 18, 1981, 47 - 49,

J. Frohlic h

46. 'čERNOŠ(N hrad VOLFŠTEJN, okr. Tachov
1900 - KULT: Středověk, LOK: Zříceniny hradu Volfštejna. OKOL: Povrc hový pr ůzkum a revize
stavu lokality dne 26.9.1980, NÁLEZ: Od poslední návštěvy v roce 1977 došlo k destrukci části zdiva pláště
věže v Úrovnl 11. patra, která měla za následek I zničení části hradby pod věž í. By l revidován terénní náčrt z r . 1977 a získáno několik střepů, ULOŽ: AÓ ČSAV, UT: BZO 1976-7; D . Menclová: České hrady l,
Praha 1972 •

T. Durdík

47. ČERVENÁ HORA hrad, o, Žernov, okr. Náchod
1980 - KULT: Středověk, LOK: Zříceniny hradu, OKOL: Povrchový průzkum dne 25 . 6, 1900. NÁLEZ: Hrad .za.ložený konc em 13, století a pobořený r, 1427 zaujal ostro žnu na pravém břehu řeky. Obdélné
předhradí nevykazuje stopy zástavby. Jádro s doposud nad terénem patrnými zdmi bylo zřejmě vícedílné.
Členění dispozice se dochovalo pouze v náznacích, zdá. se, že hrad je zavalen vy sokými destrukčními vrstvami, Z budov lze de facto identifikovat pouze jedinou v pravé č ásti dispozic e: v jedné z jeji.ch místností
jsou patrny tři stěny . Zadní část jádra je situována výrazně níže a její fortifikace s e dochovala v podobě
valu, V prostoru jádra bylo patrno osm až de-set rozsáhlej ších amatérskýc h výkop ů , z nichž některé dosahovaly značné hloubky, avšak nepronikly destrukčními vrstvami. UT: Z č j. 5938/80, 6714/80; A. Sedlá18

čck :

Hrady , zámky a tvrze 5 , Praha 1933, str. J6 - 38.

T . Durdík

48. ČESKÁ BŘ(ZA neznámý hrad, okr. Plzeň-sever
1980 - KU LT: Středověk. LOK: Zbytky hradu na lesní parcele ppč. 541, na pravém bfehu Tfemo•
šenského potoka. OKOL : Povrchový pd1zkumdne20.3.1980. NÁL~Z: Dvojdí~nálokalitabyla zjištěna J, Ml•
lerem. Předhradí od plochy terasy na d potokem odděluje na dvou stranách příkop a val, z Jedm! pfiro&e•
ná rokle. Na vnitřní ploše předhradí je patrný zaniklý zahloubený objekt, Stísněné Jádro tvoi"ť skalka, kte•
rá patrně obsahovala roubenou zástavbu, po níl se zachovala plošina cca 8 x Bm, snad s poz~etatky mu.a•
nice. Kromě této jsou patrny ještě dvě menší plošiny, Historické zprllvy o hradu mlč{, někollk nalezených
střepů je do té míry llJTlorfnkh, že neumolňují přesnější dataci. ULOŽ: AÓ. LlT: B ZO 1976-9; ·J, Mller1
Lokallzace dvou středověkýc h opevněných s ídel v okrese Plzeň- sever, Minulostí západočeského kraje 18,
1982 I 269 • 271.

T. Durdík

49, ČESKÁ LHOTA, o, Dívčic e, okr, České Budějovice
1980 - a/ KULT: Doba bronzovll, pravěkbezbliU{hourčení, středověk, LOK: Asi 450-SSOm SSV
od osady v návršn{ polo ze polní trati "Na Borkác h " ; ZM22-4J4 Netolice, 127-lJOmm od V a 10-lSmm od S
s.č, OKOL : Průzkum malovic ké varianty JETE, sběr2.4.1980, NÁLEZ: Keramika, 1 kus štípané industrie,
ULOŽ: AÓ ČSAV exp. Plzeň, př. č. P 17/80, LIT: Z čj. 193/80 Plzeň.

b / KU LT : Pravěk bez blilšího určení, LOK: Asi 160 m severně od osady na hraně stoupajícího svahu; ZM 22-434 Netolice, 138mm od V a 16mm od S s.č. OKOL: PrůzkummalovicU varlantyJETE,
sběr společně s J. Caletkou z Češnovic 2 . 4.1980. NÁLE Z: V ornic i nevýraznll pravěká keramika. ULOŽ1
AÓ ČSAV exp. Pl zer'i', př. č. P 18/80, UT: Z čj, 193/80 Plzeň.
c/ KULT: Středověk. LOK: Asi 100m SZ od osady při polní cestě v mírné depresi nad drobným tokem na poli severně od ces ty ; ZM 22-434 Netolice, 144mm od V a 21 mm od S s , č , OKOL: Průzkum
malovic ké varianty JET E , sbě r 2.4.1980. NÁLEZ: Keramika. ULOŽ: AÓ ČSAV exp. Pbeň, pf , č . P 19/
80, UT: Z čj . 193/80 Plzeň.
A. Beneš - P. Braun -

J. Caletka

50. ČESK~ LHOTICE, m ,č , HRADIŠT~, okr , Chrudim
1980-81 - KULT: Laténská , LOK: Oppidum, parc,č. 988/1, 988/4, 1010; výc hodní zázemí oppida,
OKOL: Systematický výzkum, NÁLE Z: 1980: Výzkum oppida se v roce 1980 zaměřil na prClzkum ploc hy severní terasy v místech, kde byla v roce 1979 prozkoumaná zahloubenll laténs ká c hata II pozťi statky výTobn{
cmnosn, interpretovaná jako kovárna, · Výzkum se mohl omezit pouze na plochy, kte ré neby ly zeměděls ky
obhospodařované , Na pozemku ppč. 988/ 1 byla odkryta v sondě 1/80 kamenná poloha - dllllděn{ z větších
i menších kamenů. V ní bylo možno vypreparovat ovlllný kamenný věnec o průměru cca 300 c m, položený z vět
ších kamenů, v jehož obvodu se nalézaly 4 vět ší kůlové Jamky, Poloha by la původně interpretovaná jako pozdně laténská komunikace, zejména se zřetelem k nálezovému materiálu, který náleží tomuto období, Poně•
vadž výkopy v roce 1981, pří nic hž byla s onda 1/80 plošně rozšířena, nezjistily pokračován{ komunikace,

l ze usuzovat, že zde šlo o kamennou podlahu pozdně halštatské mohyly . V sondě4/80 na pozemku ppč. 988/1
byl odkryt elipsovitý zahloubený objekt se schodovitým z ahloubením, v jehož nejhlubším místě by lo ohniště
s vydlážděným dnem, Na východní straně ohran ičovaly objekt kůlové jamky a za nimi ležely jednoduché kamenné řady , pravcmhle na sebe navazující, Ze z ásypu objektu pochází velké množství materiálu, př edevším
střepového, který dokl ádá existenci velké kol ekce pozdně laténskýc h typů nád ob, a dá le z lomky bronzových
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a žclclných přc<lm.."!tu / 1.C'jména spon/, fra~m ť nt mudr~ho skl eněného ndromku, kosti a do červena vypálená

mazonk c. Jd e 1.řejmč o výrobní objekt, je hož funk d nelze urč it. V sondě 5 na pozemku ppč . 988/4 probť•
hal na jeJím dně mělký lldbek severoj1fo{ orl~~ntt1cc~, v němž bylo zac hyceno větší množství drobnýc h k6lo•
výc h jamek. K romč pozdně la tén ského keramkkého mate riálu se zde vyskytovalo nápadně velké množství že•

lezné s tru s ky , avšak výrobní objekt se zd e nepodařilo na lé zt, nebol plochu výzkumu omezovalo oseté pole.
Př, melioračníc h prllcíc h, prováděnýc h východně od předhradí oppida, se v rýhách vyskytovaly četné větší
i menší bloky bahenní rudy , av ?iak žádné výrobní objekty atti tavicí železářské pece se zde neobjevily. 1981:
V prv n{ fázi pok;ač ovaly výkopové prác e na severní terase oppida v několika menšú::h sondách, v nichl se
nepodařilo zjistit žád né objekty. Proto se na vytypovanýchm{stec hoppidaipředhradí dělaly ruční geologické sondy. V západní části oppida na pozemku ppč . 1010, jižně od akropole, se v poměrně rozsáhlémprostoru objevila tmavá kulturní vr"ltva. Byla tu otevřena sonda č . 9, v Její ž ploše se nalézala část pozdně laténského výrobního areálu. V severní čás ti sondy byl vypracován obdélníkovitýobjekt - mírně zahloubená cha•
ta o rozměrech 420 x 240 c m, vymezená kůlovými jamkami a ve východní čás ti mělkým žlábkem s drobnými Jc(l.
lovými Jamkami.. Uprostřed západní části objektu se soustředilo větší množství s y metric ky uspotádaný'ch
drobných kůlových Jamek. Ve výplni objektu leželo mnoho nálezů, předev š ím
s t ruska. Další objekt představovala elipsovitá jáma o rozměrec h 400 x 200cm
výplň byla silně promíšená uhlíky. Při obvodu obklopovaly jámu větší a menší
ně dva větší kamenné bloky. Západně byla da l ší elipsovitá jáma o rozměrec h

keramic ké zlomky a železná
a hloubce 71 cm, Jejíž hlinitá
kůlové jamky a na ·jižní stra190 x 130cm a. hloubce 25cm

s přlléhajk{m ohništěm. Další tři ohniště ležela ve východní části sondy, kde byly i dva mělké eouběžné
žlábky, orientované zhruba V - Z. Třetí žlábek se objevil v západní části sondy. Do jižní části sondy. zasahovala část objektu, vymezeného velkými kamennými bloky ; další velký kamenný blok s e stopami opracování lelel uvnitř jámy. Celkem bylo v sondě zjištěno 260 větškh a menších kůlových jamek. Kromě pozdně
laténského keramického materiálu /m. j. tuhov~ střepy, leštěné, červeně malované, především z misek se
zataženým okrajem, různých hrncovitých nádob, zásobnic a. d robné keramiky z jemně plavené hlíny / se na•
lez lo množství přeslenů, dva. železné nože, zlomek výhňové lopatky, zlomky železných spon, bronzová pinzeta, bronzová zápot'l8 palmetovitého tvaru, domek modrého skleněného náramku a plochý jantarový korál.
Objev jantaru a bronzové pa.lmetovlté ozdoby Je obzvlášt důležitý, ne botdokládá dálkové obchodní styky jednak se severní pobaltskou oblastí, jednak s jižním antickým světem. ULOŽ: AÚ ČSAV,
M, Princ

SL ČESK~ VRBN~, okr . České Budějovice
1.981 - KULT: Středověk. LOK: Katastr obce,

v poli asi 2S0mvpravo od silnice č. Budějovice -

Plzeň; ZM 32 - 221 č. Budějovice, 40mm od S a 140mmod V s.č.; čp. 230. OKOL: Hlášený nález. NÁLEZ: Nález hrnce /13. stol./ při hloubení základů pro sloup elektr. veden{, pocházející patrně ze zniče
ného objektu. ULOŽ: JČM Č. Budějovice, i.č. 15 891.
P.

Z avř el

52. ČESK~ ZLATNť'KY, o. Obrnice , okr. Most
1981 - KULT: Středověk, pozdně hradištní. LOK: Jádro obc e. OKOL: Průzkum jádra ·v si 7 .4. 1981.
NÁLEZ : Při pr.-ohHdce jádra vsi bylo zjištěno, že na hromadách zeminy, na.sy pané na ok.raj terasy př i západn~m průčelí kostela se nacház ejí bloky kulturní vrstvy s pozdně hradištními keramickými zlomky. Něko
likrát ověřen_ýtni dotazy bylo zjištěno , že zemina pochází ze snižovaného Interiéru ba rokního kostela sv. Ji·
ří. V sousedství byl!!. k povrchovému průzkumu přístupná pouze nevelká plor ha v západním sousedství fary,
na níž registrovány pozdně hradištní keramické zlomky, ULOŽ: AÚČSAVexp. Most, č , př. 16/81 -12, 18.

UT: Hlášení čj. 729/81 Most.

J. Kláp š t ě
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53. ČESK'f KRUMLOV , okr, Český Krumlov
1980 - KULT: Středověk až recentní. LOK: Sídliště P le šivec 11, OKOL: Sběruprostředstaveniště ,
předal V. Píša z Č, Krumlova 29,10,1980, NÁLEZ: Dva skleněné korálky, ULOŽ: AÚ ČSAV exp. Plzeň,
př. č. P 00/80. LIT: Z Č j, 625/80 exp, Pl zeň,
A. Beneš

54. ČEŠOV, okr. Jičín

' -1

.

'

1981 • a/ KULT: Doba římská. LOK: Sad proti čp. 30, OKOL: Záchrannývýz.kum, NÁLE Z : Prozkoumán obje kt s bohatým ·keramickým materiálem , železnou struskou, z.l.omky bronzovýc h předměti'l a mazanicí, ULOŽ: M Hradec Králové, př ,č , 110/82,
] , Kalferst
b/ KULT: Doba hradištní. LOK: Valy u Češova, hradiště. OKOL: Prllz.kum, NÁLEZ: Při
návštěvě lokality v černu 1981 sebrány s povrc hu kleštovitého z.a končení severní brány v hlavním pásu opev-

nění tři středohradištní z.lomky keramiky . ULOŽ: NM Praha, UT:

1868,

115 - 118, obr. 59; J, Waldhauser -V,

J, E. Woc el , Pravěk
Weber, BZO 1970, 21 - 22 /27 a-e/.

země České, Praha

M . Slabina

55 . Č~ENICE, okr, Strakonice
1980 - KULT: Halštatská. LOK: Pole SV od želez.nič ní stanice Číčenice, proti samotě Čavyně, vých .
od žel, trati Protivín - Číčenice ; ppč. 660/2. OKOL: Sběr 29.6.1980, NÁLE Z: 25 z lomků nádob. ULOŽ:
M Strakonice, inv. č. A 1067,

J. Mic hálek
1981 - KULT: Pravěk bez. bližšího určení. LOK: ZM 22-432 Vodňany, 170mm od S, 263 mm od V
s.č. OKOL: Sběr po orbě. NÁLE Z : Střepy. ULOŽ: A'Ó ČSAV pr a c . Oškobrh,
P.

Břicháče k

56. ČlCHTlCE , o, Bavorov, okr. Strakonice
od

1981 - a/ KULT : Mezolit . LOK: Výraz.nýostrohnad soutokem Zl atého potoka a Blanice, 450m SZ
v osadě, 7S0mvýchodně od kostela v Blanici, na.dm. v . 450 m, OKOL: Průzkum a sběr 24.říj

kapličky

na 1981. NÁLE Z: Štípaná industrie/+ 1 recentní křesadlo/vU žnf části parcely na ploše 30 x lOmve zvě t
ralém eluviu /stanice ? / . ULOŽ: M Strakonice, z.a.tím bez inv .č. KOMENT AR: Označeno jako lokalita Cichtice I .
b/ KULT: 1. Mladý paleolit, 2. Středověk, LOK: 1000m SZ od kaplič ky v osadě , 600 m SV
od kostela v obci Blanice, nad pravým břehemřekyBlanice, v nadm. v, 450 - 460.JTl. OKOL: Průzkum a sběr
24. 10 . 1981. NÁLEZ: 1. Bíle patinovaná štípaná industrie. 2 . zlomky keramiky, ULOŽ: MStrakonice : J.
zatím bez inv.č., 2 , lnv. č. A 1359. KOMENTÁŘ: Označeno jako lokalita Čichtice 11.

c / KUL T: Doba bronzová. LOK: 1300m SZ od kapličkyvosadě , 250m Jižně od pravé hobr-<.> hu řeky Blanice, SVS od kÓty 469m, v nadm, v. 450 - 460m, OKOL: Průzkum a sběr24.10,1981. NÁLE Z :
Zlomky keramiky, ULOŽ: M Strakonice, inv . č. A 1360, KOMENTÁŘ : Lokalita ozna čena Čic h li.:(' 111.

J. Michá lek
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57 . Č lM E LI C E, okr. Píst'k
1980 - KUL T: Slovanská. LOK: Domek č p. 236. OKOL: Nalezl Fr. Kašpar kolem r, 1964 přl kopání základu pro svúj d ome k, NÁLEZ: 2 bronzové záušnlce, prům. 18 x 19 a 25,S x 26,5mm. U větš( chyb{
t'SOVité ukončení, Spolu se záušnlcemi nal eze ny ~<lajně kosti /nezachovány/. ULOŽ: U nález ce .

J. Frohlich

58 , DAVL E , okr. Praha-západ
1980 - K U LT : Středověk. LOl<: Ostrov - a reál zaniklého b enediktinského kláštera. OKOL: Pokra-

čování r evi z ního předstihového výzkumu v č ervenci - září 1980 a v č ervenci - září 1981. NÁLEZ: - Místnosti severně od ambitu. Z ji št ěny změny v dě len{ prostoru příčkami od počátku kamenné výstavby /pozdně
románské nebo ranč gotické/. Doplněn půdorys a upře sněny fáz e stavby, dokumentované při odkryvu 193334, kdy ne by lo dosaženo ~rovně potřebné pro zjištění v šec h stavebních zbytků. V celém prostoru byly zac hyceny s topy dřevěné zás tavby kláštera , datovatelné do 11. - 12. stol., event. do počátku 13. stol. /kůlo
v é Jamky, žlaby , o hní š tě , zbytek kameny vy ložené podlahy apod./. V přilehl ém severním křídle ambitu vedena v ce lé je ho ší ř i hloubková sonda; z ji ště n jediný horízont hrobů , Pi'·íčka v severovýchodním ná roží /viz
Výzkumy 1979/ by la na jižní straně ubourána při stavbě zúpadní zdi /raně gotic ké / východního křídla am,

bitů a severní zed seve rního křídla je př es n{ nadez děno; spolu s pravo~hlým, snad studničním s tavením
/Výzkumy 1978 a 1979/ představuje patrně nejstarší kamennou zástavbu prostoru severovýchodní části ambitů,

1981 - Místnos ti u sev erní obvodové zdi klá š tera /přiléhající k místnostem severně od ambitu/.
V nejvýchodnější zjí štěno pod podlahou zahloubené vyhřívací

/1/ zaří zení ; topt'ni ště /s vyzděnou předpec •
ní jámou/ ~stilo v pravém ~hlu do kanálu, vyzděného na bocíc h kameny, zaklenutého plochými kameny a ta š kami. l<anál kon č il na obou s tranác h náběhy na přibli žně čtvercové kouřovody. Tato pec poru š ila o něco
starš í podobný obj e kt. Obě zařízení byla zapuštěna dovrstev 13. stol. se zbytky výmaz ů zřejmě otevřených
pecí; stopy po dřevěné zás tavbě /k ů lové jamky a jámy s keramikou 12., event. počátku 13. stol./ . V západ-

něji polože né mís tnos ti by la doře še na si tua ce velké pece / zjiště,1aa nedokopána. 1933-34/ obdélníkového pů
dorysu, která by la dodatečně do to ho to prostoru vestavěna, přičem ž byla vytvořena souvislá příčka mezi
výše zmíněnou a tuto místnost vloženou zdí. Do té doby byl prostor obou patrně částečně prooojen. Pod vyrovnávací vrstvou 13 . stol. by ly objeveny četné kůlové jamky, jámy a zbytky vypálených výmazů pkek. V neJ-

západnější mí s tnos ti /u kl áš t erní brány/ se podařilo upřesnit půdorys; zjištěn celý průběh jižní zdi /z ně
kdejších odkryvů známá jen v omezeném s tředním ~seku/, podél ní a zdi sklepa byla chc.vlbička K dveřím do
prostřední místnosti s dlážděnou podlahou, s otevřeným okapovým kanálkem, Podlaha interiéru této prostory byla značně níže ne ž c hodník. Obvodové z divo je přizděno ke zdi prostřední místnosti a je nejmladší za.tím

zjištěnou stavbou v severní části kláštera. V ose místnosti je zahloubená pec /vyhřívací zařízení 1 I

• ka-

nál zaklenutý cihlami s čtvercovým kouřovodem na západní straně / zjištěno částečně 1933-34/, Klenutí patrně částečně vyčnívalo nad ~roveň podlahy / situace tehdy dosti překopána/; nově zjištěna velká vyzděná
předpec ní jáma s dobře zachovaným ~ s tím pece, Ve východním prostoru místnosti se objevily jámy s kera-

mikou 14, / 15; s t ol, a stopy po nadzemní dřevěné zástavbě se sloupy kruhovitě rozmístěnými. Výzkum v těch
to mís tech bude pokračovat v dalších sezonác h. ULOŽ: AÚ ČSAV. LIT: Z čj. 1399/80a 5318/81. KOMENTÁŘ: Výzkum, který předc ház í presentaci památkyv rámci programu odboru kultury ONV Praha-západ, je

prováděn na základě hospodářské smlouvy AÚ s Muzeem těžby z lata v Jílovém ,
M. Richter - A. Merhautová - P, Břicháček

59, DEHTÁŘE, o, Žabovřesky, okr, České Budějovice
1981 - KULT: Neolit, LOK: Trat Šetiny, ppč . 95, cca 600m severně od osady a 100m východně
od silnice do Radošovic, OKOL: Povrc hovýsběrM, Kosa. NÁLEZ : Sekerka z jemnozrnné břidlice s obdélníkovitým průřezem. O 78mm, š. ostří 35,5mm, š. týlu 23mm, ULOŽ: Sbírka M . Kosa, Prachatice, UT:
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K lokalitě: A; Beneš, Dehtáře, druhé neolitické e{dlištěv JUnkhČechách, Výběr z prací členf.l HX přl JčM
16, 1979, 90-93.

J, FdShlich
60. DĚTENICE, okr, Jičín
1981 - KULT: S\ezskoplatěnická, laténská, s tfedohrad ištní a mladohradištní. LOK: Parc ,č ,269/ 4,
301/32 - 33 , 251, 250/2, 252,255,256 ,258 , 25[..0KOL: Sběr. NÁL EZ: V~třechpolohách nalezen zlom•
kový keramický materiál sídlištní. ULOŽ: M Hradec Králové př. č. 49 • 5 1/82,

J,

Sigl • V. Vokolek

61. DLOUHÁ TŘEBOVÁ, okr, Ústín. Orlicí
1981- KULT: Středověk, LOK: Parc,č. 'J41/4,'J4 1/2, 341/6, 387/1. OKOL: Prln.irum, NÁLEZ,
Průkopem pro vodovod narušeno kamenné zdivo tvrd ště. Získán keramic ~ý materiál /14. • 15, stol,/,
ULOŽ: M Hradec Krá lové, pr, c . 41/82,

J. Sigl• V, Vokolek

62. DOBRČICE, o, Skršín, okr . Most
1980 - KULT: Středověk, pozdně hradištní. LOK: Jádro vsi, OKOL: Pd1zkum jádra vsi, NÁLEZ s
Při rekognoskaci místní terénní situace proveden sběr na plo še ohra ničené obloukem potoka vytéka jícího

z dobrčické návsi. Získáno několik hradiš tních z\omkfl; pruzkum třeba Clpakovat .za příznivějších podmínek,
ULOŽ: AÚ ČSAV,exp. Most; č . p ř. 3/00 - 5, LIT: Hlášení č j. 105/81 Most .
J.

Klápště

63. DOBRONICE U BECHYNĚ, okr, Tábor
1900 - KUL T: Pravěk bez bližšího urč ení, mohyla, LOK: Les Kukle - Petrovina, ZM 22-422 Že•
a 60 mm od S s. č ., ppč . 642 / 1. OKOL: Výzkum ve spolupráci M Tábor a expodtury A-0

leč, 14tl mm od Z

Plzer\. t.JÁLEZ: Na pohřebišti s mohylami kultur stř , doby bronzové a doby halštatské prozkoumána mohyla
2
o rozměrech 8, 5 x 10 m s kamennou konstrukcí o kubatuře 10 m , Pohřeb nezjištěn, k nález6.m patfí z lomek
kamenného drtidla, pazourkový irštěp a atypický ker11.mický zlomek pravěkého charakteru, ULOŽ: M Tli•
bor, LI T: Z čj, 412, 413, 469/00 exp , Plze~.
A, Beneš • M. Drda - P, Konopa

64, DOBŘEJOVICE , o, Hosín, okr. České Budějovice
1981 - KULT: Raný středově!< , LOK: Poněšická obora, trat"Uobrázku"; ZM22-444 Ševětín, 5mm
oo Z , 48mm od S s , č. OKOL: Sběr J. Jintlry z Vitína, předáno 10, 8.1981. NÁL E? : Na ploše a si 20 mL ZÍS•
kána keramika, kamenné hladítko a železná struska, ULOŽ: AÚ ČSAV exp, P ize;, př, č, P 63/81. Ul:
Z čj. 999/81 Plze; .
A, Beneš

65, DOLANY, okr, Náchod
1980-1981 • li. L L T. S l ezs koplatěnická, laténská, sttednť a pozdní doba hradi štní, středověk. LOK:
a- parc,č, 283 , 291, 293, 297 ; b- parc , č , 277, 283 , OKOL: Sběry Boček , NÁLEZ: 'keramický materiál.
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ULOŽ: M llra1.kc Králové, pi-.č. ::;, 14 , 122 , 143/81.
1981 - KULT: S vypíchanou keramikou, doba římská, hradi štní. LOK: Mikrolokality : 1- parc , č ,
660 /1, IV- parc . č, 450 - 452 ; V- parc,č. 47 1, 474 - 479, 4 80, 482 - 491 , 493, 494 , 495 /1,2; Vl-parc,
č. 440,442,445 , 446,449, 450; Vll-parc.č . 507 - 508,511, 5 12, 519-521, 529-SJl, 544-560, OKOL :
Sběry Boček. NÁLEZ: Četný střepový materiál, kamenné nást roje, ULOŽ: M Hradec Králové, př,č, 27/82,

J.

Sigl - V. Vokole k

66, DOL N(BŘ EŽANY I okr. Praha-západ
1981 - KULT : K, s lineá rní keramikou, k. s vypíchanou ke ramikou, štítarský st, LOK: a./ ppč ,
488/2, mapa Praha 6-8 741, 500:1057, 435 až 741, 685: 1057 , 365; b/ ppč . 459/1,4, mapa Praha. 6 -8 74 1,
870:1057, 415 až 74 1, 985:1057, 418, OKOL: Zá c hrannývýzkum v Únoru a. březnu 198Í při sta.vběvodovo
du pro VŠ SNB v Dolních Břežanec h , NÁLE Z: a/ sídliště označeno jako D, Břežany 11, v rýze zaměřeno
a vzorkováno 13 objektů Ln K / v obj, 9 příměs keramiky štítarského stupně/ a neolitická kulturní vrstva,
tMlezy: ke raMika, brou šená a štípaná industrie, mazanice , drtldla, brousky, uhlíky, zv{f, kosti , Datován{: LnK llc a Illa , b/ sídliště označeno jako D , Břežany Ul, v rýze . zaměřeno a vzorkoviino 11 objektů LnK
/Te dvou příměs StK/ a neol, kulturní vrstva, Nálezy: viz a/. Datování : Ln K llb , ULOŽ I A-0 ČSAV expedit.:e Bylany, okr , Kutná Hora, LlT : V. Čtverák - J. Rulf: Neolitický sídelní a r eál v Dolních Břežanech,
okr. Praha-zá p!1d , AR /v ti sku/ , KOMENTÁŘ: Sídliště D , Břežany I - plošný výzkum v r .'1974 /srv, B ZO
1974 příloha 10, zde zn.ačc-no jako poloha 3, Břežany II jako 4 a Břežany IV jako 1/, Bř~žany IV známy ze
eběrťi /v B ZO 1971, 158 vedeno pod Zlatníky /.
V, Čtverák -

J, Rulf

67. DOLm'CllRAŠŤANY, o. Horní Chráštany, okr, Prachatice
1960 - a/ KULT: Mladý paleolit /7 / , pozdní doba halš tatská, LOK: Severně od osady ; ZM 32-212
No.-6. Ves, 138mm od Z a 11mm od S s.č, /paleolit 7/ a 127-134n,tm od Z a 11-lSmm od. S s ,č, /halštat/.
OKOL: Sběry J. Sýkory z Blovic: /předáno 11.12.1979/ a J. Caletky z Češnovic /25,12,197.9 /.. NAL EZ :
Na z6.kladě nálezu patinovaného pazourkového Úštěpu v onici /J, Sýkora/ byl pověřen další spolupracovník
expozitury J. Caletka revizním sběrem, pi'i němž na hraně terénní vlny na plo še cca 250 x SOm zjistil při
Yětií ko~etitraci vyoranýc h kamenů pi:avěkou keramiku , Vsouboruvynikajťzlomkysoválnýmikolky na stře
pech s halštatskou profilací. ULOŽ : AÓ ČS AV exp , Plzeň, př. č . P96/79 a 13 /80. UT: Z čj, 212/80 exp.
Plzeň'. KOMENTAŘ: Zatím nelze určit, zda se jednáonálezysídlištníneboorozorané mohyly . Paleolit /7/
klasifikoval S. Vencl.
b/ KULT: Doba říms ká až středověk, LOK: Severně od osady, ZM 32-212 , 139 mm od Z ,
7mm od S s.č, OKOL: Sběr J. Sýkory z Blovic, předáno Ú. 10, 1980. NÁLE Z: Korálek z bfiého skla:
ULOŽ : A'Ó Č SAV e xp . ,Plzei'i°, pf. č , P 25/ 80, UT: Zčj, 625/80exp. Plzeň'. KOMENT ÁŘ: Určení N, Venclové .
1981 - KULT: Slovanská, mohyly . LOK: Les Baba , 1 km IlZ od kaple v D, Chráš{anech; ZM 32212 Novii Ves, střed lokality 131mm od Z a 71 mm od S s.č, OKOL: Průzkum22, 5,198lna základě upozornění spolupracovníků J. Caletky z Češnovic a T . Hambergra z Č, Budějovic . NÁLEZ: Skupina 9-10 mohy l ,
které se táhnou v prohnuté řadě Z-V, Mohyly mají průměr kolem 5.;.6m, výšku až lm , Většinou ne sou stopy staršího porušení, Nejvyšší mohyla v řadě byla čerstvě rozkopána/ odhadem nejpozději na podzim 1980/,
menší čerstvý zásah do vrcholu je patrný i v nejspodnější mohyle v řadě na západním okraji lesa. T, Hamberger získal dříve sběrem z prostoru mohyl keramiku /Údajně tuhovou s vlnicemi/, která se nedochovala.
s výjimkou jednoho vyhnutého okraje misky, U horní mohy ly jsme vyzvedli střep s obsahem slídy a ostřiva,
ULOŽ : AÚ ČSAV exp, Plzeň , př .č . P 55/81- 1, -2, UT: Z č j. 335/81 Plz,
A. Beneš
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66. DOLNi'JlŘETťN, okr. Most
1961 - KULT: Středověk. LOTC: )Zsousedstvťjádraobce. OTCOL: Pr0zkumobce6.5 . 1981 , NÁLEZ1
Při r e kognoskaci terénní situace na dolnojiřetínském k .Ú. byly v pásmu probíhajícím prakticky podél celé•
ho Jádra zjištěny ke ramické zlomky /2. pol . 13 . • 14. stol./, ulofené ve vrstvě s vysokým podí1@rn-..organic•
kých makrozbytků ; vrstva ležela v okrajové zÓně lComořanskéhojezera, ULOŽ : AÚČSAVexp . Most, č.př.
16/61-21. LIT: Hlášení čj. TJ0/81.

J. Kl ápště

69. DOLN(KNĚŽEKLADY, o. Štipoklasy, okr. České Budějovic~
1981 - KULT : Středověk. LOK : ZM 22-423 Týnn, Vlt., 16mm od V, 25mm od J s.č. OKOL: Prtl•
zkum, sběr a pamá tkový zákrok pfed Úpravou hráze rybníka 17 , U, a 5,lll,1981. NÁLEZ: Keramické zlomky z tvrziště. ULOŽ: JČ MČ eskéBudějovice . LlT: Hlášen{ čj. 123/81 Plze.:i . KOMENTA§. : Nálezy a do•
zor nad terénními Úpravami předán JČM České Budějovice .
P, Braun

70. DOLSKO, o.

Nahořany,

okr. Náchod

1900-1981 • KULT: D. římská, střední d. hradištní. LOK: Poloha "Choboty", parc , č. 115/ 1 • 3.
OlCOL: Pr(izkum Boček, Vokolek . NÁLEZ: Střepy ze sídliště . ULOŽ: M Hradec Králové, př. č. 7/81, 121/
81.

J. Sigl

- V. Vokolek

71. DOLY, o. Bor, okr. Tachov
1981 • KULT: Středověk, ZSO. LOK: Zadní část hospodářského staven( dvora; ZM 550mm od V
a 348mm od J s.č. OKOL: Povrchový sběr. NÁLEZ: Dvůr zvaný Lukavice /Lukavce, Lukavec/, stojí Údajně v místech ZSO s tvrz( zmt.:i'ované r. 1452 a v 16 . stol. již pusté. Povrchovým sběrem ze zásypu kleneb hospodářské části pustnoudho dvora byly získány střepy nádobkových kachlťl s p ravcruhlým l kruhovým
Ústím, na jejichž dnech i stěnách jsou patrné stopy obtáčen(. Materiál ostřen hrubým křemičitým pískem
/obr. 1:4-8/. Okraje nádob mají většinou ovalený okraj, někdypodříznutý čisvislehraněný /obr. 1:9-12/,
Tažená ucha mají běžné profily /obr. 1: 13, 14/. Keramické zlomky jsou převHněvypálenyv oxidačním prostředí. Vysoká koncentrace střepového materiálClvpťlděužité k zásypu potvrzuje bývalé středověké osídl~ní v nejbližším okolí dnešního dvora, zlomky kachlu a strategicky poměrně příhodná poloha i opevněné panské sídlo . Neporušený terén "tvrziště" je možno předpokládat západně od místa nálezu /vtz obr, 1 • náčrt
situace dvoru Lukavice, místo nálezu označeno x/; Střepovýmateriál můžeme datovat do přelomu 14. a 15.
stol., čemuž neodporují ani archívní prameny. ULOŽ: U autora. LIT: A. Sedláček: Hrady, zámky a tvrze

X111, Praha 1905, 107.
Z. Proc ház ka

72. DOMAŽLICE , okr. Domažlice
1980-1981 • K ULT: Středověk. LUl{: Jihozápadní část Hořejšího předměstí v prostoru ohranlčen~m
na severu ul. ČSLA, západně ulicí E, Krásnohorské, jižní hranici tvořil tok Zubřiny, na východě blokem
stojících domů /posledním zbořeným domem byl dCun čp. 22 ul. ČSLA/. OKOL: Záchranné výkopové akc e
v prostoru staveniště, NÁLEZ: Výstavba školního areálu na Hořejším předměstí si vynutila po nal ez en í prv•
ních zlomků s tředověké keramiky rychlý záchrannývýzkum, který provedli po dohodě s AÚ ČSAV a XS S PPOP
v Plzni externí spoluprac ovníci muzea C hodskavDomažlidc h. Rozsáhlými zemními prac emi byly 7a c hyceny
a při výzkumu zaměřeny pozůs tatky osmi hrnčířských ped z 15. stol. a střepiště hrnč ířský.;!, <líle n' pra•
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,

cujk{ch ve 14. stol . ,

vyplnčná

mnol stv(m keramic kých zlomkCi. Z mladšího obdob( se jednalo

hlavně

o re-

llkty sklepů, zasypanýc h materiálem ze 17 . a 18. století. Objevena, byla l studna, kterll nemohla být z tech•
nlckýc h dúvodú vybrána. Plocha staveniště zabrala parcely a stavby 23 předměstských domi1 a bylo na ní
nalezeno 24 samos tatných archeologlc kých objektCi, O záchranné akci bude během roku 1983 vydána muzeem
v Domažlidch podrobněj ší nálezová zpráva, Část nálezCi je umístěna v expozici domažlickéhornuzea, pře
vážně Je však jlž soubor převezen do AÚ ČSAV v Plzni. ULOŽ: Zčásti v expozici muzea Chodska v Domdl!dch, převážné množství materlálu převezeno do .AÚ ČSAV v Plzni. KOMENTÁŘ: Jde o první rozsáhlejší
soubor keramiky / 14. - 19. stol./ nalezený v Domažlicích a převážně vyrobený domažlickými hrnčíři, po kte•
rých se zachovaly i zbytky s taveb hrnčířských pec(.
Z. Procházka

73. DOMAŽLICE hrad, okr. Domažllce
1980 - KULT: Středověk. LOK: Chodský hrad. OKOL: Zaháj ení povrc hového pri1zkumu a rekognoskace objektu pro Jeho zaměřen{ a interpretaci. Říjen - llstopad 1980. NÁLEZ: Městský hrad dnes v ne•
výraz né, arc hitektonlcky nepříliš hodnotné podobě, kterll je výsledkem přestavby koncem 18. století a mladších zásahi1. Objekt je využit pro potřeby muzea, většina jeho prostor v přízemí Jako depozitáře. Již před
zhodnocení formou povrchového pri1zkumu umožnilo vyslovit předpoklad, že se podaří identifikovat

běžné

alespo~ některé původní konstrukce. LIT: Z čj . 6717 /80 . KOMENTÁŘ: Vlastní prllce se konaly roku 1961.

1961 - KULT :

Středověk.

LOK: Chodský hrad. OKOL:

Dokončen{ zaměřován{

a povrc hového

prů

zkumu lokality 10. - 11.11.1981. NÁLEZ: Přesné zaměření umožnilo povrchový stavebně-historický pri1zkum Chodského hradu v Domažlidch, za loženého ve 13. století, z.pustlého a radikálně změněného přestav
bami 16. století a mladšími. Prokazat~lnými Ustmi raně gotické dispozice jsou obvodové zdi a štíhlá okrouhlá nllrožn( věž. Pozi1statky další nárožní věže snad indikuje nápadné zesílení zdiva. S předbaroknťm stářím
tze zjevně počítat i u některýc h vnitřních zdí. S největší pravděpodobností se jednll o variantu kastelu tzv.
italského typu, modifikovanou situováním v nároží města. Právě z tohoto důvodu hrají Domažlice nezastupitelnou Jlohu v poznání geneze tohoto závažného hradního typu 13. století. UT: Z čj. 5055/61.
T. Durdík

74. DOUBEK, okr. Praha-východ
1980- KULT: Neolit. LOK : Bez Jdaji1;nalezlučitel Klán r.1923, muzeu daroval K . Soldát, poručík v ,v., Blatná, Riegrova č . 572. OKOL: Bez nálezových okolností, registrace 1980. NÁLEZ: Menší kopytovitý klín s tělem vysokého pri1řezu, materiál šedozelené barvy /břidlice ? /, d . 112, prÍlměr těla 35/20
mm. ULOŽ : M Blatnll, přír. č . 1132/56. LIT: Nepublikováno.

J. Michálek
75, DOUBRAVČICE, okr . Kolín
1980-1961- KULT: Knovízská, halštatská, hradištní. LOK: Staré /Pusté/ Zámky. OKOL: Zá c hranné akce. NÁLEZ: Na předhradí slovans. a pozdně halštatského hradiště jsme pokr,,ac'oval1 v registraci nález(l, ponějvke zlomktl kera~iky z1skané pod kořeny vyvrácených stromů a z výkOJ>Íl iamek nrovýsadbu stromktl. Učiněné poznatky rozšiřuj{ a zpřes~ují dosavadní v~domosti o hustou sídlištních okrskfi na pi'edhradíc h.
ULOŽ: Za'tťm A~ ČSAV.

J. Kudrnáč
76 , DOUBRAVICE, o. Nečtiny, okr . Plzeň-sever
1961. KULT: Neolit, výšinné sídliště. LOK: Doubravický vrch, kÓta 660m, ppč. 6 63; ZM 11-42
26

M11n č tín, 102mm od S 11 224mm od J s,č , OKOL : Průzkum ZČM 18.4 . 1981. NÁLEZ: Trachybazaltovývýlev
typu st olové hory se dvčma vrc holy, délky cu 1200mašťřky cc 11 200m; na západě obtékán Krašovským potokem, n11 severu Pstruhovým potokem.a 011 Jihu Starým potokem , Ve vývr11tec h 11 v sondě lx lm nalezeny
zlomky m11zanice II ke r amiky. ULOŽ: ZČM Plzeň, přÍť ,Č, 4/81.

D, Soukupová - Baštová

77 . DRAŽEŇ, o, Hvozd, okr, Plzeň-sever
1980 - KU LT: Eneolitťvýšinné sídliště. LOK : DvůrOsoJno ppč. 503/9; skalka nad silnicí Pláně Hvozd; ZM 11- 42 M11nětín 59mm od V a 164mm od J s.č. OKOL .: Průzkum ZČM 11,10,1980,NÁLEZ: Najilním sv11hu pololena sonda lx 1,5m, ve které nalezenyzlomkymazanice a 56 zlomkl'l keramiky. ULOŽ: ZČM
Plzeň, přír , č . 9/80, LIT: V. Štefanová-Šaldová, BZO 1972, Praha 1975, 39,
D. Soukupová - Baštová

78, DRUNČE, okr. Jindřichův Hradec
1980-1981 a/ KULT: Slovanská, LOK: Lesnítra{"V koutech" - "Vaňurů les", 680m SZ od kří!ku
na západním okraji obce, ppč. 308/1-3, 315/2 a stavební parcela 43, OlCOL1 Sběr Fr, Skl'lpvz Drunče čp ,
40, předáno 14. - 15 ,4, 1980, droveň vlastní prl'lzkum. Dal š{ / slovanskou ? / keramiku z ppč. 315/2 předal
jmenovaný 4.11.1981 . NÁLEZ: NtiÍezové soustředěn{ č, 19 a 20, z rozrušených mohyl, keramika, Ntilez
198lpr11covně označen "u jalovce"- "u pomníku", ULOŽ: KÓ ČSAV exp , Plzeň, př.č. P 47/00-1, -2,
P 69/81. LIT: Z č j, 625/80 Plzeň, 999/81 Plzeň,
b/ KULT: Středověk, LOK: Na polích u čp, 40 směrem ke vsi na čp, 11; ppč, 315/1,
320/1. dp 334/1, 320/2 a 614/2 v pásu širokém cca 100m, OKOL: Sběr Fr , Skůpy, Drunče čp. 40, Pře
dtino 4.11.1981. NÁLEZ: Keramika, ULOŽ: Al°l ČSAVexp. Plzeň, př.č. P 68/81. LIT: Z čj, 999/81 Plzen,
y

A. Beneš

79, DŘETOVIC E, okr, Kladno
1980 - KULT: Laténská, LOK: Severozáp, odobce, ZM 12 - 23 Kladno, 82mm od S a 185mm od V
s , č. OKOL: Zác hranný výzkum při výstavbě silnice l/7, NÁLEZ: Pokračování ve výzkumu dvojitého pří
kopu , ULOŽ : AŮ ČSAV, LIT: Z čj, 7338/80 ,
V, Mouc ha

80, DŘfTEŇ, okr, České Budějovice
1981 - 11/ KULT: Raný středověk , LOK : Pole mezi dvěma lesíky, ZM 22-441 Purkarec , 6 mm od Z ,
109 mm od J s ,č, OKOL: Průzkum a sběr na připravované stavbě vlečky pro JETE Temelín 6, V, 1981. NÁLEZ: Keramické zlomky, ULOŽ: AŮ ČSAV exp. Plzeň, č,př, P 59/81. LIT: Hlášení čj. 999 /81 Plzeň.
b/ KULT: Raný středověk ? LOK: Pole SV od silnice Strachonice - Nákří, ZM 22-432 Vod108mm od J s,č. OKOL: Průzkum a sběr na připravované stavbě vlečky pro JETE Temelín 6,V,1981. "NÁL EZ : Ker amické zlomky, ULOŽ : A"Ó ČSAVexp, Plzeň, č ,př. P 60/81. LIT: Hlášení čj,
999/81 Plzeň,

ňany 1 4mm

od

v.

P. Braun
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81. DUH ENEC , o. Dívčic e, okr. České Budějovice
1980 - KULT: Pravěk, středověk. LOK: Na borkách, ZM 22-432 Vod.,;any, 22mm od I a 120mm
od V s . č ., as i 0,75 km JZ od os ady II jilně od ž elezniční trati Dívčice - Netolice, OKOL: PrClzkum a sběr
v rámc i průz kumu stavebního areálu JETE Malovice 4. lV, 1980 společně s J, Caletkou z Češnóvk, NÁLEZ:
Ve sv11hové č á s ti táhlého návr š í v nadm , výšce asi 408m se jevila načernalll skvrna vornlcl, V jejím okolí
nevýr11zná pravěká II s tředověká keramika, patrně sídlištního původu. ULOŽ: AÚ ČSAV exp, Plie.,;, č,př,
P 16/80, LIT: Hláše ní č j. 192/80 Plzeň.

I
I
I

A. Beneš - P, Braun

82 . DUBLOVICE, okr,

I

I

Příbram

1980 - a/ KULT: Ml. paleolit, pozdní d, halštatská, středověk. LOK: SV od obce; ZM 22-22 Sedlčany, 60mm od S, 60mm od Z s, č, OKOL: Sběr po orbě. NÁLEZ: Štípaná industrie, střepy, stru1ka

I

/středověk 13, stol./ . ULOŽ : AÚ ČSAV Prah11 a prac . Vlkov p. Oškobrhem,

I

b/ KULT: Knovízská. LOK: Pole

při

SV okraji rybníka Musik, ZM 22-22

Sedlčany,

40mm

od S, 55mm od Z s.č . OKOL: Sběr po orbě. NÁLEZ: Střepy, mazanice. ULOŽ : A'Ú ČSAV, prac, Vlkov
p, Oškobrhem,

P, Břic há ček

I
I
I

FALŠTEJN hrad viz POLONČANY, o, Okrouhlé Hradiště, okr , Tachov

I
FRUMŠTEJN hrad viz HUNČICE, okr, Plzeň-sever

I

I

83, FRYMBURK, okr. Český Krumlov
1981 - KULT:

Středověk .

LOK: Objekt se nacMzel na písčité plá!l, vytvořené poklesem vody, v th•

né blízkosti c hatové kolonie, asi 1S00m

západně

od

přístaviště

Frymburk,

č, p,

Bfr//1. OKOL: Záchranný

výzkum. NÁLEZ: Sídlištní jáma, černá výpli obsahovala četné zlomkykeramiky /zejména zásobnic/ a uhlí ky. ULOŽ: JČM Č. Budějovice, i,č, 14 901 - 14 940. UT: P. Zavřel, Výběr 1982, 27 - 28,
P,

I

I

Zavřel

I
84.

HABŘ(, o , Lipí, okr, České Budějovice

1981 - KULT: Raný a pozdní středověk, LOK: Č,p, 1 v osadě; ZM 32-221 č. Budějovice, 9mmod
Z, 56mm od J s, č, OKOL: Sběr z vrstvy porušené při výkopu Jámy pro septik provedl J. Caletka z Češno
vic dne 12,6.1979, Předáno 14, 1. 1981. NÁLEZ: Keramika,-mazanice, kosti, roh, dřevo, ULOŽ: AÚ ČSAV
exp, Plze;;', př.č, P 6/81. UT: Z čj. 999/81 Plzei, KOMENTÁŘ: Zárovei předána recentní keramika nález při demolici staré pec e uvnitř stavení č.p. 1 /J. Caletkovi daroval M, Vlá šek 24 ,10,1978/ - př. č. P
7/81.

A, Beneš -

J, Caletka

I
I

I

I

I
HARTENŠTEJN hrad viz BOCHOV, okr, Karlovy Vary

I

I
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85. HAVLOVICE, hrad Vl7.MBUFI<, ..-,kr. Trutnov

1980- KULT: Středověk . LOK: l-l red Vizmburk. OKOL: Systemt>.tlcký výzkum. NÁLHZ: V roce
1980, v p ri1bč hu deváté etapy výzkumu, b_\•lo dokončenood l•al eníobjektuhradníkuchyně, situovaného na severním obvodu

vnitřního

h radu. Tento ohJckt ,.;e

č t yřbokým půdorysem

o

rozměrech

S, 7 x 4, 7 m, byl vyme-

zen na západní s tran ě pláštěm válcové věže , na s traně východní nádvorní obvodovou zdí severovýchodního
obje ktu. Jeho severní stěnu tvořila obvodová 7.eJ hradu o jeho jižní stěna vytváře la čelo kuchyně směrem
do nádvoří v š íři zdiva 120cm. Nárožní p1líř f' v SV a SZ rohu místnosti byly přisazené k severní obvodové
zdi a nesly klenební pa!'.ly široké 60cm, z nich ž zfistal :1- uchovány pas severní a východní, zatímco pas západní byl

zjištěn

pouze v

nábčhu.

na protile hlé st roně zakotveny do
s lu šnými

stěnami

bě kuchyně. Jeho

ný z

šíři

tor10

130cm.

okenní otvor, z
vedl z

kuchyně

tělesa

zdi nádvorní fronty. Uvedené tři klenební pasy

s lepé arkády a byly nosnou kons t rukcí osmibokého komína-kouřovodu,

nádvoří dveřním

fronty v

Podle nálezové sit'Jnce lz e konstatovat, že pasy západní a výc hodní byly
spolu s

otevřeného

pří•

v klen-

zůsta lo v nejspodnější Úrovni zčásti uchováno. Prostor kuchyně byl pwodně přístup

otvorem, jehož práh s náznakem
Vý chodně

něhož zůs talo

od

dveřního

ostění zůstal

otvoru by l v e

uc hováno pouze východní

patrn ě

k ulože ní kahanu . Jeden

ostění

zůstal

u c hován na západní

stěně ku chyně směrem

do severní místnosti severovýchodní ho objektu.

výklenky, slou žící

tvořily

do

straně

nádvoří

s náznakem zakl<>nutí. Druhý
Vnitřní s t ěny ku c hyn ě měly

zachován v SZ nárožním

pilíř,,

nádvorní

prolomen velký
dveřní

dva

otvor

č tyřboké

druhý byl

zjištěn

v nádvorním zdivu u JV nároží. Podlahu kuc hyně tvořila kamenná drt prolitá maltou. Na podldť byl v ose

místnosti situován

přisazen{m

k severní

stěnč

krb s

otevřeným ohništěm,

s kamennou obvodovou konstruk-

cí o ro.z mě rec h 2 x 2,2 m, jehož horní obvod byl vyložen velkými opracovanými bloky pískovce. Spodnívýpl;

krbu byla hlinitá, v hořejší Úrovni silně vypálená , překrytá na povrchu šedou tvrdou škvárovitou krustou.
Výzkumem kuchyně bylo prokázáno, že objE·kt byl vybudován na místě starší kuc hyně v průběhu 1. poloviny

15. s toletí , tedy nedlouho před zánikem hradu. Z původní hradní kuchyně zfistala, kromě obvodovýc h stěn
na západní , sev erní a východní s tran ě , ud1ována podlaha, vy ložená dClem pískovcovými deskami, dílem valouny, z ji štěná 20c m pod povrchem mladšího podlaží a kromě ní bylo pod kon s trukcí krbu zachyceno místo
p6vodního ohn iště . Konstrukce komína s nárožními pilíři a nosnými _pasy, celá nádvorní fronta s výjimkou
spodní čás ti zdiva i konstrukce krbu jsou dílem pozděj ší výstavby . Kromě objektu kuchyně pokračoval výzkum v roce 1980 odkrýváním severní části západn ího objektu al k místu je ho styku s věží. Na rozdíl od
střední a jižní části tohoto objektu, jehož obvodové zdivo zůstalo pod destrukční sutC uchováno d do výšky
1.patra, tj. cca 4 m, byla čás t severní výrazně s n ížena, nepoc hybně destrukcí způsobenou pádem zdiva vě 
~e a j ej'{ vnější obvodové zdivo zůstalo zachováno do vý š ky 2,Sm, zatímco nádvorní obvodové zdivo bylo
zachyceno pouze do výš ky 70cm. V jeho tělese byl zjištěn dveřní otvor s dochovanou spodní částí ostění
i s dochovaným stup;ovitým prahe m. Výpl.;' této části západního objektu tvořila pod mocnou vrstvou destrukční suti hlinitokamenitá, místy; jílovitá vrstva červenavého zbarvení, která obsahovala četné kusy spá le ného dřeva a dokládala tak požár hradu v roce 1447, jehož s t opy byl y patrné I na zdivu. Pod vrstvou poUru
ležela v Úrovni podlaží vrstva kamenné d rti s jílovitou příměsí, která překrývala zvětralé skalní podloU.
Bylo zjištěno, že severní závěr západního objektu tvořil původně pláštválcové vě že a že tedy byl tento objekt na svém s everním Úsek-u ukončen při západní stěně výrazně protaženým, zužujícím se výběžkem. P o
dokonče_ní výzkumu v západním objektu bylo možno konstatovat; že jehÓ střední II severní čá st zaujímal v Úrovni přízemí jediný pr o s tor s rozměry nepravidelného půdorysu 11/15 x 3m, přístupný z nádvoří dvěma
dveřními otvor,y a osvětlený patrně dvěma štěrbinovými okny, z nichž jedno zůstalo zachováno v pwodní
podobě . Podle určitých poznatků l ze vys lovit předpoklad, že severní č ást západního objektu byla v Úrovni
1. patra komunikačně spojena s odpovídajícím prostorem ve věži. Nasvědčuj e tom'! fragment ostění nebo řím 
sy s reliefním zoomorfním dekorem, nalezený v destruovaném plášti věže. Třetím místem výzkumu v roce
1980 byl objekt severovýchodní, situovaný v severovýchodním nároží vni třního hradu. Po skrývce moc ného
souvrství destrukční suti bylo zjištěno, že tento objekt, přístupný na ji žní s traně portálkem z nádvoří a na
severní straně dveřním otvorem z kuchyně, byl uvnitř rozdělen příčkou Z-V do dvou míst ností. Již ní mís t nost , přístupná výše zmíněným portálkem a osvětlená z nádvoří štěrbinovým okénkem, měla pravidelný ob Mlný pMorys s rozměry 6 x Srn. Východní stěna místnosti , kterou tvořila obvodová zeJ hradu, byla prolomena velkým větracím , půkruhově zaklenutým oknem. Podlaží této místnosti leže lo, podobně jako pod laží
v severní místnosti sousedního paiác-e, v Úrovni 100-120 cm pod Úrovní nádvoř( i dveřního prahu a bylo pů
v_odně přístupné po dřevěnýc h stupních, spočívajících na kamenné s ub strukci. Pod la ží překrývala 40-ťOcm
29
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mocná vrstv a hli111tokamenltá, se stol'ami pož.áru, obsahujídvelké množství z.v(ředc h kostí a Úlomků nádob,
Doklady vnitřního vybavení v té to mís tnos ti nal eze ny nebyly. Lz.e proto soudit, le tato místnost neměla obytnou funk c i. Dal!Hm objektem výzkumu v roce 1980 byl parkánový ochoz., jednak na výc hodní, jednak na západní straně vnitřního hradu, Výzkumem bylo zjl š t ěno , že ochoz , vymezený na vněj ší straně parkánovou zdí,
na vnitřn í s t ranč pak obv odovou zdí hradu, široký na severní straně 8m, se po obou stranách směrem k jihu z.ufoval na pouhé J m, Pod d es truk č ní sutí bylo nalezeno velké množství architektonlckých fragmentů z pÍl·
vodní I pozdější výstavby hradu, LIT: Devátá etapa archeologického výzkumu hradu Vizmburku , k.o. Hav-

I

I
I
I

lovice, o. Trutnov v r oc1..• 1980, Z pravodaj KMVt Vlll 1, 1981, 28-32.

I
I

1981 - NÁLEZ: V roce 1981 pokrač oval výz.kum hradu Vizmburku především v severovýchodním objektu, v jeho ji žní I severní místnosti, na parkánovém oc hoz.u, zvláště na Jeho SZ Úseku a na závěr byla zahájena skrývka nejspodnější vrstvy na výc hodní polovině plochy nádvoří. V jižní místnosti severovýchodního
objektu, která byla plochostropá a m ěl a zahloubené podla!í, byl v této etapě výzkum dokončen. Pod spodní
hllnitokam e nitou nálezov ou vr s tvou bylo na celé ploše zac hyceno pevné podlaží, tvořené zvětralým skalním
podložím, Stopy dlažby nebo dřevěné podlahy zji š těny nebyly. Ve východní stěně místnosti bylo z.cela odhaleno půlkruhově zakle nut é v ě trací okno se š paletou dovnltř široce otevřenou a s parapete m směrem v zhůru
zešikmeným, jehož roz.měry byly v. 2,2 x š. 65 c m. Hloubka otvoru odpovídala šířce obvodového zdiva 2,Sm.
Vnit řní příč ka, oddě lující tuto mí s tn ost od místnosti severní, byla zachována do výšky 2,Sm od Úrovne pod.Id(. Její původní vý ška s ahající do 1. patra, s topově patrná na vnitřním Hel východní obvodové zdi , byla zce-

I

I
I
I

la destruována. Vnější obvodové zdivo severovýc hodního objektu i jižní zdivo , oddělující tento objekt od paláce, zůs talo uc hová no do výšky 6-7 m, t .j , do výšky 1. patra , Severn{ místnost severovýc hodní~o objektu,
vypl.;'ující vnitřní nároží hr adu, měla vzhledem k jeho vnějšímu zkosení nepravidelný púdorys o rozměrech 6, 5
x 8m. Komunika č ně byla spoje na s ku chyn í dveřním otvorem a osvětlena byla z nádvoří štěrbinovým okénkem,
jehož ostění zůsta lo zachováno jen ve zbytku spodní části. Podlaží této místnosti bylo vzhledem k dveřnímu
prahu rovněž sníženo o cca 100 c m, avšak vzhledem ke zvýšené Úrovni podlaží kuchyně v její první i druhé
stavební fázi, nedosahovalo hloubky Úrovně v sousední jižní místnosti, Pod destrukčním souvrstvím o prům.

I

mocnosti 6m byl zac hycen povrc h hltnitokamemté, místy silně jflovité nálezové vrstvy obsahující množství
kusl'.t spálené ho dřeva a četné Úlomky nádob, vesměs kuc hy;ského charakteru, Kromě hliněných nádob byly

I

I
I

v této místnosti nal ézá ny če tné fragmenty nádob měděných, což bylo vzhledem k celkové nálezové situaci na
lokalit ě pro tuto mí s tnost zce la typické. Tento kvantitativně i kvalitativně mimořádný charakter nález Cl v severní místnosti objektu SV lze vysv ě tlit nejspíše sousedstvím hradní kuchyně, s níž byla bezpros tředně spojena, Výzkum na parká novém ochozu byl v roce 1981 soustředěn především na postupné uvob:;ování destruksuti na vnějším obvodu v ěže v SZ nároží. Zde se podařilo v samém rohu parkánového ochozu zachytit obdélný objekt s kamennou konst r ukcí o rozsahu 3 x 1,8m v podobě obdélné šachty otevřené k severu, tj .
do hradního příkopu. Zdivo tohoto objektu se zahloube!lým podlažím bylo připlentováno ke stěnám jámy, vy-

I

I

ční

hloubené ve skalním podloH. Situace tohoto objektu v blízkosti věže a drovei na nároží parkánového ochozu i jeho orientace směrem k severu k dosud nezkoumané výspě na temeni vnějšího hradního opevnění umož~ují vyslovit předpoklad, že byl vybudován a sloužil jako substrukce a jako součást přemostění příkopu, komunikace, která spojovala ochoz vnitřního hradu s předpokládaným strážním objektem na severozápadním
obvodu vněj š ího hradního opevnění. Na závěr výzkumu v roce 1981 byla provedena skrývka nejspodnější vrstvy překrývající dla žbu nádvoř(, která byla z provozních dm:odi'l dosud ponec hána v původním uložení. Při
skrývce bylo zjištěno, že dlažba výc hodní ploc hy nádvoří má mírný sklon jednak směrem ke středu nádvorní
plochy, jednak poněkud výraznější sklon směrem k jihu, což lze vysvětlit záměrem přirozeného odv~nění
celého nádvoří. Dlažba z valounl'.t zůstala na vět šině plochyuchovánavpůvodn( podoběavé velmi dobrém s tavu, pouze před nádvorní fro!)tou jižního křídla paláce byla porušena, Před portálem do zvýšeného podlaží
síně v jižním objektu paláce byla zjištěny v Úrovni dlažby nádvoří stopy substrukce původního schodiště. LIT:
Desátá etapa výzkumu hradu Vi zmburku, Z pravodaj KMVČ IX 1, 1982 40-44.
A. Hejna

I

I
I

I
I

I
I

I
I

HELFENBURK hrad viz RAŠOVICE, o. Kalovice, okr. Litoměřice

JO

I

I
I

I
I

86, HEŘMAŇ, okr, Písek
1981 - KULT : Pravě k a ž středovčk - viz lok, 1, 1- Vili. LOK: Vlz lokality 1, l - Vlll,OKOL:
Průz kumy a sbě ry autora28 ,3 „ 25. 8 „ 27.9. a 23 , 10 . 1981. NÁLEZ : Lokalita 1: 1900mseverně od kostela v obci, 200 - 300m JV od že l. mostu př es Blanici , nadm, v, 370m, svah těsně nad pravým břehem řeky.
Pravěk, střední doba hr adišt ní, středov ě k / 13. stol . /, sídliště; zlomky keramiky , lnv , č . A 1407 a - c, Lokalita 1: 600m 52 od kos t e la v obci, ppč . 392/2 . Mladý paleolit, sběr /cf, BZO 4, 1966, 58/; raný stře
dov ěk, sídli ště; z lomky keramiky, lnv , č. A 1408. Lokalita II: cca 200 - 350m SZ a! západně od kostela
v obci, na mírném východním svahu návr š í, nadm. v, 400 - 410m; ppč, 329/1. Mezolit, štípaná industrie;
pozdní doba hal š tatská až laténská , sídlišt ě , zlomky keramiky; raný středověk / 13 . stol,/, sídliště, z lomky tuhové keramiky , lnv, č, A 1409 - 1410 . Lokalita Ill : cca 950 - 1000m jifoě od kostela v obci, v trati
"Na sedle", východně od k~ty 445m, nadm. v. 440m, ppč, 678. Starší doba bronzová, sídliště; zlomky keramiky. lnv . č . A 1411. Lokalita IV : asi 250 m severně od Benešovského mlýna, 1600m SV od kostela v obci, na návrší v nadm . v , 380m nad pravým břehem Blanice, Starší doba bronzová, sídliště; domky keramiky, lnv, č. A 1412. Lokalita V: Návr ší Baba, cca 1400mvýchodněodkostelavobci;výrazná poloha v nivě Blanice, nadm , v. J82m, ppč . 763/1 , 774/2. Starší až střední doba bronzová: porušený sídliš tní objekt
č. 1/81 na již, okraji pískovny; ve výplni objektu d, 0,95 a hl. 0,25m keramika a mazanice /zác hranná
akce 25.8,/; střední ct.:>ba hradištní, sídliště ; z lomky keramiky, lnv , č . A 1413 - 1415. /Další sběry z doby hradi š tní v M Pís ek a M Protivín/. Lokalita VI: Sedlo návrší jižně od Benešovského mlýna, nadm , v,
kolem 400m, c ca 1500m VSV od kostela v obci, ppč. 774. Starší doba bronzová ad, hradištní, sídliště;
zlomky keramiky . Inv, č . A 1416 - 1417, Lokalita VU: cca 1.500m SZ od kostela v obci. Mezolit, ojedině
lý nález štípané industrie, Lokalit a Vlll: Návrší na JV okraji obce, asi JOO - 600m VJV od kostela v obci.
Pravěk, sídliště: zlomky keramiky. lnv, č . A 1418, ULOŽ: M Strakonice, UT: Nepublikováno, KOMENTÁŘ: Průzkumy a sběry prováděny v rámc i system, průzkumu povodí Blanice.

J, Michálek
~ . HLAVATlC E, o , S edlec, okr. České Budějovice
1980 - KULT: Raný středověk, LOK: Západní okraj osady; Z M 22-434, Netolice, 204 mm oa v,
170mm od S s, č , OKOL: Sběr J, Cal etky z Češnovic, předáno 19.12.1979 a 11.9.1980. NÁLEZ: Keramba
a zlomky žel eza získané sběrem na poli v těsné blízkosti zahrady p. Horejše, Uhlíky a kosti skartovány.
ULOŽ: A'Ó ČSAV exp. Plzeň, př, č , P 2/80. LIT: Z čj, 625/80 exp. Plzeň,
A. Bene š
1981 - KULT: Raný středověk, LOK: Polní tra{"Pod hláskou " SZ od osady; ZM 22-434 Netolic e ,
226mm od V, 146 mm od S s , č . OKOL: Sběr J, Caletky 11.9.1980, předáno 14.1.1981. NÁLEZ: Keramika,
ULOŽ: A'Ó ČSAV exp. Plzeň, př, č , P 3/81. UT: Z čj. 999 /81 Plzeň.
A, Beneš -

J, Caletka

88. HL(ZOV, o . Nové dvory, okr. Kutná Hora
1981 - KULT: a/ k. nálevkovitýc h pohárů, d, římská; b / neolit, ml. d, bronzová; c/ pravěk, LOK:
a/ ZM 13-32 Kolín, 26mm od V, 148mm od S s,č.; b/ ZM 13-32 Kolín, 27mm

oa V,

144mm od S s.č .; ..- /

ZM 13-32 Kolín, 26111m od V, 140mm od S s.č. OKOL: a, b, c/ sběr 9.4.1981 v rámci povrc hového prí,zkumu povodí Beránky a Klejnárky. NÁLEZ: a/ keramika; b/ plochákopytovttásekerka , keramika; ,;/ aty pická keramika, ULOŽ: OM Kutná Hora, UT: NZ A'Ó čj. 5163/81.

1. Pavlů - J, Valentová - J. I~u lí

89. HODĚJOV, o, Hoslovice, okr . Strakonice
1980- KULT: Středověk,novověk, LOK: Nalezeno při kopání strouhy na louc e " Zliku py " , JV 0d

osady, sm ěrem k Němčicům, OKOL: Sbfr J. Mrázek , žák ZDŠ Katovice, bytem Hodějovčp,9, v červnu 1980,
NÁLEZ, 1 slepený df.bdn, 1 poklička, 2 velk~ zlomkydf.bánu a zlomek cedníku, ULOŽ1 M Strakonlce, lnv,
č, A 1061 - 1063, UT: Nepubllkovdno,

J, MtchtUek

90 , HODOV(Z, o, Hvozd, okr, Plz e~-sever
1980 - KULT : Neurč, pravěk , t,radUtě, L01C1 Poloha "Vyšehrad", ppč, 1796-9, 1811, 136, 138,
170; ZM 11-42 Manětín, 50 mm~ V a 85 mm od S s ,č, OlCOL: Pr6zkum ZČM na základě upozorněn{ P. • V.
Rožmberských , 11,10,1980. NÁLEZ: Hradiště na skalna~ vyvýšenině pflblllně čtvercového tvaru o hranl
40m, na severu a západě obtékané pNokem Chladni{ a Jeho pravobfe!n{m pfhokem od vsi Hodovíze. Na východní a Jif.ní straně zbytky kamenného, na severu a západě hliněného valu, V Jiln{ Ustl hradiště pololena
s onda l xl m, ve které nalezeny zlomky mazanice a atypické pravěké keramiky, ULOŽ1 ZČM Plate~, pi'ír.č.
10/80,

D, Soukupová - Baštová

91. HOLEŠICE, okr. Most
1981 - KULT: Středověk a! novověk. LOlC : Boční kaple místního kostela /obec jil zrušena/. OlCOL 1
Průzkum na základě hlášen{ o porušen{, dne 4.6.1981. NÁLEZ I Pod podlahou kaple skládka zetlelých lld-

ských kostí z více jedincú. Vzhledem k pokračujícím demoličním pracím nebylo mo!né v pr6zkumu
vat, Nález ohlášen KSPPOP. LIT: Hlášen( čj, 308/81 Most .

pokračo

Z. Smr!

92, HOLOHLAVY, okr, Hradec Králové
1980 - KULT: Lengyel ská. LOK : Pole

severně

od ki'i!ovatky silnice E 14 a silnice Holohla-ry - Smi-

řice, OKOL : Sběr Boček. NÁLEZ: Střep , ULOŽ : M Hradec lCrálové, pf.č, 90/81.

J. Sigl

93, HOLOVOUSY, okr,
1981 - KULT:
kumentace.

- V ••Vokolek

Jičín

Neurč ena, hradiště.

LOK: Obora I parc ,č, 426. OKOL: Pr6zkum a fotografická do-

J, Sigl

- V. Vokolek

94, HOLUBICE, okr. Praha-západ
1980 - KULT: Doba římská. LOK: "Kozákova zahrada" - č, kat . 89. OKOL: Systematický výzkum
oddělen{ prehistorie a protohistorie Národního muzea - HM . NÁLEZ: Výzkum roku 1980 měl za Úkol zjistit
předpokládaný okraj osídlené plochy ve směru k vodnímu zdroji, který le!el ui 30m na VSV odtud, Byly
položeny celkem dvě sondy ó celkové ploše 42 m2 • Zjištěno bylo nevelké množství poměrně malých objektú
/v ploše sondy 1/00 4 objekty , v ploše s ondy ll/00 1 objekt/ nepravidelného tvaru. N4l.ezy t keramlka, mazanice, V sondě 11/00 obsahoval objekt zlomky keramiky a mazanice. ULOŽ: NM Praha. LIT: BZO 1976- 1977,
str. 41, č. 108 , KOMENT ÁŘ: Zkou maná ploc ha Je zřejměUstfokrajovéhopásu sídliště; výzkum v pi'íštkh
letech bude přesunut dále do jeho vnitřní plochy,
1981 • NÁLE Z: V roce 1981 byla položena . sonda do plochy mezi sondou 1/79, 1/78 a 1/80 a ll/80.
Výzkum byl proveden na ploše 30 m2 , Prozkoumána byla č ást jámy • patrně výrobního objektu. Uvnitř ohjek32

tu 1,yla nalezena vymeze ná uhlíkovd

vrstvička,

provázená vypálenou ma zanicí, kterou lze Interpretovat ja-

ko ohniště, Krom toho na dně objektu ležela nevelká nahromadě lina nevypál ené mazanice. Nále zy: keramika, z ní nejdúle!ltějšť zlomek terra e ~ig illatoc / předbě!né určení: Rhelnzabern poslední čtvrtina 2 . stol./,
je hla bronzové spony /typ ne lze odhadnout/; z ornice zlomek provlncitllnť keramiky I zlomky černé les klé
mísovité nádoby, zdobené meandrem /zlomky, z výdutě nádoby /; čtlst kamenného b rousku; zlomky vypálené
I nevypálené mazanice . ULOŽ : NM Praha . LIT: BZ01976-1977, str . 41, č. 106. KOMENTÁŘ: Vzhledem
k povaze nálezú a k c harakte ru c elé polohy bude výdlUm pokro čovat.

V.

Sakař

95, HOLUBOV, okr. Český Krumlov
1961- a/ KULT: Laténská. LOK : ZM 32-214Křemle, 187mm od S, 60mm od V s .č. OXOL: Sběr
po orbě , NÁLEZ: Střepy. ULOŽ: At1 ČSAV prac. Vlkov p. Oškobrhem,
b/ KULT: Středověk. LOK: Východní okraj obce , ZM 32-214 Křemže, 176mm od J, 7mm od
V s.č. OXOL: Sběr po orbě. NÁLEZ: Střepy /13. stol. / . ULOŽ: At1 ČSAV prac. Vlkov p. vškobrhem.
KOMENTÁŘ: Po orbě patrna řado větších objektu /polozemnic/ ,
P.

Břicháček

HOMBERX hrad viz PŘÓCOSICE, okr, Rokycany

96 , HOLÝŠOV, okr. Domažlice
1960 - KULT: Pozdně halštatská, hradi ště. LOK: Vrch Trní - SSZ vrchol, kÓta 502 m, OKOL : Prů
zkum ZČM červen 1960, NÁLEZ: Na východním okraji hradiště pololena sonda 1,5 x 1 m, ve které nalezena keramika a zlomky mazanice, ULOŽ: M Plzeň, přír .č , 5/60 . UT: E . Čujanovtl-V . Štefanovtl, li ZO 1974,
49-50; A, Beneš - J, Justovtl, BZO 1975, Praha 1976, 26; J. Justová, PA LXX 1979 , 19J-4 ,
D, Soukupová - Baštová

97. HORN( BOUSOV, okr. Ml. Boleslav
1961 - KULT:

Pozdně

hradištní,

středověk,

LOK :

Středlntraviltlnuobce,

u jilní zdi domu č p . 25.

OKOL: Záchranný vý zkum ve výkopu kanalizace. NÁLEZ: Stratigrafie pozdně hradištního zahloubené ho objektu a středověké kulturní vrstvy ; keramika 13,- 15. stol,, mazanice , osteologickýmateriál . ULOŽ: M Sobotka /bude předáno po zpracování/, KOMENTÁŘ: Druhý nález z intraviltlnu obce /cf. BZO 1976- 7, 42 /.

J. Waldhauser

96, HORN( CHRÁŠ ŤANY, okr, Prachatice
1960 - KUL T: Neurčena, LOK: Pole pod Dubovým vrchem; ZM 32-212 Nová Ves, 70mm od 7. , 78mm
od S s .č. OKOL: Sběr J, Sýkory z Blovic po orbě, předáno22.4, 1960, NÁLEZ: Štípaná industrie. ULOŽ:
At1 ČSAV exp. Plzeň, př, č , P 23/60. UT: Z čj, 625/60 Plzeň.
A. Beneš

99, HORN( PĚNA, okr. Jindřt.chCxv Hradec
1961 - KULT: Neurčena, mohylovlt'* Útvary. LOK: Primátorský kopec, okolí kÓty 642 a pod kótou 633m, ZM 23-343 Číměř, 200-212 a 221-225mm od Z, 124-132mm od S s , č. OKOL: Prúzku m a re~is-

lťlt <:,' 1111.Jhylov 1Lý.:h obje ktu na zá kla<l č hl ášení J. Nová ka z C hlumč an 12 . lV .1981. NÁLEZ: Skupina asi 60

111-,h_vlov 1tý,· h ~1vari1 s kam~nným pló lí tčm, o prú mč ru 4-7 m a výšc e cca 20-80cm ; ve vzdálenosti 300 - S00m
<l11 Ir. i !lku ptna 40 - 50 mohylovitých Jtvarů s kamenným plá št ěm o průmčru 2-6 m a vý šce od 30do 150 c m. LIT:
lll óšcní o:' j . 222/81 Pl ze ň. KOM ENT ÁŘ: Al es poň u č ásti objektů nelze vylouč it, že s e jedná o skalní rozpad.
P. Braun

100. IIO R N ťPO L I::, ok r. Jindřic hův Hrad ec
1980 - KULT: Neurče no, mohyly? LOK: Maňhalky, ZM23-324Žirovnice, 104-117mm od V a 31•
4 1 mm od J s. č. ; cca 350 - 700 m JZ od š koly v Horním Poli. OKOL: Prů zkum společně s J. Nová kem z C hlumčan 23.V , 1980 . NÁLEZ: V nadmořské výšce nad675mzjištěnonaS0mohylovitých~tvarů, z nichž ve smrkovém l ese 20-40 let s tarém 10 mohyl s převážně hlinito- písčitým pláštěm s občasnými kameny / průměr 3 -5 m,
vý ška do 30-SOcm/, jedna z nich naru šena c estou. V borovém lese ast 80 let starém v řadě zhruba V-Z 1012 mohy l o průměru do 7 m a výšc e do 50cm /čá s t ečně narušené/, s velkými kame ny v konstrukci; 4! i 10
skalek o průměru 2-4m a výšc.e do40cm II dalších asi20mohylovitýchJtvarůspřevážněkamennoukonstruk
d , UT: llldšen( čj . 276 /80 Pl zeň.
P. Braun

101. HORŠOVSKÝ TÝN, okr. Domažlice
1980 - KULT:

Středov ě k,

LOK: Hor šovský Týn -

náměstí

Republiky, výkop kanalizace

směřující

kolmo na zámek . Nejvě t š í množs tví s t řepové ho materiálu pocházelo ze střední části výkopu. /Náčrt situace:
obr. 2/. OKOL: Sběr ve výkopu kanalizace , NÁL EZ : Při výkopu kanalizac e a základů pro novou opěrnou
zeJ / 1978/ byla s i 50 cm pod povrc hem naru šena výrazná vrstva spáleniště o síle 20cm / zřejmě pozůstatek
velkého požáru z r. 1547 /, která obsahovala mnolství zlomk6 kac hlů a střepů z nádob, Kachle měly geometrický ornament /obr. 2: 1, 2, 3/. A. Kondrysem byly z rekonstruovány i kac hle figurální, tyto měly výra znou
okrajovou lištu a poměrně mělký r e lief znázorňující poprsí mule v renesančním oblečení /obr . 2:4/, panovníka s ž ezlem /obr . 2:5/ a podle atributu klíče - zřejmě sv. Petra/obr. 3:6/. Kac hlebylypoměrně hrubě ostřené a n eglazované, vypále né do odstín ů okrové a červenookrové barvy . ULOŽ : V depozitáři M v Hor šovském Týně. UT: A. Kondrys, Záchranný výzkum středověké lokality - Zpravodaj "Z Chodské ho hradu",
listopad 1978, str. 28.
Z , Procházka

102. HORUSlCE , okr. Tábor
1980 - KULT: Pozdní hradištní až r aný

s tředověk,

středověk.

LOK: Pís kovna Vlkov 11 . OKOL:

Zác hranný výzkum a sběry v e vodní pískovně 16,Vll - 19 . Xll .1980. NÁLE Z : Keramik a, čás tižernov(1, dře
věné konstrukčn í součás ti. ULOŽ: AÚ ČSAV exp. Plzeň, č .•př . P 35/80. UT : Hlá šen{ č j . 426/80 Pl zeň.
A, Beneš - P. Braun

103. HOŘENEC, o , Libč eves, okr. Louny
1981 - KULT: Pozdně hradi š tn í. LOK: Jádro v s i. OKOL: Povrc hový průzkum jádra v si. NÁLE Z :
Na terasové m stupni vy bíhajícím nad potok směřující k JVV získán soubor pozdně hradi š tní ke ramiky / 1. lom -

ků/. ULOŽ : AÚ ČS AV exp . Mos t , č. př. 16/81 - 24. UT: Hlášení čj . 732/81.
J.

34

Kl ápště

104 . IIO~ENICE, o. f'c,l j ky , okr. Chomu tov
1980 - KULT: Prav~k blíže> 11-•urč en, hradi š tní. LOK: Pole SZ od v si, ZM 12-11 Žatec, 32 mm
od Z a 95mm oc.l S !L Č . OKOL: Povrc hový průzkum /J. Bubeník, D. Koutecký/. NÁLEZ: Atyt,lcké zlomky
pravčké a hrac.l1 š tní k(' ramik_v . l LOŽ: OM Chomutov, přír. č. 4/00.
E. Černd

105. HOŘENICE, o . Heřmani c e, okr. Náchod
1981 - a/ KULT: Neolit, la té nská, pozdní doba hradištní. LOJ<: a/ parc. č. 162, 172/1, 173, 1771
b/ parc , č. 178, 182; c / parc , č. 182. OKOL: Sběr Boček 1981. NÁLEZ:Střepy, št{panAlndustrle, ULOŽ1
M Hradec Králové, př. č . 184- 186/81, 9/81.

J. Sigl

- V, Vokolek

b/ KULT: Vypíchaná keramika, s le zskoplatěnlck1L LOJ< 1 Parc. č. 402/2, 414/1. OXOL1
Záchranný výzkum v průkopu vodovodu /Boče k, Vokolek/, NÁLEZ: Sídliště a Urový hrobvyt,íchané keramiky, Zaměřeny profi ly 14 objektů se !ltřepy, mazanicí, fel. struskou a zv{fedml kos.tmi. ULOŽ: M Hradec Králové, př.č. 98-108/81, 31/81 - 42/81.
V. Vokolek

106. HOŘINĚVES, okr. Hradec Králové
1981 - KULT: Slezskoplatěnlcká. LOK: Návrší "Hořiněvské lípy" . OKOL: Pr6zkum, NÁťliZ 1
Žárové pohřebiště je zcela zničeno starými pískovnami,

J,

Sigl - V, Vokolek

107, HOŘOVICE, okr. Beroun
1980 - KUL T: Středověk - novověk . LOK: Starý zámek, OKOL: "Úpravy terénu pro stavbu garll.-

U v areálu Starého zámku. NÁLEZ: V areálu tzv, Starého zámku - původního středověkého s{dla, dochovány v délce cca S0m zbytky opevněn{ - valu a příkopu. Bagrováním zničeno 25m valu, V pri1běhu demolice dokumentován profil - jedná se o val syt,aný z hrubého písku , hlíny a břidlice, Na profilu patrné spilené vrstvy. Zda b.Yl nasyt,án ve vťc·e fá zkh je nejisté, Příkop neporušen, V souvislosti s prllitkumem valu
předán arc heologický materiál, získaný při zemních pracích ve Starém dmku v předcházejťdc h letech, Keramika je datována od 13 , do 17, století. ULOŽ: OM Beroun, pracoviště Hořovic e, přír.č, 1-3/00.
V. Matou šek ·

108, HOSJ'Y, okr , České Budějovice
1981 - KULT: Pozdní paleolit /7 / ! mezolit, Únětická. a slovanská.. LOJC: Soutok Lužnice a Vlt11vy,
tra{ "Pod Novým Dvorem", ppč, 882/2 a sousední parcely. OXOL: Pl'edstihový výzkum v souvislo,tt s výstavbou ponořeného stupně Kořensko, součásti hydroenergetického komplexu pro d .sobování JETF. technologickou vodou. NÁLEZ: Ve střední části lokality o plošném rozsahu nejméně 2, 7 4 ha byla provedena skrývka nadloží na 15 arec h a souvislý plošný odkryvnaplošearú262, 263, 297, 298/1-2a sondá 7 v 11r<'c h 331/2
a 365/4. Zachycena bohatá kulturní vrstva ze staršídobybronzové /keramic ký, kamenný - 5t{paný i hl1,zený, bronzový a dal ší inventář/, Pozdně paleolitický /7/ horizont se nachází asi 150 cm pod • 111n:ibr,H1zovým, mezolit sekundárně v starobronzovém souvrství, slovanská keramika ojediněle . ULOŽ: A(1 ~~ S AV <'XP,

Plze;, př. č, P 33/81, 74-102/81. UT: Závěr, Z č j, 934/Plzei ,
A, Beneš

J:,

109, HRADČANY, okr, Nymburk
1979 - KULT: Eneolit. LOK1 Ndvršívýchodně od obce, ZM 13-14 Nymburk: 133mm od S, 74mm
od V s, č, OKOL: Sbě r po orbě. NÁL EZ : Střepy, kam. nástroj /sekera/, ULOŽ: AÚ ČSAV prac, Vlkov
p. O škobrhem.
P.

Břicháček

110. HRADEC KRÁLOV~, okr. Hradec Králové
1900 - a/ K UL T: Laténská. LOK: Plácky, parc. č. 1053/ 1. OKOL: Sběr Boček , NÁLEZ t Stfepy
ze sídliště, ULOŽ: M Hradec Krá lové, př. č . 12/00,

J, Sigl

- V, Vokolek

b/ KULT: Středověk. LOK : Duke lská ulice, před čp, 222, OKOL: Zác hranná akce KamenlcU, NÁLEZ: Střepový materiál, lidské kosti /13,stol./, ULOŽ: M Hradec Krillové, př. č. 43/00.
c / KUL T : Pozdní středověk až novověk, LOK: Před budovou muzea. OKOL: Sběr v prll•
kopu pro telekomunika ční kabel. NÁLEZ: Střepový materiál, železné předměty, ULOŽ I M Hradec Krillové, př,č, 40/00.

J. Sigl
1900-1981 a/ KULT: Středověk, LOK: Chel číc kéhoulke, prostorbudovanétržnice , OKOL: Prů
zkum, sběry /Hudeček, Tlc hý/, NÁLEZ: Sídlištní vrstva s četnými keramickými zlomky, železnými fragmenty, mazanicí a zvířecími ko stmi /sídli š tě , 13 , stol./. ULOŽ: M Hradec Králové, př,č. 44/00,

J, Sigl

- V, Vokolek

b/ KULT: S tředověk a ž novověk. LOK: Severní svah středověkého Jádra města, OKOL:
Sběry Boček. NÁLEZ: Střepy , ULOŽ: M Hradec Králové, př. č, 39/00, 31/82.

c/ KULT: Novověk, LOK: Moravské předměstí, 300mzlipadně od silnice Hradec Krtilové - Brno , jižně od potok1t, OKOL: Sběr Baudyš, průzkum Sigl, Vokolek. NÁLEZ: Železné a bronzové
předměty, struska, střepy, zlomky skla v sekundárním uložení. ULOŽ: M Hradec Králové, př, č, 68/82,

J. Sigl
111. HRÁDEK, o, Manětín, okr, Plzeň-sever
1900-1981 - KULT:

Pozdně

halštatská - starolaténskli. LOK: Na hrobích / U sedmi

záhonů/ .OKOL:

Pokračování a dokončení systematického výzkumu, NÁLEZ: Vr . 1900bylyna ploše západně od dosud skrytého pohřebiště zjištěny malé, pozdně hal štatské žárové hroby a objekty s uhlíkatou a šedou popelovitou
výplní /asi žároviště/ . Kromě toho byl geofyziká lně a sondážně ověřen průběh příkopu /hradby ? , c estÝ ?/
z r, 1979, Ukázalo se, že se jedná o středo- nebo novověký objekt /Úvoz/, dodate č ně zav ézený kameny, pocMzej{cími z hrobů, V r, 1981 bylo plošným odkryvem, provedenýmvýchodněod pohřebi š tě zjiš těno, že řll •
dy starolaténskýc h kostrových hrobů tvoří výc hodní hranici pohřebiště , Dále již zahloubené hro by nepokračují a malé žárové jámové hroby, které nelze vyloučit , mohly být, vzhledem k prudce se svažujícímu ter<!nu, splaveny a zničeny orbou ,
E. Soudská
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112 . IIRADlŠT Ě, o. Pís«:>k , okr . ťí s ek

z

1981 - KUL T: Mohylová stř. d. bron z . LOK: Ppč. 341/ 1 v trati Mezihoří , vlevo od polní c esty
do Putimi, 750m SVod soutoku Otavy s Blanicí, v nadm. v. 385m. OlCOL: Povrchový sběr ve

llradi 1'tě

vyorané kulturní vrstvě těsnč u ces ty 12.3.1966 a záchranný výzkum na trase budovaného plynovodu v říj 
nu 1981. NÁLE Z: Zlomky keramiky ze střední doby bronzové z t e nké kulturní vrstvy s{dllštního charakteru. ULOŽ: U autora. KOMENTÁŘ : Na témže místěnalezenyvletech1964-1968jednotlivéodštěpky a škrabadlo z pozdního paleolitu.

J.

FrčShlich

113. HUDLICE , okr, Beroun
1980 - KULT: Středověk - novověk. LOK: Na návsi, pod kostelem ZM 12-322 Hudlice , 49mm od
V a 8mm od J s . č . OKOL: Při hloube n{ fáklad ů pro stavbu mateřské školy. NÁLEZ: V tmavé kulturní vrstvě
překryté spálenou vrstvou nalezeno mno žs tví keramiky ze 16. - 17. století. Kulturní vrstva ohraničena ka mennou destrukcí - poz ůstatek domu? ULOŽ: OM Beroun, přír .č. 123/80.
V. Matoušek
1981- KULT: Knovízs ká, LOK: ZM 12-32Zdice;2mmod V s.č. a 194mm od S s.č.OXOL: Výstavba plynovodu Králúv Dvůr - Nižbor. NÁLEZ: Sídliště, keramika, ULOŽ: A'ÓČSAVexpedice:laVist.
KOMENTÁŘ: Nálezy předal J. Kopli, Hudlice, který také uktizal lokalitu .
V .Čtverák

114, HUMPOLEC hrad ORU'x, okr. Pelhřimov
1981 - KULT: Středověk, LOK: Zřkeninyhra.duOrlíka. OKOL: Povrchovýprůzkum dne 27,čer
vna 1981. NÁLEZ: Hrad ":z nikl nejdříve okolo pol, 14. století a zanikl na počátku 17. věku. Tvoř{ Jej stísněné jádro a rozsáhlé, ve dvou fázích budované, vnější opevnění, ovlivněd snad Ji! staroitalskou školou,
vzniklé na poč. 16, století. Vlastní kromobyčejně stísněné jádro představuje miniaturu blokové dispozice,
u níž díky celkové stísněnosti ztratila čtverhranná věž svou obytnou funkci a stala se tak bergfritem, UT,

A. Sedláček: Hrady, zámky a tvrze 12 , Praha 1900, 175 - 180; D, Menclová: České hrady l, U, Prana
1972.
T. Durdík

115, HUNČICE hrad FRUMŠTEJN, okr . Plzeň-sever
1980 - KULT: Středověk , LOK: Zbytky hradu Frumštejna. OKOL: Zběžný povrchový průzkum
21.3.1980, NÁLEZ: Hrad, založený v neořiliš výrazné poloze ve 14. století, je jako "zámek pustý" při
pomínán poprvé roku 1520. Pravidelná obdélná dispozice je opevněna mohutným valem a příkopem, Vnitřní
plocha byla v době návštěvy zarostlá hustým těžko prostupným křovím, které znemožnilo pořízení terénního náč,:_!U i přesnější orientace. Na vnitřní ploše hradu bylo možno konstatovat pouze několik prohlubní.
LIT : A, Sedláček: Hrady, zámky a tvrze 13, Praha 1905 , 226 - 227.
T. Durdík

116. HVOZDNICE , o, Libčany, okr. Hradec Králové
1981 - KULT: Lužická, LOK: Xat .

ú. Libčany,

parc . č. '$>4/1. OKOL: Průzkum moh_y lníku po

odlesněn{, NÁLE Z: Na pasece 3 znatelné mohyly, z nichž Jedna Je porušena starým výkope m.

J. Sigl - V. Vokolek
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11 7 . CII II AN Y, o k r. Chomutov

1981- KUL T : Knovťzská , laté nská , LOK : S taveni ště vepřína ve východní části obce, 1S0m JV
od kos t e la . OKO L: Zá c hr anný vý zkum dn e 30, 10. 1981. NÁLEZ I Zni čený laténský kostrový hrob orientovaný S - J. Převza ty ná lezy a rekonst ruováno je jic h původní uložení , 2 švartnové náramky, zlomky železného
ř etězového opa s ku, 2 nánož níky z větších dutýc h polok oulí s šarnýrovýmu závěrem /sc hema 2 plus 4, na povrc hu zac hovalá látka/, fra gmenty masív ní že l e zné spony pravděpodobně spojené konstrukc e, 2 bronzové
krou žky. llrob naru š il knovíz skou s íd li š tní vrstvu. ULOŽ1 AÚ ČS AV exp. Most, bez přír,č. UT: Hlášen{
čj . 662/81 Mos t. K OM EN T ÁŘ : Hrob datová n do LT B2 - Cla. Z okolí ·známy další podobné nálezy /cf,
J. Filip, Ke ltové ve s třední Evropě , s t r . 381/ ~ 1,.
,

z. Smrž
118. CHEB , o kr . Che b
1980 - a/ KULT : S tředověk . LOK: Mincovníulice SMO 5 - 0 C_heb; 95mm od Va 15mm od J s .č.
OKOL : Výkop kana lizace v e dvoře r adnice 13. ~nora 1980, NÁLE Z: Kamenné základy a sklepy někdejší minc ovny, V základové spáře JV zdi , v ba hn ité výplni v hl. 170 c m, nalezeny zlomky keramiky ze 14. stol. hrnc e s límcovým okra.jem, plas ti c kou liš tou nad výdutí a značkou na dně , ULOŽ: M Cheb,
b/ KULT : Středověk , LOK: Jánské náměstí před č .p, 219 SMO 5-0Cheb 135mmod V a 56mm
OKOL: Výkop teplovodního kanálu 6.6.1980. NÁLEZ: Kostrový hrob orientovaný Z-V 80cm pod
pův. povrc hem / 110 c m pod dnešní dlažbou/, Vybrána horní polovina kostry po pánev. Ve výplni hrobové jámy, široké 45cm, z lomky kerami ky : 5 okrajovýc h střep6. , knoflík pokličky ~ 35mm, 2 zlomky pr~jz6. /13,
od

J s ,č.

stol./. ULOŽ: M Cheb . KOM ENTÁŘ: Zatím ne jstarší zjištěný pohřebod někdejšího kostela sv. Jana Křti
tele.
c/ KULT: Středověk. LOK: Gorkého ulic e SMO 5-1 Cheb 188mm od V a 6mm od S s.č.
OKOL: Výkop kanalizace od r e konstruované ho dětského střediska OÚNZ. NÁLEZ: Na sypaném ravelťnu
před městskou hradbou základy kamenných zdí, š. 180cm. N11. délce výkopu 33,5m bylo přerušeno 5 zdí se
základem pod hloubkou 3m. V okolním pťs čitojťlovitém materiálu nebyly žádné nálezy kromě jednoho stře
pu z velké nádoby /s , • 8mm/, obecně datovatelného do 14, - 15, stol. ULOŽ: M Cheb·.
d/ KULT: Středověk . LOK: Náměstí krále Jiřího z Poděbrad čp. 478SM05-0 Cheb, 116mm
od V a 14mm od J s. č. OKOL :· Výkop kanaliza c e při rekonstrukci tzv , Grunerova dorr t, NÁLEZ: Zpod základu tzv. Grunerova domu vy bíhala pod c hodníkem do náměstí kamenná zed, široká 60cm se základemvhl.
125cm, V její základové spáře r o zbitý hrnec s límc ovýmokrajem, zdobený na výduti plastickou šroubovicí,
střep š edý, hustě ostřený drobnou s lídou, na dně plastická značka čtvrcený kruh o prům. 40 mm. Výška
190mm, prům. okr. 110mm, prům . výd . 153mm, prům, dna 73mm, v. okraje 24mm, tlouštka stěny 2,5mm
/13. stol./. ULOŽ: M Cheb, i , č . A 5902 . KOMENTÁŘ: Počátky kamenné zástavby před požárem 1270.
1981 • a/ KULT: Středověk. LOK: Školní ul. u východní stěny římskokatolické fary. SMO 5-0
Cheb, 97mm od V a 41mm od J s.č . OKOL: Záchrannývýzkumpřivýkopu teplovodního potrubí, duben 1981.
NÁLE Z: Pod c hodníke m se v hl. 120 c m objevila kruhová jáma o prům. 100cm, zapuštěná do jťlového podloží. Vybrána byla pouze do hl . 80 cm, Zásyp obsahoval stavební zbytky - maltu, prejzy,- zlomky cihel, dále
zlomky keramických ty glíkovitýc h kac hlů a terakotovou hlavičku ž eny s korunkou a kruselerem na hlavě,
ULOŽ : M Cheb .
b/ KULT : St ředověk. LOK : Tř , Obrněné brigády u č p, 549 - budova ONV. SMO 5-1 Cheb,
100mm od V a 34mm od S s. č . OKOL: Zemní p;ác e při stavbě obchodního domu, NÁLEZ: Dvě hrobové jámy v hl . 60 c m s ne patrnými zbytky lidských koste r, zbytky ztrouchnivělé tkaniny a dřeva. Ve velmi s l e hlém jílové m zásypu naleze ny 3 d r obné k e ramické střepy , /14, s t ol./. ULOŽ: M Cheb , KOMENTÁŘ: N cjstarš í pohřby za městskou hradbou a příkopem ,
P. Šebesta
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( s. :

119. CIIELČICE, okr. Strakoni.:e
1980 - KULT: Středověk, LOK: U kostela sv. Martina; ppč , 38; JO m ji ž ně od v ěže kostela, 8m
jižně od hřbitovní zdi; na SV okraji obce , OKOL: Zá.:: hranný výzkum 2 . 12 . 1980. NÁLEZ: Př i hloubení
rýhy pro vodovod / š. 1, 2 a hl. 2 m/ by la bagrem porušena v hl. O, 9 m kostra, Př: výzkumu bylo zjištěno ,
že jde o kostrový hrob, ulo žený do pouhé štěrkovité zvětralé rulové v rs tvy /bez odlišení zabarvení výplně
jámy/ v natažené poloze, v orientac i V- Z /nohy- hlava/. Lebka byla vyzvednuta, ostatní části kostry zůsta
ly v zemi /vzhledem k mrazu - 20° C /. Pod pravou skrání , pod vyvrác e nou čelistí, ležela bronzovli, stříb
rem plátovaná esovitá záušnice, prům. 45/52, síly drátuJ,Smm, Dal š í nálezy nebyly ve výkopu pozorovány, další hroby leží asi severním směrem, blíže ke kostelu, Xostel sv , Martina, situovaný na níz kém pahorku /nadm. v . 455ml na SV okraji ol:x:e, byl za ložen v letech kolem 1230 - 1240 /z pův, kostela z.achováno žulové, lomové zdivo lodi; jižní portál s bobulovým ornamentem se hlásí do okruhu strakonické huti,':
písemné zprávy jsou však až z let 1352 - 1369; v 0)3e západního prCi.čelí Je h r anoiová věž, která je asi mladší, nebot její zdivo není svázáno se zdivem lodi. Byl-li kostel postaven v 1. pol. nebo kolem pol. 13 , století, pak můžeme uložení záušnice do hrobu datovat do této doby. Další hrob_; lze oč ekávat v bezprostředním
okolí kostela /v orientaci V-Z/. ULOŽ: M Strakonice, inv. é . A 1135 . LIT : Vodri'anský zpravodaj, č , 6/
1980/Vodiany/; J.Michálek , Che l čice. Xostrovýhrobz 13,století, Výbě r 18, 1981, 139. Kekosteluvu:
J, Xuthan, Středověká architektura v jižních Čechách do pol. Xtll. stol., 1972, 146 , 175 ; zde další lit,
/obr . 34/, KOMENTÁŘ: B. Dubský /Zlatá stezka Vil, 1933-34, 152/ uvádí z. polohy blíže kostela hra•
dištní keramiku,
J. Mic hálek

120, CHL(STOV , o, Lažiště, okr. Prachatice
1981 - KULT: Raný středověk. LOK: Trat"Přední Svarkov", ppč, 330/ 1. OKOL: Sběr M. Mrá č
kové na poliv r.1976, předal prof. Jar. Kovář, Mladá Boleslav, 2.3.1981. NÁLEZ: Keramika. ULOŽ:
At'Í ČSAV exp. Plzei, př.č. P 32/81. LlT: Z čj. 999/81 Plzeň.
šené sběry středověké keramiky z t ratí "Svarkov" a "V kolích",

KOMENTAŘ: Podpř. č . P 50/81 neror.liA. Beneš

121. CHLUM, o . Novosedly, okr, Karlovy Vary
1981 - KULT: Neur č . pravěk, LOK: Chlumská hora, Z M 11-42 Manět ín, 140mm od V a 80mm od
S s.č.OKOL: PrůzkumJ. Bašta, 29.5,1981. NALEZ: Na C hlumské hoře, pobl( ž kÓtyb09mvevývratuatyptcký pravěký střep . ULOŽ: ZČM Plzeň, přír , č , 12/81.
D. Soukupová - Baštová

122, CHLUMEC, o. Olešník, okr. České Budějovice
1981 - KULT: Ml. d. laténská. LOK: Pole. východně od obce, Z M 22-441 Purkarec, 58 mm od'J ,
218mm od V s.č, OKOL: Sběr po orbě. NALEZ: Střepy. ULOŽ: AÚ ČSAV prac . Vlkov pod Oškobrhem.

..

P.

Břtchá'°ek

123 , CHOTĚBUDICE, o. Krásný Dvůr, okr. Louny
1980- 1981 - KULT: Lineární , Jnětická. LOK: Pískovnavlevooe1siinic e do Vel. Vsi . OKOL: Výzkum v předpolí obnovené pískovny , navazující na výz kumy z předc hozíc h let . NÁLEZ: Lin eá rní - s íd li ~t ni
a stavební jámy, kůlové s tavby, Objekty na prozkoumané ploše / 1050 m2 / dcph~u jí obra z zástavby v c entrá lní č ásti sídliště kultury s LnK. Vedle typického síd lištního inv e ntáře / ke ram ika, brou še ná a št í pan.í ind ustrie / získáno opět značné množství pa.leozoologic kéhomateriá lu. Ú n čtic k á - s íd li š tní jáma, Ná lez l ze klást
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do s ouv is los ti s již d řív e zji š tě ným nal adoJ ni-t ickjm poh ř-ebi š t ~m. ULOŽ: AÚ Č SAV

t!X p,

Mos t, nezprac o-

váno - bo.?z č ,p ř . LI T: lll rílícní č j . fJ/ 2/00 M1rn1 , 496 /81 Mo s t; Rada l. 1981 a : Výzí,.um Ílne árního s ídli ště
v C hotěbuů ic kh v r, 1974, AR XXXlll, 3· 1!3; Ra da I. 19 8,. b: Únčtic ké pohřt>biště v Chotě bud icíc h, okr .
Louny, AR XX Xlil, 621-634, KOMENTÁ Ř: Na zlco-.m,6 n~'tl s ídlišti je ůolo1. eno osídl e ní kult. $ Ln K od staršího až po pozdní s tupe; LnK . Jeho vý j i meč nost :; poč:{vií zejména v za c hované m množs tví pale ozoologické ho
mate riá lu, kte r é na jinýc h nal ez13t k h nemá obdoby .

I. Rada

124. C HOUSTN(KOVO HRADIŠT Ě, okr-. T r utr.cv
1980-1981 - a/ KULT: Nec li! ? lužic kn, doba ř{msl<á, středn{dobahradiš tn (. LOK: Na!. I, "Rýc hloka", pa rc,č . 261; nal. lb, kt1t , Ú. Ží re č , p1t rc,ř . ?.4 7/1; nal. ld, kat.Ú. Ží r eč , parc . č. 233. OKOL:
Sběry B oček, Wo U, Kr uli š , S ig l, Vok o l,•k . NÁL !-2\ P azourkové arte fakty, střepy, Jron zový nÁr ame k.
ULOŽ: M Hradec Kr álové , př ír. č . 128 - 130 18 1, 25/81, 26/81 - 28/81. 33, 34 / 82 .
b/ KULT: Doba ř{m !1 hi, r o u h,í doba hr11d i?itní,

středověk. LO K : N111. _2, par . č .

1062, 1063/2. OKOL: Sběr Boč ek, Sigl, Vokolek, Wolf. NÁLE Z: Střepy. UL OŽ : M Hr11dec Krá lové, přír .
č . 29/81.

c / KULT: Doba římská, s tř e d ní až mlad š í doba hradi š tní. LOK : Na!. 3, parc , č' . 1063/
2, OKOL: Sbě ry Boč ek, Sigl, Vokole k, WoU, NÁLEZ: Římská minc e, st řepy , m11 z anice. ULOŽ : MHradec Krá lové, přír, č . 30/81, 22/82, 34/82, 35/82,
J. Sigl - V . Vo ko le k
d/ KULT: Středověk, LOK: Nal. 4, parc . 1048/1. OKOL : Sbč r .

NÁLEZ: Střepy

/13 , stol./. ULO Ž : M Hradec Krá lové , př. č . 54 / 81.
J. Sigl - VI. Wolf
e / KULT: Středověk. LOK: Nal. S, návrší na SV ok reji obce , hrad, OK OL: Sběr .
NÁ L E Z: Střepy ze 13. - 15 . s toletí. ULOŽ: M Hradec Králové, přír, č , 55 /81.
J. Sigl - V . Vokolek
f/ KULT: Slezskoplátěntc ká, středověk. LOK: Nal.6, p&rc.č. 458/14 - 19. OKOL :
Sběr WoU , bratří Kruli š ové. NÁLE Z : Střepy . ULOŽ: M Hradec Králové, př.č . 56/ 8 1.
J. Sigl - Vl. Wo lf

125. CHOUSTN1i<9vo HRADIŠTĚ hr!id, okr, Trutnov
1980 - KUL T : S tředov ěk . LOK: Zř íc eniny hradu ~: houstníkovo Hradiště. OK OL : Povrc hový priizkum dne 24 , 6,19 80. !',!ÁLE Z : Hr a.d vzniklý ve 13 . století zanikl v průběhu 18. stole tí. Jeho podobu formo -

valy č etné pře s t11vb·.r; bě h e m 19 , a 20, s to le tí téměř v šec hn.~ nadzemníkonst rukc e za nik ly_. Dispozic e je dv ojdílná, předhradí ~E' zby tky dv ou bu dov bylo opevněr.o polookrouhlou baštou při př íkopu mť'zi předhr1tdím a já drem, Já dro snad vydlázelo z bergfrit1.w é dispoz íc: e, Nad při.kopem zřejm ě s t áva la ok rouhl á v ěž, za c hovaná v podobe pahcrku a J\8 n ej c h rá n ě n ě j ší ,'fi s t i o strožny palá..: , z n ě hož s e dos ud za c hoval val en('- s kl e nutý
sklep. LIT: A .

S edláče k:

Hrady , zámky a. tv rz e 5, Praha 1933, str. 74 - 84.
T, Durdík
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126, C IIR HONI N, okr , Tábor
1981 - KULT: Středověk /250 /, LOK: l ,8kmSVVodChrbonína; 1, 5km SZ od Vlčevsi; 1,5km
JZZ od Sv. Anny ; Z M 23-134 Černovice , 170mm od t. , 7 mm oa J !l , č, OKOL: Registrace autora na dkladě hlášení ing, Ma ršíka z Lesprojektu, který se domníval, l e se Jednti o mohyly, priizkum 3.11. 1981. NÁLEZ: Nad ji!ním břehem bezejmenného potoka, který pramen{ východně od vrc hu Blaník /kÓta 659/ se na•
cház{ ZSO typu krátké l es ní lánové vsi. Na pravém btehu toku, Ústícího do le!lního rybníka /kÓta 581/ lu
sledovat nejméně 13 destrukcí dom6 typu vysokýc h č tvercovýc h vyvýšenin s hlubokou vkle!lllnou /výška cca
1,8 - 2m/ o hraně většinou 8-9m, vzdtilenýc h od sebe cc a 50m; 12 objektu tvoří řadu Z-V, na ztipadn{m
okraji ustupuje do svahu objekt o třech místnostech ; 2 . relikt od západu v řadě je dvouprostorový, 5, Je
znatelně ni žší. Objekty ne jblífe k hrázi rybníka mají šikmo vybíhající příkopy , pod hrtizl pokraču j e řada
k východu, V n ěkterýc h případec h Je patrná kamennti podezdívka, Vzhledem k šeru Jsem nemohl s l edovat
celou pravobřežní s ltuacl , ani z jistit, zda levý bfeh vroubí nad obdobným ní zkým te rasovitým stupněm podobná řada objektů , ZSO lefí ve značně prClhledném lese a je výjlmečně dobře zachována . ULOŽ I Bu ntilez6, LIT: Z čj, 850/82 Pl zeň. KOMENTÁŘ: Podle dohody mti provést dokumenta ci M Tllbor,
A. Beneš

127. CH RUDIM hrad, okr, Chrudlm
1980 - KU I. T: Středověk, LOK : Okolí arciděkanského kostela p. Marle v Chrudimi. OlCOL : Povrchový průzkum dne 5.8. 1980, 18,9, a 25, 11 . 1980. NÁLE Z: Povrc hovým pr6zkumem a studlem arc hivního materiálu se poda řilo rekonstruovat v hlavních obrysec h rozsah a dispozici ch rudimského hradu, který
proti dosavadním pfed s tavám byl daleko větší a zaujímal i aretil dnešního c hrllmu . Typologicky lze hrad klasifikovat jako kastel tzv , ltalského typu. LIT: T. Durdík - J, Frolík : Ke stavební podobě a dispozici měst
ského hradu v C hrudimi, AH 6, 107-116. KOM ENT A~: Výsledky pr6zkumu c hrudimského hradu názorně
ilustrují možnosti, Jaké poskytuje i na první pohled zcela be znadějná lokalita.
T. Durdík - J. Frol ík

128. C HVAL EŠOVICE, okr, Č. Budějovice
1980 - a/ KULT: Ml. d. latén!lkti, LOK: ZM 22-432 Vodňany , 160 mm od S , 120mm od V s , č ,
OKOL: Sběr po orbě , NÁLEZ: Střepy. ULOŽ I AÓ ČSAV pracoviště Vlkov pod Oškobrhem.
b/ KULT: Středověk. LOK: ZM 22-432 Vodňany , 143 mm od S, 120r.1m od V s ,č. OKOL:
Sběr po orbě . NÁLEZ: Střepy /13. - 14. stol./. ULOŽ: AÚ ČSAV prac. Vlkov pod O š kobrhem. KOM EN TA~: Jde patrně o 250.
P.

Břic há ček

129. CH'ÝN1CE1 o, Choteč, okr, Praha-západ .
1981 - KULT : Středověk. LOK: Statek čp. 6 ZM Rudná 12 -412, 16Smmod V a 154 mm od J s . i' .
OXOL : Při kopá ní kanalizace, NÁLEZ: Ztichranný výzkum odkryl čtist zahloub~ného železá ř sk~ho objektu
datovaného keramikou do 13. stol. Z jištěna 1 pec a f.elezná struska, jíž je celý objekt zasyp.:ín. ULOŽ: M
Beroun, pf,č. 84/62, KOMENTÁ~: Výzkum bude pokračovat v r . 1982 .
V. Matoušek

130, JAROMtŘ, okr, Náchod
1980 -

a/

KULT: Středověk. LOK: Pole vedle parkoviště u hřbitova . OKOL: Sbilť 11~,.',•I-.. ~ \-

LEZ: Střepy /13. stol,/. ULOŽ: M Hradec Králové, přír ,č, 28/82.

b/ K UL T: Středověk. LOK: Pole po pravé straně silnice Jaromě ř • Velichovky u nové •odárny. OKOL: Sběr Boček, Vávra . NÁLE Z: Střepy/lJ.stol./.ULOŽ1MHradec1Crálové, pl'ír.č. 30/82,
c/ KULT 1 Středověk. LOK: Poloha Brdce, ppč; 3942, 3959, OJCOL :' Sblr Boček , NÁ•
LEZ: Střepy /13 . • 14. stol./. ULOŽ: M Hradec Králové, přťr .č . 46/62.
d/ KULT: Středověk až novověk, LOK: Ppč. 1091, 1093 • Pražské předmhtí. OKOL: Záchranná akce při stavbě podchodu. NÁl EZ: Zničenýkostrovýhrob. ULQŽ: MHradecKrtilové, př{r.č, 34/
80.
e / KULT: Slezskoplatěnická. LOK: Býv, Tomanova pískovna, ppč ,

3600, OKOL:

Sběr

Bo-

ček. NÁLEZ : Střep, ULOŽ: M Hradec Králové, přfr,č, 91/61.

f/ KULT: Pozdní doba hradištní. LOK : Labs ká ulice, v místech zbořeného domu čp. 37,
OKOL: Sběr Boček, NÁLE Z: Střepy , ULOŽ: M Hradec Králové, přír,č, 29/62 .

J. Stsil - V , Vokolelr
g/ KULT : Středověk , LOK: Ul. Nakameni,ppč,4/163, OKOL: Záchranná akce . NALEZ:
Z ničený

kostrový hrob

při

hlouben{ pr6kopu.

J. Sigl
h/ KULT: Lu žická a slezskoplatěnická, LOK: Pískovnaukasáren , parc ,č, 561,565, 567 ,
OKOL: Sběr Boček 1980, prCizkum Vokolek 1981. NÁLEZ: V profilu pískovny t.jištěno6 objektO., z nich! byl
získá n datovací materiál, ULOŽ: M. Hradec Králové, pHr.č. 10, 11/80, 18 - 21/80.

J, Sigl -

V. Vokolek

ch/ KULT: Neolit, slezskoplatěnická, LOK : Ppč, J:1)7. OKOL: Sběr Boček 1961. NÁLEZ:
Střepy, štípaná industrie, ULOŽ: M Hradec Králové, přír , č. 189/61.

i/ KULT : Neolit, lužická. LOK : Parc,č, 532. OKOL: Sběr Boček, NÁLEZ: Střepy, ští•
paná industrie. ULOŽ: M Hradec Králové, přír,č. 188/81.

J. Sigl

- V. Vokolek

131. JAROMĚŘ - DOLN(DOLCE okr. Náchod
1981 • a/ KULT: Lineární, slezskoplatěnická. LOK: Ppč . 2247/1, přeložka silnice. OKOL: Zá c hranný výzkum Boček , Kalferst 1981. NÁLEZ: Prozk~áno 14 objektt'.J. , ULOŽ: M Hradec Králové.

J. Kalferst
b/ KULT: Lužická. LOK: Ppč. 2346, 2347/1. OKOL: Sběr Boček, NÁLEZ: Na povrch.u.
pole znatelné objekty se střepy , ULOŽ: M Hradec Králové, přír ,č . 190 - 192/81.
c/ KULT: Neolit, střední doba hradištní, středověk. LOJC: Ppč , 2640, pole na lev411\ bi"e•
hu Doleckého potoka . OKOL: Sběr Boček . NÁLEZ: Střepy, zlomek broušeného nástroje. ULOŽ: M Hrad.?,
Králové, přťr.č, 23/82,

J, Sigl

- V, Vokolek

132. JAROMtŘ • HORN(DOLCE, okr, Náchod
1981 •

42

a/

'KULT: Lineární,

střední

doba hradištní. LOK:

Ppč .

2900. OKOI. I

Boček

na povrchu

zaměřil 10 znatelných objekt6, NÁLEZ: Střepy, štípaná indus trie, kamenné nástroje , !el. struska. ULOŽ:

M Hradec Králové, přír.č, 144-156/81.
b/ KULT: Lineární,

střední

doba hradištní,

s t ředověk.

LOX:

Ppč.

2900, OKOL1

Sběr

Bo•

ček, NÁLEZ: Střepy, kamenné nástroje, ULOŽ: M Hradec Králové, přír.č. 161/81.

\

J.

Sigl - V. Vokolek

\

\

ček,

c/ KULT: lineární. LOK: Ppč. 2900. OKOL: Záchrannývýzkumna průkopu vodovodu Bo•
Vokolek, NÁLEZ: Zaměřeno 13 objektO, z nich! získtln datovací materítll, Střepy, št(paná indu11tri .. ,

m.a zanice , ULOŽ: M Hradec Králové, pNr.č. S0/81 , 157-160/81, 110-120/81.
V. Vokolek
d/ KULT: lineární, LOK: Ppč. 2914. OXOL: Boček na povrchu pole zaměřtl 1.nateln4 ob•
jekty 1 • 32. NÁLEZ: Střepy, kamenné nástroje, ULOŽ1 M Hradec 1Cr1Uové, přír. č . 166 - 181/81.
e / KUL t: Neollt, vypíchaná keramika, s lezskoplatěnická , d. hradištní. LOK: Parc ,č, 2891.
OKOL : Sběr Boček. NÁLE Z: Střepy, š típ . ln<1ustrte,kam,vývrtek.ULOŽ:MHradecKrálové, pf.č. 165/

81.
J. Sigl - V. Vokolek

133. JAROV, okr. Pize~ - sever
1980 - KULT:

Středověk.

LOJC : Zbytky zaniklého objektu na hraně návrší pod Třebokovem. OKOL:

Povrchový průzkum dne 25.9, 1980. NÁLEZ: Na hraně nad potokem jsou situovány zbytky zaniklého ro&•
sáhlého čtverhranného středověkého objektu, ohrdeného zdí, dochovanou převáfoě v podobě val ovitých Ůtva
r6. Ve

vnitřnún

prostoru se zachovaly

pozůstatky zděnýc h

staveb a rozsáhlejšl srovnané plochy. Dosavadní

literatura lokalitu interpretovala jako hrad Železnice. Takovéto interpretaci zachované zbytky neodpovídají; lokalitu je nutno pokládat za pozůstatek rozsáhlého dvorce . Historické zmínky o Železnici nutno vztahovat k Že leznici u Ji čína, LIT: A, Sedláček, Hrady, zámky a tvrze 13, Praha 1905, str, 125.
T. Durdík

134. JENIŠŮV ÓJEZD, okr. Teplice
1980 - a/ KULT: Římská. LOK: V m ístě bývalého laténského pohřeb! ště. OKOL: Při průzkumu
v květnu 1980 v demoli čním pásmu a.sl 100 m západně od kostela nalezena chata a sběr v okolí provedl M. Sobota. NÁL EZ: Čtvercová c hata /po lozemnice/ orient, V-Z o rozm. 400 x 400 cm a hl. 54 c m s dvojicemi kúl ú v krat ších stranách a 2 v elkými jámami ve dně ve středu /č. 3-4/ a !lábky. V Jamce č. J byl zasazen profil misky. Nálezy: Mísa zata žená, baňatá mísa, široký baňatý hrnek, přeslen, zlomky keramiky, púlka !elezných nůžek a zlomek bronzové jehly. ULOŽ: AÚČSAVexp, Most, zatím bez č. př, UT: Hláš,míčj, 441/

62.
D. Koutec ký
b/ KULT: Pravěk bHže neurčený, časně slovanská, hradištní. LOK: Ploc ha U.b pr ůzkumů
povodí Lomského potoka, viz sezóny 1978-1979 / BZO/, OKOL: Pokra č ování předstihového záchrannéhový2
zkumu před těžbou dolu Maxim Gorkij, NÁLEZ: Prozkoumáno 90 m plochy v jihovýc hodní částt 11alezlšt~.
Zjištěno 12 sídlištních objektů a 8 kOlovvch jamek. Z toho dvě spodní čás ti jam pravěkého stái-í. Do tohoto
obdob( nále ží patrně z větší části i kůlové Jamky. Podélná pec se zby tkem ro1padlé karnl"nné kon~trukce

a jednotlivými kousky železné strusky ve výplni s

časně

slovanskými keramickými nálezy . Také v dl\l i: ím ob-

jektu se zdobenou časně slovanskou keramikou zlomky strusky, Dal š í dv č pece překryty objPktc-m ílJ z. pM.dn~
hradišt ního obdob{. Dvě pozdně hradi štní jámy cisternovitéhocharaktcru. U l.OŽ: AÚ ČS AV C'X J', MCl~t, hC' ?'

pf.č.

LlT1 Hlášení čj. 851/80 Most.

J.

Bubeník

1981 • t1./ 1( UL T: L1Jténskll, dobt1. římská /7 /, 11tt1.r ší až pozdní dobt1. hradištní. LOK: Nt1. levém bře
hu Lomského potoka na západním okraji vsi, poloha 14 dle evidence exp. A~ Most, OKOL: Předstihový záchranný výzkum v předpolí dolu M. Gorktj od 21.4. do23.7,80 a ~d 20.7, do28,8,81. NÁLEZ: Na ploše
0,3 ha začištěné po skrývce ornice mechanicky skrejprem, zachyce no v letech 1980-8 1 ce lkem 37 objektů
a ul 80 kůlovýc h jamek, z nlch ž n č které patrně vymezuj( nadzemní objekty. Na ploše byl zjištěn 1 laténský
kostrový hrob / souvis( patrn ě s pohře1'i lltěm na ploše 14b, z něhož bylo dosud odkryto 13 hrobCi; viz zpráva
J . Bubeníka/ , 3 laténské za hloubené sídli š tn( objekty / okraj sídliště le žCcí ho zřejmě na východ od sk r yté plochy /, 1 chata z doby římské /datování tohoto objektu pro nedostatek nálezů není zcela jednoznačné/. Větši
na dalších objektů patří slovanskému osídlení lokality. Výrazný je sídlištní komple x ze starší až střední doby hradištní /zatím 1 c hata polozemnic e s ohništěm a 8 zásobnlcových, resp. odpadních jam/. Dalších 12
objektG je z mladší částí mladohradi štního období / 12. stol./, mezi těmito objekty Je 5 ped, ostatní byly měl
ké Jámy rýsující se jen na rozhraní ornice a sledované Úrovně t e r énu po skrývce. Pouze jediný objekt byl
pozdně hradištní , z prvé pol, 13. stol. Nejasné je kul tur ní zařazení 10 drobnýc h tavídc h pícek, z nichž se
zachovaly jen de s truované zbytky jejich den, Výzkumem byla sledována také východní hrana z aniklé vodoteče, oddělující od sebe plochy 14 a 14b, které jinak tvoří součást tHe lokality. ULO Ž : AÚ ČSAV exp. Most,
nezprac ováno, bez č. př . LIT: Hl áše n{ č j . 497 /81 Most. KOMENTÁŘ : Výzkum bude pokračovat v dalších

letech Jako

součást

komplexního studia vývoje osídlení v regionu Lomského potoka,
T. Velímský

b/ KULT: Pravěk blíže neurčený, časně slovanská, hradi štní. LOK: Plocha 14 b průzku
mů povodí Lomského potoka, viz sezóny 1978-1980 /B ZO /. OKOL: Pokračován( předstihového zác hranné-

při jižním okraji naleV Jihovýchodní části opět zac hyce n okraj deprese, která z výc hodu a jihovýc hodu ohraničuje osídlenou plochu, Na Jihu je ohrani če na blí zkým korytem dnešního potoka. Směrem na jihozápad objekty a kůlové
Jamky Již výrazně řídly. Celkem prozkoumáno v té to sezÓně 17 objektů a 13 kůlových jamek. 4 drobné s ídlištní objekty c harakteru jam náleží č asn ě slovanskému obdob{, ostatní obdob( hradi š tnímu. 4 z n ic h tvoři
ly při jihovýchodním okraji nal ezilitě baterii ped, v jedné pozdně hradi štní keramika, Zac hycen i pře sněji
nedatovaný zbytek nístěje železářské redukčn í pece , Ze skrývky a z kůlový c h jamek pocházejí málo výrazné, jednotlivé pravěké keramické ;domky. ULOŽ: A~ ČSAV exp. Most, bez př. č. I.IT : Hlt4šení čj. 504/81
Most,
ho výzkumu

před těžbou

2
dolu Maxim Gorkij. NÁLEZ: Prozkoumáno 180 m ploc hy

ziště,

J. Bube ník

135, JESENICE , okr, Praha • západ
1981 • KULT: Knoví zs ká. LOK: ZM 12 - 42 Zbraslav, 213 mm od V a 188mm od S s.č.OKOL:
Povrchový průzkum okoH oppida Závist. NÁLE Z: Sídli ště, keramika. ULOŽ : A'ÚČ S AV expedice Závist.

KOMENTÁ~: Jedná se patrně o pokračování knovízského sídli ště v prostoru zahrady domu č' p , 31.
V. Čtverák

136.

JE ZNICE, okr. Č . Budějovice
1980 • KU LT: Poz dn ě hal š tatská , LOK: ZM 22 - 441 Purkarec, 187 mm od

J,

12 1 mm od V s. č .

OlCOL: Sběr po orbě. NÁLEZ: S třepy, zvťř. kosti, ULOŽ: A'Ó ČSAV prac , VlkovpodO ~kobrhem, KO-

MENT ÁŘ: Po orbě patrno množs tví objektů.
P.

Bři c háček

1981 - a/ KULT: Pozdní doba halštatská, LOK: Cca 700m JVV od kaple v obcí, jlfoě od k~ty 392
44

Vhavy na Jižním 3vahu pole; Z M22-441 Purkarec, 121mm od V, 187mm od J 1,č, OIOLt
Prl'.lzkum areálu vodního díla lfněvkovlcc 1.4.1981, sbčry, NÁLEZ: Keramika, zlomek kemenn,bo mlýnku,
ULOŽt AÓ ČSAV cxp, Plzeň, př. \'. , 'P 9/81. LlT: Z čj, 245/81 Plzeň.
nad levým

hřchcm

b/ KULT I Pravěk bez blifšfho určení. LOK: Severně od kÓty 3921 ZM 22,- 441 Purkarec,
125mm od V , 163mm od S s.č,, severní svah pole, OKOL: Viz. pfedcho:r.C zpr, NÁLEZ I lte ramtka charakteru staršího pravěku, ULOŽ: AÓ ČSAV exp. Ptr:eň, př,č. P 10/61. UT, Z č j. 245/81 Pluň.
c/ KULT: Pravěk bez. bll:Uího určení. LOK : Cca 600-700mSV od kaple vobd, ,400m zlipadně od Buzkova, nad levým břehem potoka Strouha; ZM 22-441-P11rkarec , 136 mm od V, 161 mm od S

1

,č,,

sběr na poli, OKOL1 Prl'.lzkum areálu vodního díla Hněvkovice, sběr 1.4.1961. NÁLEZ, Atypická pravěká

keramika, ULOŽ: AÚ ČSAV exp, Plzeň, pi' , č. P 11/81. LIT: Z č j, 245/81 Plzeň.
A, Bene i - P, Braun • P.

Btlcháček

137, JtČťN, okr, Jtč(n
1981 • KULT: Ltndrní, novovčk, LOK I Parc ,č. 295/9 , 10, pfl výstavbě výpočetní atanlce, OKOl 1
Záchranná akce, NÁLEZ: 4 objekty a s(dlíštnf vrstva s novověkým 1.ásahem, Sporadlck, nálezy keramiky.
ULOŽ t M Hradec Králov~, pfír, č. 123/61.
J. Sigl . V, Vokol ek

138, JINDŘICHŮV HRADEC hrad, okr. Jtndflchův Hradec
1980 • KULT I Stl-edověk. LOK: Stlitní zdmek Jindř-ichl'.lv Hradec, OKOL: Sledovlin{ postupu prací pfi rekonstrukci objektu, NÁLEZ: V roce 1980sez.tic hrannývýzkumve větším rozsahu neprovt4.děl, pou ze dozor nad pracemi n. p, Geoindustrla, Tyto se soustředily předev ším do prostoru zahrad v S Z partiích
pod'vnějším hradním parklinem, Pod subrecentnl humózní naviH.kou se vldy objevoval již odeekaný ,kalní povrc h, V zimě započaly výkllzy klenebních dsypú ve Špančlském křídle, arc heologický matertlil byl
vybírt4.n pracovníky Cinny ve spolupráci s feditelstvím objektu. ULOŽ: AÚ ČSAV, U T: BZO 1975-9 Z čj,
6898/80.
1981 - OKOL: 6, sezóna dchranm!ho výzkumu, březen 1981. NÁLEZ: Práce vroce 1981se v aou•
' vtslostl s radlMlními památkovými ~ásahy soustředily do prostoru prvého patra, event, med patra Španěl•
sk,ho křídla, věh Menhartky a traktu mezi oběma budovami , N,p, Geoindustrta zde provt4.dU výkliz sta•
vebnkh zt4.sypti, z nichž byly kromě poznatk<i o stavebním vývoji objektu získány četné archeologlck, nlllezy, včetně poztista.tků honosných majolikových kamen z doby okolo r, 1500, Regulérníma.rcheologickýmvý•
zlrumem bylo sledováno několik prostor, Především prv, patro vl!ž e Menhartky, tj. zmt4.má prostora Soudnice, kde původně stávala. zmíněM honos nit kamna, Jednoduchli stratigrafie ukt4.zala, že všechny vrstvy mladší
než ma.ltovt4. podlaha zanikly při Wakherových Úpra.vt4.chv roce 1914, základy kamen Již dříve. Na raně re•
nesančnť chodbě v předsíni před Sovdnld byl nalezen kvalitní soubor kachlů z 15. století. Sledovtlno bylo
rovněž mezipatro a zvláště prostor Španělského sálu. Výzkum přinesl i další nt4.1 ezy arc hitektonickýc h člán
ků, tzv, "románské renesance", ULOŽ: AÓ ČSAV, UT: BZO 1975·9 Z čj, 1103/81. XOM ENTÁJl: Tato
sezóna výzkumu názorně ilustruje možnosti archeologických prací ve vy š šíc h podlažích stojících erchitektur
a jejich nezanedbatelný přínos,
0

T. Durdík

139, JINDŘICHŮV HRADEC , okr. Jindřic hův Hradec
1961 - KULT: Slovanská, LOK: Pískovna. u Ra.dou~ky v meandru Nežárky severni od Jindf . Hradce, ppč, 4235, ZM 23-341

J, Hradec,

35-40mmod Z a.161-1 58mm od S s,č. OKOL: Revizní průz kum a zá-

45

chranná akce za pomoci J. Nováka z Chlumčan a V. Špidly z J. Hradce . NÁLEZ: Na lokalltě někdy označe-:
né "Galhota" prozkoumal J. Richlý v letech 18'17-1884 asi 20 sídlištních objektů. Současně prozkoumány dali{ 4 Jámy s keramickým, kostěným, kamenným a leleznýminventářem, ULOŽ: AÚ ČSAV exp, Plze;;:, pf.č.
P 38/78, 37-40/80 a 70/81. UT: Z

čj. 275 a 399/80, 929/81 exp. Plzei; .
A. Beneš

1.40. JlNfN, okr. Strakonice
1980 - a/ KULT: Knovízská. LOK: JLfoi svah pod lesem Virotín, asi 1S00m severně od kostela
v obci, ppč. 354/1 a Jfr//1. OKOL: PrCtzkum a sběr 16 . 4.1980, NÁLEZ: Orbou porušené žárové hroby č.
4/80 /34 zlomk6 ntidob • amíorovitá zásobnice a dalšťnádoby / ač, 5/80 /35kroků JV od č. 4 • 9 zlomkCt nádob/. ULOŽ: M Strakonice, inv. č. A 1018-1019. UT: K lokalitě: B, Dubský, Pravěk jižnkhČech, 1949 1
161-162. KOMENTÁŘ, Na lokalitě prokopal B. Dubskývr . 1922hrob č, 1 a v r, 1923 hroby č. 2 a 3 - ulo!ení1 NM Praha . V literatuř~ vedeno Jako SEDLŮCOVlCE.

b/ KULT: Pozdní doba laténská. LOK: Návrší asi 600m SZ od kostela v obci, nad pravým
bfehem potůčku• přítoku Zorkovického potoka, ppč. 449/1. OKOL: Pd1zkum a sběr 16 , 4,1980, NÁLEZ,
6 zlomkl\ nádob. ULOŽ: M Strakonice, inv, č. A 1016. UT : K lokalitě: B, Dubský, Pravěk jHnkh Čech,
1949,

363.

J. Michálek

1.41. KACANOVY, okr, Semily
1980 - KULT: Popelnicových polí, laténská, LOK: Čertova ruka, ZM 03 • 32 Jablonec n, N . ,
2mm od J a 233m~ od V s,č. OKOL: Povrchovýsběrv~třechnálezových situacích: 1/ v sutovýcn nánosech
SV od Yjšinné polohy Čertova ruka; 2/ z narušeného domnělého valu pod Novákovou ped; 3/ ze skalního plata Čertovy ruky. NÁLEZ: Keramika, mazanice, olově~ý předmět. Střepový materiál lze většinou _ datovat
do obdob{ kultury popelnicových polí /BD • HD atypické zlomlty stěn s výjimkou dvou keramických fragmen•
t6, které patří do laténu/. ULOŽ: M Liberec, P 19151 - 19202 . UT: J, Waldhauser: Turnovský typ, Tep•
lice 1976, 67-69. J. Filip: Dějinné počátky Českého ráje, Praha 1947, 218-229. NZ 17/70, 2/&J • M Liberec. KOME:NT ÁŘ: Upřesněn{ současného katastrálního Území. Rozpracován j~ polohopisný pÍán lokality.
Jde o ttž dříve zkoumanou lokalitu , Povrchovým sběrem byl pouze roz šířen nálezový celek, shromážděný
v M Liberec.

J, Waldhauser

- M, Stará

1.42. KADAŇ, okr. Chomutov
od V a

~y a

1980 • KULT: Pravěk bez bli!š{ho určení. LOK: Poloha SST Jezerka, ZM 01-44 Vejprty, 465mm
OKOL: Sběr V. Lebeda v prosinci 1980. NiLEZ: Zlomky atypické pravěké kerami-

90mm od J s.č.

křemenců.

ULOl: OM Chomutov,

přír.č,

1/81.

.

1981 • a/ KULT: Pravěk bez bližšího určení. LOK:

JV

Úbočí Zadního vrchu, poblí! nemocnlce .

OXOL: Sběr Č.B6.žka . NÁ).,EZ: PázourkovýÚštěp, ULOŽ: OM Chomutov, přir . č, 4/81.
b/ KULT: Středověk, LOK: Žatecká ul. čp, 96. OKOL: Při vyklízenízásypů sklepů získány majitelem domu J. Štísem ojediněl' zlomky keramiky. NALEZ : Zlomky pozdně středově'ké -keramiky a k.ach•
1ft. ULOŽ: OM 'Chomutov, přír.č. 2/81, 7/81.
E . Černá

143. XAL, okr.

Jičín

1981 - KULT: Slezskoplatěnická, starší doba hradištní. LOJC: Hradiště na návrší Valy parc.č.
509,510, 512-514, OKOL: PrCizkum . NÁLEZ: Ojedinělé střepy. Ve sbírce p. Kulhánka veVřesníku hoj•
ný keramický materiál , nálefej{d slezskoplatěnick' kultuře /1. stupe~/. ULOŽ: M Hradec Králové, př ,č.
48/82 .
] . Sigl - V. Vokolek

144. KARLOVA VES hrad T"lJlov, okr. Rakovník
1980 • JCUL TI Středověk. LOX: Zříceniny hradu Týřova. OKOL s 6. sezóna systematického výzkumu hradu. NÁLE Z s V ,roce 1980 /obr. 4/ se výzkum především soustředil na dořešení dispozice severní strany hradu. V areálu horního hradu byla zachycena do skály vyaekaná cisterna, zavezená na počátku
14. století . Nad ní byl zalo!en srub, který zanikl mohutným polárem a byl v 15. století obnovován. V sever•
ní části spodního hradu byl ověřen styk srubu z prvé fáze výstavby s nově zjištěnou 9 . věží a rozsah tU.e
stavby směrem do nádvoří. Definitivně se rovněž podařilo prokázat, !e dlouhá stavba při severní zdi dolního hradu, z nU se zachovaly zřetelné relikty, přísluší d výstavbě 15. století. Sonda při fragmentu vHice
při třetí bráně ukázala, !e tato bývala pCrvodně čtverhrannou. Výzkum flln{ části dolního hradu započal dvě•
ma sondami, které prokázaly sloiitý vývoj zástavby tohoto prostoru. PCivodně zde stávala zděni budova, kte•
rou po jejím zániku nahradily dva po!árem zaniknuvší t'ásledné objekty s velkým podílem dřeva v konstrukci . Dvě sondy započaly rovněl výzkum obou kondi druhého hradního příkopu před vlastním čelem spodního

hradu. Kromě řešen{ hradní dispozice přines 1 výzkum další kvall tni soubor are heologi c ké ho materililu včetn~
absolutně datovatelných celktl. ULOŽ: AŮ ČSAV. UT: BZO 1973, 1976 - 9 . Z čj. 5932/80. l<OMENTÁf 1
Výzkum pokračoval v roce 1981.
1981- OKOL : 7. sezóna systematickéhovýzkumuhradučervenec-srpen 1981. NÁLEZ:Výzkumem
v prostoru horní Msti dispozice byla především vyřešena problematika paláce, Byla odkryta obě čela jeho
prClJezdu. Z ostění portlilu čtvrté brány se ln situ zachoval pouze patník. V destrukci horních konstrukcí
paláce bylo nalezeno několik hmotnýc h okosených klenebních žeber. Zcela byl prozkoumán rovněf do skálý
~asekaný sklep, do něho! se vcházelo z prCijezdu šíjí, odkrytou v roce 1979. Všechny tyto sondy přinesly
velmi kvalitní archeologický materilil, zvlOtě kachle z početných kamen palá.c e, mince, kovové předměty
a další. Situaci v nádvoří horního hradu , z důvodu kompletace nálezťl, sledovala ještě jedna sonda při hra•
ni s objekty severní fronty dvora. Hlavní t íle výzkumu v roce 1981 spočívala na dolním hradě. Pozornost
s e zde zaměřila na výzkum zástavby při ji!n{ hradbě. Druhým sledovaným pr, blémem byla ottizka čela dolního hradu. Sondá! ukázala, !e prvá čelní zed Je k břitu severovýchodní nárožní flankovad věže přizděná
na spáru. Ze situace druhého příkopu však vyplývá, fe pCivodn{ čelní hradba Je součástí prvotního plánu vý•
stavby. Na jl!n{ straně se tato hradba nespojovala s opevněním dolního hradu; mírně se zatáčela okolo jtho„
východ.ní nárožní flank.ovad vUe a končila. Tato situace zřejmě vyplynula z potřeby odvodnění druhé ho pří
kopu, Výzkum v roce 1981 podstatnou měrou doplnil jak poznatky o dispozici hradu, tak 1 o teho inventářl.
ULOŽ: AÓ ČSAV . UT: BZO 1973 , 1976-9.Z č j . 4092/81. KOMENTAŘ: Výzkum tohoto nejstaršího reprezentanta francouzského kastelového typu ve střední Evropě pokračoval v r. 1982.
T. Durdík

145. KAŠPERS1C~ HORY , okr. Klatovy
1980 - KULT: Středověk. LOK: Staveniště na ppč. 125/ 1. OXOL: Při hloubení základů pro nové
zdravotní středisko. NÁLEZ: Na ploše parcely 125/1 bylo při hloubení základů na ruše no pět z11hl oubenýc h
odpadních jímek ·rCtzného stáří. Jímka 1: obdélného půdorysu s rozšířením na jižní straně, tesaná do skály.
Rozměry 352x 160cm, Hloubka 116 c m. Dno rovné, svaluj{d se k jihu. Výplň bahnitá se z lomky keramH y ,
dřeva, kost{ a kCt!e . Na severní straně zachována částvýdřevy z prken, zasazená do svislých trámků. Ná lezový celek datován do poloviny 14. století. Jímka 2: obdélného pCidorysu, ke dnu se zužující ; dno téměř
oválné. Zachována její spodní část , tesaná do skály, Rozměry 188 x 150 cm . Dno 124 x 100 c m, Htoubkt1

47
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1111

1. lon1<'k :;k lL' n,' 11,' ho p,,h.í .-ku slin,.; zkorodovonéh ,,. N,í lC'zový cc lC'k Je dato-
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ro1. m Č' ť cc h

160 x 140 c m,
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II

l' l'lýťh

nddob , Nill ezový ce lek Je <latovrin do po,::,itk u 14, s toletí. U LOŽ: M Š11m1!Vy, K11 ~pcrs ké ll ory,
Fr. F1·ýda

146. KATOVIC E, okr,

Stťakonice

1980- a/ KULT: EnC'olit • ~· hamskri skupina/?/, LOK: Trat"NaSk11lcC'", ppé. 114/2; na levém
břehu Otavy, nadm . v. cc a 410 m; 700 m západně od koste la v obcl /vý š inné sídli š t t'\? /, O KOL: Sbč r V. Šve-

hla, Kat ov ic e, 30.9.1980. NÁLEZ: 1 !lt řep

!ll'

stopami slrimování. ULOŽ: M Strako ni ce , inv ,č. A 1095,

KOMENTÁŘ: Při sondáti "Na skalce" 16.9.1978 nale ze ny zlomky š típané mezoliti c ké indu s trie a 1 s třep
c hamské kultury/?/· M Srrnkonic (', inv,č , A 762 • viz D7.0 1378, heslo Katovice.
b/ KULT: Rnnýstřl'_dovi-k, rýžovnkkése jpy. LOK: Trat"U Pohodnice ",

JV od samoty "Po-

hodnke " , zá padnč- od obce, ppé , 2025 /2, OKOL: Sbčr V, Šve hly, Katovice , r . 19 80 v p0rušené m sejpu na
rý:í.ovi š ti z lata, NÁLEZ: l z lomek hrnce z roz mezí spodku a rovné podstavy /12, • 13. stol./. ULOŽ: M
Strakonice,

inv,č. A

1096, 1.lT: J,Ml c hálek-J.Frohlich, Arc heologickénemovité památky v okrese Stra -

konic e , 1979, 58, č, 23 / 1.de další lit. k l okalitě/.

J.

Michálek

1981 - KULT : nlť že nedatované rýžovi~tč zlata. LOK: Pravý břeh Otavy , SOm

JV od

železničního

mostu, OXOL: Povrchový průzkum 14 . lV . 1981. NÁLEZ: Sejpy ,

J.

Frohlic h

147. KBEL, okr, Plzet~-jlh
1981 • KULT: Středověk. LOK: Trat"Vevolší", 700m

JV od kostela v obc i, v

př e ložce Kbelské .

ho /jinak Novoveského/ potoka; Z M 22-13 Nepomuk, 90mm od S a 68mm od Z s ,č. OKOL: Pťůzkum na ziíklad é hlášení p, Světlíka, pracovníka STS Skočice, proveden26.11.1981. NÁLE Z : Při hloube ní meli,w a ,'r<.'!<p, 1111. j ť'jí 111

nfho kanálu byla v hloubce 150 cm v profi.lu vodního lužního toku na báz i ra ~elinové vr!ltv .v .
rozhraní s podlož.n{m šedým jílem, nalezena v jednom
struovat jednu nndohu - džbánek z 15 . stol, Jiné

místě

keremlka, z níž bylo možn o

situační příznaky d ě lníci

hť ~•·

1.J.y tku 1· E'k,,11-

nepo zorovali. V doli0 prí11.k11 nl\J

hyl kanál ji ž vyd l áf.dčn, ULOŽ : AÚ ČSAV cxp. Pize,;', př. č. P 103/81. UT: Z čj. 891/8 1.
A , Deneš

148. KESTŘANY, okr, Písek
1980 • l<ULT: Doba halštatskn - laténská, LOK: Polena návrší nad nivou Otavy ,

~E'V .

čicP. ; ppč. 839; v trati "Na !!kalcc". OKOL i Sběr 28 . 8 . 1980, NÁLE Z: 8 1. l omků nridoL. Ul

nice, inv .č, A 1126.
J. M1 c hál~k
48

u;::

0 d , ,.~,1 \1 1.

M 'i 1, -11~. 0 -

µ
149, KNl~ ~E h rntl K•J/ LúV , o kr. J1 .: i11
1980- KU LT : S t ř ,•1.k1v~k . I.OK : Zi'í,c ni nyhradu Ko .tlova, IJKOL : l' ovr c hov ý pruzkum dn c 2 1. čc r
vna 198o, NÁL EZ: lirod rh' Jll'<IIÝ,: h tl,~jin, připom ínaný roku 1462 11 1. JOko pustý, by l /.1\loi.e n 110 vrc holu v ý ra111ého ko1)cc. Jed ná Sť o r,k rou hlou d ispoL 1ci !! mo hu tnou, mÍ !!ty ve 1d1vu pa trnou, okružní hradbou II sporými c; to pami V lll t řn( ulstavl,y , k·,mu lu jkí se !!píše po obvodu. Ve vni t řním 11r1?iilu j ť patrný vstup do pod icmní c hodby , vysekaní -.,,, 1l< úl !'. S b~rem by lo zís ká no ně k o lik s 1 i· e p ů , da tova tc,lnýc h nc Jspf š c do 14. s tole t í , P řes tože v di s pozic i h'1tdu zúst rlvaj( č ctné nej a snos ti, ll c snad sc z n a č nou dáv kou pravd ě podobnos t i
mít za to , ž e se Jedn i! o typ s plrl;\tovou zdí. UL OŽ : AÚ ČS AV . LI T : A. Scdlá i.'c k: l lrad_y , ,.dmky a tvr ze
5, 1933 , 227-228 .
T . Durd ík

150 . K NĚŽ ICE , okr. Lou ny
19 81 - KULT : Lineá rní, mo hylová . LOK: S ev e rn( okraj obce , u

h ř l ~ t ě.

O KOL: Povrc hový pru-

zkum. NÁLE Z : Sbčr keramiky . ULOŽ : AÚ ČSAV exp. Mos t, bez č, př, U T : lll ilšen( č j. 277 a 282/81
Most.
I . Rada

15 1. KNOV(Z , okr , Kladno
198 1 - a/ KULT : Nálevkovitýc h pohá rů , knoví zská , ml a d š í d, hal štat ská . LOK: Ji hozáp. od obc 1.: ,
ZM 12-23 Kladno 210mm od Z

11

18mm od S s,č, OKOL: P ředstihový výz kum na t r a se s ilnice l/7 p rovede-

ný na podk ladč geomagnetického mě ření. NÁLEZ: KNP - tryc htýřovité s ilo se zvíř . kostmi , keramikou
a d r tidly na dně objektu, Jáma z obdob( kult. knovízské II zahloube ná po lozemnice z ml. doby ha l štat ské .
ULOŽ : AÚ Č SAV. UT: Zpráva čj, 5265/81.

b/ KULT: Středověk, LOK: Jižní č ást obce , ZM 12 - 23 Kl adno 213mm od Za l 3 mmod S
s , č , O KO L : Výs tavba oby tného domu J Z D. NÁL E Z: Při bagrování z eminy obna žena čdst lahvovité zásobní
jámy a čás ti domu s ohni štěm; keram, nálezy, zvířecí kostl, uhlíky / 11. stol./ . ULOŽ: AÚ ČS AV , LIT :
Hl ášení č j, 4703/81.
V . Mou c ha

152 , KOKOŘ(N hrad, okr, Mělník
1981 - KULT: Středověk, LOK: Zbytky skalního hradu na hran ě Jdolť v zámeckém pa rku. OKOL :
Pov rc hový průzkum dne 13 .9 , 1981. NÁLEZ: Povrchový průzkum méně známé ho kokořínské ho hr adu u kázal,
že se jedná o složitější skalní hrad se systémem světniček v pěti Jrovnkh nad sebou . Ve svrc hníc h partiíc h
je pa trný pozůs tatek obvodového ohrdení
neby l nalezen.

II

snad centrálního věžovité ho obj ektu . Žád ný da tovací materiál

T. 0u·rdík

153, KOLOD~JE NAD LUŽNIC(, okr, České Budějovice
1981 - KULT : Raný středov ěk, výšinné sídliště /hradi ště ?/. LOK : Ostrožna na pr avé m břc hu
Lužnice protlmostu; ZM22-423 Týn nad Vltavou, 101mm od S a 220mm od V s, č, , trat "Na Hradci ",
OKOL: Pd1 zkum 14.4.1981. NÁLEZ: Keramika, ULOŽ : A'ÓČSAVexp , Plzeň , př . č , P 39/81. LIT : Z čj,
999/81 Plzeň, KOMENTÁŘ: V exp, Plze;jsou uloženy té! sWry J, Maličkého ze stejné po lohy ze dne 14 .srpna 1946 /středověk, přír,č, P 6/77/,
A. Be neš

KOMIIERK h rad vlz ČEMlNY, okr, Plze~-sever

154 , KOPISTY , okr, Mos t
1980 - KULT : Nálevkovitých pohárů. LOK: Stav eništ ě v západní části z ru šené obce u bývalé mlékri rny, OKOL: Průzkum J, Klápště 27, 3 .1980, NÁLEZ: Zbytek zásol?n{ jámy v e v ýkopu pro základy budovy,
Odkryt zby te k / asi 1/3 / jtlmy ku želovité ho profilu s hnědočernou výplní s ke ramikou a mazanicí , ULOŽ:
AÚ ČS AV exp. Mos t, bez č, p ř , LI T: Hl ái<enf č j, 139 a 241/00,
D. Koutecký

155 , KORN ATlCE, o, Mešno, okr, Rokycany
1980 - KUL T : Středověk. LOK: Zbytky tvrze Mydlná, OKOL: Revize pozůstatků tvrze, lokalizovanýc h V . Švábkem dne 20. 3.1980. NÁLE Z : Tv rz vznikla zřejmě ve u•. s tol etí a zanikla nejdříve koncem
15 . sto letí spolu se vsí, Dochovalo se trojÚhelné tvrziště s výraznými r<'lié fním i zby tky zástavby , zbudované z kamene na sucho a tvořené n e jméně dvěma objekty, LIT : A. Sed l áček : Hrady, zámky a tvrz~ 13, Pra•
ha 1905, 87-88. KOM ENT ÁŘ: Zamčř<' nÍ a další zpracc,vání lok ality p ři pravuje V. Šváb ek .
T, Durdík

156, KOROZLU KY, okr , Most
1980 - KULT : Lineární, knovíz ská, LOK: SV od v s i, vpravo od ·silnice Mos t - Louny, OKOL:

Průzkum J, Kláp š tě . NÁLE Z: Zde hr~nný výzkum v květnu a září. V já mě pro čerpací stanici 14 x 7 m

11. v r§ •
ze p r o vodovod zji š těno, prozkoumáno č i ovzorkováno 10 objektů: jámy knovízského sídliště, v jámě 1/00

byla polož ena půle amforovité zásobnice , v jámě 2/80byl zbytek pece, objekt J/80 patří keramice lineární.
Nálezy: kerami ka , zvířecí kosti , mazanice, křemence , ULOŽ: AÚ ČS AV e,cp, Most, bez č ,př. LlT: Hlášení č j, 376, 910/80, K OMENTÁŘ: Naleziště je známé od 50 l e t, D. Koutecký a k ol. 1980, ASM 13/1-2,
121 č , 62.
D. Koutecký

157. KOSMÁČOV, okr, Klatovy
1981 - KULT: Středověk, LOK: Les " Za <loubím" ji žně od obce a 3 km JV, od Kla tov / sev, od silnice Kl a tovy- Mochtín/. OKOL: Objev s tředověkých důlních prací na těžbu z lata při ražení geologických
šac htic n ,p, Ur anový průmysl Příbrttm, za vedení RNDr. P, Černé ho a RNDr.

J.

Litoc hleba, NÁLEZ : Dvě

průzkumné geologic ké šac htice / č, 55, 56 / zčás ti zapu š těny do st ředověkýc h š a c het a štol a vzdálené <,>d se-

be cca 15m . Staré důlní práce, po nic h ž na dn ešn ím povrchu zbyly polozasuté t ěžební jámy /pinky/ a odvaly , tvoří cc a 350 m dl. pásmo S V a ž S S V směru v zalesněném kopc ovitém terénu. Některé pinky dosud dosahují hl oubKy 10m, Průz kumné šac htice hl. 15m umístěny v SV ok raji pinkov ého pásma, Obč proc ház e ly s ta rými zavalenými šac htami nálevkovitého tvaru. Hloubení šachtice č . 55 proc házelo z počá tku násypovým materiál e m středověké šachty , Od 5- 8m obsahoval četné uhlíky , dva z lomky keram_iky a želízka /klínek s otvorem pro násadu/. V 10m vycházelo ze šachtyněkoliknízkýc ha Úzkýc h c hodeb, které konč ily v závalu, Tamtéž by l zjištěn žilný křemen se zrudněním , Zmíněné a r c heol. nálezy se nezac hovaly, nebotbyly
před příc hodem obou geologů odhozeny, Ve stěnách popisovaného středověkého d ůln ího díla z jistilt zmínění
geologové stopy po t zv, " sázení ohněm", Prokazovala je rozpraskan á a zčervenalá křemenná jíl ovina. S routo tec hnikou těžby, usnad~ujkí vy lamování skály, souviselo zřejmě i množs tví uhlíků v zásy pu šac hty, Rovně ž při průzkumu šachtice č , 56 , procháze jící středověkou pinkou , byly v zásypu nalezeny arc: heologlcké
předměty, Ve hl. 4m by lo želízko, druhé v 7m a tře tíve l J m, Pozoruhodný jebalvanpararulys žilným k ře

menem, nalezený v zásypu ve hl, 7 m, Na jeho stěnác h jsou otvory vzniklé zasekáváním že lízka za dobytím
křemenné žíly. V zásypech obou středověkých š ac het byly nalezeny kovové hř eby, K..:ramika svým rá zem je
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zařaditelná

do sklonku lJ, a! M, stol. Uvedená pozorován{ a nálezy Jsou závafné nejen pro nezapsanou

historii hornictví, poznávano\J montánní archeologlí, ale i pro komplexní vyhodnocen{ lo!tsek zlata a !!tří
bra, jel se tam tUlla a v :> ou časné době Je řešena otázka případné obnovy jejich exploatace, ULOŽ: U dr,
Litochleba a dr, Černého v Přť)rami.

J,

Kudrnáč

156, KOSTELEC NAD OR LlC(, okr, Rychnov nad Kně!nou
1961 - a/ KULT: Slezskoplatěnická, LOK: SVokraj města, parc,č, 2J06 /staré parc, č, 1306,
1314, 1316/2/. OKOL: Záchranný výzkum v ztii'í-f{jnu 1961. NÁLEZ: Ve dvou sondách, položených SV od
výzkumu v r, 1926, Objeveno 9 žárových hrobO., některé zcela zničené orbciu. Zjištěna skup1 nka bohatých,
hlouběji uložených žárových hrobů, pozoruhodných svým pohřebním ritem, zatím na východočeskýc h pohře
bištích nedokume ntovaných - na př, kruhovitý příkopkolemhrobuap, Hroby nálelílll.stupnl /HC /. ULOŽ:
M Hradec Králové, LIT: V, Vokolek, Slezskoplatěntcké žárové pohřebi ště v Kostelci n,Ort., Zpravodaj
KMVČ, lX/1, 20- 24. KOMENTÁR: Výzkum bude pokračovat,
V . Vokolek
b/ KULT: Středov~k. LOK: Pole v sousedství cihelny, parc,č , 2308 . OKOL: Sběr. NÁ„
LEZ: Atypické střepy. ULOŽ: M Hradec Králové, př .č, 56/62.

J, Sigl

- V. Vokolek

159, KOSTELECKě HORKY, okr, Rychnov nad Knělnou
1961 - KULT: Středověk, LOK: Les TBnov, severně od osady Smetana. OKOL: Průzkum Vokolek. NÁLE Z : Tvr~, střepy ze 14, stol, ULOŽ: M Hradec Králové, př,č, 111/62.

J,

Sigl - V , Vokolek

160. KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU hrad, okr, Teplice
1960 - KULT: Středověk, LOK: Zfkeniny hradu Kostomlat. OKOL: Revize stavu lokality dne
12,6, 1,960. NÁLEZ: V souvislosti s komisloneln{m řízením na hradě Oseku nav1lt{vill pracovníci AÓ a M
Teplice v souvislosti s nezákonným působenún p. Hou zima hrad Kostomlaty pod MilP.šovkou, kde nebyly patrné výra zněj§ť nové zásahy, Organizmus jádra hradu však v důsledku doposud provedených výkopových prací, po nic hž nenásl edovalo stavební zajištěn{, značně rychle c hátr~ .
T. Durdík

161. KOTANEČ, o, Rabštejn nad Střelou, okr, Plzeň-sever
1961 - KULT: Eneolit, výšinné sídliště, neurč, pravěk, LOK: Ppč. 400, poloha "NahradUtt",
"Hradiště", ZM 11-42 Manětín 36rnnťod S a 26mm od V s. č . OKOL: Průz kum ZČM 9.5. 1981. NÁLEZ:
Ůzká ostrožna I obtékaná Střelou a jejím bezejmenným pravobře žn ím př ít okem , bn zřetelný.: h :otop opev ně
ní, Ze sondy 0,5 x 0,5m a ze sběru pochází atypická pravěká keram ika a z lomky ma1.anic~, Z<' !.' t11dlch ntl- .
lezů je třeba se zmínit o kamenné !'lekPrc e ulo1.ené v třebnic kém muzeu a že1<'7.né tulej rC' kop{ 1111l <'1.c 11~ v r.
1978 P, Braunem, ULOŽ: ZČ M Pize;, přír,č, 10/!H, LIT: A. Bene~, l'rav~ k. Ma.ně tťn.,k a , Manf t í11 1'l70, 1;
P. Braun hlášení čj . 293/76.
D. Soukupová • Uaštová
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162, KOU NlC E, okr , Nymburk
1980-1981 - KULT: LengyelsU, řivnáčskli, knovízskii, hradištní. LOK: "No skále", OKOL: Vý.
zkum v rámci Úkolu Slovanská vesnická sídli ště v zázemí klučovského hradiště - Úkol Vlll-7 - 10/06- la, NÁLEZ: Zkoumán sev, svah odkryvem v d, 10,70m, š, 5,S0mahl. d 2m, V profilec h sondy se jevily pouze
sploc hy černošedé země s ojedinělými uhlíky , Úlomky vypálené hlíny a drobné zlomky e neolitické keramiky .
Uprostřed prokopaného svahu dosahovala mocnost splachu 130cm a, k okrajwn se zužovala, Vrstvy neprokazovaly destrukci dřevohlťníté hr adby . Z vrstev vzniklých splachem ze sídliš{ na návrší pochází tél něko
lik zlomkd nádob typu keramiky sta rší fáze klučovského hradiště . Za jit . okrajem zkoumaného svahu byla
skryta ornice na ploše 25 x 6 m za zj iš těním sídlištních objektd, Byly tam však pouze splachy, obsahuj{d
zlomky zmíněné pravěké keramiky, Součást{ výzkumu bylo té! prozkoumán{ částečně zřícené Jámy na záp,
okraji návrší poškozené ho dřívější těfbou cihlářské hlíny. Výplr'.í Jámy obsahovala zlomky keramiky k, řiv
náčské / zachovalá osa jámy mě řila kolem 200 cm a jej{ dno bylo 120-145 cm pod dneš, povrchem/ , Slc;,vanské osídlen{ se zřejmě soustřeJovalo ve vyšších polohách návrší. Proto jsme tam ~~h~ jili prflzk~ pťidními
vrty, Zjištěné arc heol, objekty byly označeny kolíky a zaměřeny, ULOŽ: Zatím A"Ó ČSAV, LIT : J . K,, Slovanské výšinné sídliště v Kounicích /o. Nymburk/, AR v tisku,
J.

Kudrnáč

163, KOUŘIM, okr. Kolín
1980-1981 - KU LT: a/ řivnáčsU, b/ štítarská, c / mladohradištn{, d/ novověk , LOK .: Bukačov,
sv . Vojtěch, OKOL: V rámci soustavného výzkumu Kouřimska výzkum veden od r, 1978 do r , 1981; navázal
na prdzkum z r. 1962. NÁLEZ: a/ Terasa nad mlýnem Bukačovem usv, Vojtěchoorozloze 1.49ha, nadm.
v, 260 m, je oddělena od hradiska Stará Kouřim říčkou Kouřimkou, Terasa byla osídlena v době kultury řiv
náčské, Tato osada pokrývá takřl~a celou plochu vyvýš eniny, zejména pak okr ajové prostory terasy , jak lze
souditi podle sondále napříč hradiskem a plošným odkryvem východní a Jifo{ čás ti terasy, Celkem zochy•
ceny 4 sídlištní objekty s ohništi a keramikou /drobná závěsná amíorka, hlubší mísa a cylindrický koflík,
fragmenty "ansa lunata", střepy slámované /, Osada nebyla opevněna, souvisí v šak se soudobým osídlením
ve vnitřním areálu Staré Kouřimě /výzkum Šolle 1948, E , Pleslová 1957/ srv,: M, Šolle, Stará Kouřim
1966, a tý!, Kouřim v prťiběhu věkd, Památníky naší minulosti Praha 1981, 113n. b / Terasa byla ooevnlna
kolovou hradbou s komorami s kamenitým zásypem v době kulturv štítarské, Zachycena 2 ohniště- s čepelí
bronzové dýčky ze sekundérn{ polohy /Reinecke BA2/ - a soudobými fragmenty keramickými: tuhovanýml
šálky s vytaženým okrajem, Souhlas{ se soudobým osídlením štítarským u Jezírka "Libuše" na Staré Kouřimi /polozemnke / , c / Pohřebiště kostrové zachyceno ve východní části terasy nad Bukačovem při bývalém zaniklém a zbořeném kostele sv, Vojtěcha románské ho p!rvodu, Pochovávalo se zde již před založením
kostela, zejména však v době jeho existence, Prozkoumáno celkem 120-130 hrobCi prostýc h, kameny ohlo!ených, s příměs{ dřeva po truhl4ch. Esovité záu šnice , vět šinou velkého prwněru, pochá zej{ z 12, - 13, stol.
a datují nepřímo kostel nejdříve do 2 , poloviny 11.století, kdy svatovojtě šs ké patroc inium bylo živé. Kostel
zachycen zbytky základů o sutěmi zdiva. Nad některými hroby náhrobní kameny, vyznačující význačnější
pohřby, Nalezen klenák z kostela a další články /patka sloupu a záklenek por tálu/? / zabudované do ohradní zdi mlýna. d / Zachycena kolová palisádová hradba. s komorami / š, 5 m/ se spálenou vrstvou při okraji
terasy s drobnými nálezy glazované keramiky a sklem asi ze 17 ,stol,, kdy terasa, majetek mlynářCi buka čov
ských asi ve 301eté válce byla opevněna , ULOŽ : KÓ ČSAV; M Kouřim, LIT: M. Šolle, K ou řim v průběhu
věkťi, Památníky 1981, 113n,
M, Šolle

164. KOUTY, o, Smilkov, okr . Benešov
1980 - KULT: Středověk, LOK: Tvrziště v rybníčku ve vsi, OKOL: Povrchový pr ťizkum a zaměře
ní geodetické a geofyzikální březen - duben 1980, NÁLEZ: Z tvrze se zachovalo okrouhlé tvrziště se dvě
ma zdmi, dosahujícími do výše 1. patra, obsahuj{dmité!několikotvord. , Ji! jen z povrchového průzkumu Je
zřejmé, že situace této, historickými prameny dobře doložené tvrze, neodpovídá rekonstrukci provedené
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D. Menclovou. Geofyzikální průzkum zjistil lineární struktury, jejichž průběh neodpovídá systému dochovaného zdiva a které mohou odpovídat starší ftbi tvrze. Jednotlivé fáze prf>.zkumu tvrze byly jako modelová
situace uzavřeny, souhlasnost jejich výsledků se skutečným stavem by měl ukázat výzkum, s kterým se ve
výhledu počítá. LlT: D. Menclová: České hrady, Praha 1972 . KOMENTÁŘ: Na pr6zkumu se kromě refe~
renta podílí ing, arch, P, Chotěbor a dr, V. Bárta.,
T. Durdík

165 , KOVÁRY, o, Zákolany, okr. leladno
1980 - KULT: Slovanská. LOK: Hradiště BUDEČ, p<'zemek k.č. 421/1, 423/2, 424. OKOL: Systematický výzkum, NÁLEZ: Výzkum v této sezóně se zaměřil na vypracován{ situace sídelního komplexu mladohradištního dvorce - na jižním okraji hradiště/ odkryv C/ a na dokončení řezu vnitřním opevněním / odkryv E/. U odkryvu C byl vysledován starší mladohradištn{ horizont, jenf. tvořil souvislý sídlištní prostor
· s podezdívkami , dusanými podlahami, ohništi a pecemi, členěný na řadu obytných místností. Jeho východní
i západní okraj je dán čtvercovými stavbami s kamennými základy, jež byly zkoumány již v předchozích sezónách. Tento horizont reprezentovaný mimo jiné l kalichovitými okraji keramiky, zasahoval až k rostlému
terénu. Znamená to, že jťm byla v podstatě snesena středohradištnť fá ze osídlení, po níž se zachovaly jen
některé zahloubené objekty: 2 polozemnice, 1 obilnice, některé kůlové jamky a zejména palisádový žlábek
centrálního / zřejmě knížecího/ dvorce, jehož pokračován{ bylo zachyceno již dříve odkryvem A severně odtud. Žlábek, vylámaný až do pískovcového podloží, byl zdvojený /širší a hlubší na vnější straně/ a tvořil
~ prav<ruhlé nároží ve vzdálenosti asi 10m od jižní hra!ly hradiště; odtud pokračoval západním směrem pod
dnešní komunikaci. Řez vnitřním valem byl dokončen ~plným odkrytím nejstarší fáze opevnění z konce 8, ne•
bo poč. 9. stol. Představovala je hradba s čelní kamennou plentou /z místního materiálu, bez pouf.itť opu•
ky/, do níž byla zakotvena di'evěná roštová konstrukce se zadní dřevěnou stěnou o celkové šíři 4m, Tato
hradba překrývala knovízskou sídltštnť vrstvu a zbytky knovízského opevnění v podobě dvou řad velkých kamen6. ULOŽ: AÚ ČSAV.
1981 • NÁLEZ: V r. 1981 byly zkoumány dva prostory: východně od býv. hrobnického domku /odkryv Cf, kde byl sledován průběh již dříve zjištěné dlážděné komunikace mladohradištního dvorce od br.lny
na jižním okraji hradiště severním směrem; severně od starého hřbitova /odkryv F /, kde měla být ověřena
tamní složitá sídlištní situace, zjištěná výzkumem vletech 1973-75. V prvním případě se podařilo lokallzo•
vat vchod do dvorce zevnitř hradiště. Palisádové hražen{ dvorce lemovalo od brány až k tomuto vchodu vý•
chodní okraj cesty, kde v~stilo ve stavbu na opukové podezdívce, zachycenou pouze v torzu. Od vchoau se
přesunulo na západní okraj cesty , kde mělo podobu dřevěné hradby na kamenné podezdívce, Dláždění cesty
se vytrácelo v cenomanské m podloží směrem k SZ. Odkryv F narazil na na'vážky z počátku novověku a pod
nimi překvapivě na další pohřebiště /již čtvrté na Budči/, které patrně souviselo s rotundou sv, Petra a patří stratigraficky do pozdně hradištního období / 12. ~t~i~
zatím bylo z něho odkryto 16 hrobů, Hroby pře

i;

krývaly mladohradištní sídlištní situaci, charakterizovanou zbytky jílových podlah /ve 2-3 vrstvác!h/ a destrukcemi podezdívek. Teprve v rostlém terénu se projevil středohradi štní horizont v podobě kůlových objektů s oválnými jamami a ohništi. Dokončení výzkumu v tomto prostoru bylo odloženo na další sezónu. ULOŽ:
AÚ ČSAV.

1980 - KULT: Hradištní až středověk. LOK: Hradiště BUDEČ. OKOL: Závěrečná etapa sou tavného výzkumu /1972 - 1980/. NÁLEZ: Úkolem letošní závěrečné sezony bylo dokončení výzkumu rotundy sv.
Petra, Rotunda byla již v uplynulých sezonác h bezpe č ně datována archeologicko-stratigra!ickými metodami
ve vztahu k jednotlivým fá zím vnitřního opevnění a zejména k starému, fortilikací převrstvenému hřbitovu
kolem rotundy. Byla rozpoznána původní podoba. rotundy z přelomu 9-10. stol :s podkovovitou apsidou a odděleným předkn ěžištním prostorem s příčkou . Podlaha byla litá maltová. Ciboriový oltář v kněži šti. Loc:T
chrámová včetně kle nby je původní, zachovaná až podnes jako jediná stavební památka té doby u nás. V 11.
století přibyla severní "apsida" podle funkce kaple hrobní, která koncem 12. s tol etí byla nahražena r omán-
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1kou vU{, Z tf doby pochází podlaha

čtvercových

dlddic z opuky, Celý prostor rotundy tehdy opevnb kru„

hovým příkopem, zapuštěným do atarlí hradby . 15 kostrových hrobCl včetni hrobu knbe ze 17. stol. /C{ ..
nový kalich, kniha, roucho/ souhlas{ dobovi a tzv. Starým hřbitovem kolem kostela, UT: M, Šolle, Archaeologia hi1torica 7 /82 /v ti1ku/,
M. Šolle

1981. KULT: SlovanaU, LOK: Hradiště BUDEČ,OKOL: ZahájenísystemattcUhovýzkumu před•
hrad( Budče, v místě Na kašně• ppč. 425 /1.7,-11,9 , 1981/. NÁLEZ:'Plochavymezená k výzkumu se jeví
k okolnímu terénu jako nápadná vyvýšenina a velkými kameny na povrchu, V mbtě nejVětšťho seskupen{ kamenCl byla vytyčena orientační kří!ová sonda /S-J, Z-V/, směrodatná pro usměrněn{ dalšího plošného odkryvu. Prvá zjilitěnť byla negativní. Pod slabou vrstvouornicen4sledovaloskalnatápodlolť /slepenec, pÍI•
kane/, mťaty přecházej{d v podlo!n{ písek - kromě !elezné strutky byly ojediněle nalézány středohradUt
ni a mladohradištnť střepy, V záp. části sondy byla p{akovcová skála kolmo stesaná a tvořila vnitrní hra•
nu korytovitého utvaru s nálezy sti'edohradiltn{ keramiky, Uměle stesaná skála byla zjištěna i v ji!nťm dpu ki'í!ové aondy. V sev. dpu sondy vytváří vylámaná skála vnitřní břeh "příkopu" s mladohradištnť keramikou v horn( humusové vrstvě a se středohradUtnť keramikou ve spodních písčitých vrstvách, ULOŽ: A'Ó
ČSAV. LIT: Hlášení čj. 2725/81, 4448/81. KOMENTÁŘ: Výzkumpředhradťprobťháv součinnosti s geofyzik1Un{m pr6.zkumem doc, F. Marka .
A. Bartošková

KOZLOV hrad viz KN~ŽlCE, okr. Jičín

166, KOZOLUPY, okr, Plzeň-sever
1981 - KULT: a, b/ pravěk; c/ lineární, d/ laténská, LOK: a/ ZM 11-44 Stř(bro; 112mm od V
a 157 mm od J s, č, , po pravé straně silnice Kozolupy- Bdeněves; b/ ZM 11-44 Stříbro; 98 mm od V a 148 mm
odJ!!,č.; c/ ZM 11-44Stříbro; llSmmodVa 146mm od J !l , č. , mezi vsí a potokemMyslinkou.OKOL:
Sběr 29,4.1981. NÁLEZ: a, b/ atypická keramika; c / keramika, zlomek broušeného ná!ltroje . ULOŽs A'Ú

ČSAV exp. Plzeň a/ P 48/81, b/ P 49/81, c/ P 43-44/81.

I. Pavlú - J, RuU

167. KOZOMW, okr. Mělník
\981 - KULT: a/ Únětická, b/ pravěk, LOK : Záp, okraj obce, zahrada d~mu čp. 47, 20m ji!ně
od obytného staven{, ZM 12-22 Mělník, 70mm od Z, 48mmodJs.č, OKOL: Nalezl21.ll.1981 majitel Zdeněk Strup při hlouben{ základů malého sklípku. Záchranný výzkum 8, -9 .12.1981. NÁLEZ: a/ Nálezce při
kopání základů sklípku porušil horní čá!lt lidsU kostry a vyzvedl tři poškozené nádoby , Záchranným vý:.:kumem byla zachycena severní část mělce do podlofť zahloubené hrobové jámy oválného tvaru - obj. 1/81 /delší osa S-J/ s dolní polovinou lidské skrčené kostry na prav~m boku, orientované ve směru SSV - JJZ s hlavou k JJZ. Kostrový hrob Únětické kultury celkem obsahoval 4 nádoby. b/ Na východě umístěný částečně prozkoumaný lalokovitý objekt 2/81 zasahoval do hrobové jámy lÍ81. Obsahoval atypické -pravěké keramické
zlomky. ULOŽ: AÚ ČSAV č ,výzk. 87 /81, zbytkykostryuloženyv antropologickém oddělení AÚ inv .č. 8348.
KOMENTÁŘ: Jde o novou lokalitu.
M. Vávra

KOŽL(hrad viz PŘIBYŠICE, okr. Benešov
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168, KRAJN~KO, okr, Strakonice
1981 • KULT I Středověk. LOK: Vlevo od cesty z hradu Helfenburk, cca 190 m od brány, OKOL 1
Povrc hový průzkum 25 , lV , 1981. NÁLEZ: Zbytek vápenné pece čtvercového po.dory!u o hraně cca lOm.
Uvnitř natavené kameny. Obslulný prostor na straně k cestě. 50 m východně od pece zbytky zd{ stavby obtlélt>é ho půdorysu .

J. Frohlich

169. KRALUPY U CHOMUTOV A, okr. Chomutov
1980 - a/ KULT: Mladší doba bronzov6.. LOX: Cca 120 m S Z od kostela , OKOL: Přl kontrole
skrývek dolu Nástup Tušimice zjistil Z. Kaluh na bývalém katastru obce výraznou koncentrllci pravěké keramiky, NÁLEZ: Četné zlomky keramiky, ULOŽ: OM Chomutov, pfír. č. 6/80 .
předpolí

b/ KULT: Novověk, LOK: Blíže neurčitelná poloha katastru obce. OKOL: Plavení sl.rv•
té nádložn{ vrstvy z okolí hromadného nálezu tolarovýchmindzr. 1979, NÁLEZ: 7 Agmind, tolarové rdby, 17, stol, ULOŽ: OM Chomutov, přír,č.11/80 . UT : NZ čj. 6/800M Chomutov , KOMENTÁŘ: Hlavní
část tzv, Kralupského depotu byla získ6.na v r. 1979 /198 kusfl mincí/ ··př,č . 8/79 a 9/79/.
E. Černá

170, KRALUPY NAD VLTAVOU - MINICE, okr . Mělník
1980-1981- KULT:. Mladohalštatské hradiště, LOK: KÓta 274,14, jižně od obce. 01COL1 Pokra•
čov6.nť systematického výzkumu NM. NÁLEZ I Pokračoviin{vevýzkumu jtlnťho okrajé hradištl l19ťJJ/ • son-

da b zhruba uprostřed délky ostrožny / sektory č, 1 až 8, o rozměrech 2x4 m, jen sektor r,/ "j mHil 4x4 tn/ •
Sektory b/1 d 4 a 8 zkoumaly přímo hradbu, Potvrzenačistěkamennli konstrukc e již poznaného schematu,
Odlišná struktura v hradbě pokračuje vychýleným směrem na VSV do plochy hradiště a je poměrně brzo pcltrná v jinak souvislém destrukčním poli /sektory b/ 1, 2, 4 a 8/, ve kterém se současně neobjevuje pi'edpokladatelné pokračování pwodního směru hradby / sektor b/3/. Prostor těsně za hradt,ou zkoumán sekto•
ry b/5, 6 a 7: zjištěná šíře p~odní hradby cca 3m, šíře odlišné struktury bude značně menší. Těsně za m
probíhá v Úrovni základu rovnoběžně s n{ cca 1 m široký pás z naskládaných drobných lomovýc h kamenů a valounů, Pás je starší než destrukce této struktury. Výzkum zde ·zastaven na silně skloněné vrstvě Hutky,
ze které vyčnívají velké zlomky nádob / zřícená stěna nějakého stavén{ ? / . Bol-.até ná lezy keramiky, mazanice a z.víředch kostí.
Sondáž jižního okraje hradiště / 1981/ - sonda b, Výzkum hradby: Sektory b/ la 2 - vypreparována VSV
směrem ubíhající č6.st hradby, která leží na halštatské kult, vrstvě. Sektor b/4 a 8 - po odstranění de strukčního pláště o mocnosti cca 40 c m se objevilo pokračován{ této Usti v cel é výšce; niveleta jejího základu
se zdvíhá, což značí, že byla budována bez větší terénní Úpravy. Prakticky se jedná o zed o max. šíři
1,Sm, Nové sektory b/9 a 10 /4x2m/ směrem na východ opět zachytily c elistvý destrukční plášt, z něhož
již téměř vystupuje zed s pečlivě vyrovnanýmvnějšún lícem, Prostor těsně za hradbou: Sektor b/5 - dobrán
na podloží, které prudce klesá / v délce 4m o 1,3m oproti dnešnímu povrc hu/. Ve vtstvě žlutky byly m.j.
velké zlomky zásobnic s vyleštěným vzorem na hrdle a na výduti a část č erhě malované nádoby s karmínovým povrchem, · Sektor b/6 a 7 • odstraněna vykliňujíd kra žlutky. Při rozebírání destruovaného zadního
líce zdi, kameny lež.e ly na pásu z valounků, nalezena bronzová pinseta, Nové sektoryb/ 14 a 15 / 4x2 m/ smě
rem na východ potvrdily směřování zdi VSV směrem, se zachovaným vněj ším a des truovaným vnitřním líc em. Ke zdi v těchto sektorec h přiléh6. další kamenná struktura zřejmě kruhové ho půdorysu, zatím blífo
neurčitelná . Nový sektor b/13 /4x2m/ v severním sousedství sektoru b/5 zac hytil okraj původního svahu. T ěsně u okraje byla zahloubena polozemnice, zachycená z jedné čtvrtiny , kter'ii. poru šova lo dva rovnoběžné Úzké a mělké žlábky, Sektorem b/ 13 je tak potvrzeno, že če lo hradby byl o založeno na prudkém svahu cca Bm pod hranou ostrožny. Polozemnice byla kryta silnou a téměř souvislou vrs tvou vypá le né ma zanice; dno polozemnice bylo pokryto vrstvič kou do č erven& vypálené hlíny , na níž ležela nevypó l('na pl0chó
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hliněná

tkalcovská závaží, hrnec a mísa s uchovanými zteřelými rostlinnými zby tky. V sousedství polozemnlce nalezena stehenní kost doapě lého ll,;,v,!k ,l a zlomek obli če jové č ásti lebky dítěte. Polozemnlce 1 splachové vrstvy mezin( a zdí bohaté ne zlomky ke rami ky , mazan icl azvíředkosti; podobné nálezy jsou i v hlíně mezi kameny zdi a destrukce, ULOŽ: l'\M Praha . LlT: BZO 1978-79; M, Slabina: Hallstatt-perlodwalled site at Kralupy n,Vlt, - Min ice, in : N~vellee a rchéologiqu es dans la republique soclaliste Tchéque,
Praha 1981, 80 - 81. KOMENT},Ř: Výzk•Jm t-ude pokračovat v dalších l etec h ,
1980 - a/ KULT: Vypk haná k., mladii d , halštatská,

čas ná

d, .laténs ká, LOK: Zatím bezejmennli

ulice , kolmti na ul. Pod hradištěm, poloha "u křťžku", jižní okraj obce, OKOL: Záchranná akce. NÁLEZ:
Pokračován( záchranné akce v měsíci iinoru v ~ouvislosti s pokračováním zemních prací. Prozkoumány zbytky 2 polozemnic d, hal štat!lké /v jedné 15 polotovarCi drtidel - dílna, sklad?, ve druhé vedle pozdně halštatské keramiky i zlomek braubašské mísy z prCiběhu Lt A/ a 3 halštatských jam, c hudýc h na nálezy. Rozsáhlý
objekt vypíchané keramiky zkoumán pou ze 50cm ši rokým pd1kopem kolmým ke směru vozovky - š. objektu 6 m,
hloubka cca 1 m, mírně zvlněné dno, poměrně prudce zdviže ná stěna, několik nevýrazných z l omků vvn k ha°'
keramiky, ULOŽ: NM Praha. UT: BZO 1978-79. XOM E NTÁŘ: Značná v zdlilenost sídli ště od nivy L..ákolanského potoka, asi 150m , sv ěd č í o zvýšeném vodním režimu v době osídlení.
b/ KULT: Neurčena, LOt<: Ji!n( svah OtvovickéhoÚdoll na kata s tru Minic a Otvovic /okr ,
Kladno/, t .j . na levé straně Z ákolanského potoka proti hradišti u Mtnlc . OKOL: PrCizkum . NÁLEZ: Na upozorněn{ dr. X. Drábka z odd, paleontologie NM průzkum pod hranou rozsáhlého pole na plo šině S Z od minic kého hradiš tě. Z hruba 10 m pod hranou se rovnoběžně s ní táhne napří č prudkým svahem valový,. na první
pohled hlinitý Útvar / s příkopem uvnitř ? / v délc e asi 1 km, Byl ohledán v rozsahu od zrušených uhelných
štol na katastru obce Otvovic al k poloze sv , Jan /malá výrazná ostrožna/ mezi Minlcemi a Mikovicemi, Samotná poloha sv. Jan /ev . Na Jánu/ rovněž nese průzkumem neurč itelné t e rénní vlny na hranách a terásky
na svazích; mají z n{ pocházet nálezy pleistocenní fauny. Val je v hu s tě zarostlém neošetřovaném lese, tak !e jeho optická evidence je značně svízelná, Výška valu, měřeno od vyšší strany paty valu, je 0, 5 - 2,Sm,
šířka paty valu 2 - S rn. KOMENTÁŘ: "Ó čel valu není zřejmý, val samotný však mu sí být starš í ne! štoly
z 19. a 20. s tol. které jej ve svém sousedství al na malé zbytky rozmetaly , Občané z obou obcí o jeho existenci, nato! o funk ci , nevědí.
M, Slabina
1981 -a / KULT : Neurčena, LOK: Jižní svah Otvovického Údolí na katastru Mi nic a Otvovic /ekr,
Kladno/, t ,j. na levé straně Zákolanského potoka proti hradišti u Mi nic, OKOL: Kontrolní výkop, NÁLEZ:
Kontrolním výkopem do valu o rozměrech 3x3m, vedeným proti svahu, čás teč ně zjiš t ěna konstrukce valu .
PlHt"' va lu je hlinitý, v místě prCikopu sypaný, beze stop po dřevěné konstrukci. Jádrem valu Je kame nná
zeJ z lomovýc h kamenů mís tního původu. ZeJ je poměrně pečlivě lícovaná, před korunou valu, krytá shora
asi O,Sm silnou vrstvou zeminy. V mezerác h mezi kameny zdi je popelovitá hlína s drobou čkými uhlíky. Dosdením tohoto Hce zdl , vysoké 1, 8m, výkop skončil. Datovací materiál jsme nezís kali. KOMENTÁŘ: Opěr
n~ zdl proti svahu sv. Jana v zahradě býv. minického mlýna jsou stavěny stejnou technikou - kameny zdí Jsou
spojeny hltnou s mí šenou s popelem.
b/ KULT: Negativní zjiště ní. LOK: Skalka "Os lík" na severním okraji obce . OKOL: Prů
zkum, NÁLEZ: Kontrola staveniště pod západním Úpatím buližníkového hřbítku nazývan~ho v obci "Oslík" .
Při hloubení základCi pro nové rodinné domky na ploše cca S0x 20m vybrána zemina do hloubky 0,5 - 1, Sm .
Celé staveniště bez nále z Ci , · KOMENTÁŘ: Podle podání občanCi obec mě ly být kolem r , 1920 nt1 Oslíku nal ezeny nějaké bronzové předměty, snad pravěké.
M. S labina

171. KRASET(N, o. Holubov, okr, Český Krumlov
1981 - KULT: Ml. d, laténsk á . LOK: ZM 32-214 Křemže, 1.47 mm o<l
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J, 22mm od V s. č . OKOL:

Sběr po orbě, NÁLEZ: 3třepy , ULC•Ž: AÚ ČSAV rrac , Vlkov p. Oškobrhem,

P.

172. KRÁSN~

úoou',

Břicháček

hud ŠONTÁL, o. Čeťnošín, okr . Tachov

1980 - KULT: Středověk. LOK: Zbytky hrt.du Šontálu. OKOL: Povrchový průzkum dne 26 . 9. 1980.
NÁLEZ: Hrad Šontál připomínaný k roku 1379 z.pustl v 15. století. Zachovalo se po něm hradiště, opevně
né výrazným příkopem a reliéfní 1.bytky zástavby, dovolující předpokládat, fe hlavní obrannou a obytnou s tavbou lokality byl nejspíte obdélný palác, 7.aujímaj{dbočnístranudispozice, UT: A. Sedláček: Hrady, :uim •
ky a tvrze 13, Praha 1905, 135.
T. Durdík

173, KRAŠLOVICE, o. Skočice, okr, Strakonice
1981 - a/ KULT: Starší a mladší doba bronzová, d. hradištní a středově k. LOK: 750 m západně
al 350m JZ od kapličky ve Křtětidch, severně a SZ od kÓty 435m. OKOL: Průzkum a sběr 12. a 16.ř{Jna
1981. NÁLEZ: Rozrušené s{dlišťn{ objekty orbou / mazanice, černá hlinitá vý pl(i/ , mno!stv{ zlomkťl keramiky, ULOŽ: M Strakonice, inv, č. A 1367, A 1368.
b/ KULT: Pozdní d, halštatská, raný středověk, LOK: 3S0m západně odkapli č kyvosadě,
JOOm SZ od mostu přes řeku Blanici, na mírném východn(msvahuvnadm. v . 400m. OKOL: Průzkum a sběr
S.dubna 1981. NÁLEZ: Zlomky keramiky / středověk 12, -13, stol./. ULOŽ: M Strakonice, inv. č. A 1197.
KOMENTÁŘ: Prováděno v rámci system, průzkumu povodí Blanice,

J.

Michá le k

174 . KRBICE, okr, Chomutov
1980 - a/ KULT: Volutová, vypíchaná, laténská . LOK: SZodobce, pole severně od silnice z Kra•
lup u Chomutova do Krbtc, ZM 02-33 Chomutov, 38mm od V a 115mm od J s ,č. OKOL: Předstihový záchranný výzkum trasy koryta převaděče potoka Hutná v km 2,152 - 2,350, NÁLEZ: Skrývkou ornice zde došlo
k porušení rozsáhlého lineárního a laténského sídliště. Vzhledem k silnému poškození objektů /převážně dochovány jen spodní části/ a časové tísni bylo po zaměření objektů prováděno jejich vzorkování a z celkového počtu 52 objektů prozkoumáno pouze 7, ULOŽ: OM Chomutov, př(r. č , 8/80, KOMENTÁŘ: Jde o polohu
nalezenou Z, Kalu fou při kontrole skrývek a souvisí s nálezy uloženými pod př . č . 7 /80.
b/ KULT: Volutová, vypíchaná 11. blíže neurčený pravěk, LOK: SZ od obce , pole na pravé
silnic z Kralup u Chomutova do Krbtc, ZM02-33Chomutov, J8mmodVa llSmmodJs.č.UKOL: Kontrolou skrývek pro trasu převaděče potoka Hutná nale zl Z . Kaluža v ~seku severně od cesty do Krbi c Č l"tné
zlomky pravěké keramiky. NÁLEZ : Zlomky keramiky volutové, vypíchané a blí že ne určené, U L0 7. : OM C hostraně

mutov, přír.č, 7/80.
E. Černá

175, KRČ, okr . Písek
1980 - KULT: Starší doba bronzová, LOK: U bývalého

čp.

43, asi 55m ZJZ od samoty U And r e sa

a 170m JV od samoty U Apoleňáka, ppč , 836/ 1. OKOL: Průzkum a sběr ve shrnuté ornic i S. 7. 1980 . NA L EZ :
4 zlomky nádob. ULOŽ: M Strakonice, inv, č, A 1094, UT: Nepublikováno, KOMENTÁŘ: Viz též lok ali -

ty na k. Ú. Nová Ves u Protivína /poloha 1 - 111/ .
J. Mic hálek
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176, KRČI'N, o, Novi Město nad Metují, okr, Náchod
1981 - KULT: a/ neolit, b/ pravěk, LOK: a/ parc .č, 359/ 1, b/ parc ,č, 359/2, 291. OKOL: Sběr
Boček, NÁLEZ: Štípaná industrie, stf·epy, ULOŽ: M Hradec Krillovi, př,č, 10, 11/82.

J, Sigl

- V, Vokolek

177. KRPY; okr, Mladll Boleslav
1980 - KULT: VypkhanaL LOK: ZM 13-11 MUník; 63mm od Z a 127 mm od S a,č , OICOL: Sb/fr
25,9, 1980, NÁLEZ: Keramika, štípaná industrie. ULOŽ I A-0 ČSAV expedice Bylany, UT I Z AÓ čj, 6662/
80; 1, Pavl61 Dle neolithiachen l<relsgrabena'llagen ln BOhmen, AR XXXlV 1982, 176-189,

J, Rulf

1. Pavh\ -

178. KRSY, okr, Plze~-sever
1981 - KULT: Eneolit, sti'edověk. LOK I Polínský vrch, kÓta 684m, ppč. 747 , 1364/1, .2J ZM 1142 Manětín 84mm od Z a 146mm od J a,č, OKOL: Prťizkum ZČM 28,-29,3,1981. NÁLEZ 1 ČedičovýTýlev
typu stolov4 hory na severu obtlkaný Dolským potokem a jeho bezejmenným pi'ítokem, na jihu potokem te•
koudm z Krs, s vrcholovou plošinou o rozlor.e 15 ha, Nadpadnhnkonci sondou lxlm zji.štěnovýšlnn4 sídliště /zlomky mazanice, keramiky/, Druh4 výšinné sídliště zjištěno na severním výbUku /sonda 1x ·1 m,
ve kter4 zlomky mazanice, keramiky a zlomek kamenn4ho nástroje/, U severního výbě!ku v sondě nalezena
středověká keramika /13, stol./, ULOŽ: ZČM Plze~, pi'ír,č. 1/81 a 2/81.
D, Soukupová - Baštová

179, KŘEPlCE, o, Stolice, okr, Strakonice
1980 • a/ KULT: Halštatská, atfedovlk. LOK1 V lese na ppč. 336/1, 7S0m JZ od středu K řepic
a 300m JJZ od samoty Markťi čp. 22, OKOL I Pr6zkum26,5. a '28.5.1980, NÁLEZ: Velká mohy la prClm, t4mlř 20m, jejfz sti'ed a východní část jsou zničeny pokusným dolov~n{m na zlato v r, 1932, V "bnateném profilu nale;eny čtyři halštatsk4 střepy / asi ze dvou nádob/ a devět střepO ieM, tenkostěnné, středověk4 nlidoby, Cca 20m SZ od t4to mohyly jsou dvě nfzk4 neporušeni mohyl:f pr6in , 9 m, Lokalita jev nadmořsU výšce 5041!1, \JLOŽt M Strakonice, lnY,Č. A 1050 a-b, UT: J, Fr8hlich, K otázce původu křepicUho zlata,
Studie z dějin hornictví, v tisku /relerlit v , NTM v Prue 8, 12, 1980/,
b/ KULT: Pravěk, pozdní doba hradištní. LOK: Polní trat "Na plachtech", S00m zllpadně
od středu Křeple, ppč, 224/2, OKOL: Povrchový sběrautora28.5.1980. NÁLEZ: Dvapravěké/halštatsk4
1 / střepy a 40 zlomkCl pozdnl hradištní tuhov4 keramiky /další ska~ovllny pi'{mo na lokalitě/. ULOŽ: M
Strakonice, lnv.č, A 1051.

J, Fr8hllch
180, KŘ1M1CE, okr, Plzeň-sever
1981 • KULT: a, b/ mohylovli, LOK1 a/ ZM 11-44Stříbro; 6mm od V a 144mm od J s,č., po levl
straně silnice Radčice-Malesice; b/ ZM 11 -44Stříbro; 61nm od V a 147mm od Js,č,, po prav~ straně silnice Radčice-Malesice, OKOL: Sběr 29,4,1981. NÁLEZ: a/ keramika, mazanice ; b/ keramika. ULOŽ:

A\1

ČSAV exp, Plzeň

a/

P45-46/81, b/ P47/81.

l.

58

Pavlů

-

J,

Rulf

181. KŘIVOKLÁT, okr. R11kovník
1980 - KULT : Středověk . LOK: Poloh11Dubl1111/na s t11 r ýc h mapác h Sc hlossberg či Altes Sc hloss,
výc hodně od silnice , s pojující Amalín s Písky / . OKOL: Povrc hový průz kum duben - květen 1980. NÁL EZ :

V poloze Dubina /Schlossberg/ existov11l výraznývrc hol, dnes zc ela z ničený lomem, kte r ý dos11v11dní lite•

ratur11 uv11.žov11l11 jako mož.nou lok111i z11c i původního Křivokl á tu . V r oc e 1980 se na býval ém sv11hu na okraji
lomu podařilo nalé zt zlomky keramiky ze 13. - 14. stole tí . T11to s kut eč n os t s po lu s m11lými rozměry zniče né 
ho vrc holu dovolují vyslovit hypoté zu, že s pí š e než o původní l< řlv ok l á t se jedná o sídlo ně kt eré h o z k ři 
voklátskýc h m11nů , situované v exponované poloz e, umo ž;;'ující dal eký vý hled. ULO Ž: AÓ ČS AV. LIT: T.
Durdík: Arc heologie k poč átkům a podobě př emys lovského l< řivokl á tu , AR XXX, 1978, 304 - 320.
T. Durdík

182. KŘIVOKLÁT hrad, okr . Rakovník
1980-1981- KULT: Štítarská, s lov1111ská, středověk . LOK : S tá tn(hradKřivoklát. OKOL : 8. sezóna systematic kého výzkumu hradu Křivoklátu, probíh11jící v souv islos ti s generá lní opravou hr11du . NÁLEZ : Vzhledem k objektivním okolnostem se výzkum v roc e 1980 soustředil do n ěk olika pro stor / obr. 5 /,
V prostoru styku č elní hradby jádra 11. obvodového opevnění bylo sondou z jištěno, že arc heologická situac e
je zde zc ela zni č ena . Dvě sondy v prostoru Hejtmanské ho domu doplnily s ystém z předc házej ících sezón . Při
nádvorním průčelí domu byly bohužel odkryty r ec entní betonové sklepy , dos ud neznáme. v t1e po!lkozenýc h
částech s ond byla zji štěna kvalitní str11tigrafle se čtyřmi ~rovněmi dlažeb a objekty 13 . století . Zvláštní pozornosti si zaslou ží superpozic e šesti středověkých vodovodů /5 dřevěných 11. 1 ker11mické ho / . Tři sondy
před průč e lím manskýc h domkll ve spodním hrad ě doře š ily rozsah a c hronologii zaniklé s tavby , z j ištěné
v dřívějších se zÓnác h, která předc házela výstavbu mans kých domků za Vladi s lava Jagellons ké ho a překrý
vala nově z ji štěný skle p z poč átku 15. století. V interiéru křídla v prostoru při v ěž i Huderce by la z ji št ěna
kvalitní, více jak č tyřl c etívrstevná stratigrafie, jejíž převážná č ást pochází z e 13. století. V r oce 1980 by la rovněž dokončena dokumentace šac htic e inženýrsko-geologického prů z kumu v jižním p11rkánu hr adu, obsa•
hující mohutnou vrstvu štítarskou a několik středohradištních střepů , ULOŽ : AÚ Č S AV.
OKOL: 9 , sezóna systematického výzkumu hradu Křivoklátu duben - červenec 1981. NÁL EZ: Vzhledem
k objektivním potížím se v roce 1981 podařilo vykopat pouze 5 sond /obr. 5/, Pře d evším byla dokončena
sonda v prostoru zbořeného nového pivovaru, která obsahovala závažnou stratigrafii 13, s toletí s unikát•
ními nálezy /destilační přístroj/, Výzkum v interiéru severního křídla spodního hradu /manských domkCI/
pokračoval sondou, která zachytila styk věže Huderky se zaniklou raně gotic kou obvodovou hradbou, llútarskou vrstvu, stratigrafii 13 , století a podlahu dosud neznámé zaniklé pozdně gotické s tavby. V roce 1981
jednou sondou rovně ž započ al výzkum severního parkánu horního hradu, který přinesl nálezově velmi bohaté souvrství parkánového tělesa, Sonda při nádvorním prllč elí Hejtmanského domu v jediném, dosavadními zásahy nezničeném prostoru zac hytila, kromě složité stratigrafie, zdivo z aniklého zře jmě s c hodišt"ového
přístavku této významné pozdně gotické arc hitektury. Poslední sonda při západním sc hodišt"ovém peronu m11n skýc h domků ověřila prllběh zdiva zaniklé stavby, jejíž ostatní části byly již zkoum6.ny v mi nulýc h sezónác h .
V destrukci bylo nalezeno množství arc hitektonických článku z přestavby Václava IV. Vý zkumem v roc e 1981
se podařilo dořešit alespoi některé, z hlediska postupu stavby, nejnaléhavější pros tory . ULOŽ: AÚ Č SAV.
UT: BZO 1973-9 Z čj, 5509/00, 2692/81, 5361/81. KOMENTÁŘ: Výzkum hradu, který je nejlépe známým
reprezentante m typu s obvodovou zástavbou, pokračoval v roce 1982.
T. Durdík

183. KŘT ĚNOV, o, Březí u Týna n. Vltavou, okr. Č eské Budějovic e
1981 - a/ KULT: Pravěk ? LOK: Návrší jižně od o s ady , ZM 22- 441 Pur karec, 137 mm od Z, 49 mm
od S s .č . OKOL: Prllzkum a sběr v areálu staveniště JETE 2 .4 , 1981 . NÁLE Z: Zl omková ker11mika. U1.0'-:
AÚ ČSAV exp, Pl zei, č .př. P 20/81. UT: Hlášení čj . 250/81 Plzei.
b/ KULT: Pravěk? LOK: "K hrázc e", svah západně od kÓty 5 13 , ZM 22-44 1 Purka rec,
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126mm od z, 55mm od S s.L OXOL: PrCizkum a sběr v ardlu etavenUtl JETE 2.4.1981. NÁLBZt ZlOII•
kovt( keramika. ULOŽ1 AÓ ČSAV exp. Plze~, č. př. P 21/81. LlTt Hlilen( čj. 250/81 Plzeň.

c/ lCULT: S t fedověk. LOX: "X hrázc e " , JZavah,ZM22-441Purkarec," 128-1351UloélZ,
50.55 mm od S e.č. OXOL: PrCJzkum a eběr v arettlu staveniště JETE 2,4. 1981. NALEZ, Zlomkovll ker••
mlka. ULOŽ I A'Ů ČSAV exp. Plze;, č.př, P 22/81. UT1 HlOen( čj. 250/81 Plzeň.
d/ KULT: Pravěk , LOK1 Návr U zakostelem, ZM 22-441 Purkarec, 140-lSlmm ocl z, 3S44mm od S •.č, OKOL; PrCJzkum a !lběr v areálu stavenUtěJETBJl.3.1981. NALEZi Zlomkcwihruntka.
ULOŽ: A'Ó ČSAV exp. Plze;, č.př. P 23/81. LIT: HlOení čj, 250/81 Plzeň.
A. Beneš - P, Braun

184. lC~T~TlCE, okr . Stra',,..onlce
1981 • XULT: 1. Paleolit - mezoliq 2 . d,,ba bronzovll, _LOK: 1000m VJV od.kapličky v osadě, 60l()Om vých, od kÓty 423m, v !ledle a na vých, vrc holu nllvršív nadm. v, 420m, 900m severnl ocllnfho bh•
hu řeky Blanice. OXOL: Príizkumy a sběry autor11 16.10. a 6.11.1981. NÁLEZ1 1. Šdpanll induatrleJ , ·.
zlomky keramiky, ULOŽ I M Strakonice: 1 • zatím bez lnv ,č.; 2 • inv ,č. A 1369, UT t Nepublikov.&no. XO•
MENT Al I V rllmct eystem, pr6zkumu povodí Bla111c e budou sběry na lokalitě pokračovat, V dohledu, 1000m
JV směrem Je soudobll stanice u Vodrutn /sv, Vojt~ :: h/ a 1tanlce Radčice /2400m JV 1měremf cf. AR .XXX,
1978, 14 - 36 /.

J. Mtchlllek

KUMBURK hrad vtz S YfENOV, okr, Semily

185. KUTNÁ HORA, okr, Kutnll Hora
1980-1981 - KULT: ŘlvnáčsU, kanelovanll - boleráuk~ skup,, stfedovfk, Úněttckll, ldtarakll.
LOK: ijradištl "Dll.nemark" - skalní ostrolna na levém bf ehu Vrchlice, nad stejnojmenným mlýnem, ppč.
4377 , OKOL: Systematlcký výzkum zahájený v r, 1980 a vedený z expedice Atl v Bylanech; I.července •
10.srrna 1980, 2. července. 7,srpna 1981. NALEZ: V r. 1980 vedena zjištovad aonda I. 5m, d. 100m
od severního okraje akropole přes pfedhredn{ šíji a! na plochu nllhornl r_o viny /sektory C 9-28/ J v mfatech
středního příkopu a c hatý obj . 10 Jsme tuto s ondu rod{ftU / sekt , D 15, 16 a čllst D 21, 22/. Zjtštlnll ••·
tuace ukázala na neobvykle mohutnou fortifikaci lokality. Pfi severním okraji vnitřní plochy hradišti &ach;,•
cena obloukovitll linie palisády /obj. 16/, cca Sm pfed n{ vnitfn{ pf íkop /obj, 3/ vtesaný cele do aUly,
a dále k severu s odstupem cca Srn nllsledovaly stfednl pfíkop /obj. 2/ a vnější příkop /obj ; 1/1 všechny
uvedené objekty byly sondou C pfíčně pfetaty, Stlnll kamenn! deatrukceve výplni vnitřního a středního pfi•
· kopu navíc naznačuje, le za těmito pilvodně stály hradby, z nich! se na zkoumanfm Úseku jif neaachcw&•
la ani substrukce , PQletný stfepový materi!l z uvedených objektfl patfí k. ftvn,čské, nepatrM procent,
tH k . Únětické /? / a štítarské, Za vnějším příkopem zachyceny Jtl jen rozptýlené objekty • 111). čtverco•
vá polozemnice /obj, 10/ • kamenář!lkll dílna k . fivnllčsU, nfkolik středověkých jam,. z nich! Jedna /obj.
4/ překryla jilmu boleráuké !lkupiny /obj. 5/, a pfl okraji sekt, C 25-28 se táhl pfOtopovitý pila /obj. 15 •
"c.esta" / zaplněný v pd1běhu středověku. Výzkum v r . 1981 navllzal na přede.hod sezónu odkryvem aektor6
D 9-14, 17-20 a E 17 -19 . V jifní čá!lti sondy D zachyceno pokračOY4n1 pali9'dy /obj . 16/, vnitřního a střed
ního příkopu - obou v této partii vylllmaných cele do skalnťhopodlo!í. Na pfedhradn{ plole zjiltěna v sekt .
E 17 č1bt nevýrazného pravoÚhlého zahlouben{ /obj, 18/ amazanicovoukrou. patrně apodek chaty. Západně od obou dosud zkoumaných !lond /C, D/ jsme skryli většinu plochy sondy H, sltucwanf pft okraji 11lpad•
ní boční plošiny hradiště. V těchto sektorech /H 6-12/ bylzachycenpodflceprůběhstfedníhopf{kopu /obj.
2/, který s e sem obloukovitě stllčí od výc hodu a v sekt, H7-8vybíhlldoavahu, Střední horizont jeho výplně
tvořil • stejně Jako v sond!c h C, D • kamenný zllval • mající většinou r,z volně navrlené suti - zřejml po·
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zůstatek zřícené hradby. Tvar profilu tohoto pfíkopu j•me sledovali pomoc:( př(čnýc: h sond č. 1-3

0

i, J.

a 2 m, na zbývajíc:( ploše Jsme vybCra~i jen Jeho svrc:hn( ds,n, / nad kamenným závalem/ , který byl n,Uuově bohatý /mj, té! dvě antropomorfní plastiky/ a patřil opět takřka výhradně kult. řivnáč ské . V sekt . H 1011 Jsme při začiš{~ání vdjší stěny příkopu narazili na slolité zvrstvení nunačujkť , le v tic:hto miltec:h
příkop zčiisti překryl nějaké starší objekty; tyto partie budou sl edová ny j dtě v příštím roc:e . ULOŽ I Expedice A'Ó Bylany,
M . Zápotoc ký • M. Zápotoc:U

186, KV(C, o, Slaný, okr, Kladno
1981 - KULT: Štítarská, LOlC: Ztlpadněodobce, ZM 12- 23 Kladno l04nun od Z a 4mm od S 1,č,
OKOL: Při výkopu rýhy pro vodovod, NÁLEZ: Do spraše zahloubené sídlištní obje kty / Jámy / ee zlomky keramiky, mazanice, zvíř, kostí a uhlfkli, ULOŽ: A'Ó ČSAV , LIT: Hlášení čJ . 4700/81. KOMENT.Al: Trasa vodovodu Libušín, Dťll Nejedlý - Slaný, výstavba dolu , Na c elé trase z jištěny pouze dvě lokality i ltvťc
a Přelíc:.
V. Mouc ha

187, KV~OVlC E, okr, Domažlice
1980 - KULT: Mohylová stř,d,bron.zové, pozdní d,bronzovtl, LOK : Ppč. 700, 781, mírné mlvrl{
mezi dvěma potoky, východně od vlil u kravína , 01COL1 Ztlchrannývýzkum ZČM červen 1980. NÁLBZ1 PN
výkopu slltlln{ jtlmy byly porušeny 2 sídlištní jámy, z nic:U jedna patřila kult, mohylové, druM pozdní době bronzové, Obě o6sahovalý zlomky mazanlc:e a keramiky, ULOŽ : ZČM Pl :r.er;', př{r ,č , 4/00,
O, Soukupová - Baštová

KYJOV hrad viz MALESICE, okr, Plzeň-sever

188, LÁZN~ B~LOHRAD, okr, Jičín
1981 - KULT: Středověk, LOK: Býv. pískovna v poloze "Hrádek", parc: .č , 843/1,2, 844,845.
OXOL: Záchranný výzkum, NÁLEZ: Sonda hrtldkem, rozsdhlým zahloubeným o\. Jektem s početným střepovým
materiálem, mazanicí, polotovary rotačnkh mlýnk6, ULOŽ: M Hradec: Králové,

J, Sigl - V . Vokol ek
189, LtlCAŘOVA LHOTA, o, Sedlec:, okr, České Budějovic e
1900 - KULT : Pozdně laténská, LOK: ZM 22- 434 Netolic e, 98- 103 mm od S , 186- 200mm od V s,
č, OXOL: Sběr po orbě, N~LEZ: Střepy, ULOŽ: AÚ ČSAV exp, Plzeň př. č , 100/00.
P.

Břicháč ek

190. LtKAŘOVA LHOTA-HLAVATCE, o, Sedlec , okr. České Budějovic e
1981 - KULT: Pravěk bez bližšího určeni. LOK: Rozhr aní kat , ; zemí obou osad, t r at Na Stařl 
cl, cca SOm jižně od lesíka Černíš; ZM 22-434 Netolice , 142mm od S , 217 mm od V s,č. OKOL : V r árncl
průzkumu trasy vodovodu pro JETE, záchranná akc:e 20, a 25. 5. 1981 na základě hláš ení J, C al e tky L Cešnovic. NÁLEZ: Mělká nepravidelně mísovit, jáma /2JO x 145 c m, hloubka 30cm pod c:ca 20 cm skryté ornice/ obsahovala uhlíky, drobné oblázky a nedatovatelnou keramiku. ULOŽ: AÚ ČS AV exp. Pl zeň, pr. č . P

'

54/81. LIT: Z

čj, 337/81 Plzeii,

A. Beneš. J . C ale tka
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LEVI"N hrad viz LEV(NSICÁ OLEŠNlCE, okr, Semily

191. LEV(NSXÁ OLEŠNlCE hrad LEV(N, okr. Semily
1980 • XULT: Středověk. LOK: Zbytky hradu Levína. OXOL: Povrchovýpríizkum dne 20.6.1980.
NÁLEZ: Dvojdílná dlepozice ti mohutným valovým opevněním. V jádru patrny zbytky nejmině dvou objektfl.,
typologlcky je zřejmě lze pflčíat typu ti palácem jako hlavní obrannou a obytnou stavbou, V prostoru pfedhrad( byl patrný velký počet výkop6., donhujkkh d rozměr ů 4 x 4 m, z nlchž se však nepodafllo získat Udn:j archeologlc ký materiál. Vzhledem k rozsahu a závdnostitě c hto naru še n (bylypodntknuty kroky k památ•
kov4 ochraně lokality. UT: Z čj. 5940/80, 5993/801 A. Sedláček: Hrady, Zlimky a tvrze, dfi S .

T . Durdík

192. LEVOUSY, o.

Křesín,

okr,

Litoměřice

1980 • XUL T: Starší doba fí.m aká, mladší doba hradištní, LOX I Zahrada domu čp ,38, majitel J, Ba!ant. OXOL: Ověřen( nálezu, vyzvednutiho majitelem pozemku, dne 6.4.1980, NÁLEZ: Ve etinách jímky eeptťku /rozm. 3x4m/ zachycena sídlištní vrstva a nálezydobyf{msU , narušená mladohradUtnťm kost•
rovým pohřbem, zničeným před příchodem na naleziště. Předána nádoba se 4 reparačními otvory a značkou
na dně Ye tvaru malt4uUho kfUe, Výlka nádoby 120mm. Celá situace přeplavena mocnou náplavovou vrst•
YOU inundace Ohře, která prot4ká cca 200mvý-chodně od mia~arullezu, ULOŽ, A'ÓČSAVexp. Most, č,pf{r,
1/80. L1T1 Hlálení čj, 237/80 Most. 1COMENTÁi1 Pro zastavěn{ proetoru není dali{ výzkum molnt,

z. Smr!
193. LHENICE, okr, Pra.chatlce
1980 • IULTI Mla.dohradištnť. LOX I JZ od mhta, nad pravý-m břehem NetollcUho potoka / Struf.ky /, ZM 32-211 Prachatice, 23-25mm od V, 137•144mm od S a.č. OXOL: Sběr na poli, pfedal studují•
cť J. Mdrle z Plzně, registrováno 29,9, 1980. NÁLEZ: Xera.mlka. ULOŽ: A'Ó ČSAV exp. Plzeň, pf,č.
' p 41/80. LIT: Z čj. 625/80 Plzeň,
1981 • lCUL TI Středověk. LOK: Lesní tra.t "Na bil4 cestě", les. odd. 702 di lesní správy Lheni•
cef ZM 32-211 Prachatice, 91mm od S, 64mm od V e . č, OXOL : Sbfr epolečně s T. Hamberarem z. Čes
kých Budějovic 20,5,1981. NÁLEZ: Na. JY svahu vrchu Hora /kóta. 685ml zjištěna kulturní vrstva v malim
zanikll~m lomu - kera.mika. ULOŽ: A"Ó ČSAV exp. Plzeň, př.č. P 53/81-1, -2. UT: Z čj . 999/81 Plze~.
A. Beneš

194. LHOT A, o . Dolní

Břežany,

okr, Pra.ha.-zá.pad

1980-1981 - 1CULT1 Časně latinská., potdnUa.t4ne.ká, eneolit, pozdní doba bronzová. LOKt Hranad Závist{ - akropole; prostor mezi akropolí a Baldou. OKOL: Pokračován{ systematických výzkwnCi
od 26.5. do 12.9.1980, NÁLEZt 1. Výzkum akropole/poloha.A/ . a, Centrální část akropole: nóvěbyÍa.od
kryta sonda A 31 /3x 12m/, A 35 /Sx 12m/ a A 36 /5 x9m/. Tyto sondy přllihaj{ k so~dám A 3/4, A 3/5,
A 32, A 34, v nich! se pokFačova.lo ve enl!ováníh.ladinyvýzkumu. Pozdně laténský horizont: byly prozkoumány čllstl 4 polozemnlc, dále sledován prťl.běh širšího !labu a odkryto pokračován{ dlá!děnf komunikace.
Kromě toho byly zjištěny stopy povrchových objektťl., kterf náldely několika. sídelním horizontÍlm v rozpětí
existence oppida, - Komorový eyet,m čun4 doby la1'nski I v sondách AJ/4, AJ/S, A 30, A 32 bylo postupně doedeno nejspodnějších poloh komoroviho 1yt1tfmu, pod n{m! byl ploš nl zachycen povrch terénu z obdob{ před výstavbou nejstarších kamenných, čud latinských konstrukcí. Terén měl šikmý sklon od SZ k JY
a zjištěná hloubka klesá od 230cm af. po 300cm. Ve zkoumani avdlté partii výzkumu by lopozorová.no nápadni zhuštění komorových ddek, kter4 mělo zjevný konstrukční význam. V sondě A 36 , východně odtud, by l
diště
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komorový systém odkr yt zatím jen ve vrc hní partii , Z komor ové ho zdiva pochází zlomek časně laténské kolkované nádoby, - Nejstarš í kamenná vý stavba ča sné doby laté ns ké : odhalen byl severní bok zdiva U a.f k 14 •
rovni základů, Severně od tohoto objektu Jsme identifikovali zdivo stavby nt, které je rovněf zalofeno na
černé kulturní vrstvě, Průběh obvodového zdiva není dos ud zj ištěn v Úplnosti. Přt jeho Zlikladech byly na
dvou místec h odkryty velké zřícené kameny, které prokazují, že stavba Ul stála po určitou dobu izolovani
na volném prostranství, a !e je tedy nutně staršínež komorqvýsystém , dodatečně k ní přistavěný , PMorys
nejdéle známé stavby 1 byl v této sezóně zvýrazněn odkrytím S Z nároU do hl, c a 150 cm a vyprac ováním konce rampy před ztipadním průčelím, • b, Ji!n{ hrana akropol e :vsondě A29, pol o!ené na Jifn{m okra ji akropole a protínajíc{ její jilní hra.nu, _dosáhl výzkum v sektorech 3- 4 do hl , 300-Jl+Ocm, Zde byla zjištha komorová výstavba v podobě dlouhýc h kamenných zídek, u spořtfdanýchvÚzkých pruzích. V hraně plošiny lel{
mladší komorový systém na povrchu destruovaného zdiva s tar ší, požár em vypálené časně laténské fort llikace, Na opačné straně, ve směru do vnitřního are1Uu ak r opole, s e dlouhé zídky komor opíraly o dest ruova„
ný konec masívního staršího zdiva lV, jehof. prvotní podoba a Úč el budou phdmětem dalších výzkum6.. - c .
Východní část akropole: výzkum navázal na terénní pr1ke L , Jansové z r , 1970 a soustřed il se na problematiku tří míst. Nejvýznamnější byl odkryv v prostoru velké prohlubně v e východním rohu akropole / s ondy A
19/ 1, A 12/. Stratigrafická situace Jasně prokazuJ,, ! e pr ohlube ii' je mla dší než komorová výstavba a nti•
le!í pozdní době laténské. Vzhledem k nálezwn keramiky a k c elkové si tuaci ji nelze interpret ovat Jinak,
než Jako objekt zcela bezkonstrukfoí, vzniklý dodatečně, S největší pravděpodobností sloultl tělbě kunene v prostoru dvorce, kde mohl být kámen' uflt k dláfdění cest, Komorový systém v té t o partu zasahot'al
do 'hl. 580cm, kde nasedal rovně! na povrch kulturní vrstvy z pozdní doby bronzové , Dalším objekte m,
zvoleným k výzkumu, byla fortifikace východní strany akropole /sonda A 16/2•3, A 24/ 1-_3/, Byly zde ře•
Jeny stratigrafické otázky, týkající se r6.z ných stavebních ftizť komor ové výstavby a pN l ehlé ho opevnění,
V ~ktoru A 16/2 byl výzkum prohlouben až k povrchu kulturní vrstvy pozdní doby bronzové , do hl. 600 c:m .
Při jtlnť hraně plošiny /sondy A 9, A 2/4/ byla nově vypracována část obvodové ho ji žního zdiva etavby 1.
Ověřena. byla časová následnost nejmladiť komorové Úpravy vzhledem k destruovanému uzávěru atavby l,
2. Výzkum prostoru mezi akropolí a Baldou /poloha B/: sdlempoznatcone jlépe c}).ar akter osídlení -vnitřní
9, 2m široká. Směňljeods edla mezi akr opolí a Ba ldou k severu a přetťmi řadu pravidelných terasovitých Útvar6 patrnýc h v terénu ve v e lké části vnitřního areálu hraclJJtě. Z plánované délky c:a 350m bylo zatím prozkoumáno70m, a zjištěny zbytky sídlištní dstavby z rbných ftizí pravěku, K6lové Jamky a jlimy runých velikostí l ze zařadit do ene olitu, pozdní doby bronzové·,
do doby halštatské a předev~ím laténské, Sprašové podlolť teruý 1 tvořilo pozvol ný svah, do kterého byly
v místech terasy zahloubeny ztiklady pravidelné polozemnic:e /č. 9/ z pozdní doby laté nské, překryté bohatou kulturní vrstvou, rovnu pozdně laténskou, v místech hrany terasy by la vrstva zakončena ptf.s em kamenni dettnikc:e, Šlo o Jakési zpevnění vnější hrany většího sídelního objektu , K romě keramllcy , vyptilen4
mazanice a zvířecích kostí bylo objeveno větší množství železných předmět6 ,
části celého oppida byla vyměřena sonda B

OKOL: Pokračování systematických výzkum6 od 1. 7. do 11.9.1981. NÁLE Z : 1. Výzkum a kropole /poloha A/. a. Centrtilnť část akropole. Pozdní doba laténská a mladší d , římská: výzkum mlad šíc h hori zont Ci
2
probíhal v nově odkryté ploše 135 m v sondě A 37 ,' Zjištěny byly v e lmi četné doklady dřevěné povrchové
zástavby, svědčící o intenzívním osídlení těchto míst, KMové Jtf.my pozdně laté nské nál ef.í nejméně dvěma
rCtzným stavebním systimf.un, z nichž jeden tvořila část dlouhé povrc hové stavby, orientované V -z. Od to•
boto objektu se odlišoval druhý systém kCtlových jam JD,imořádné hloubky a značných prwněrd. Tyto stavby
byly v superpozidch s Úsekem dlálděné povrchové komunikace , Z pozdně laténské zástavby dále vyniká r oz•
sáhlá polozenmic:e 6 b se dv~ stavebními flizemi, Starší pMorys měl po obvodu základové llaby , uvnitt
na podlaze byl objeven zbytek domd.d pícky. Z objektu získán velmi bohatý keramic'°ký materiál , mj, mafované střepy. Menší poč.et kůlových Jam náleží osídlení mladší d, řúnské, které je datováno souborem výra.zni
keramiky /mj. importy/, • Nejstarší fáze časně laténské akropole a její komorová přestavba : výzkum tohoto období probíhal v uvedené nové sondě A 37 a jejímne jbli!šúnokolí / sondy A 3 1, A 34, A 35, A 36/. Dru•
hým prac ovištěm centdlní části akropole byly sondy A33, A 7, a A 11 / 1. Hlavním výsledkem na prvém zkoumaném místě bylo ověření c harakteru a zjUtěnírozměrta zdlva Ul, i r o zpoznán{ jeho funkce. Jde o masívní,
pečlivě sestavenou zed, ukončenou na výc hodní straně pravoÚhlým čelem, ZeJ byla odkryta v délce 15 m
a Její západní konec: se napojuje na vystupující skalní povrch původního t erénu, kde byl narušen po1dně la.
ténským objektem, V řezu severně od zdiva Ul bylo dosaženo s~a vební Úrovně nejstarší kamenné výstavby

63

a z ji il t.:ny ..: by tky souč asnýc h dřevěnýc h objektů /kůlové jámy/. Z těchto poznatků předběžně vyplývtl, !e
zcJ lll lemovala jižní okraj původního hřbetu terénu a zárove; oddělovala kamennou architekturu od objektů
s tav ěnýc h ze dřeva. Ze stavební Úrovně v nejblí žš{m okolí, mez i stavbou lt a zdí lll jsme vyzvedll bronzovou sponu , datující bezpečně počá tek č asně laténské výstavby. Uvedenou dřevěnou dstavbu severně od zdi
\li převrstvila mladší komorová přestavba v podobě jednak větších pravoúhlýc h komor , jednak velmi Úzkýc h
kamenných zídek. Tyto drobné komory se napojují především na masívní zdivo lil a tvoř{ tak nápadně odlišný systém. - Na druhém zkoumaném mís tě č asně laténskéakropole,v sondě A 11/1-2 a A 7/3, byla snílena
hladina výzkumu do hl. 180 cm. Tím byly částečně odstraněny zídky a výplně komorové přestavby a současně
odhaleno masívní zaoblené SV nároží stavby lV s přilehlým i Úseky severní a výc hodní obvodové stěny. Zárove; v y nikla západní lícovaná stěna stavby 11, čím! se potvrdilo, že tato stavba sestávala pouze ze dvou
zděných pruhů a měla pravděpodobně podobný Účel Jako zdivo lll . U komorové přestavby bylo mo!no pozorovat, !e l zde byla postupně budována nejméně ve dvou vý škových Úrovních . • b . Ře z ji!n{m opevněním časně
laténské akropole a jeho vztah k vnitřní kamenné architektuře: výzkum probíhal v sondě A 29. Do jej{ ploc hy zasahuje masívní zdivo s tavby lV , jejíž těleso bylo při jižním okraji zčásti překryto mladšími komorovými Úpravami. V sezÓně 1981 byly tyto mladší Úpravy odstraněny a zkoumán tak prosto r mezi zřícenou jlln{ obvodovou zdí stavby IV a vnitřní stranou kamenné hradby. Tento prostor vy ph;'ovala planýrka, pochlizejíc{ jak z jižní partie stavby IV, tak ze sesutého hradebního tělesa, Prostor byl původně v š íř ce ca 4 mv čas•
né době laténské volný. Výzkum zde dosáhl hloubky 540 cm. Časně laténská kamenná hradba, stratigraflc:•
ky starší ne! komorová přestavba akropole, byla. v horní partii protata řezem, Podařilo se identi.J'tkovat 2
stavební fáze, jejich! relativnívzta.h může vyřešit teprve dovedení řezu k základům. Z konstruk čních detailO
je významný odkryv k6lu z dřevěné plenty vnitřního Hce hradby a pozůstatky četnýc h zuhelnatěl ých roštů,
2. Sondáž plochy mezi akropolí a Ba.Idou /poloha. B/: pokračováním výzkumu v sondě B 9 do m, 120 délky
byly zachyceny doklady osídlen{ kultury knovízské, časné a pozdní doby laténské i z rozhraní starší a mladší d .ř(mské. Objekty kultury knovízské /jámy, kůlové jamky a Uaby/ dokládají intenzívní osídlení i vyspě•
lou stavební tec hniku. Již tato knovízská fáze prozrazuje seskupován{ objektů do větších sídlištních komplexů, Sporadičtěji se objevily ve zkoumaném Úseku sondy B 9 objekty časné doby laténské /polozemnťce s hliněnou lavicí a pravděpodobně i některé další jámy/. Intenzívní zástavba, s ložená z polozemnic, povrchových
objektů /k6lové jámy a žlaby/ i větších jam, nálež{ mladší a pozdní době laténské. Zji štěné polozemnice jsou
orientovány pravděpc:<lobn.ě podle pra.vOÚhMho schématu v rámci větších komplexú. Mezl nimi existovaly z jevně nezastavěné plochy, Z mladšího osídlen{ byla zachycena kruhová jáma s keramikou z rozhraní starší a mlad-

ší doby řím sk é . Podle stratigrafické situace v hraně terasy 11 došlo ke vzniku terasy až v době následné
po osídlen{ z doby římské. Přesnější datován{ teras a stanoven{ jejich Účelu je ovšem hypotetické, s nej•
větší pravděpodobnost{ šlo o Úpravu polí v takovém rozsahu, že by přicházela v Úvahu teprve doba hradištní
nebo středověk. Době hradištní nálež{ také ojedinělé zlomky keramiky ze svrchní vrstvy terasy, ULOŽ: A"
ČSAV, expedice Závist, UT: Závěrečné zprávy čj, 6961/80a4717/81. KOMENTÁŘ : Dílčívýzkumybudou
pokračovat v r, 1982,
K. Motyková - A. Ry bová - P. Drda

195 , LHOTA SAMOTY, o . Planá nad Lulnid, okr, Tábor
1980-1981 - KULT: Středověk, LOK: Areálzanikléhopředměstí Sezimova Úst{, zv, Nové Město,
OKOL : Pokračován{ systematického předstihového výzkumu v červnu, srpnu a zář{ 1980 a v srpnu 1981.
NÁLEZ : V roce 1980 probíhal výzkum na jižním okraji býv, předměstí, na místě západní řady městillt.
1

V arec h 291, 292, 306 a částečně 3CT/ jsme sledovali složitý pů.dorys domu u obvodní zdi podél řečiště ně
kdejšího potoka, který vykazuje nejméně dvě přestavby v rámci druhé poloviny 14. a na počátku 15,stol,
Při výzkumu v r, 1981 se ukázalo, že jde o usedlost hrnčíře, Nejseverněji byla situována místnost na kamenné podezdívce /viz Výzkumy 1974/, postavená na zasypaném sklepě, Mezi ní a ohradní zdí byly stopy
dřevěných konstrukcí. K místnosti se na jihu přimykaly dřevěné příčky / spálená břevna/, Západní obvodová stěna, rovněž dřevěná, podložená místy kameny, se připojovala k přiblifoě čtvercovému zahloubené mu
prostoru /kamenná plenta, vchod z interiéru domu/, a to uprostřed jeho severní stěny. Tento prostor tedy
vystupuje západní stěnou z obvodové linie sta.vby, Výc hodně od něho, od ve hodu k ohradní zdi probíhá podval další příčky, vymezující severní stěnu místnosti s mazankovou, tvrdě vypálenou podlahou /vi z 1981/ ,
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V nároží podvalu a obvodové zdi by la rruhová pec S protilehle slruovanými čel!stěmi /po stranllch vyzdě
nými cihlami / a ptedpecníml jamami, Parcela tohoto mh tlšti je vymezena plotem /řada drobných k Cilových
jamek/, s ledovaných v arec h 290 a 289, K objektCun 2 . pol. 14. a poč. 15.stol. nálelí I dvěvelUj6.rny,vy•
brané v aru 260, Starší horizont osídlení z 13, al první pol. 14, stol, byl sledován v arech 260, 261 /kO.•
lové jamky .11. vrstva/, 276 /dvoudílná jáma se struskovými lupami/, 290 /kl'.llové jamky, f.111.by, studd I ka•
menným roubením/, 291 /zemnice, polozemnicová jáma, další uhloubení, kOlové jamky/, v kl'íhnť hlavních
kontrolních blok6 arů 276, 277, 291 a 292 /obd,Hníková jáma s kolmými stěnami 11. plochým dnem, 1e schodovitě upraveným vstupem, na západní straně vyzděná kamennou pl entou/. V roce 1961 byl ukončen výzkum
pCidorysu domu u ohradní zdi. V 11.ru 320 se podařilo zachytit ji!ní okraj domu, Dřeviná stěna byla místy
podložena kameny, Místnost s vypálenou mazanicovou podlahou nepřiléhala al k n(, byla oddělena blokem jílovité hlíny s kameny. V rohu této místnosti byla obdéln{kovil pťc, do m{stno11ti otevřená /mj, n1Uez hroudy
vypálenýc h odř ezků hlíny, kolečka-disky s negativemgotickéhonápisu na bocích/. Ohradní zed probíM obloukovitě podél potoka k jihozápadu, Skryli jsme další 11.ry na parcele domu: v aru 269 bylo pokračován{ par•
celního plotu, v aru 305 dvě hrnčířské 04p11.dní jilmy s mno!stvím keramiky a štětování dvora, 'V arech 289
11. 305 objekty /kůlové jamky, zásobnlcové jámy, žlaby/ z 13,• první pol. 14. stol . ULOŽ: AÚ ČSAV. UT 1
Z č j , 7432/00 a 5320/61.
M. Richter

196. LHOT A, o.

Nahořany,

okr . Náchod

1900 - KULT: Neolit, eneolit, středověk. LOK I Břeh zálivu nádrle Rozkoš, SV od kostela. OKOL 1
Sběr Boček, NÁLEZ: Stl'epy , štípanil industrie, kam. nástroje, ULOŽ: M Hradec Králové.
1961 - KULT: Sleukoplatbická , LOK: Návrší n1td vodní nádrf.í Rozkoš, parc , č. 103, OKOL1
PrCizkum Boček, Vokolek, NÁLEZ & Střepy z břehu nádrf.e z narušených Urovýchhrob6 pohřebiště /sleuko•
platěnické/. ULOŽ: M Hradec Krillové, př.č, 127/61.

J. Slgl

- V, Vokolek

197. LIBČANY, okr, Hradec Králové
1900-1981 - KULT: Ónětická, slezskoplatěnlckil, stl'edověk. LOK: Pískovna "Na obcl" , parc, č,
426/ 1, 2. OKOL: Sběry M . Hudeček. NÁLEZ: Zničený kostrový Únětický hrob s nádobkou, porušenil slezskoplatěnická jáma a sídlištní vrstva, ULOŽ: M Hradec Krá lové, př. č. 26/00 , 197 - 199/61.

J. Sigl - V. Vokolek

198. LlBENlCE , okr . Kolín
1981 - KULT: Ónětická, knovízská, d,h11.lšt11.tsU, laténská, st, d. řím ská. LOK: "Skalka ", Z M
13-32 88mm od V, 128mm od S s ,č, OKOL : Zác hranná akce 24. - 25.3.1961 v rýze vodovodní přípojky pro
Rudné doly Ka~k . NÁLEZ I Zaměřeno 11. vzorkováno JO objektů, převahou velkýc h polozemnic z mladší doby
laténské /lokalita byla značně porušena neznámými "amatéry"/. ULOŽ: OM Kutná Hora, R M Kolín. LlT:
Z čj. AÚ 1245/61. KOMENTÁŘ : Lokalita se nachází ui 800m východně od zná~ keltské svatyně v Libenicích.
1. Pavlú-J. Valentová-J. Rulf

199. LlB E R EC , okr. Ll berec
1900 • KULT : Novověk. LOK: Liberec, Nerudovo náměstí, Z M Liberec 474mm od J, J82 mmodV
s, č, OKOL: Při hloubení výkopu pro propanovod na dně výkopu 155 cm hlubokém, na lezena dřevěnil roura •
ui 30cm pod pwodní dldbou, tvořenou kvádry různých rozměr6. NÁLEZ: Renesanční potrubí /16. • 17 .
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stol,/ .ie dřeva Jehllčnanu /borovice ? / - oválný neprav idelný profil kmene o pr6.měru cca 33 dnJ prwnlr
vydlabaného otvoru u pohy buje mezi 8,5- 9qn. Funkce: dle llteratury nejpravděpodobněji vodovod. ULOŽ 1
M Liberec, P 19211. LIT: Vl. R.uda, Sv. Technik, Llberecminulostiabudoucnosti, str, 47, SN Liberec ,
1961. NZ 1/80 - M Liberec. KOM ENT A~ 1 Jedni se patrně o vodovod budovaný v době Redernů, který měl
vést vodu z

pramenů

pod Liberec kou výšinou k zámku a k radnici.
M. Stará

LlBěŠOV h rad vi z BEZVěROV, okr . Plzen'- sever

200. LlB~TlCE, o. Sousedovice, okr. Strakonice
1980 - KULT: Mladohradištní. LOlC: Poleučp.47, na SZ okraji osady, Vlevo od silnic e do Sousedovic, mezi silnicí a potůčkem, ppč. 954 . OlCOL I Sběr 6 .6, 1980. NÁLEZ: 57 z ,omků nádob /hrnce,
pokličky, zásobn ice/, 1 pi'eslen, ULOŽ: M Strakonice, inv . č. /\ 104 1. LIT: Nepublikováno.

J. Michálek

201. LlB lCE NAD C IDLINOU, okr. Nymburk
1980- 1981 - KULT: Knovízská, doba hradištní, sti'edověk , raný novověk. LOK: A . Pře dhradí
slovanského hradiště: 1. parc . č . 18/1 /sonda 3h-ch/; 2, parc.č. 106 /sonda 13e-f/; 3 . parc.č. 49/1
/sonda 14a-c/; 4. parc. č. 35/3 /sonda 19a-d/; 5, parc . č, 60 /sonda 24/; 6. parc.č, 113 /sonda 26/;
7. parc.č. 6 /sonda 28a-c/; 8. par~ .č, 55 /sonda 29/; 9. parc .č. 48 /stavební dohled/. B. Sídlištní aglomerace ve V a SV zázemí hradiště: 1. parc.č. 291 /sonda 20a-c /; 2. parc. č . 499/14/ 172 /sonda 21/1
3 , parc.č. 508/36 /sonda 22/; 4, parc.č . 508/19 /sonda 23/; 5, parc.č, 508/18 /sonda 25/; 6, parc ,č,
508/15 /sonda 27/, OKOL: Předstihové zác hranné výzkumy . NÁLEZ: A,l. SondaJh a Jeh /1980/. V sondě

a

3h kulturní vrstva knovízská a starších fátíslovanskéhoosídlení, malé t orzo kulturní vrstvy z 10 . stol ,

sti'edověká

kulturní vrstva . Základové Uábky

zásobní jáma , 2

mělké

slovanské objekty a

část

patrně

dvou knovízských povrchových staveb , Slovanfká

hradištní c haty -polozemnice,

Několik

jámových

obj ektů

ná-

manskému dvoru . V sond ě Jeh se objevily 3 s lovanské jámy, dvě měl
U, třetí zásobního rázu. A,2, Sonda 13e a 13f /1980/ . S~da 13e zasáhla vnitřní okrajovou část mohutného vnlti'ního příkopu opevnění, hlubokou cca 3m, Ve výplni přík opu l eželo množství nálezů , mezi nimi také stl'ťbrné z lacenévrubořezové kování p4su karolinského c harakteru z počá tku Q. stol. V sondt\ 13f slovanleží k

středově kému-raně novověkému

ská kulturní v rstva a 2 hradi š tní jámy. A.3. S onda 14a - 14c / 1981/. Kulturn í vrstva knovízská a starší
slovanská /z 8. - 9.stol./, zbytek kulturní vrstvy z 10.-11. stol. 97 jámových objektů vesměs hradištního stáří, mezi. nim.I. té! lahvovité a válcovité zásobní já my. Kůlová stavba obdélníkovitého půdorysu. Z č et
n,ho inventáře zas lou U zmínky denár řezenského typu, ražba. Boleslava l. /dle určení dr. Z . Nemeškalové /, vyzvednutý z nálezově bohatého jámového objektu 30, a dále stříbrná hrozníčkovitá náušnic e, která
lefela v

jámě

20.

Patrně

prvý nález svého druhu z

čes kýc h

zemi

představuje kostěná

výztuha nomádského

/staroma.darského/ reflexního luku z jámy 35. A .4. Sonda 19a - 19d / 1980/. Výrazné středověké-raně novověké horizonty, pozorované v sondě 19, odstranily z velké č ásti starší kulturní vrstvy a poškodily starší objekty.

Dobře

zac hované byly pouze 3 hradištní jámy a nad nimi t orzo destrukce

vnitřní

hradební zdi

ze sklonku 10. stol. A.S. Sonda 24 / 1980-1981/ . V severní části sondy kulturní vrstva knovízská a starší slovanská a kulturní vrstva z 10 .- 11. stol., dále2 s t ředohradištní jámy a č ás t kostrového pohřbu z již-

ní periferie
č ního

hřbitova

domu s

v ětrací

u kostela P. Marie . V jižní

části

sondy prozkoumána

část vyzděného

sklepa renesan-

šachtou. který lze podle bohatšího inventáře a polohy v JZ sousedství ko"'"la P. Ma-

rie poklidat za součást fary. A.6 . Sonda 26 /1981/ . Část cha.ty-hluboké polozemnice z 10. stol. A. 7 •
Sonda 28a - 28c / 1981/, Sonda zachytila vnitřní příkop opevnění, hradební těleso a okraj v nejšího pří
kopu, resp ,

fortifikačně

využité ho starého

říčního

ramene, Na

dně vnitřního příkopu

le!ela vrstva ze

sklonku 8 . a z 9. stol , , na níž spoč ívala kulturní vr s tva z 10. věku. Největ ší čá st příkopu vyplnilo mohutné a nálezově velice bohaté souvrství z 11. - 13. s tol., které ukazuje, že vnitřní příkop tehdy ne66

plnil avojl pC.Vodn{ funkcl a stal se a,netištěm. Mezi n1Uuy ve vratvě z 11. - 13. 1tol. byl i denir Boi"lvoje 11. z let 1118-1120 /podle ud!enfdr. z. Nemeškalové/. Ve vnitřn{mpř{kopěldelnerttuif.ln{pohhb
1 z mladl{ doby hradlltni, u nihof nelu vylou čit totofnoat s Vršovc em Bofutem, synem llblckého kute-lina
Bofeje, který byl apolu se svým otcem obětí přemyslovakéhoÚčtoviní a rodem VrlovcO v r, 1108. Nerltuilnť pohfeb 2, odkrytý ve vnitřním příkopu nedaleko pohřbu 1, lefel v kulturní vratvě z 9 . atol. V hradebním
tělese byl zapultěn velký jlÚnový objekt lJ z pozdní dob.v hradištní, který dokllidli, h v té době neplnila avo•
jl funkci uf ani alovanaU hradba. A.8 . Sonda 29 / 1981/. Zikladové zdivo JV čiatl pětibokého prubytit'e
gotického chrlimu P. Marie, který stil v místě od 10 . do 18. atol. Terénní ·pr1ke v aondě 29 byly dokonhny
al v r. 1982. A.9. Stavební dohled na parcele č. 48 /1981/. Pod novodobou navilkou lelela na 1lert1*{m
písku nevýraznli kulturní vratva, podle svého charakteru snad středověU. B .1. 20a - 20c / 1980- 1981/.
Hlubolui polozemnlce z 9. atol,, a ohništěm pod kamenným zliva rem v JZ rohu obydlí, LahYovttif. zliaobnf ti•
maz 9. atol. B.2. Sonda 21 /1980/. Starli exploatační jlima na tělbu písku, lelťd pod mocnou humuacwou
vratvou, B,3, Sonda 22 /1900/. Čliat rozlehlého jilmového objektu II nerovným dnem z 2 . poloviny 10, atol.
B ,4, Sonda 23 / 1900/. Malif. slovana U zliaobnť Jif.ma. B. 5. Sonda 25 / 1980-1981/. Chata-poloumnlce a 2
Jirny r.e stfední doby hradištní. B .6. S0n°d a 27 / 1981/, Malif. zif.aobní Jima z 10, atol. ULOŽ: Pror.atún A1'
ČSAV. LlT I HIif.ien{ čj. 5708/80, 6246/80, 6462/80, 1346/81, 1457 /81, 3728/81, 4757 /81, 4758/81, 4859/
81, 5232/81, 5272/81. J. Juatovif., Vr.tahy zlické Libice k avarako-alovanakému, karolinskému a velkomo•
ravakému kulturnímu okruhu. SbNM A-Hiatorte· 37 1983 /v tisku/.

202. LtD°álOVlCll, o. Pel, okr, Jtndftchfw Hradec
1980 - KULT I Středověk, LOIC I Hrazenýko1telvev1i. OKOL I Povrchový pr6zkum dne 1.11.1980,
NÁLEZ I Ve al se dochoval go~ický hrazený kostel , opevněný zdí se 1tfťlnami a baltovitě vystupující mif.rnlcť. Nad preabytliřem se dosud zachovalo dřevěné podsebití a pfwodn{ krov. LlT I Z Čj. 6895/80. ltOMENT Al I Hrazené kostely patf{ k neJm'ně zn&mým ati'edovlkým opevněným lokalltám.
T. Durdík

203. LlPANOVlCE, o. Ubofí, okr. Česk4 BudiJovlce
1980. KULT1 Stfedověk . LOX 1 ZM 32-212NovliVee, 241mmodZ, 150mm od J 11.č, 01COL1 Sběr

J. Caletky r. Čelnovic

24.12.1979. NÁLEZ1 Xeramlka. zíakanif. na poll, ULOŽ: A1' ČSAV exp, Plzeň, pi'.
č. P 11/00. UT : Z čJ. 625/80 Plzeň.
A. Beneš

204. llPTlCE, okr. Teplice
1980 - KULT I Knovír.akli. LOK: Za kostelem ve val. OKOL: Při pr6zkumu zjiš těna zničeni Uat
sťdllltě. Zichranný výzkum. NÁLEZ1 Z této lokallty _Je velké mnohtví archeologického materiálu bez cel•

kCl ulofeno ve sbírklich XM v Teplicích, ale charakter ddllště nebyl znlim, Ant při výzkumu ~e nepodahlo
zJletit objekty, ale Jen kulturní vrstvu s četnou keramikou, ve výkopec h zlikop6 a v kráterech po náložích.
ULOŽ1 AÓ ČSAV exp. Most, bez č,př. LlT: Hllišení čj. 637/00. KOMENTÁi :. Výzkum pokračoval v r.
1982 pod vedením

J. Mulky.
D, l<outec ký

205. LlŠlCE, okr. Hradec Xrlilové
1900 - KULT1 Slezakoplatěnickif. , LOK: Pískovna, parc,č. 309/1, 320. OKOL: Prů1.kum č\,,· ný ,
Kamenlckli. NÁLEZ: Zničen, aídllltnť objekty /alezskoplatěn lckli k, Ill . st./. ULOŽ: Dep. M llrad<'.: Kró-
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lové I př ,Č, 2J • 25/80,
V. Vokolek

206, LNAilE, okr, Strakonice
1981. KULT1 Pozdn{ d, halltauU • laténsU, LOK1 1JS0m VSVod ztimku v obci. 250m uvernf
od kří!ku u rozcestí okr, 1ilnic LnAfe - Kocelovice /k;,ta 490ml, OKOL I N&hoclný 1Wr E, Žahourková, mu•
zeum Blatná, NALEZi Polovina menšího flutéhokor&lu s modrobílými očky, ULOŽ1 M Blatná, přťr,č, 63/
81. KOMENTÁŘ I PrClzkumy na lokalltě 1.9, a 7, 10, 1981 byly negatlvn{ a nepřinuly Udnti zjištěn{ o dru•
hu nAlezu /hrob • sídliště 1 /.

J,

MlcMlek

207. LOČENICE, okr, ČuU Budějovice
1980. KULT1 Raný středověk, LOK: Východní okraj obce, u první chalupy severně od ailnlce
aměrem k Nkhovu . OKOL I Sběr T-. Ha.mbergra z Č, Budějovic. pted&no26. 7 , 1980. NÁLEZ I Přeslen, ULOŽ,
AÚ ČSAV exp. Plze;, pi', č, P 36/80. LlT1 Z čj. 625/80 Plzeň.

A. Beneš

208, LODfNICE. okr, Beroun
1981 - KULT: Vypkhan& keramika, doba laténskti, LOK1 Tra.t" ''V hluboUm" ZM Rudnti 12-412
30mm od Z a 171mm od

J s,č,

OKOL1 Narušeno skrývkou při stavbě dtilnice, NÁLEZ i 11 ja.m s vypíchanou

keramikou. l la~nská chata. ULOŽ1 M Beroun, př.č. 353/81. KOMENTÁŘ: Tato ztichranná akce navtiza•

la

n4

výzkum AÓ /dr. N, Venclovti/ z r , 1978 .

V. Matoušek

209. LOCHOVICE, okr, Beroun
1980 -

a/

KULT1 Střední doba hradištní. LOK: V těsné blízkosti nádraží, pozemek č, 2619/1.

OJCOL s Výkopem pro elektrické vedení narušeny kostrové hroby. NÁLEZ : Čtyři kostrové hroby. Orienta•
ce Z /hlava/ -V, v natalené poloze na ztidech, Hroby v řadě vedle sebe ve směru S-J. Výbava: 2 !elezné
no!íky, 2 nádoby, náhrdelník ze skleněných korálkfl / zachovtino 11 kortilků jednoduchých i segmentových/,
1 drobný zlomek feleza. 3 kostry narušeny v horních partiích, ULOŽ: OM Beroun, přír, č. 104/80. UT1
Maličký, J,: Slovanské kostrové hroby na Hořovicku, AR XIV 1962, 155-158 , KOMENTÁŘ: Zác~ranný výzkum v r. 1980 proběhl cca 20m severně od místa, kde v r, 1955 provedl výzkum tého! pohřebiště J. Malič
ký,

b/ KULT, Střední doba hradištní. LOK1 V bývalé zámecké zahradě, později zahradnictví,
v blízkosti budovy ZDŠ. OKOL I PH hloubení základů pro stavbu tělocvičny mateřské školky. NÁLEZ: Zásobní Jáma ze střední doby hradištní obsahovala dvě lidské kostry. Kostra č. 1: 50cm pod povrchem /resp.
Úsúm zásobnice/• skrčená, trup na pravém boku, levá ruka polo fena přes břicho, pravá skrčena před hru•
d{. Nohy odkoptiny, Údajně ostře skrčeny. Orientace JV /hlava/ - S Z, obličejem k SV. Kostra ulofena na
vrstvě kamenů, Kostra č, 2 - 50cm po č , 1, na břiše, hlavavyvrácenaostěnu zásobnice, levá ruka skrče• '
na podle těla, pravá natafena šikmo pod trupem, nohy skrčené na levou stranu, Oriť'ntace }Z /hlava/ • SV.
Obě kostry bez milodarů, v zásypu jámy mezi ko,trami, nad nimi i pod nimi drohné střepy a Úlomky kostí,
Nález cca 600m SV od pohřebiště z téže doby, viz

tt/.

ULOŽ: OM Beroun, přír, < . 163/80.

V. Matou~ek
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210, LOMY, o. Č lune k, okr, Jindřichův Hrad ec
1981 - KULT: Prav~k /doba halštatská 7/. LOK : V lese 1300mJJ Zod kostela v Lomec h, 400m r.ápadně od k~ty 602 ; Z M 23-343 Číměř, 36mm od V, JO mm od S s.č. OKOL: Sběr 8 , Slámové na pasece, pf., .

dal dr. J. Slá ma z PÚ UK 8.12.1980. NÁLEZ: Drobné keramické zl omky , U LOŽ: AÚ ČSAV exp, Pize;,
př ,č . P 52/81 , LIT: Z exp. Plzeň. KOMENTÁŘ: Jednti se o topografic ky cenný nále1. v neosídlené pohraniční obl11s11 /nadm, výška kolem 580m/.

A , Bene§

LO PAT A hrad vlz Ml LťNOV, o . Nezvěsti c e, okr. Plzeň - jih

211. LUŽICE, o . C hvalovice, okr. Prachatice
1980 - KULT: Pravěk bez bliU{ho určení. LOK: Při sllnicido Dolních C hrálita n; ZM 22 -434 Netolice, 128mm od Z a 17mm od J s ,č. OKOL: Sběr

J. Sýkory

z Blovic po orbě na poli, pi'e<láno 22.4.1980,

NÁLEZ: Modrý skleněný korálek, ULOŽ: AÓ ČSAVexp. Plzeň, př,č. P 26/80. LIT: Z čj, 625/80 Plzeň,
KOMENTÁŘ: Podle N. Venclové Je nejmladší přípustné datován{ předmětu do doby laténské.

A. B ene š

212. LUŽlCE, okr . Most
1900 -1981 - KULT: Středověk, pozdně hradištní. LOK I Jádro vst. OKOL: PrCnkum Jádra vat .
NÁLEZ: Dotazy u místních občanu, V r. 1980 lokalizovány nálezy, které ve svém osobním arc hivu re gistroval G. Laube /poloha za statkem p. WolJa/, Proveden sběr raně středověkýc h a pravěkýc h kerami c kýc h zlom•
ku , Při dalším průzkumu zjištěny pozdně hradištní keramické zlomky ve vý kopu, probíhajícím na pozemku
budovy MNV, V r. 1981 za c hyceny keramické zlomky té hol č asového horizontu i na protilehlé s traně luflc•
kého ~dolí, v hlinitých splachových vrstvách, porušenýc h základovými výkopy . Tent o sběr v šak indikuje
osídlen{, o jeho! lokalizaci sl nelze učinit určltějš{představu, ULOŽ: AÓ ČSAV exp. Most , č. př, 3/80,
6, 7; 16/81 • 17, LlT: Hllišen{ čj. 111/81, 740/81 Most.

J.

Klápšt ě

213 . MAHOUŠ, okr. Prachatice
1980 •

11/

KULT: Neolit. LOK: Pole jilně od obce, ZM 22-434 Netolice, 79 mm od J, 196 mm od V

s.č. OKOL: Sběr po orbě, NÁLEZ: Zlomek kamenné sekery, ULOŽ: AÚ ČSAV exp. Pl z eň pf',č, 48/80,
b/ KULT: Pozdní latéuká, LOK: Pole západně od obce, jižně od silnic e do O!šovic, Z M
22-434 Netolic e, 115mm od

J,

225mm od Z s.č, OKOL: Výplně objektu poru še né meliorací /mellorace ji!

zahrnuty/. NÁLEZ: Střepy. ULOŽ: AÓ ČSAV exp • . Plzeň př.č. 49/80 ,
P,

Bři c hiiček

214, MAKOTŘASY, okr, Kladno
1980 - KULT: Nálevkovitýc h pohár(!, LOK: "Na ostrově" n ebo "Za starým zlimk em" , ppč , 382.
OKOL: Systematický arc heologický a geofyziktilní výzkum , NÁL EZ: Pokra č ování sy st emat ic kéh o výz kumu,
prováděného na základě geofy zikálního /magnetického/výzkumu lokality /doc , i ng. f" , Ma r e k, C S c ., katedra

ulité geofyziky Přírodovědecké fakulty KU Praha/. 1. Příkop 11. t'okra čováno byl o v plošném odkryvu

,e-

vernějšího ~seku střední č ásti východ ní strany čtve rc e , jen1. je vymt'len mladším pi'ík op('m li / s o 11d11 23:

Sx 10m; sonda 24 : 2x 10m; sonda 25: 2, Sx3 m. Při ma~n etlc kém výzkumu se ve s t řt'dové č ň s ti v ýc hodního

69

prúbč hu príkop 11,· pn>J1•v il pr·o ruidv,; t;č i nls_v podloí.í , kt eré zde tv oří výpl; roz.sá hlé s trže , jež je dnes v

tf'•

rénn(m reliéfu 11e?.n11tel ná, P od le ,I r. V . Ložka, DrSc . , !IC v terminá lní partii s t rže /ve středu / zachovala
patrně hol0t.· ,•nní !!praš , pod ní ;I. t<,' vkl,í<lií u nav.:- Šl•<lý pohřbený horizont, který na okra jíc h v ystupu je až pod
!loučasný hu1nui,i, kd e je pak kmov.ín s t,.,.i;ím pa r 1th11 .:;<lozemním horizontem a v á pn itou /nej starší/ s pra ší;
nejmladší !!prašový hori zon l s p i-ím,.; .. r opuky je oderodová n . V mís tec h původní s tr že pokračoval příkop 11
v

délce SS m jako mělký a ~/.ký

/i:., 0,8- lm, hl. U,7 m/ ž lab tvaru V

s ob lým dnem, na bázi vyplněný dlZným

druhem splac hý, ve střed n í čóstt 1-3 horizon ty šedé a svět le hn ědé výplně, v terminální části šedou až lie•
dohnědou hlínou s příměsí opu ky ph vn it řn í i,i t ran č , 1.atímco při vnější straně byla místy zachována spra š ové výpl; s příměs( opuky, V ne jseva11.:; j š ím i:seku se liíi·e ž labu postupně zvětšovala /až 2m/ a změnila se
i výpl; / porésn{ hn ědoliedá/ . Na sa mé m konc i odkryvu se výrazně změ nil rovněž tvar: llab se změnil na př {
kopovitý ~tvar s ploc hým d nem

/ -r,. , ~s tí 2, J , dn a 1, 6 m, hl, 0 ,8m/ , Podle profilu vedeného poo!le situac e

je s t ředový žlab tvaru'( !lta rší nd. příkopovitý m<'lký ~tvar s ploc hý m dnem, 2. Sídlištní ar eál, vymezený
příkopem ll. Vnitřní plocha č tven·e , v_vm,•zenÁ příkopem li, je podle výsledk ů záchranného výzkumu na trase s iln ic e Praha - Slaný v r, 196 1 pokrytn mno žs tvím síd l i!Hních

objekt ů relat ivně souč asnýc h s příkopem

ll, V l. 1978-79 byla ,<" Id vni'třní pl odu, .: tv l'rce vylíetřena magne ticky /v zák ladních čtvercích 30xJOm ,

interval 2m/. Z magne t ic ké map.v východní poloviny by lovybráno lO rúz nýc h magnetických anomálií /A·

JI,

na které by lo v r . 1980 soustřeMno dctai lni magnctic ké mčřcn ( / v síti 1 m/. Na získané g eofyzikální lidaJe
bezprostřed ně navázal a rc heolo~tc ký výz kum pedologic kými vrty , v případě dvou anomálií /C, B/ sondáží,
Anomálie C / objekt č. 127 / byla vyvol á na roz mčrným / 4 x 2, S m, hl. O, 8m/ objektem s destruovanou, patrně
hrnč(hkou ped a s př edpecní jámou; pod béz( pec e by la v malé jamce

/1 x0,6m,

hl. O,Sm/ u ložena .kost•

ra mladého j edince / skrčená kostra na pravém boku, orientac e Z - V, obli č ej k J/, jehož trup spočíval na
v e lkém kusu mazanic e . Anomá lie B /objekt č. 128/ byla na místě oválné zásobní jámy/ 1,4 x 1, 7 m, hl. O, 9m/,
jejíž výplň sestávala ze sílně popelovité hlíny a hustě napěc hované mazanice ; na dně bylo větší množství keramických zlomku a drtidlo z hrubozrnného pískovce; terminální část jámy byla pokryta slabě vypálenou vrs-

4

tvou mazanice. Ch~rakteristlka obou obJe}4~fřispívá ~ Boznání kultovních zvyklostí KNP. ULOŽ: A'Ó ČSAV

pt.č.

61/80. UT I Výzkumy v Čechách 197b-77; 1978-7'9; !_. Pleslová-;Š ~ - F. Marek - Z. Horský,
A square enclosure of the Funnel Beakt>r C ulture / J ~ B. C,/ at Makotřasy / Central Bohemla/: Apalaeo-

utronomlc structure, AR XXXl~J..980, J-35 ; ~.'....!1esJo!_á-Štiková, Square enclosure s of Old Europe, 5th
and 4th Millennta B .C., [The Journal of lndo- European Studies - 8 1980, 62-74! ~ { Die Beziehungen u,ischen Siedlungsraum, Erzvorkommen und kulturellen Entwicklung zur Zeit der Entstehung der Metallurgie
/ s příspěvkem f Z. Horský, Makotřasy: Palaoastronomische lnte~pretation d er quadraUsc hen Umfriedung
der Tri~hterbecherkultur /, in F. Schlette / red, /: Urgesc hl c htlic he Besiedlung in i hrer Beziehung zur natUrlic hen Umwelt, Wiss, Beitrllge der Martin- Luther- Universitlit Halle- Wittenberg 1980/6, 185-199.

-

.' '

11, V .

,J P li .f.

'

1981 - NÁLEZ: Pokračování systematickéhovýzkumu, prováděného na základ ě geofyzikálního /mag netického/ výzkumu lokality /doc. Ing, F. Marek , CSc., katedra užité geofyziky Přírodovědecké fakulty JCU

Praha/. 1. Příkop 11. Dokončen byl plošný odkryv střední části východní s trany č tverce , j P.nž je vymezen
mladším příkopem 11 / sonda 26 : 10 x 4 m/: tvar i výplň Úzkého žlabu, který ve střední čésti výc hodní strany
nahradil široký a hluboký / š . 4 m, hl, 2 m/ příkop se základovým žlabem u středu, jsou ve shodě s poznatky

·z minulých let . Daiší sondáž byla soustředěna na přechod tohoto SSm dlouhého kontlnuálního ž labu v příkop
/severní Úsek, sonda ,27 : lOx J ,Sm; jižní Ús ek, sonda 7: Sx Sm/. Magneticky indikovaný počá tek severněj
šího průběhu příkopu odpovídá mělkému /maxim . 1 m/, 2-2, 5 m širokému příko pu s ploc hým dnem bez základového žlabu . 'Ótvar není totožný ani tvarem a rozměry, ani skladbou výplně /ve spodní části hnědá hutněj
ší výplň, místy promíšená spraší nebo černými spálenými horizonty, v horní části šedá porésnější černo

zě~ní výpli/ typickému příkopu 11, Na bázi, přibližně ve středu dna, byl téměř souvislý horizont nálezů,
ve kter~m· by ly kromě zvířecích kostí, zlomkfl nádob a četných výrobků z kamene /převážně polotovary sekerek z algonkické břidlice/ uloženy lidské kostry6 jedind1 v téměř výlučně neanatomické poloze /orientace S - J, J - S, JZ - SV; 4 dospělí, 2 děti/ . Jižněj ší uk.ončení žlabu je situováno v magnetlcky rušiv é zÓně
/výplň strže/. Odkryvem bylo zjištěno, že prostor jižního konce žlabu a počátek s everního konc e jižního prů
běhu příkopu je tvořen na severu mělčím a užším /š. 2,Jm, hl. 0,6m/, na jihu hlub š ím a širším / š , Jm,
hl. ó,9m/ Útvarem s plochým dnem, vyplněeym, podle horizontálního obrazu, souvislou jednolitou výplní
/šedohnědá s příměsí opuky/ . Při vnějšún okraji dna byl v severnější části zahlouben konec středního prú -
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běhu

žlabu tvaru V, jC'n7.

měl

v télo partii

výraznčprotaŽl'noubtíziabylhlubšíašlrší

/š, l,Sm, hl.1,2 m/.

Konec ž labu by l o<ldč l en Úzkým /0 , 6 m/ průc hodem od severního zakončení základového žlabu jl!ního průbě
hu příkopu /žlab s plochým dnem, š. 1,2m, hl. 1,35ml. Tvar i výpJ.;' obou žlabů byly odlišné /středový

v.

žlab: výpl.;' obdobná s tředové mu průbě hu; jižní ž lab: tmavě hnědá, jemná výpl.;' s opukou, na bázi promíšená
spraší/, Profll vedený po ose situa ce ukázal, že severní partie zdánlivě jednolitého zásypu příkopovltého
Útvaru j e starší, Ji žní průběh příkopu je pak c harakterisován dvě ma fázemi výstavby: do zpola zaplněného
plochého příkopovitého Útva r u byl až později zapu ~těn ž lab /analogicky jako v sousední sondě 20/79/. 2.
Sídlištní a reál, vymezený

příkopem

li , Pokra č ováno bylo v detailním magnetickém vy še t ření /v síti lm/ 16

vybranýc h anomálií /K - Z / vý,: hodní čás ti magnetické mapy vnitřní plochy čtverce, jenž je vymezen příko
pem ll . Na geofy ziká lní ÚdaJe or,ět navá zal archeologický výzkum pedologi c kými vrty, v případě jedné anomálie /E/ sondáží. Anomá li e E byl a vyvolána přítomn ostí dvou těsně sousedících objektů, Objekt č. 129 j e
zásobnicová jáma /pr ům , 1, 2 m, hl. O, 7 m/, sekundárně vypln ěná mazanicí a popelovitou hlínou; objekt č,
130 Je destrukce malé /prům, 1,2m/ kopulovité pece se zachova lým obvod e m a nevypáleným dnem, které bylo zapu štěno pou ze 20 c m pod bázi dnešní ornice, / Z pece,, by ly odebrány vzorky pro I NAA za Účelem zjl ště
ní případnýc h stopových prvk ů , které by potvrdi ly interpretaci pece jako metalurgického zařízení/, Dosavadní arc heologické ověřování /sys témem pedologických vrt ů , sondáží/ vybraných magneti ckých anom1Uií
ve výc hodní polovině čtverce , jenž je vy mezen příkopem li, dovoluje rozlišit několik druhO sídlištních ob-

jektů s růz nou výplní , Dos avadní, byt předběžné výsledky dá l e přispívají k poznání dilltrlbu ce jednotlivýc h
typů sídlištních objektů a tím k poznání síd li š tní struktury vý seku lokality , Jejíž ce lkový rozsah Je nejméně

60 ha, Průkopem 1/81 /0 ,5x 28,25ml byla sondována jedna z anomálních magnetických zÓn, t á hnoucíc h se
od západu k výc hodu přes ce lou pl oc hu čtve rce, Anomální zápo r né zÓny nejsou vyvolány archeologickými
strukturami, nýbrž menší přítomností těžkýc h mine rál ů, které se podle výs ledků analýz /Ing. A. Maštalka.,
CSc., dr , J. Frána, C S c ., Ústa.v jade rné fyz iky ČS AV, Ř el / předev ším koncl'ntrují v ornici v místec h pů
vodních mezí. ULO Ž: AÚ ČSAV př, č, 61/81. LIT: Výzkumy v Čec hác h 1976 -77; 1978-79; E. PleslováŠtikovd, Makotřasy, A TR B !'lite in Bohemia /with c ontributions by A.T. C la.son , J, C hochol , F. Marek,
A, Maštalka -

J,

Frána, Z , Tempír, S. Ve ncl/, Fontes NM Pragae 17 1983 /v ti sku /; E. P l es lová.Štiková,

Der Stand d er interdisziplinaren Forschungen d ~RB--Siedlungs ar eals in- Makotřasy /Bohmen/ , lstra.ži-

---

va.nja Novi Sad /v tisku; tá ž, Makotřasy / Centra\ Bohemla/: A Funnel Beaker Cul ture /TRB/ Site ,[ Ar-

-

c ha. e o' Io g i ca l News in the Czec h Socialist Republic, Praque - Brno 1981, 37.45, ;,
E. Pleslová-Štiková

215. MALÁ SKALICE, o, Česká Skalice , okr , Náchod
1981 - a/ KULT : Středověk, LOK: Z ahra.dappč. 116/1, okraj t erasy nad nivou řeky Úpy. OKOL:
Sběry k e ramiky v e vý kopu pro plynovod, zji š tvovad sondážní průzkum, NÁLEZ: V kv ět nu 198 1 získa l

J, Ze-

man z České Skalice z výkopu pro plynovod středověké střepy /obr. 6, 7 / , V červenci a srpnu byla lokalita z koumána ve vzdálenosti 8m od výkopu sondou 2x4m, Zde bylo v hloubce ťCa 80 c m zachyceno jílovité
podlo ží s nepravidelnými zahloubenina.mi a

dvčma kůlovými

jamkami, Ze zásypu a nadloží poc hází

větší

mn ož-

ství k e ramickýc h z lomk ů a několik zvířecíc h kostí. Nálezy je možné datovat do 13. až poč . 14, stol etí. ULOŽ:
M Česká Skalice. LIT: NZ: AÚ č j, 5250/81. Z. A, Lochmann, Zpr1wodaj KM VČ, roč . LX, 1982,
b/ KUL T: Středověk, novověk, LOK: Zahradní terasa ppč. 86 přiléhající na jižní stranč
k budovám muzea, OKOL: Z jištovací průzkum bývalé tvrze v rámci terénních ;práv okolí mu zea. NÁL E7.:
Pod te rasou za.chované zčásti zasypané a zčásti volné kl e nuté suterénní prostory. Výzkumem na tera se od·
kryty základy staveb z minulého století, které

čás te čně

stojí na s tarších sk l e p,rnkh. Nebyly z í~kóny 1.,ícln,;

nálezy . UT: NZ: AÚ čj , 5249/81. Z. A.Loc hmann , Zpravodaj KMV Č, roč. IX, 1982. KOM EN TÁŘ : Vv •
zkum lokality bud e v pří štíc h letech pok račovat.

.J

Z.A. Loc hmann
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216, MAL~ CHRÁŠf ANY, o, Sedlec, okr, ČesU Budějovice
1980 • KULT1 Pravlk , doba HmsU' LOK1 ZM 22-4J4' Netolice, 74mm od V, 100mm od

J • ,č .,

vtkrmna pruat /bývali drůbddrn&/ , 01C.OL1 Sběr), Koupala z Pl1htovlc v r, 1979, pfedlino 1.11,191:l>,
NÁLEZ, Keramlck4 zlomky, ULOŽ I AÓ tSAV exp, Plzeň, č,př. P 95/f!IJ, UT1 HlOen{ čJ, 625/fl> Ptuň,

P, Braun

217, MAL~ NEPOD~lCE, o , Dobev, okr. Písek
1900 - 1CULT: Blíle nedatované mohyly /ha.Utat ?/, LOX1 V lese 600m JZ od rybníku Včalona,
OKOL1 Povrchový príukum 12.7.1980, NÁLEZ1 Na skupinu mohyl r.vefeJnbou T BZO 1975 na obr, 15 t
tl • b bezprostředně navazuje směrem k severu dalších 18 kamenných mohyl, Jedna z nich poruhna ner.nll•
mým amatérem , Cca f!IJm severněji je skupinka 4 mohyl.

J. Frehllch

218, MALENlCE, okr, Strakonice
1981 • KULT I Paleolit - mezolit. LOJ( t Sedlo na dp, svahu i.alesněného nli'n"IÍ BukOYac, c:c:a
1250m SV od kostela v obci a 900m VJV od kÓty 582 /Plitek/, v nadm, v, 525m, nad pravým bf'éhem feky
Volyňky . OXOL1 PrQzkum a sběr 20,5,1981. NÁLEZ, Št{panli industrie, ULOŽ1 M Strakonke,iaatím bu
inv ,č. UT1 Nepubltkovlino, XOMENTAl, Prflzkum na lokalitě pokračuje,

J, Michlilek

219. ~ALESlCE hrad KYJOV, okr. Plzeň-sever
1980 • KULT: Středověk, LOJC I Zbytky hradu Kyjova, OKOL I Revize zaměření V. Švllbka a

J,

Andrleho, zběfný povrchový pr~zkum 21.3.1980, NÁLEZ1 Zhruba čtverhrannlidispoztce nll ostrolně, ukon•
čené skalní stěnou, Vzhledem k pffkrosti bočních stěn byl vyhlouben pouze šíjový příkop, za n{ml. u nach.li•

mohutné, široké valové těleso, na jeho! povrchu se vyskytuje množství prejzťt, Hrad nejasných počátk6
zpustl koncem 15, století. UT: A, Sedláček: Hrady, d .rnky a tvrze, Praha 1905, 246 • 249,
z{

T. Durdík

220, MALEŠlCE, o, Chvalešovice, okr, Č, Budějovice
1981 - KULT: Ml, d, laténská. LOK: ZM22-432 Vodňany, 138mm od S, 34mm od V!!.~. OKOL:
Sběr po orbě, NÁLEZ: Střepy, ULOŽ: A1' ČSAV pra~. Vlkov p, Oškobrhem.

P,

Břich.íček

221. MALETlCE, o, Myšenec, okr, Písek
1980 - KULT : Středověk. LOK: Tvrz Klokočínv hospodářskémdvoi'e, OKOL: _povrchový prítzkum
23,8 , 1978 , NÁLEZ: Obdélná palácová budova tvrze se stopami !!grafit, částečně zak lenutá renesančními
hfebínkovými klenbami.. Př es značně zubo!ený stav spustlé a rozpadaj{d se památky se nepodařilo zjlstlt starší ne ž

renesa nční

detaily.
T . Durdík

1981 - KULT: Me zoli t

/? /, pozdní d. halštatská, pozdní d, laténská,

středověk. LOK: Víz l - V.

OKOL: Pr ůz kumyasběryJ.5 . , 27 .9. a2J.10,1981. NÁLEZ: Lokalita l : SOO m JV odkapličkyvo,adě ,
500m SV od tvrze Klokočín, na mírném návrší nad nivou ř e ky Blanice /400msev. od řeky/, nadm. v. J80m ,
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ppč,

135, Pozdní doba lat,nsk~, rený 1tfedovfk, sídltltfl zlomky keramiky, lnv,

č,

A 1400 • 1401. lo'ka~

Uta 111 JO()m JVJ od kapličky v osa.dl, ~m SV od tvrze lClokoč!n, na nbk4 zvýleninl nad nivou hk.y Bla•
nice, ppč, 22, Pozdní doba halštauká, raný 1tfedovfk, aídllltf, zlomky keramiky, tnv . č. A 1402 • 1403,
Lokallta Ut I tbně. uv . od tvrze Klok~čín, na mir~m HV. 1vahu k hce Blanici, nadm, v . 380m, ppč. 113/
1, 2, 4; 5, Sthdovfk, 1(dllitě; zlomky keramiky, lnv, č, A 1404. Lokalita lV1 150 • 200m dp. od kap•
llčkyv oaadf, 600m Jllnf od ):Óty 414m /Na Petřínl/, na mírn4m JZ 1vahu k fece Blanlcl, nad,n, v, 375 •
J80m, ppč , 974, Mezolit/?/ - št.íp•ni indu1trie, 1birf raný1tfedovfk, sídllitf, &lomkylteramiky, l.nv. č,
A 1405, Lokalita V 1 750m ZJZ od kapličky v o,adf, 850m SZ od tvrze Klokočťn, uv , od prav4ho bfehu h•
ky Blanice, na mírnil zvOenině nad Údolní nivou, nadm, v, 370 • 375m, pl)Č, 1061. Sthdovik / 13, 1toletť/,
sídllltě, domky keramf~y. lnv. č, A 1406, \JLOŽ1 M Strakonice, KOMENTAlt PrCllkumy a sbiry prc:Prtf•
děny v rámci system, pr~zkumu povodí Blanice.

J,

Michálek

MALŠť'N hrad vlz ČBÁN, o, ÓnUov, okr, Plu;•Sever

222, MARlÁNSXt RADČICE, okr. Most
1980 - KULT t lCnovťzsU, neolit. LOIC t DCal lCohinor ll, dpadně od budov ve výkopu pro potrubí,
OKOL: Ztkhrann4 akce M, Soboty a N, Vrška v roce 1980, NÁLEZ: Prozkoum&ny zbytky 3 objektC11 objekt
1/80 • Jáma I keramikou lOOx 100cm, Objekt 2/80 • ve štěrku dno velk4 deobnlce, Objekt 3/80 - ve ltir•
ku dno menší nádoby, V okolí proveden sběr , ULOŽt AÓ ČSAV exp, Most, zatím bez č.př. LlTt Hl.Uen{
čj, 444/ 82 Most.
D, Koutecký

223 , MARKVARTICE, okr.

Jičín

1981 - KULT: Lat4neká , LOK: Parc,č, 358,360,361,362,366,368, OKOL: Prfazkum. NÁLBZt
Další porušení fortlflkace uv, Vlereckschanzen, pod kterou probíhá lat4nská sťdttštn( vrstva. ULOŽ I Dep,
M Hradec Králov4.

J,

Sigl - V. Vokolek

224. MEDOVÝ ÓJEZD hrad VlMBERK, o, Mýto, okr, Rokyc any
1980 - KU I:, T: Středověk, LOK: PozCtstatky hradu Vtmberka, OKOL: Revize zaměi'ení V. ŠTllbk.ll
a J. Andrleho, zběžný povrchový prCtzkum 20,3, 1980, NÁLEZ: Hrad, vzniklý snad ve 14. století, byl uložen na ostro!ně při vstupu do strašické kotliny , Z fortifikací se dosud doc hoval příkop a val, zptlsob ohražení vlastní plochy hradu není jasný. Z vnitřní zástavby lre rozlišit zbytkyvýrazn~ho čtverhr ann4ho zahlouben4ho objektu . V konstrukc ích hradu se zřejmě neuplat;ovala malta , Pokusy o sběr zůstaly bez výsledku.
LlT: A, Sedláček: Hrady, zámky a tvrze 6, Praha 1934, 258 - 260.

T, DurQík

225. M~LNlCE, o, Holubeč, okr, Domdllce
1981 - a/ KULT : Mohylová, stř , d,bronz , LOK : Les západně od Mělnice, jilně od silnice Mc!lnlc e • Holubeč, svah k jihu, ppč, 496/2, OKOL: Výzkum červenec - srpen 1981. NÁLEZ: Mohyla o prům,
14m, převýšení 90 c m, s porušeným středem, kamennou kuželovitou konstrukcí. Ve stl"e<lu na ~rovni mezi
kameny roztroušeny jednotlivě zlomky nádob, V hloubce 20 cm od povrchu, 2m výc h, od středu zl omky hluboké mísy s uchem, Vně konstrukce na vých. straně pazourkový iištěp. Zbytky vlastního pohřbu nenale ze-
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ny , ULOŽ: ZČ M Piz e;, p ř {r, č . 15/ 81. LIT: E. Čujanová· Z, Karásek, BZO 1972, Praha 1975, 105,
D . Soukupová-BaštOY!l

b/ KULT:

Pravěk, středověk,

LOK: TvrzlštěSVod vsi, SMO Domdlice 5-0, 107-119ma
od S, l - 16mm od Z s,č, OKOL: Záchrannývýzkumnarušenéhostředověkéhotvrzlitě. NÁLEZ I 1. tvrltll•
tě umístěno na skalním suku SV od vsl , Rozměry tvrziště 39 x 28m; střední čtbt 16 x 12 m, Třemi aondaml
byl zjištěn pr6běh a charakter opevněn( a objektO ve sti'edn{ čáati tvrze . Ve všech pfťpadech byla zjUtl•

na dřevohllnitl konstrukce, Zlomková keramika datuje trvilnť tvrziště do 2, polovin.Y 13, atoletí. Mladií nálezy na tvrzi hl nebyly nalezeny, 2, pN výzkumu raně středověkého tvrztště byly ve skalním podlo!ť zachy•
ceny pozůstatky pravěké blífe neurčené kulturní vrstvy se zlomkovou keramikou, ULOŽ: ZČM v Phml, odd,
dějin feudalismu a prehistorie př, č , HA 18/821 P 16/81. KOM ENTA~: Nálezová zprilva a materilll Jsou
zpracovávány ,
D, Baštovi!. • Fr. Frýda

226, M~LNlCKO - bez blifšť lokality,
1900 - KULT: Eneollt. LOK: Bez bli!Aťch nálezových Údajů, OKOL1 Okolnosti nlllezu neznllmy,
Muuu daronla R, Antoninová, Mělník, před r , 1930, NÁLEZ: Fasetovaný sekeromlat s kÓnickým otvorem,
otupeným ostřím, povrch šedý, hlazený, d, 134, prwn , tělavm{stěotvoru 49/35, pr<un, otvoru 22 a 17mm,
ULOŽ: M Blatná, tnv,č, 592, LIT: Nepublťkovilno,

J, Michálek

227, MEZ(, okr, Plze;-sever
1961 • 'KULT: Eneolit, výšinné s{dlUtě. LOJC: Vrch Špičák, kÓta600m, ppč, 357; ZM 11-42 Ma,

nětťn 238mm od V a 95mm od S s,č , OXOL: Pr6zkum ZČM 18.4.1981. NÁLEZ: Čedičova kupa, obt4kaná
Krašovským potokem, Na vrcholové plošině polofena sonda0,5x0,5m, ve které nalezeny zlomky maJZanice,
keramika a pazourkový Úštěp. ULOŽ: ZČM Plzei, pfír ,č, 6/81.
O. Soukupová- Baštová

226, MlČOVlCE, okr. Prachatice
1961 - KULT: ~lovanská, mohyly, LOK: Trat "Za Kovář-6 lesem"; 1,5km flZ od kostela ve Lhe•
nldch, 1,4 km výc h. od kaple v Mlčovickh ; ZM 32-211 Prachatice, 170mm o4 S, 51mm od V s .č.; leaní
sprilva Lhenice, odd, 705 b2' ~sek 6, OKOL: Na upozorněn{ T ,Hambergra z Č, Buděj ovic jsem dne 24.kvft•
na 1981 ověřil skupinu dosud neregistrovaných mohyl. NÁLEZ: Skupina, nacházející se na východ.ním Úpa.•
tí pásma Kozí kámen - Stráž, sestává asi z 11 malých mohylek /prwněr do 5 m/, seskupených do náznaku
3 fad pfi cestě ke kapli "V brabcťch". Prostormohylek sev. od cesty byl čerstvě vymýcen, av šak podle ujištění lesníka p. ICřť že z Mič ovic nehrozí objektům zničení. lokalitou proc hází hranice shora uvedených
katastr6 , ULOŽ: Be t' nálezů, UT: Z čj. 334/81 Plz.e;;, XOMENT ÁŘ: Mohy ln(k patrně souvis( se slovan-

ským hradištěm v kat, ~zemí Jáma, o, Mičovice, které je vzdáleno cca 2km JJZ,
A . Beneš

229 , MlL~NOVtCE, o, Protivín, okr . Písek
1900 -

a/

KULT: Mladýpaleolit, LOK : Polecca lOOmSVodbývaléhoPodskaiskéhomlýna , OKOL:

Povrchový sběr v r. 1900. NÁLEZ: Retušovaný odštěpek z bíle patinovaného pazourku , ULOŽ: U autora,

J,
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Frohlic h

b/ KULT: 1. Raná

střední

dobe bron zovd , 2 . doba bronzová . LOX: 1. Nilvrš{ JV od 0111.dy

a SV od osady c'.:avyně, na jeho zá p, svahu, ppč. 272/1; 2. pol oha asi 150m sev . od polohy 1. OKOL: Prťl
z:kum a sběr J, Mic hálek 29 .6, 1980, NÁLEZ: 1. - 2. zlomky nádob, ULOŽ: M Strakonice, lnv ,č . 1-A 1972,
2-Al07J .
J. Michálek
c/ KULT: Dobe bronzová 7, středověk. LOK : Les Hájek, ZM22-432 Vod1~any, 48 mm od S,
188mm od Z s.č. OKOL: Amatérský výkop J. Boušky z Protivína, předáno 9.9 . 1980. NÁLEZ: Ke ramické
zlomky v zásypu pod skalním převisem . ULOŽ: A'Ó ČSAVexp. Pize;, č.př , PSJ/80 , UT: Hlášení č j, 625/

80 Plze;.
A . Beneš

d/ KULT : Pravěk bez bližšího určení, dobe bronzová, středověk, LOK: Pole SZ pod vrchem "Skalkou", ZM 22-432 Vod;any, 175mm od z, 53mm od S s.č. OKOL: Sběr J. Boušky z: Protivína,
předáno 9 . 9, 1980. NÁLEZ: Štípaná industrie, zlomky keramiky , závaží a kamenného brousku, ULOŽ: A'Ó

ČSAV exp, Pize;, č,př . P 54/00. LlT: Hlášen{ čj . 625/80 Pize;,
e/ KULT: Neollt, eneolit, raná střední dobe bronzová, knovízská, středověk a neurčeno.
LOK: Pole na vrchu "Skalka" u Podskalí, u koty 414, ZM 22-432 Vod;any, 63mm od S a 100mm od Z s. č .
OKOL: Sběry a amatérský výkop J. Boušky 1. Protivína, předáno . NÁLE Z: 4 knovízské jámy /3 nádoby , části
nádob, kos ti/; broušený kamenný nástroj, š típaná industrie, keramické zlomky, mod e l k ola, přeslen, objímka z barevného kovu, !elezné předměty . ULOŽ: A'Ó ČSAV exp. Plze;, č. př, P 55/80, 74-76 a 108/00 ,
77-79/80. LtT: Hlášení čj. 625/00 Pize;, KOM ENT A~: Xnav{zské objekty dodateč ně zaměřeny v r. 1981.
A. Beneš - P . Braun
1981 - a/ KULT: Knov{zsktL LOX: Na poli ppč, 267 /7, asi 47 m od polní cesty k rybníku Třeš
;ovský a S00m JV od !elezničn{ zastávky Milenovice, OXOL: Záchrannývýzkum 31.10.1981. NÁLEZ: Žárový popelnic ový hrob. V popelnici /anúorovttá ziisobnice/ bezuc hý esovitý koníček, mlska a c edník .
ULOŽ: Prozatím u autora zprávy; Urové pozústatky A'Ó, inv , č. !-3678. UT: J. Froflllc h, Nová ploc hii
Urová pohřebiště knovízské kultury v jilních Čechách, Archeologické výzkumy v ji!níc h Č:echách l , 1983,
v tisku .
b/ KULT : Knovízská, LOK: Pole ppč. 376nadpravýmbřehem b ezejme nného potok11, JOO a'350 m vých. od !elezničn{ zastávky, OKOL: Povrc hový sběr 25 . X. 1981. NÁL EZ: Z lomky nádob ze sídliště.
ULOŽ: M Strakonice, lnv. č, 1201.
c/ KULT: Střední dobe bronzovli /7 /, knovízskii, hal š tatská, slovanská. LOK: Pol e mezl
Radčických rybníkem a řekou Blanicí, ppč, 148/1. OKOL: ZamHeníavz:or kování sídli š tníc h objektů poru-

šených melioracemi v květnu 1981. NÁLEZ: V nadmořské výšce 387 m na plo še kol em 4 ha regis trováno 16
sídlištních objektů nebo kumulací zlomků keramiky, Kromě jednoho objektu, patrně ze stře dní doby bronzové a nálezu slovanských střepů, tvoří zbývajíc{ nlileiy plynulou řadu od HA a! do přelomu HC - D 1. Vedle
zlomkÍl nádob nalezena mazanice, hliněnli záva!í se Čt1(ercovou I kruhovou z~kladnou, zlomky kamenné <l esky
tředho mlýnku na obil{. Nejbohatší na keramické nálezy a n e jrozsáhlejší /délka cca 8m/ byl objekt č. 13
z HB 2-3, kde byl mj, Úlomek surové tuhy . ULOŽ: Prozatím u autora zprlivy.
d/ KULT : Pozdní paleolit a! me zolit. LOK : Ppč. 267 /7, cca 400 m JV od ž elern i č ní za~ t,ívky Milenovic e, na výc h. svahu těsně pod vrc holkemnlivrší. OKOL: Povrc hový sběr v ř íjnu 1981. NÁ l.1:1. :
4 kusy štípané industrie, Asi 200m jilně ojedinělý nález pa zourkové če pelky. ULOŽ: U atora.

J, Frohlic h

230, MlL(NOV hrad LOPATA, o, Nezvěstice, okr, Plzeň-Jih
1900 - KUL TJ Středověk. LOX1 ZfícenlnyhraduLopata, OKOL: Rn-lustuulokallty 20,J , 19B0 ,
NÁLEZ I V Jádře dvoJd{lM dispozice, pt'edstavujídm rozvinutou hybridní dispozici, Yyc Mzejk í z berafrl•
tového 1chematu, nebyly, kromě pokračujícího rozpadu romanticky rekonstruované brány, kon1tatovány Ud•
n, zásahy, UT, F, X . Franc , Přehled nalezišt, 1906, 40-53, A. Sedláček1 Hrady, zámkyatvne 13 , Praha 19051 D, Me nclová: České h r ady, Praha 1972.

T. Durdík

231. MILOVICE , okr ,

Jičín

1981 - KULT I Vypkhaná, slezskoplatěnl c k1L LOJ(: Nad Vorlem, ppč , 212 , OKOL: Pokračován{
výzkumu NM z r , 1979, 3,-28,8,1981. NÁLEZ : Odkryta plocha 230 m2 skulturnímljámaml a kúlovýmt jamkami, Dvojjáma XXXtt/81 dlouhá 250cm, široká 110 a 85 cm, hluboká 65 a 55cm, orient . S-J, kotlovitli
• plochým dnem a ustupujícími stěnami. V zásypu střepy /člistl oble kÓnkkýc h mís se r.atdeným okrajem,
Elomky s plast, p1bkou, zlomek cedníku/, mazanice / se flutavým povlakem/, uhlíky, kameny, Další 1lezskoplatěnlcké objekty XXXlll a XXXIV, Dokončeno odkrývání obj , XXlll/77 a to jeho záp. ěástl, v ní! se 1tfo(.
daly pásy flutky a černého zásypu. Na Jejich rozhraní byly střepy sleukoplatěnlcké a starší a odštěpky 11lexOYých nástrojd, ULOŽ1 NM Praha, odd. prehlstorleaprotohlstorle, č. pt'. 15/81. UT: J. Hralovát VýEkum halštatského sídliště v Milovlckh v r. 1981, Zpravodaj KMVČ lX/1, 17-19, Hradec Králové 1982,

KOMENTÁŘ I Sonda 8/81 navázala na severu a východě na sondu 4/77. Dosud odkryto asi 800 m2 •
J, Hralovi.(

232. Mr'RKOVlCE, o. Hostouň, okr, Domdltce
1980 - KULT, Halštatskt(, mohylová. LOK: Pole

ji!ně

od vsl u lesa

ppč,

610- 2, na mírném !IVahu

k Jihu. OKOL: Záchranný výzkum !lrpen 1980, NÁLEZ I Mohyla o prúm, 10,4m, převýšení zniHelné pouze
na jihu a východě - 60 cmJ !lilně narušená orbou, Kruhový kamenný věnec zachován na 1evern{, čállt~čn~
na dpadní a jlf.n{ s traně, na východní a JV nezachován , Ve stl'edu zbytky bH!e neurčitelné kamenné konstrukce, v JV ěástl mezi kameny vnitřní kon1trukce a vně roztroušené zlomky nádob . ULOŽ: ZČM Plzeň,
pfťr,č. 7/BO. UT: E, Čujanová - z. Karásek, BZO 1972, Praha 1975, 107-8, kde starší lit ,
D, Soukupová- Baštovi.(

233. MIROŠOV, okr. Rokycany
1980 - a/ XULT: Středověk. LOK: Tvrziště Dvorec, OKOL: Povrc hový průzkum dne 20. 3. 1980.
NÁLEZ: Výrazné tvrziště na pahorku, snad uměle nasypan,,opevněnépříkopemavalem, Reliéfní stopy ulstavby na povrchu nejsou zřeteln~. Tvrz vznikla snad ve l4. století. Zničení jejích reliéfních pozůstatků
na vrcholu tvrzl§tě zřejmě souvis{ s výstavbou kapličky, UT: A , Sedláček: Hrady, zámky a tvrze 13, Praha 1905, 80- 83.

T . Durdík
b/ KULT: Středověk. LOK: Pole pod lesem JZ od obce při cestě ke hřbltovu po levé /zltpadní/ straně pod kÓtou 5i4, ZSO Chylice, OKOL: SběrJ. Moulise, Mtrošovčp. 298, ptedáno 26.4 . 1900.
NÁLEZ: Keramika. ULOŽ: AÓ ČSAV exp. Plzeň, př.č. P 43/80. UT: Z čj. 625/80 Plzeň.
A, Bene§

234, MITOV, okr. Plzer'í-Jth
1981 . XULT1
76

Středověk

-

pravěk,

LOK: Zbytky Ltškovahrádkuv bHzkostl lomu , OKOL: 7hti ný

povrc hový průzkum 19 ,3, 1961. NÁLEZ: Nev~lklf. jednodílnlf. dispozice beu stop místní z1h tavby, obklopenlf.
mohutným, ve skif.Je vysekaným ptťkop~m, nepochybně sti"edověkého původu . Pl'-1 pokusu o llběr nale zen pouze 1 atypický pr:av ěký střep . LIT : Z č j. 1101/61.
T. Durdík

235. MLADé BUKY, okr . Trutnov
1961 - KULT I Novověk. LOK r Bystřice - Rýc horské hory. OKOL I Výzkum provlf.děný na U,iost
n .p, Geolndustrle za Účelem časového zaf'ar.enť starých těf.ebních prací na zlato, NÁLEZ: U Zlatého poto-

ka, jlfně od osady Bystřice, zkoumlf.ny 1ejpy, z nich! některé Jsou navrlieny z narOfovělé kameni~ hlíny,
kdelto Jlné z propraných říčních oblázkCi, Dalším okrskem výzkumu byl prostor sev. od Bysttlce nad pravým břehem potoka I kde na vrchu / 720 m/ označeném na mapě Jako "BartCtv les", Js ou mohutné rokle , Úllabiny, Jirny a odvaly po ro~dhlé tUbě , Plošnými sondami, dosahuj{dmt hl. kolem 150cm prozkoumáno Úpad v rchu a desítka.ml sondlf.!nťch Jamek té! Jeho střední a horní část, Výzkum proká zal, fe Úpatí vrchu pokrývá navrlieni kamenlti hlína o mocnosti 1 - 2m, Do hl. 50cm obsahovala horní vr9tva ve viech aondich
zlomky tenkostěnných nádob a· polevou většinou po jedné straně, Svým rázem jsou zai'adltelné do 17 , atol ,
J•ou zřejmě a posledního Údobí tělby zlata, kterou ~f zunamenivaj{ písemné prameny. Několik okrajd nádob se hltb{ svým rázem do 16. stol. - ZaMjený výzkum v Rýchorech přiap{vi Jak k poznán{ dějin hornic tví
ve východ.nf čisti Krkonoš, tak pf1n0f poznatky pro geology. Je to napt, zjištěn{ o skladbě odval(a u Zlatého potoka, stanoven{ prostoru, kde se tHllo zlatov 17, atol. a poznán{ p't'lvodn{ho tvaru vrchu, Je j! změ
nily vytěžené hlušiny. ULOŽ, Zatím AÓ ČSAV.

J. Kudrnáč

236, ML~KOSRBY, okr , Hradec Krilové
1961 - KULT: Neolit . LOK, Bez lokalizace, OKOL : Nalezenoaslv roce 1976 . NÁLEZ:Kamenný
nástroj nalezený ojediněle, ULOŽ1 M Hradec Králové, př ,č , 22/82 ,

J, Slgl

- V , Vokolek

237. MOLDAVA, okr. Teplice
1960 - KULT: Středověk, LOK: Severně od obce v prostoru lesního porostu 827 Z 3, na 11'.Vém
potoka Hlr se h bac h, OK OL : Pokrač ován{ systema tlcké ho výzkumu sk láfské ho ob jek tu č, 1,

břehu hraničního

NÁLEZ: Plošným odkryvem destrukčních vrstev získáno množství užitkové l technické keramiky /poč. 15,
stol,/, zlomky pánví tyglíků a forem na předfukoviní, zlomk6 dutého skla, skloviny a sklářské strusky I fra~menty sklářských píštal. V SZ Úseku objektu zac hyc ena mocni poUrová vrstva a pod nť, na ~rovni Jílovltého, silně podmáčeného podloží, zbytky destruované dřevěné konstrukce, ULOŽ : OM Chomutov, přťr.č.
10/60 , UT : NZ OM Chomutov,
1961 • OKOL: Pokračování systematického výzkumu sklál'ského výrobního objektu č . J. NÁLEZ :

Četné fragmenty u žitkové i technické keramiky /poč. 15, stol, / , zlomky plf.nví, tyglík ů a forem na pi"etlfukování, zlomky dutého skla, amorfní slitky skloviny a sklářski struska, fragmenty sk lá řskýc h p(štal ad .
ULOŽ : OM Chomutov, přír .č , 10/81.
E , Černá

236. MORY, o, Kněhce, okr. Louny
1961 - a/ KULT: Pravěk /d, bronzová ? /, středověk . LOK: SOO m západně od osady, ph ~ev. okraji silnice z Vel. Vsi do Morů, OKOL: Povrc hovýpríiz kum . NÁLEZ: Sběr kerami ky. UL07: AlÍ tSAV

77

exp . Mo1t, utCm bez č .př. UT: Hlllšen{ čj, 277 a 286/81 Most.
b/ KULT: Pravi!k bez blU š{ho určen(, středověk. LO'K: Pole u hospod , staven! č. 13 a 14
pft dpadn!m okraji obce, OKOL: Povrchový pr6zkum , NALEZ 1 Sběr keramiky, ULOŽt AÓ ČSAV exp.
Most, zatím bez č.pl'. LIT: Hlášení čj, 277 a 286/81 Mo1t.
c / XULT:

Pravěk

bez bližšího

určení.

LOX: SV okraj osady, pole mezl sllnld z: Modl do

ltnU.lc a potokem Leskou. OXOL: Povrchový prCtzkum . NALEZ: Sběr _keramiky. ULOŽ1 AO ČS AV up.
Most, zatím bez č. pf. UT : Hlli§ení čj. 277 a 286/81 Most.
l . Rada

239. MOST, okr. Mos t
1980- 1981 - X UL T:

Stfedověk.

LOK I Jlidro

města,

SZ

část,

OXOL: Dlouhodobý z1khranný Tf-

zkum. NÁLEZ: a/ Ve stěni!důln{skrývkyzjlštěnaroubend.studna, jeJílvýzkumuskutečněnS.J.-23.4.1980.
Studnič ní

yodu;

Jáma porušlla nepravidelný zahloubený objekt,

zaplněn{

uvedeného objektu lze klliat na

počátek

V.Yl'lněný

posled ní

mj. výrazno\. vrstvou orgenoRennillo pO.•

čtvrtiny

13. stol •• l roubení o

čtverc ov~m

pCidorysu / světlost okolo 75 x 75 c m/ se uchoval c elkem 71 konstrukční prvek . Ukončení funkc e studny lu
kl1ht na počátek 14. stol •• Nálezy 1 68Jkeramickýc h zlomků, přes 2 kg !elezných předmětů /mj. sekera s prospuštěným ostHm, fragment srpu, klí č /, bronzová ptezka profilovaného typu, 55 kusfl kOle, 140 ~sO kostí aj, b/ V dalším řezu dflln{ skrývky registrován rozsáhlý objekt , V.Yl'lněný vr!ttvaml pře•
vd.fně organogenního pCivodu. Zachycený řez objektem pi'esahoval40 m, mocnost výplně dosahovala 150 al
180 cm . Zač ištěn proftl a vykop&ny vzorkové Usti. Zaplněn{ objektu lze klást na konec 13 . čl na samý 'po-

talenou tuleJ{ a

člitek .14 . stol.. Objekt, pravděpod~bně tvořící pl'lvodně přirozenou souč&st inundace řeky Bíliny, slouUl
při svém intenclon1Hním zaplněn{ Jako smetlštn{ skládka. ULOŽ: AÓ ČSAV, exp. Most, a/ č. př. 2/80-1 al
28; b/ nezprac ováno, bez č.pf. UT: a/ NZ čj, 752/811 hlOen{ čj, 744/81. XOM ENTAtl: Výzkumobjektu
l v r, 1982 .

J. Klápště

240 , MŠEC K~ ŽEHROVlC E, okr. Rakovník
1980-1981 - KULT: LaténsU. LOK: Trat"'Pod štěpnld, V obor&ch nebo Libei'.i', ppč. 299/1, 299/

3, 333/ 1 . Z M 12- 142 Stochov, 186-189 mm od V a 179-182 mm od J s .č. OKOL: Zác hranný a zjlšt'°'ovad Yf·
zkum 16 .6. -10. 7 .1980, NÁLEZ: Zkoumáno sídliště a výc h. val č tyfuheln{kovéhovalového objektu. Sídliště:
Sonda 1 1 sektory Ha J: Sterilní ploc ha mezl struskovou vrstvou s destrukcemi železářskýc h výhní /zkou•
máno r. 1979/ a výc hodní linií val6, Sonda 4, s ektor C a E: Prozkoumána zbývající část supe rpozice dvou
zahloubenýc h c hat s

kůly

v kratších

dřská vyhřívačka a západně

stěnách,

Sonda 5: V

místě

geomagnetické anomálie lokallzována lele-

od n{ palisádový žlab o š. 40-60 cm, hluboký20-S0cm. Nálezy ze

sídliště: ke•

ramlka, švartna, žel , struska, mazanlce , zv{ředkostl, zlomky železnýc h předmětů, ČtyřÚhelníkové valy:
Sonda 3, sektor Ba C : Řez výc h. valem, navazujídnařezpříkopem z r. 1979 , Val výšky 126 c m, o. š.paty 620 c m, navrstvený z písku a jílu, beze stop vnitřní konstrukc e, odpovídá svým c harakterem 8.Yl'aným v a-

lflm jinýc h čtyfuhelníkovýc h valovýc h objekt(!, Ve zkoumaném přilehlém vnitřním prosto_ru čtyřÚhelníkového
objektŮ za c hyceny dva žlaby a kůlovli Jamka, jinak bez nlilezCl. Sonda 4, sektor D: Lokalizován východní o-

kraj výc h, příkopu čtyfuhelníkových valít, Příkop není zc ela paralelní s východním val em a naznačuje tak ví ce f&zí konstrukce c elého čtyfuhelníkového objektu , Sonda 6: očištěn řez západním příkopem Jifn{ č ásti v alového objektu v dnešní stěně pískovny. Zlipadn{ příkop se tvarem i rozměry shoduje s východním , ULOŽ:
AÓ ČSAV. U T: Z č j , 4132 /80, 5224 /80 .
OKOL : Zác hranný a z jlštovad výzkum 1.-31. 7 .1981. NAL EZ: Výzkum probíhal opiH na !!{dli šli 1 v prostoru čtyfuhelníkových vah'.1 , v mí stec h ohrožených lesními a zemědě ls kými pracemi a v prostoru geofvztJq(I .
ního výzkumu , Sídliště s Sonda 7, sektor A, B a Jifnť část sektoru C: Lokalizován další průběh pa li sft.dovébo llabu, zjištěného již loni. Dosud zac hycen v pr avém ~h lu, v ce lk. délce 20m. 5onda 7, ,ev. c'ás t sek78

toru C: V prostoru

ohranlčeném

pallddou

zjlštěna

povrchová k Cilová stavba :r.hruba obdéln{kovltého pi'ldory -

su, vymezeného kůlovýml Jámami značných rozměrO /prúměr 60-lOOcm, hl. 40- 60 c m ode dna c haty/ , vyte•
sanýml do pískovcového podložního bloku, Uprostřed stavby krusta vypáleného písku / ohni ~tě/ a další velká
okrouhlá Jáma . Okraj objektu zachycen Jen na Jllnť straně a bude dále :r.koumán v př íš tí m roce. Sonda 101
V prostoru další Aeofyzlkáln( anomálie prokopána slině zahloubená c hata obdéln{kov ltého pi1dorysu s ohništěm při severní stěně, beze stopy po kCilech, ČtyřÚhelníkové valy: Zkoumána výc hodní linl<' op<'vněnl a č1h t
plochy 1 :r.ptístupněná po tě!bě di'eva . Sonda 8, sektor A a B: Lokall:r.ována do miste, kdl' k ončí ano-

vnitřní

mální Aeofyzlkální data, která severně odtud vyznačují okraj východního příkopu , v teré nu dn<'s nezi"etelni ho, Sonda pi'íkop zachytlla I zde, pro zaplaven{ vodou však nemohla být dokopána a :r.i1stala k dokončen{ v dal•
š{ 1e:r.~nč.

Sonda 91 Zalo!ena na rozhraní Jt!n( a střední části čtyřÚhelníkového ar eálu v místě, kde východ •

ní linie opevněn( není na povrc hu patrná. Příkop tvaru V zjištěn západně př e dpoklá dané linie; 1měřujev přím
ce od severní ho k jl!n(mu rohu čtyřÚhelníkových valO a mění tak dosavadní přt>dstavu o půdorysu celé ho ob•
jt>ktu. Sonda 11: Lokalizována v SV rohu valC., v místě objektu, zjlAtěného zde I. Borkov s kým r . 1943. Ve
vých , polovině sondy tmavohnědá zemina s nálezy. Sonda bude dále zkoumána v přílltím roce, ULOŽ: A'1

ČSAV. LIT: Z čj, 2793/81, 3485/81, zápis z konzultační porady 3278/81 .
N. Venclová

241. MŠENO, okr. Mělník
1980-1981 - KULT: Keramika vypíchaná . LOK: Poloha "Na mostku ". OKOL: Pokračování systematického výzkumu s{dllštlL NÁLEZ: V r. 1980 byl dokončenvýzkumpúdorysudomu f.la bové konstruku /č,

V/

a t orr.a půdorysu domu kůlové konstrukce /č. Vl/. V r, 1961 byl zahájen výzkum dalších púdory,Ci domC. Uabové konstrukce /č . VII, Vtll 1 IX, XI/ a jednoho půdorysukCilovékonstrukce/č . X/. Všec hny p C.dor ysy ob•
Jevené v r, 1980 - 1981, kromě půdorysu č, X, bylyde\A(osou orientovány přlblilně ve směru S-J. Z 01t11 t•
nkh objektů byly zkoumány: 1 roullhlé soujámí /ml. st, VK/, 2 hluboké Jámy, taktka obdélníkovltýc h půdl!>•
ryse., s rovnými dny a svislými stěnami /starší st. VK/, někollkmlc'nlUchjamkruhového al ovtUného pCidory•
su /stadií st. VK/ a několik patrně neintenc iomHnkh pravěkýc h objektů, ULOŽ1 NM Praha,
M.

Lička

242. MUTĚNIC E, okr, Strakonice
1980 - a/ KULT: Mladý paleolit - mezolit, LOK: O.!!trožna, vys tupuj ící ssl 10 - 15 m nad levý bl'eh
řeky Volyi;-ky , na jižním okraji osady , výc hodně od čp. 18, ppč. 266 . O KOL : SMry autora zprllvy 6., 10 ,
a 26 . 6 . 1980. NÁLEZ: 14 kusů štípané industrle /označeno jako Mutěnice 1/. ULOŽ: M Strakonice, zatím
bez lnv. č •• LIT: Nepublikováno. KOMENTÁŘ: K zhkán{početnějš{kolekc~pokra čují na lokalitě dal!ií sb~-

ry /označ eno Jako lokallta Mutěnic e l/.
b/ KULT: Pozdní doba halštauká, raný středověk . LOl<: OstrožM n11 d levým břehem Vo1yi;-ky , na jižním okraji osady, východně od čp, 18, ppč. 266. OKOL: Průzkum a .sbfry 6., 10. 11 26 .6, 1980.
NÁL EZ: 99 z l omk ů nádob z pozdní doby halštat s ké a 15 zlomků nádol, z 12. - lJ . !' lolC'tÍ / ,ťcllUtč/. lit.O'-:
M Strakonice,

inv ,č . A

1047 . LIT: Nepublikováno,
J. Mic hálek'

1981 - KUL T: 1. Mezolit; 2. eneolit, výš, sídliště /7/; 3. doba l11ténská ; 4 . iitředověk . LOK:
Menší ostrožna nad levým břehem Vol~ky, cca 1000 m jižně od hr adu S tra kol'í c e, n11 dm . v. 4 17 111, ppč. 5'>.
OKOL: Sběry autora 13.3. , 24 .3. , 10,4. a 10,9, a z1khranný vý zku m 2(), J. 1981. NÁLE /.: l . l1 fpan d In dustrie /naleziště označeno jako Mutěnice 11/, která se kumuluje' v j1 žn{ 11 východ rd č ásti O!ltrofoy; 2. m11ln
kamenná .sekerka; 3. objekt 6/81 - ždrový hrobv z ápadníčá stl O.!!lrožny : 1 ,lorn<•k bron1.ové qpon_v , 15 sptl lených kůstek, 1 žulový mlýnek, 1 folový valoun ek , lhliněné záv11H , J ve lká mí~a, qpoclek wi!'1C' hř0 h C'110vané nádoby a 24 zlomků mis e k; 4. objekt 1/81 - 24 zlomků nádob , ohj. 2/ť,J - J8 llomkúol>J. 3/81 • 12 7.lomků obj . 4/61 - 147 z lomk ů nádob, obj , 5/81 - 20 zlomki'.1 nád ob ; z obJt•k1 u por11 :.ť 11ý.:h orbou od,• liníny Jen
79

vzorky keramiky. ULOŽ: M Strakonice, inr.č. A 1141 - A 1155. LlT1 J.Mictuilek - J. Fr!Shlich, Strakonlce. Žárový hrob z doby laténtké, Výběr 19, 198?., 128 /jako Strakonice/ . KOMENTÁŘ: Sběry ltípani
Industrie na lokalitě pokračují /označeno Jako loka:lita Mutfnice U/.
J, Michálek

24J. MYŠENEC, okr. Písek
1900 - KULT I Starší doba bronzová. LOJ: 1 Pole tělně severně od obce, na vých. svahu nllvrš{
/kÓta 418,0m/, ppč. 170, OlCOL: Průzkum a sběr autora 11.5 . 1900. NÁLEZ: 29 zlomkCi nádob. ULOŽ:
M Strakonice, lnv,č, A 1033. UT: K lokalitě: BZO 4„1966, 6 - d , , hradištní /M Písek, inv.č. A 1184/.
KOMENTÁŘ: Označeno jako lokalita l. l .
1981 - KULT: Mladý paleolit • mezolit /1, 111/, starší /1/ a střední doba bronzová /111/, raný stře

dověk /11/, LOK: Viz polohy 1 - 111. OKOL1 P~Cizkumyasběry 15,, 22., 29,3., 2,5, a 26.9.1981. NÁLEZ1
Poloha l: pole severně od obce, asi 400m severových,odkostela, navýchodnímsvahu návrší /kÓta418m/,
170: štípaná industrie; 95 zlomk6 keramiky. Poloha 11: pole asť 500m východo-jihových. od kostela,

ppč,

nad pravým

břehem

Blanice: zlomky keramiky. Poloha 111: 500 - 800m

severodpadně

od kostela, v trati

"V luUch", asi S00m severovýchodně od pravého břehu Blanice, ppč. 344/11 štípaná industrie, 106 zlomnádob, 3 zlomky mazanice, ULOŽ1 M Strakonice, inv.č, A 1379 - 1384, UT: K lokalitě l viz tH BZO
4-1966, 6; zpráva za r. 1980,

u

J, Michálek

244. NADSLAV, o.

Střevač,

okr.

Jlčí_n

1981 - KULT: Lužická,/?/, hradištní, LOIC1 a/ parc ,č. 490; b/ "Starohradecký les", parc.č.
130; c/ parc.č, 488. OKOL: Průzkum Vokolek, NÁLEZ: a/ 1 velká a 1 malá mohyla, mohyla prozkoumaná
R. Turkem v roce 1936 již neznatelná; b/ skupina 8 mohyl, částečně odlesněno, na pasece 4 mohyly z nichž
1 poi:-ušena; c/ ojedinělá mohyla /7 / ,

J, Sigl

- V. Vokolek

245. NAHOŘANY, okr. Náchod
1980 - KULT: Doba

římská, středověk,

LOK: Parc . č. 164, 169, 175, 176, 199. OKOL:

Sběr

Bo-

ček, NÁLEZ: Střepy. ULOŽ: M Hradec Králové, př, č , 140, 141/82,

J . Sigl - V. Vokolek

246, NÁKŘť, o, Dříteň, okr. České Budějovice
1981 -

a/

KULT: D, bronzová/?/, pozdnílaténská, LOK:JižnísvahvrchuVazová ZM 22-43 Vod-

ňany 15mm od V a 141mm od S s.č. OKOL1 Povrchovýprúzkum v místech předpokládané vlečky pro JETE.
NÁLEZ: Sídliště, keramika. ULOŽ: A1' ČSAV, expedice Závist. UT: čj. 4959/81.
V, Čtverák

b/ KULT: Laténská, d, bronzová?. LOK: "Polní trat "Na širokém", ZM 22-432 Vodňany,
32-42 mm od V, 94-99 mm od J s ,č. OKOL: Průzkum a sběr na připravované stavbě vlečky pro JETE 6. květ
na 1981. NÁLEZ: Keramické zlomky /sídlištní/. ULOŽ: A1' ČSAV exp. Plzéň, č.př. P 56/81. LlT: Hlášení čj. 298/81 Plzeň.
P. Braun
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247. NEČTtNY, okr, Plzeó-sever
1981 - 1CUL TI Eneolit, výšlnné s{d!Utě, LOIC: Hrad Preltenateln, severozápadní avah. OIOL 1
Sběr ing. J, Mller z Plzn!, předán,;, i.4,5, 1981. NÁLEZ i Keramika. ULOŽ: AÓ ČSAV exp, Pheň, pf. č.
P49/81. LlT: Z čj, 999/81 Plu~ň .
A. Beneš

248. NEDRAHOV1CE, okr.

Příbram

1980 - KULT: Středověk, LOK: Tvrz - hoapodáfskýdvůr/dnesJ ZD/ v J Zčás ttobce . OlCOL1 Povrchový prClzkum. NÁLEZ: Zbytky tvrze, přestavěné na drnek, který zani kl po poUru r, 1975. Ze atav•
by, vzniklé postupným slo!itým stavebním vývojem, u zachovaly v podstatě jen sklepní místnosti a pause
'
ojedlnUe i části přízemí, Jako nejstarší áe Jevťtrojprostorová budova v severní části. / 15. stol./, 1t n{ by•
la patrně poč, 16, atol. přistavěna ohradní zeclsrisaUtem /bránou?/ na východě a na západě kolmé kf{dlo,
Jeho! oba 1klepn{ prostory Jsou klenuty na stfedn{ pilíf, P<idorys byl pak doplněn šesti renuančními sltle•
py, Nejstari( detaily stavby Jsou pozdně goticU . Keramika, získaná sběrem při SV nároU, poc rub{ & po•
Utku a 1. pol. 16 , stol. Potízent,mfonináčrtp6.dorysu. ULOŽ1 U nálezce. L1T1 A . Sedláček, Hrady, zám•
ky a tvrze 15, Praha 1927 I P.

Chotěbor,

Povrchové pr6zkumy tvrdv Nedranovickh a Beztahove, SVPP 22,

1981.

P,

Chotěbor

.249. NiiMČlCE hrad NOVf HERŠTEJN, okr, Doma!lice
1980 • 1CULT, Středověk, LOK I Zříceniny hradu Nového Herštejna, 01COL: Revize a povrahovt
prukum dne 14.10.1980, NÁLEZ s Pi't návltlvě hradu, spolu se Z, Procházkou, bylo rt!Vidováno jeho za„
měření a zvlá}tě interpretace stavebního vývoje komplikovaného prostoru nad bývalou prvou branou, který
byl v minulosti narušen amatérským výltopem, začištěným a dokumentovaným Z, Procházkou, UT I Z čj,
6717/80.

T. Durdík

250. JraM~TlCE, o, Nihošovic e, okr, Strakonice
1980 • KULT: Pozd, d, halštatská, LO"k: Trat Hradec / slovanské a pozd. haUtat, hradiště ? /
ppč, 6'30/2. OKOL: Sběr po orbě, NÁLEZ: Střepy. ULOŽ: AÚ ČSAV pracoviště Vlkov pod Oškobrhem,

P,

Břicháček

1981 - KULT: 1. Mezolit; 2. pozdní doba halštaUká; 3, střední doba hradištní. LOK: Ostrolna
v tratť "Hradec", nadm, v, 445 - 450m, nadl~ým .břehem řekyVolyŘky, jižně od osady, ppč. 6'30/2. OKOL s
Prl\zlrum, sběr a záchranný výzkum 12 , 5, a 10,6.1981. NÁLEZ: 1. štípaná industrie, 2. sběry keramiky
ve východní části, rozrušený objekt /Jáma/ v severozáp, části hradiště a sběry keramiky na svahu seve•
rozáp. od opevněné plochy, 3, sběry keramiky v západní části hradiště, ULOŽ: M Strakonice, inv,č, A
1425 - 1429 , LlT: Nepublikováno, KOMENTÁ~: Nalokalitěbudev r, 1982 zahájeft eondáfní výzkum, jeho!
hlavním dlem je zjistit existenci

opevnění.

J. Mi c hálek

251. NETOLICE, okr, Prachatice
1980 - a/ KUL T: Středověk, LOK: Pole asi 150 m TI Z od dvora Schwarzenberg. OKOL: S běr
M, Prchal, Č, Budějovice, Smetanova 6, květen - červen 1980, při sběru vltavín O.. NÁLEZ: 11 zl omk ÍI nddob /zásobnice, hrnc e/ a 1 zlomek kruhového pískovc ového brusu /13. -14. stol./. ULOŽ: M Strakonic e,
81

inv. č.

A 1030a,b. LIT : Nepublikováno .

J. Michá lek
b/ KULT : Středověk. LOK: Koželužská ul. č p. 163, zahrada V. Přiba. OKOL: Nález při

kopánípařezú, předalaexp. AÚ Most29,9.1980. NÁL EZ: Ke ramika /sběr-13 , -15,stol./ . ULOŽ: AÓ
ČSAV exp. Plzer'i', př.č . P 42 / 80. LIT: Z č j. 625/80 Plzer'i'.
A. Beneš

1981 - KULT: Středověk. LOK: As i 4,5km JZ od hl. kostela v Netolicích, 0,6km JV od kÓty 570
/Doubrava/; v trati "Nad sádkami" - "U dvou c halup"; Z M 22-433 Strunkovic e nad Blanicí, 19mm od J,

42 mm od V s. č. O KOL: Průz kum společně s J. Caletkou z Češ novic a T . Hambergrem z Č. Budějovic dné
20 .5.1981. NÁLEZ : V udané poloze na JV Úpatí vrchu Doubrava se nac hází oblá přírodní kupa, ze všech
stran ome ze ná, o vý šce cc a 10m. Na jejím vrcholu je středověká vrstva s tuhovou i redukční keramikou,
situovanou v tmavém stratu na skal ním podloží. Mezi ním a l e sním humusem je vklíněna světlá vrstva. ULOŽ:
AÓ ČSAV exp, P ize;;, př .č . P 57/81. LlT: Z č j , 999/81 Plzeň , KOMENTÁŘ: Pod kupou cca 100m k

JV

se nachází velká mohyla s kamennými balvany v konstrukci a s roz kopaným středem /průml>r cca 12m/. Na
citované

mapě

má

souřadnice

17mm od J a 39mm od V

s.č.

A. Beneš

NEVDĚK hr ad viz ŽLUTlCE , okr. Karlovy Vary

252 . NEVĚ Z ICE, okr. Písek
.1980 - KULT: Laténská. LOK: Hradiště "Hrad", OKOL: Hradiště narušeno stavbou nové svážnice, památkový 1.ákrok, sběr. NÁLEZ: Keramika, ULOŽ: AŮČSAVexp. Plzeň, č. př. P 61 / 81. UT: Hlášení č j, 113/ 80 Pl zeň. KOME NTÁŘ: Sběry předány dr. P. Drdovi, který zde provedl záchranný výzkum.

A. Beneš - P. Braun

253. NEZNÁŠOV, o. Ro žnov, okr. Náchod
1981 - KULT: S l ezskoplat ěnic ká . LOK : Parc.č. 138, 133/13, 133/26 - 29, 133/30 - 35. OKOL:
Sběr Boček. NÁL EZ: Střepy. ULOŽ: M Hradec Králové, př. č . 8 - 9/82.

J, Sigl

- V. Vok0lek

254. NlHOŠ OVlCE, okr . S t rakonice
1981 - KULT: Středověk. LOK: Návršínadpotokemzáp. od obce, Z M 22-342Volyně, 2mm od S,
75mm od Z s, č. OKOL: Sběr po orbě. NÁLEZ: Střepy, s tru ska. ULOŽ: AÚ ČSAV, prac. VlkovpodO líkobrhem.
P.

Břic hliček

255. NOVÁ VES, okr. Český Krumlov
1980- a/ KULT: Mezolit/?/, pravěk bez bližšího určení. LOK: Kotlina pod vrchem Vys oký Ko-

řen /680m/ při záp . straně silnice Chmelná /N . Ves/• Lipan~ice ; ZM 32-2 12 N. Ves, 240mm od V, 119 mm
od J s,č, OKOL : Sběr J, C aletky 24.12.1979, průzkumautorů7,4,1980, NÁLE Z: Napahorkunavýc h. ~traně Údolí získán sběrem basální zlomek Úštěpu světle šedé ho pazourku nebo kropenaté ho rohovce a Úlonh'k
mléč ného opálu, které podle určení S. Vencla mohou být me zolitické. Zá rove ň sebrlÍ n nevýra z ný otřE' l ý k<'82

...

r11m k ký z lomek - pr11včk /7 / . 1. LO}: : t\Ú ČS/I.'/ exp. 1·:1.en , př, č. P 4/00. LIT: Z č j . 211/00 Pi ze;,

A . Bene li - I' . Braun
b/ KULT: Pr1n· i\k b,~ 7. bliž§lhc· •Jr~en{, pozdní doba hal š tatská a raný st ředověk. L OK: V i z
Nová Ves a/; Z M 32-2 12 N<,vl:Í Vec., s třed Jok11li •.y 245mm od Z a 120mm od J s.č. OKOL: Shčr J. C nl c tk_v
24 . 12. 1979, pri11.kum 2.4.1900 a 8.2.1982 . N.1. LEZ: Na c elém západním svahu ko tliny , představuJ ld m ~pat{ ci tovanJ ho vn: hu, další nevýraz.nll pravěl<.6. 1<.eramika a zlomky z raného středověku. Dill e nale ze n klÍ· men připom ínající drtidlo. ULOi: AÚ ČS AV op . Pize;. př. č, P 10/00 . LIT: Z č j . 211/00 Pize; ,
A . B E> ncš

256 . NOVÁ VES u Protivína, o. žJár , okr. Písek
1980 - 11/ KULT: Paleolit - mezolit, s tar š í d. br onz. ,d. ha l št at s ká, latt1 11„k1í 1 d. hraddltn f. LO K :
V1 1. l - Ill. OKO L: T'růáumy a s bčry autora 14 . , 15. ,28 .6. ; 5., 13.7. , 1.11 . l9t\l. NÁ I. E/: l / 1'11lc o l1t me .rnl11; star!áí d o ba bronzová, sídliště; doba halštatská a lat ~nsklÍ, sídli št i\. l 'o lo ha l : 200 mJVJ od s amoty u And n,so , 11 s 1 250 m vých. od pravého břehu Blani ce , ppč . 447 . Štípaná indu s tri e ; 63 1. lc)mk ú nád o b, I
kam. brousek a 2 bronzové zlomky - starší doba bronzová; z lomky keramiky - <l. hal š tat s ká a l 1t té n ská . l nv .
č.

A IU68, A 1128 . I l / Pal eolit - mez olit; st11rší doba bronzová, síd l iš t ě ; poz dní d o ba ha I š tat s kA , sídli š t ě ;

s tř<'dní d ob11 hrad I š t ní, sídliště. Po loha l1 : 2 ]O - 290 m JV od samo ty U And res a, 70 m výc h od n č od polohy l,

sev. n S/ o d k řU. ku, as i 300 m od :·,·avého břehu Dlani ce , ppč . 447. ŠtípanA indus tri e /na plolíe asi 70 x
SOm/; 1 /. l omťk hlin t ného nókonč í měc hu, 240 z l omkůnA<l ob, l z l omek ma zn11i ,· ,, , 2k11m . bro us ky /?/ - !11a rší do h,, h rnn1.ovd ; 3 z lo mky nádob - d, ha l iítatskó; 9 zlomků nádo b - stř, d. h rad i š tní. V SV člis ti z ji.~t ~n
orbou naru š ený s ídlištní objek t /ma z anice, ke ramika, kame ny, tmavočcrnÁ hli111t1í výpl;/ . l nv. i::. A 1069 ,
A 1129 - A 113 1. Ill/ Pa leolit - me 1.0lit; sbčr ; starší doba bronzová, s ídl išt~. P o loha lil : 11si 350 - 370m
JV od s11mo t_v U Andn•!!11, 120m ji foč od s t l'edu polohy

ll/, ppč,

447 . ŠtípanÁ indu !l tri e ; 53 1. Jornki1 ná dob -

star iH doh11 l, r o 111.ov ri, lrw, č. A 1070, A 1132. ULOŽ: M Stra ko ni ce /~típaná Ind us t ri e 1.a t im he, 1nv.č./.
LIT: Nep11hl1ko v,í11 0 . K O M ENTÁŘ: Da l iíí l okality vi1. Nová Ve s u Pro tiví na a ž Jrir, o. l' {s<'k .
h / KULT: Po1.dnť doba laténská, LOK: Z aniklá pí s kovna a pole severně o <l ní, 1ts1 15() 25 0m scv. o d s 11mo ty U Apo lc;rlka, pod záp. kon c em le sa Rabi;,

1111 mírné m zóp. sva hu k pr11vému hř<'liu

Hlanice , ppé . 388/ 1. O KO !. : Sbč-r autora 14 .- 15.6. 1900 . NÁLEZ: Po loha I /po lo hv l i , Ill , IV a ll - v1 2
ž Jár, obE>c T á lín, o kr. Pí sek / . 27 z l omků nádob. ULO~: M Strako ni c e, i nv.č . li JO'i5. LIT : K lo kal it ,~:
BZO 1966, 73 , č. {Í'.J b; R ZO 1975, 107 , č , 310/sbfry v M Pí se k , inv .č. 11 69, 11 70/. K O M ENTÁŘ : Dal š í lo kal ity pi"·<'sa hují do k ,l;. ŽcTá r /jifoím smč-r em/ .
1981 - KUL T : l 'al eol it - me zolit, st. d, bron z ., e neo lit, ml.d. laténs ld,
Vi z lo ka lity ll - Ill, C ; viz rok 1900 . O KOL: Pr ůzkumy

II

~ , ř.

d. hn1diš11d. 1.1.YK:

sbfry, NÁL E/.: l. o ka l i111 ll /ppč . 4/47/: " t llr iH

doba bron zová - sídli š t č / 20 z lo mkíi nádob/; s třední d o ba hrnrli š t ní - «íd l, ~t c- / 7 z lomku n,idoh/. ln v, č . li
1393 - 1394 . Lokalita Ill /ppč . 447/: s tarš í doba bron zovR - s ídl iš tě /20 1.Jom k 11 11,ídPh/. lnv.,' . A UQS,
Lok11 lit11 C: asi 100m JZ od s amoty U Apo l e ;áka a ž k samotě U An drE> 5a, vý c lrnd 11,· ,Jd l o knl 11
na mírném JZ 111. j i ž. sva hu návr š í, nadm , v. 400 - 410m,

p pč .

41 6/ 1 , v ý, liodnt ,,d p rrwé h('

;J,fr

hřl• l >1 1

Pa l eo li1 - me1.olit, s tanic <': 24 ku sů š típané industr i e , od ii těpk y kři š t:1 1 ov,~ s urov in_\ s('k011c(•11 t r11 jí\
parce ly na sva hu ; eneo lit,

'l bě r:

mek ka m, br ous ku . l nv , č . A 1392

] š ipka z
11,

kř eme n ce ;

11, B,

111 n nic<' .

J/

(1 i~1i

ml. doba lat énqkd, sídl1 š1,• : ',J 1.l<>111 k u 11 .íd ,•h ·, ,1 ,,-

h. U LOŽ: M S trak o ni c(', K\J ME NTÁ Ř: Vi 1. tc\1 1,c,.: I<' /,i1í 1 , ,,~ ,· . l' i-

sek.
J. Mi c hRlek

257. NOVf DVO RY, o kr , Kutná Hora
198 1 - KULT : a/ k. lin eární keramiky / s tarý stupe;/, s tředověk; b/ pal eoli t / ma~d 1d r11 1,•1,

?/.

L O K : a/ Z M 13-32 Kolín, 24 mm od V, 158mm od S s .č . b/ Z M 13-32 Ko lín, 22 mm od V, 1r.i4 mni ,,d S ~. i: .

OKOL I a, b/ sbčr 9 ,4 , 1981 v rdmcl povrc hového průzkumu povod( Berdnky a 1Clejndrky, NÁLEZ I a/ hra•
mlkaJ b/ jddro z hnědého ki'eme-nc e, ULOŽ1 OM Kutnd llora , LIT1 NZ AÓ čj, 5163/81.
l, PavlCa - J , Valentovd - J , Rulf

258, NOV~ M~STO NAD METUJI', okr, Ndchod
1981 - a/ KULT I Sleukoplatl!nlcU, laténaU, LOlC I HradUtl! • oatroh východni od mbtil, ohra•
ničený na sev . straně silnic( z N. Mhta do Jutfeb( a levým bfehem Metuje, na Jihu Llbcheňakým potokem,
parc, č, 1095, 1092/ 1, 2, OKOL : Zjl 1tovad výzkum v květnu 1981. NÁLEZ I Sonda l protala nevýra&nou vl•
nu uprostřed hradišti!, kterd se ukdzala býti mez{. Zjištěny 3 objekty, & nich! 1 byl recentn,, druhý bu
ndlezCI, 3 obsahoval n1Uezy laténské, V kCalových jamkdch ndluy aluakoplaU!nicU /1,atup, /, Slaukopla•
tl!nick4 ndlezy jsou hojně roztroušeny po celé prostofe hradiltl!, ULOŽ1 M Hradec ICrdlo\'é 132•138/81,
LlT1 V. Vokolek, Sleukoplatl!nlcké hradišti! v Novém Mhtl! n, Met,, Zpravodaj ICMVČ, IX/1, 14.17,

b/ KULT1 Sthdovl!k, l,.OK1 HrddekVýrov, parc,č, 1547, OIOL1 PrClzkum Boček, Vokolek, NÁLEZ1 Ojedlnflé sti"epy, ULOŽ1 M Hradec Krdlov4, pf,č, 139/81,

V, Vokolek

259, Novi

TI BBČtCB,

o, Vellkd Vu, okr. Chomutov

1981. KUL T1 Hradtltní. LOK1 Poloha "Na vUňovce", jilnl! od oudy, OKOLt Povrchový prClzkum, NÁLEZ I Sběr keramiky, ULOŽ I AÓ ČSAV exp, Most, zatím bez pi"{r,č, LIT I HlOen{ čj, 277 a 283/
83 Mott, KOMENTAl I Nalezišti! není zndmo u starlkh ndlez6,

l. Rada

NOVf HERŠTEJN hrad viz N~MČlCE, okr, Doma!ltce

260, NOVOSEDLY, o, Dívčice, okr, Č, Budějovice
1900 - a/ KULT I Pravěk bez bHUfho určení. LOK I Trat"Za Malým", ZM 22-434 Netollce, 86mm ·
od S, 154mm od V a,č. OKOL: Sběr po orbě, NÁLEZ1 Střepy , ULOŽ1 A1'ČSAVexp. Plzeň pf,č, 50/00,
b/ 'KULT I Pravl!k /d , bronzovd? /, LOK I Jtlnf od oudy, ZM 22-434 Netollce, 83mm od S,
132mm od V s,č, 01COL1 Sběr po orbě, NÁLEZ1 Sthpy, ULOŽ1 AÓ ČSAV exp. Plzeň pf,č, 84/00 ,
c/ KULT1 Pravěk bez bltU{ho určení. LOK1 Trat"NaOllť";' JV od osady, ZM22-434 Ne•
tollce, 92mm od S, 117mm od V 1,č, OKOL I Sběr po orb~. NÁLEZ I Sthpy , ULOŽ: A"Ó ČSAV exp, Plzeň pf,č, 85/00,
P,

Bl'tcMček

261, NOVOSEDLY, okr , Strakonice
1900 • KULT 1 1. Doba halltatskd - laténekli, 2, athdovl!k. LOK I Trat "U Kroclova" 1 pole cca
S00m vých, od okraje obce, jt!nf od Novoeedehkého potoka, OKOL I Sblr J, Viktora, Uk ZDŠ Volenice,
vbfeznur. 1900, NÁLEZ1 1. zlomek nádoby, 2, 10zlomk6hrnc6a dsobnlc /13,stol./, ULOŽ1 MStra•
kontce, tnv,č, 1 1 • A 1032, 2 • A 1031. LlT1 X lokalitě z viz BZO 1979, hulo Novosedly,

J,
84

Mlchdlek

262 . NOVÝ MOST, o kr, Mo>1 t
1980 - KULT: Do ba bronzová, latén sko-ří rn ská. LO K: Me1.1 bloke m 35 1 a z r ušenou zah r ád k ářskou
kolonlí v JV části města. OK OL: Při likvida c i z ah rádek a při výkopec h pro základy pan elových domů, NÁLEZ : Sběr k eramiky. ULOŽ: AÚ Č.SAV exp . Mos t. LI T: HIH e nf č j, 344 /80 . K OMENTÁŘ: Naleziš tě je
známo od roku 1963, D . Koutec ký a kol . 19 80, AS M 13/ 1-2 , 142 č, 57 , 147 č. 33.
D. Koute cký

263, OHAŘ, o, Myslín, okr. Pís e k
1981 - KULT: Blí že nedatované

rýžov i š tě

z lata. LO K : 500m 52 od

P odvohařskH o

-

ll ře jvod sk é 

ho mlýna, v trati "Planina", mezi levým břehem Hrád ec ké ho potoka a mlýnským ná hone m, ppč. 690/ 1 , OKOL :
Povrchový průzkum autorů 26 . 3 . 1981. NÁLE Z : P růz kum proveden na z ákladě po ža davku dr . J, Kudrnáč e
v souvislosti se zamýšlenou r ekultivací pozemku, Za chov a né rýžovišt ě se sejpy, dosahujícími v ý šky p ře s
1 m, se rozkládá na ploše cca 150 x 100 m. Provedeno z aměře ní , fotograf ic ká doku me ntace a v e s polupr á c i
dr. Kudrnáčem zajištěna památková oc hrana lokality , UT: J , Frohli c h - J, Mic há l ek, Ohař / obec Myslín/ ,

s

Rýžoviště

zlata, Výběr 18, 1981, 138,

J, F rohli c h

- J, Michá lek

264. OLDŘIC HOV, o . Dobev, okr, Písek
1980 - a/ KULT: Knovízská, LOK: Pol e cca 1000m Z J Z od středu osady, 50 - 150m sev , a SV
od severního konce hráze Luskovského rybníka, OKOL: Prúzkum a sběr 7 ,6 . 1980 . NÁL EZ: 10 zl omkO ná dob. ULOŽ : M Strakonice,

i~v.č. A 1045 . UT: Ne publikováno .

b/ KULT: Mladší doba hradištní,

středov ě k ,

LOK: Pol e cc a 1000 m ZJ Z od

s tředu

osady ,

50 - 100m sev. a SV od sev . konce hr á ze Luskovskéhorybníka. OKOL: P růzkum a sběr 7 ,6 , 1980 , NÁLE Z :
39 zlomků nádob /hrnce, zásobnice/. ULOŽ: M Strakonice , lnv , č . A 1049 . LIT : Nepublik ováno ,
J . Mic hál ek

ORLŮ< hrad viz HUMPOLEC, okr. Pelhřimov

265 . OSEK hrad Riesenburk, okr, Teplice
1980 - KUL T: Středověk. LOK: Zříceniny hradu Os eka /Ri esenburku / . O KOL: T<omhe dne 12 .čer 
vna 1980 za ~časti pracovníků AÓ ČS AV a Krajského muzea Tepllc e . NÁL E Z : L okali ta záva!ného výz.namu
byla již v minulých letech poškoz.ována neodbornými výkopy mlá dežnické s kupiny pod vedením p , Hou z ima,
Při komisi dne 12.6 . 1980 byla zjištěna závd.ná narušení v prostoru jádra , zvl áště jeho b r á ny a pro sto ru
kaple . Na základě těc hto skutečností byly opětovně podniknuty k r oky k za ji štěn( p11 má tkovéoc h ra ny tétod ů·
ležité památky, UT : Z čj . 375/80, 6049/80.
1981 - KULT I Střední doba hradištní . LOK: Zříceniny hradu Rie s enbu r ku . Ol< O L : Náhodný nál e1.
předaný nálezcem referentovi. NÁLEZ: Zlomek okraje /obr . 8, B / hrnc e na podh rdl í zdobený dv~rna pčtc_v

vlevo ukloněné ostré hřebenové vlnic e, Barva zevnitř hn ědá , vn ě tmavě hn ědá, tvrdý ox id n č ní vý pal. 111n k r o skopické ostřivo tvořeno křemenným pískem a s lídou , ULOŽ: AÚ Č:.SAV , 'K O M ENTÁŘ : Jde o p rv11ín ,íJ ,,,
svého druhu z areálu hradu ,
T . Durdík

,.

<'

I

266. OTROČ(NĚV ES , okr. Beroun
1980. KULT: S t řdovčk. LOK : Novostavba na jihozápadním nároží návsi, OKOL: Záchranná akc e
dne 13 .7.1980. NÁL E/,: Př i hloub,: ní 1.ákladů bylo již v minulém roce zachyc eno souvrství s keramikou 13 ,
století /zduřelý okraj / , Si tuaci ji ž předt(m dokumentoval a ovzorkoval V, Matoušek z OM 'Beroun; dne 13.
7 .1980 byl detai !ně zaměřen patrný Úsek profilu a získán další vzorek keramiky, ULOŽ: OM Beroun. KOMEN TÁŘ: Vesnice přísluší k zázemí královských hrad u 13. století v přemyslovském loveckém hvozdu,

T. Durdík

PAŘEZ hr ad viz PAŘEZSKÁ LHOTA, o, Holín, okr. Jičín

267, PAŘE Z SKÁ LHOTA hrad PAŘEZ, o, Holín, okr, Ji čín
1980 - KULT: Středověk, LOK: Zřícen iny hradu Pařezu. OKOL: Povrchový pruzkum, NÁLEZ:
Hrad, doložený písemnými prameny ve 2, polovině U. . století, byl založen na pískovcovém skalním Útvaru,
rozděleném puklinou. Poloha v Údolí a blízkost potoka svědčí opravděpodobnémopevněnívodou nebo alespo1;
mokřinou, Povrch skály by l po cel é m obvodu obehnán hradbou, z níž vystupuje na západě hranolová vH ,
V západní stěně věže jsou zbytky zazděné ho otvoru, Z obytné budovy na povrchu skály se zac hovaly drá!ky
v pískovcovém podloží. Ve většin~ z nic h jsou 7..achovány zbytky zdiva. Spodní Úrove;;' paláce tvořily míst•
nostt vytesané ve skále . Přístup na hrad je Úzkýmschodištěmvpukliněodzápadu, LlT: AH6; P, Chotěbor,
Povrchový průzkum skalníc h hradů v České m ráji, str. 71 - 78,
T, Durdík - P,

Chotěbor

268 , PATOKRYJE, okr , Most
1980 - K UL T: Středověk, mladohradi štní až pozdně hradištní. LOK: Jádro vsi, OKOL: Pd1zkum
jádra vsi. NÁLE Z: Při pruzkumu výkopů na st.,_veni~ti na hřbetě, lemujícím od JZ Údolí se vsí, registrována jáma, z níf odebrán dostupný vzorek keramických zlomků raně středověkého stáří. Prohlídka okolních
výkopu negativní. ULOŽ: AÚ ČSAV exp, Most, č.př, 3/80 - 10, 16. LIT: Hlášení čj, 113/81 Most.
J.

Klápště

269. PA RAČOV, ok r, Strakonic e
1979 - KULT: Časná doba laténská. LOK: Ppč. 176, trel"V hromadí", cca 700m SV od kostela
v obci, na mírném jihozápadním svahu návrší nad levým břehem bezejmenného potoka, nadm . v , 470, S m.
OKOL: Pruzkum a záchranný výzkum, NÁLEZ: V sondě4,4x3,6mzjištěnamělce zahloubená /max. hl. 8lOcm/ oválná až obdélná jáma, orientovaná delší osou V-Z, rozm. 2,Sx 1,4m, Jihovýchodně od ní malá ků
lová jamka 1 /prúm. 10, hl. 12 c m/, jižně mělce zahloubenájamkač. 1 /prům, 50x36, hl. 10 cm/, severně
od jámy 1/79 další

mělce zahloubená jamka č. 2 /prúm. 32x39, hl. Sem/. Ornice byla síly 25 • 30 c m, výpl;

objektů tvořila šedočerná hlinitá země s uhlíčky a vypálenou mazanicí. V ornic i a , ~ výplni jámy č. 1/79
a jamek č. 1 a 2 nalezeno celkem 1488 zlomků z minimálníhopočtu70nádob: situlka • lx, hrnec• 14x, miska - JSx, lahv. anúorka - lx, láhev - lx, anúora. 7x, cedník nebo tzv. nádo"6 na udržování onně - l x,
neurčenf tvar - Sx, Odebráno i 57 zlomků mazanice s otisky dřev, 70cm jižně od jižního okraje jámv nalezen bronzový kroužek, nezdobený; 90cm severně od severových. okraje jl\my 1 zlomek železné strusky a4U c m
odtud jihových, malý odštěpek pazourku , Většina misek je zdobena kolkovaným ornamentem vně i uvnitř ,
1 zlomek hrnce jezdoben vkolkovanými. skobovitými v seKy /kolkovaná výzdoba • kruž.ítková, Seeitávajfcí
z kružnic, jejich částí a kroužků, části kružnic prov <!den:,' radýlkem a doprovázeny krou žkovými k~lk y /.
Nálezy lze datovat do horizontu keramiky braubasského 1.boží /HO 3 - L T A 1/. ULO Ž: M Strakomc e, 11w.
č, A 949 - A 1003, UT: Zatím nepublikováno. KOMEN T ÁŘ : Ph daBím p.:xlrobném povrchovtl m prúzkumu

nebyly v okolí

86

zjištěny

další objekty .

J. M ic hnl ek

270, l'l !L'KA hl"itd, okr.

J iťí11

19130- KLIJ. T: S ti·,•dovN<. l.1.) 1\ : S tútní hr·ad l'ec ka. úKOI.: R<.'Vl/<.' ',l/1\u lok11l1ty dn,' 17 .l;_ J<1AO.

NÁ l. l·:1 : V doh0 n,íviš t0vy lok11 l 1t_v ji.· ol ,•l(i do hu
ní

ltťi 1 d11í

s tudny ,

;ř ;idné'

vý kopovt> pr ,ÍC<.' n<.'prohíhlll _, , an t

n e p okťl1 č,,v111,, 1.',i ,· -

I.IT : 11 1.tJ 197 1.

T . Durdík

271. P EČ IC E, o kr, Př-íl,rnm
1900 - KL1 LT: Po1.d11í
,·es ty z

ť ,•čk

s th~ dovČ'k.

d ,, /. lw11 1c , I M 22-21

1.1.) K:

P ří hťlltn,

l' olť 1111 jd. •

svahu i<t lnt cC' na o rlt c kou

143 mm od I , 147n,T1od J

s. č .

O KO L:

přehrndu,

,ri p. od

l' ov r c hov ý pr ů l.kum

n•-

f.-ren lél 11 .s .1 9&1 . t-.:Á LE I.: l. lomky poz.tl nČ' S ll"(>dovČ'ktl kťra mtky . Ul.07: AÚ ČS A V .
M. Vávra

272. PERŠTEJN, okr . C ho mut ov
198o - KULT: Sth•dovfk, I.OK:

/řke nin y

l 'rnv,,lť l n;í

hredu Pe rš t,•jna, OKO!.:

ko11tro la ohj e ktu.

NÁLE Z : J. Torok zís kal pov r c hový m sbčrem v míst ec h v e lké destrukce , tj. v s<.'v . t ás t 1 hradu
u hra11ky

če tný

sou bo r z lomku k<.' rami c kýc h nádob a kac hH,, 1. lomku kameniny a 7C'l <.'1 ných

tt v

hř e b u . V

po loze>

souhor u

za s toupe ny zlomky r<'dukčnč i oxydačně vypalované keramiky a z lomky gla zova né / 14. - 16. s to l. /. Shč, e m
zís kiina i dro bná min ce , 7. h ořl•lecký haléř /1436-37/, ULOŽ: OM C homutov, přír. i:. 2/00 ; 12/00. LlT: N/
č j.

2/&.) M C homutov.
E. Černá

273, PĚTIPSY, okr, C ho mutov
1981 - KULT :

Prevěk

hlíže

neurč en ý ,

hradi š tní. LOK: Levý

bř eh

potoka Liboc v pros toru ine 7.l

Vilémovem a Pč tipsy . Ol<OL: Sběr V . Ždťmal. NÁ L EZ : Atypic ké zlomky pravěké a hradi š tní ke ramiky.
ULOŽ: OM C homutov, přír, č , 9/81.
E. Černá

274. PťSEK, okr . Písek
1900- a/ KULT: Knov(zská a mlad ší doba

řťmská,

LOK: Vých. okraj a s falt ové pl oc hy , ad onwm

č p. 1983 na sťdlišti Družba, OKOL : Povrc hový sběr31.3.1900 . NÁLE Z: Zl omky knoví zs kékeramikypot ,·nt"

z rozrušeného s ídlištního objektu /na lokalitě objekt 3 /

11

zlomek nádoby z mladší doby řím s ké. ULOŽ: Kn0-

vízs ká u autora; římská Al'J ČSAV Praha. KOMENTÁŘ: Na zastavěném pros t oru v 7.áp. sousedství ohj,•v1l
autor v r. 1963 dva knoví zské objekty, Větší prozkoumán v r. 1968

J. Mi c hálk e m.
J.

Frohlic h

b/ KULT: S ta rší doba bronzová . LOK: Trat Na Vohyb11l e , na VJV ko1ic i le sa Amerika , u p A ,._
c e ly s c hatkou č . 32. OKOL: Sběr L. Kořán, Písek, Čapkova 1678, v září 1900, p ř i vý kopu na pnr((• I,, .
NÁLE Z : 1 zlomek amforovité nádoby ze sběru . ULOŽ: M Strakonice , inv, č . A 1125.

J. Mi c hále k
c / KULT: Raný středověk, novověk . LOK: Staveniště obj ektů Plynos tavu na ppč .

:,SL. / I.

na s ev. okraji města, vpravo od silnice do Topělc e, cc e JO mm záp. od rybní čku nad býval ý m Novým ml_v ,i.· 111 •
OKO L: Z ác hranný výzkum autora JO .-31.12, 1980. NÁL EZ : V sťdli štní vrstvě v hl. 50 - 100 cm zlornk,· k•'·
ramiky /převážně hrnce se značkami na dnech, v men ší mí řezastoupenypokli čky, polovin11 tuh ového přť~l,·
nu ze střepu, kotouček ze střepu se 3 otvory - jeden nedovrtaný / . Dále k západu objev e ny zby tky 11in,kl,~h,,

rybníku . /.,• ~,,~rh,pískov ,ý..:h 11ii1>lav11 pC1ku s 11,• v v1·ýi:ov,fo 0 /. lato. D11lší kerami c ké nálezy získány v r. 1981
při v_v vá 1.ť'nÍ b11h1111 ,. rybní č ku výc ho<lnc- p,,d lokal11ou, U 1.07.: í' roz11 tím u autor e 7. právy. K OMENTÁŘ: Bah-

no

1.

r_vbníčku,

,, bsahujíd 11r,· h<'o lo~1 c·ké nril,• ,1..1•, b_v lo

vvvť'/. e no

na pole v pr avo od ces ty na

Hřebí č ek,

300-

500m SV od r ,v bní.:' ku.
1981 - a/ KULT: Kn oví zs klÍ. I.OK:
55 m

severně

odbo č k y

od JCJÍ

N 11

po li S7 , 5 m

v ýc h o<!ně

:xl o kraje s ilnice do Topělce

ke kr11vím1, pp.: . 48J. OKOL: Zác hranný výáum

II

cca

J. Frohlich11aJ, Kurze v rý-

ze pro rozvo<l ~ly nu 1.-2 . 1. 1981. NÁLE/.: V 11 .i. ním proí,lu r ýhy v e vrstvě štěrk.opísku se rýsov11la v hl.
30 c m še<loč <'rnó uhlík111iÍ v,-o;1v11 /<l. 110, ~- 'jO, hl . ISnn / !ll' ;domk_v nó<l o h II ma zani c e. ULOŽ: Proz11t{m
u 11u tor11 z pr,ív y,
J, F rohli c h
h/ KULT:

S t řed.

11 1 ml. d, lffo n,.ov;í ; rý žovišt~ z la ta, LOK: Písek - u sv . Jana, parc.č.

2344, JV od mě sta; S C'mk<', paťc,' . IS5 SV ,,d o lKr. OKOL: Zác h ranný výz kum. NÁI.E l : Záchranný výzkum na louc e /k,,;, SC'mi c ť'/ upťovova,i.~ m<' l 1on 1d. Rý1.ovni c ké pahrbky ods tran t'\n_v Ji í. v př edc hozích letech. Z jistili jsme tam sí<lliií tní vrstvu S(' z l o mk:: k e ranukyz es t řE'dníaž mladší d , bronzové, V lese za loukou jsem se svými

spoluJH' ltťovníky,

/.CJm,

J,

Fťohliťhem

a

J.

Kurze m, prozkouma l

t ř,

s e jpy. V nic h drobné

zlomky nádob stejné ho 1·ri 1.u Jako ze sídli lit ní vr s tv_v na louce . NIÍI E'7.y datovatelné do sk lonku 13. 11l 16 . stol.,
tj.

1.

doby

současné

s t~žbou v

11ed 11 l ckýťh

1.lat od o lr c h lla vírká c h, jsme ve zkoumanýc h odv11lec h u sv. Jana

neučinili. ULOŽ: AÚ ČSAV.

J.

Kudrná č

275, P(SEK hrad, okr. Písek
1980 - KULT:

Středověk,

LOK:

Mě s tský

hrad v Písku, O KOL: Povrchový

průzkum

a

zaměřován{

lokallty - červen 1980. NÁLEZ: V rdmi:i studia hrad u tzv. Italského kasteiového typu započal v roce 1980
povrchový

průzkum II z11mčřování

la, lese z hradu zachova lo

zbyt ku m~stského hradu v Písku. Ji ž

podstatně

více, ne ž bylo doposud

běžná

prohlídka c elého areálu ukáza-

předpokládáno. Prácepokračovalyvnásledu

Jídch letec h a byly dokonč eny v roce 1982. KOMENTÁŘ : Pí sec ký hrad představuje v detailu nejlépe známého zástupce t y pu .
T. Durdík

276, PLÁSTOVICE, o. Sedlec , okr , České Budějovi c e
1980 -

a/

KULT: Pravěk a pozdní středověk. LOK: Polní trat"Ke Dvor s ký m", ZM 22-434 Neto-

lice, 87mm od V, 147mm od S s,č. OKOL: Sběr

J. Koupala

z Plástovic , předáno 1. 11.1 980 . NÁLEZ: Ke-

ramické zlomky. ULOŽ: AÚ ČSAV exp, Pl z eň, č .př. P 88/80. UT: Hláše ní čj . 625/80 Pl zeň.

b/ KULT: Pravěk a raný středověk. LOK: Polní trat"K e drahám", ZM 22-434 Netolice,
65mm od V, 150mm od S s .č. OKOL: Sběr J. Koupala z P l ástovic, předáno 1.11.1982. NÁL EZ : Keramické zlomky. ULOŽ: AÚ ČSAV exp, Plzer'i', č.př. P 89/80. UT: Hlášen{ č j, 6 25/ 80 Pl ze ň,

c/ KULT: Pravěk,pozdn{středověk. LOK: Polnítr-a{"Strále", Z M22-434 Netoli c e, 118mm
od V, 182mm od J s. č ., cca 2S0m jifoě od pole "Mezi hrušky ". OKOL: Sběr

J. Koupala z Pllistovic ,

pře

dáno 1.11.1980. NÁLEZ: Keramické zlomky . ULOŽ : AÓ Č SAV exp. Pl zeň, č. př. P 90/80. UT: Hlášení
čj. 625/80 Plzer'i' .

d/ KULT: Pravěk, pozdní středověk , LOK i Po lní trat "Mezi hrušky", Z M 22-434 Netolice , 11.4mm od V, 187mm od S

s. č ,,

cca 325m

Jifoěodtra ti "Podhoří",

zé.p. od polní cesty Sedlec - Vlha-

vy. OKOL: Sb~r J. Koup11la z Plástovic , předáno : . 11. 1S80 . NÁL F.Z: KeramickP. zlomky. ULOŽ: AÚ ČS AV

exp. Plzeň, č,př. P 91/80. UT : Hlášen{ č j, 525/80 Pi.zeř.,
88

e/ KULT : Stř,•dovi\k. LOK: Polnftrat"Podhoří " , LM22-434 Netoli c e , 114mmodV, 175
mm od S s,č., cc a 325m !ev. Jt:l trati "MHl hru š ky" , záp. od polní c esty Seldec - Vlhlavy. OKOL: Sběr
J., Koupala z Plástovic, př ~dá no 1.11.1980. NÁLEZ: Xe:-amickézlomky, bronz . ULOŽ: AÚ ČSAV exp, Plzeň, č.př, P 92/00. LIT: Hllf i\enf č j . 625/80 Plzeň'.
f / KULT: Pozdní doba halštatsk1L LOK: Polní trat"Dfly" , Z M 22-434 Netolice, 108 mm od V,

187 mm od J s .č,, výc hodn~ oo. pol'll :esty Sedlec - Vlhlavy. UKOL: Sběr J. Koupala z Plástovlc /nález kolem r.1930/, předáno l.11.~.900. N.\LEZ: Přeslen, keramic ké zlomky . ULOŽ: AÚ ČS AV exp. Pl zeň', č
př. P 93/80. LIT: Hlášení čj . 625/fO Plu-ň.
g/ KULT: Sth.dovn. I.OK: Polní trat"k Paikům" , ZM 22-434 Netolice, 42 mm od V. 180mm
od S s.č. OKOL: Sběr J. Kourala z Plá,tovlc , předáno 1.11.1980. NALE Z : Keramické zlomky. ULOŽ:
AÓ ČSAV exp. Plzeň, č.př. P 94/00. J.IT: lll Hení čj. 625/80 Plzeň'.
h/ KULT: Středověk , LOK: Polní trat"Pad ělky", ZM 22-434 Netoli c e, 130mm od V, 179
mm od J s, č . OKOL: Sběr J. Koupala z Plástovlc , předáno 1.11.1980. NÁL E i' : Keramické zlomky. ULOŽ:
AÚ ČSAV exp, Plzeň, č.př. P 97/80, LIT : Hlášení čj. 625/80 Pl zeň.
P, Braun

277 , PLASY, okr. Plzeň-sever
1900 - KULT: Eneolit, vý šinné sídliště. LOK: Ppč . 255/8, ost rožna nad Střelou, ZM 12-31 Plasy 72mm od Z a 173mm od J s.č, OKOL: Pr6zkum ZČM 25,9.1980, NÁLEZ: Na ploše hradiš tě polo!eny 2
sondy lx lm a 0,75x0,75m, ve kterých nalezenyzlomkymazanice, keramiky a kamenná broušená sekerka.
ULOŽ: ZČM Plzeň, přír.č. 11/80. LIT: J. Maličký, PA X Lill 1947-8, 34; E. Jílková, PA XLVlll 1957 ,
40. KOMENTÁŘ: Lokalita dříve nepřesně uváděna Jako Horn{ Hradi ště,
D, Soukupová- Baštová
1981 - KULT: Pozdní doba bronzová, pozdní halštatská, LOK: Školní ul., ppč. 265/54, mezi ulicí a internátem SZTŠ, OJCOL: Záchranný výzkum E, 1Camenické v srpnu - z áří 1981 a zác hranný výzkum

ZČM v říjnu 1981. NÁLEZ: Při výkopu přípojky vodovodu ze Školní ulice k internátu SZTŠ bylo poru šeno
5 sídlištních obJektCi, které zdokumentovala, ovzorkovala a čás te č n ě prozkoumala E. Kamenická. Na tuto
záchrannou akci navázalo ZČM; v zahrnutém výkopu byl prozkoumán jeden z narušených a ovzorkovaných
objektů, a

navých. straně průkopu otevřena sonda 4x4m, kterou hylo za ... hyc eno da l šíc h 16 objektů - vc-tšinou kůlovýc h Jam. ULOŽ: ZČM Plzeň, přír.č, 22/81. LIT: Ke s 111 rš(m n1!1ezům: V. Šaldová, PA LXXII
1981, 141-2, obr, 5.
O, Soukupová- Balitová

278, PLEŠNICE hrad BUBEN, okr, Plzeň-sever
1981 - KULT: Středověk. LOK: ZříceninyhraduBubna, OKOL: Povrc hový prů7kum dne 28.li„10padu 1981. NÁLEZ: Hrad blokové dispozice vznikl v pokročilé 2. polovině U. . !< 1 ol etí , č emu}. 0Jp<.'víJ11Jí
i zachované detaily, zvláště v prostoru třetí brány, V prostoru parkánu za zadním palác em n11lc,:cn,, n~k,,lik zlomků keramiky z 15. století. UT: A. Sedláček: Hrady, zámky a tvrz e 13, Pra h11 1~5 , l 58- lt> I . ~lc ·, clová D.: České hrady, Praha 1972.
T. Durdík

279. PLCHŮVKY, okr. Ústín, Orl.
1981 - KULT : Lužická. !ltředověk. LOK: Pískovna a sousední pole, par,:. č . 54 1 - :",43/ 1, 2, ) t~).'

1,2, S88 , 589 , 590 /1,2, 5. OKOL: Sběr /Podzimek/, pr ůzkum. NÁLE Z: Střepyazlomkykachlú. ULOŽ:
M Hradec Králové.

J.

Sigl - V. Vokolek

280 . PLOTlŠTĚ NAD LABEM, okr. Hradec Králové
1980 - KULT: Laténská, d. římská a hradi ~tní. LOK: Parc . 128/ 1. OKOL: Sběr M. Hudeček.
NÁLEZ: Střepy. ULOŽ: M Hradec Králové, př.č. 203/81.
1981 - KULT: Únětické, d . laténská, středověk. LOK: U kostela, p11rc. č . 165, 232/1, 252, 248,
249, 226, 227, 230. OKOL: Sběry M. Hudeček. NÁLEZ: Střepy. ULOŽ: M Hradec Králové , př. č . 204 207/81.

J,

Sigl

281. PLZEŇ, okr. Plze;-mč11to
1980 - 11/ KULT: Středověk. LOK: Čp. 118, Františkánská ul. č. 3, studna 1. OKOL: Objekt narušen ražbou nové š toly v histori c kém podzemí města, N~ 1. LZ t Z11svoaná středověká studna. Celková hloubka 610 cm, průměr 150 cm, Dno nepravidelně sekané do rovin.). Do hloubky 340cm roubena pískovcovými kvádry , dále tesána v pískovci. Celý zásyp

tvořila čern!Í

bahnitá hmota se

značným obsaňem

keramiky,

dřeva

skla, Z obsahu bylo z ískáno 75 celých keramických nádob, zlomky pěti dřevěných dýhových mls ek a zlomky středověké ho skla. Zásyp studny můžeme datovat do 1. pol. 15, století. ULOŽ: ZČ M v Plzni, odd, dě
jin feudali s mu, fond IIA 11/80 .

11

b/ KULT: Středověk. LOK: Čp, 120, Františkánská ul. 7, studna 1. OKOL: Objekt narušen při ražbě nové odvod;ovad štoly, NÁLEZ: Hloubka studny 580cm. Průmě r ve svrchní části 130 cm
se směrem ke dnu rozšiřuje na 160 c m, Ústí studny přes zá~yp bylo překryto betonovou deskou. Výpl; tvořily tři vrstvy, Svrchní vrstva od ~stí do hloubky 300cm šedohnědé barvy. Střednťvrstva o síle 170 c m hně
dé barvy s vysokým obsahem zlomkové keramiky, dřeva, kůží, kostí a středověkého sk la . Spodní vrstva
o síle 50cm byla bahnitá, č erná. Ve střední vrstvě je nálezový celek datovatelný do poloviny 15 . století.
Spodní vrstva při dně pak obsahovala menší množství z lomkové keramiky z 2, pol. 14. století. Vyj{mečným
nálezem je keramické akvamanile jezdce na koni. ULOŽ: ZČM v Plzni, odd , dějin feudalismu, př . č. HA 12/
80.
c / KULT: Středověk, LOK: Čp, 119, FrantOíkánskri ul". S, jimka 3. OKOL: Objekt narušen při průzkumu druhých sklepů v míst ec h prosaku vody ze stěny sklepa. NÁLE Z : Obdélnó jímka o déke
320cm a šířce 120cm. Hloubka 240 c m. Výpl; by la tvořeno černou bahnitou hmotou s několika. zlomky keramiky 15. století a zbytky dvou dřevěných mlsek . ULOŽ: ZČM v Plzn i , odd. dějin ť euda l ismu, př. č . HA 6/
80.
d/ KULT: Středověk. LOK: Č p. 119, Františkánská ul. S, studna 2. OKOL: Objekt narušen ražbou nové odvod;ovad štoly. NÁLEZ: Zasypaná studna o celkové hloub<.:c 870cm. 150nn je r oubl.'11-1
pískovcovými kameny, zbytek tesán ve tvrdém pískovci .

Průměr

150 cm, ve spodní části s e ro1. :< iřuje na pri'1-

měr 170 cm, t ěsně při dně pak průměr 120 c m . Ústí studny zachyceno pod povťť11 em dvorku . Vý pl; tv0řt>na
černou páchnoucí hmotou do výše 360c m ode dn11.. Svrchní vrstva tvořena n ovější m zásypem Zl' s tav,•hn ílw

rumu , Ze spodní vrstvy by lo získáno 8 c elých nádob, množ ství zlomkcwé ken1miky, ro zpadlé di-.,v~n,: mi~kv
a zlomky středověkého skla . Nálezový celek je dotován do 1.pol. 15 • .qtole tí n; do60, l,?t lS. s toletí. li l ()/ :
ZČM v Plzni, odd. dějin f eudalismu, př.č. HA S/80.
e/ KULT: Středověk. LOK: Čp. 119, Františkánská ul. S, studna 1. OKOL: Obj,•kt , , nťll 
šen ražbou odvod;ovad štoly při odvodnění hist. části města. NÁLEZ: Zasypan,í !'tud na b_vla n,1 ru ~,· 1111 ni ;; -

90

bou

přímo

v

čele asanační

chcdby, Hlcubka studny j~ 550 c m, Studna v celém svém

tělese

je rdena v pískov-

ci a Ústí v prvních sklepec h. Půdorys bválný o pn'.lměru 160 x 180cm. Dno je miskovitě tvarované, Výpl;

studny tvoří ly dvě vrstvy , Horní, hnědé barvy dosahovala do hloubky 400 cm a ubsahovala kulturní odpad,
něhož

bylo získáno 66 celých nádob tl velké množství zlomkové keramiky , dále odřezky kůH, roz padlé dře
misky, dřevěný kotouč a zlomky 11 tř edověkfho skla, Nálezy můžeme na základě analogiÍ datovat do poloviny 15, století. ULOŽ: ZČ M v Plzni, odd. dějin feudalismu, fond HA 4/80,

z

věné

Fr, Frýda
1981 - a/ KULT: Středověk. LOK: Čp, 179, Smetanovy sady 2, tzv, "branka", OKOL: Průzkum
né a zjištovací práce při propadnutí chodníku. NÁLEZ: Průzkumem byla z.jištěna komora bývalé městské Litické brány. By l odkryt velký obdélný prostor, vyzděný z velký1..' h pískovcových kamenů. Tento prostor uujímá půdorysně celý pruchod Litickou branou, Při jižní stěně mělký žlab do hloubky 4 m . Celková hloubka
prostoru 6 m. Pros tor byl
vovými a organickými
Na

dně

položen

vyplněn

př edměty

dřevěný

zásypem,

tvořeným stavebním

ze 16 . -17 . století,

rumem a zlomkovou keramikou, sklem , ko-

Při dně zjištěna

na severní

straně

pískovcová lavice,

rošt. V zásypu nalezeny fragmenty pískovcovýc h proti závaží brány a

čás ti

sloupo-

vých hlavic zdobenýc h rostlinnými ~ponky. ULOŽ: ZČM v Plzni, odd. dějin feudalismu .
b/ KULT: Středověk. LOK: Čp. 131, nám , Republiky 17, studna 1. OKOL: Studna zachycena v boku nové spojovací c hodby v Úrovni druhýc h sklepů, NÁLEZ: Zac hovaná výška studny je 400cm,
pr6měr studny 120cm, Svrchní část studny roubena pískovc ovými kameny, spodní čá.st tesána v pískovcl.
Zásyp písčitohlinitý s obsahe~ zlo~kové keramiky a sk la z 1. pol, 15. století. ULOŽ: ZČ M v Plzni, odd.
dějin feudalismu, př. č. HA 22/81.

c / KULT: Středověk , LOK : Čp. 135, nám, Republiky 21, s tudna 1. OKOL: Objekt uchycen při Úpravác h druhýc h sklepů, NÁL EZ: Hloubka studny je ~50cm a d o hloubky 400cm je roubena z velkýc h pískovcových kvádrů, dále je tesána v pískovci , Průměr studny je 180 cm a dno je miskovitě zahloube•
no 30cm, Výpl; s tudny tvořila černá bahnitá hmota s obsahem organických zbytků, Ve výplni byly nalezeny
4 celé nádoby a zl omková keramika z počátku 15. století. ULOŽ: ZČMv Plzni, odd. dějinfeudalismu , pl'.č,
21/81.
d/ KULT: Středověk, LOK: Čp. 279, Dominikánská ul. č , 1, studna 3; studna 5,0KOL:
Při zajištování druhých sklepů historického podzemí měs ta. NÁLE Z : Studna 3: Zasypaná středověká stud-

na celkové hloubky 800cm, pří pr ůměru 160cm. V hloubce 400cm se průměr zužuje na 135cm a 20cm nad
dnem na 100cm průměru , Rozptýlená zlomková keramika 15, a 16. století. Studna 5: Zasypaná středověká
studna celkové hloubky 730cm, Průměr 210cm . Zásyp tvořila bahnitá výph:;- se zlomky kůží, dřeva

II

kera-

miky poloviny 14 . století. ULOŽ: ZČM v Plzni, odd, dějin feudali smu , př, č, HA 20/81.
Fr. Frýda

/
(

i cL, : f
282.

PL-éEŇ, -

t -

°"f:>L 2- t

,:; 1

Plzeň-město
Pravěk bez bližšího určení, středověk.

Bílá_Hora, okr .

1980 - KULT:

LOK: -fole pod

Zručskou c es tou , sběr

na

poli severně od ní ; ZM 12-333 Plzeň, 23mm od S a 212mm od V s.č. OKOL: Sběr V. Anto~e , J. Kal>1ít 11
a St, Lufta, předáno 2.5.1980. NÁLEZ: 1 kus štípané industrie /nelze datovat( a s tředověká kera1111ka.
ULOŽ: AÚ ČSAV exp, Pl zeň, př.č. P 29/80. LlT: Z č j. 625/80 Plzeň.
A. Beneš

283. PLZEŇ - Loc hotín, okr. Plzeň-město

I,

• oUrt ' j

1980 - KULT : Pozdně hal š tatská. LOK: Na chme lni ci, ppč . 1113 1/ 1. OKOL: Průzkum II nk hranný výzkum při skrývce ornice pro s kládku materiálu k výstavbě Roudenské ho kanali zač ního shfra f C' li, 27 . 5 . ·15 , 6 .1980. NÁLE Z: Na ploše cca 150 x 50m zachyceno 5 s ídli š tních objektů /odpadní Jámy ~ kc• r ,1101\i. ou ,
qJ

pf'esleny • bronzovým kováním/ a ,r,tt.lný ;.;.m ,Jvý žárový hrob s 2 miskami a spálenými kůstkami ve výplni.
ULOŽ: AÓ

ts,w

op.

Plu•ň, č,př. P 101 - 107/00. LlT: Hlášení čJ. 323/00 Plzeň,
P . Braun

284. PLZEŇ -1'c.1'š\M46, okr, Plzeň-město
1900 - KULT: Pozdní doba bronzová, LOK: Stlvánský vrch, 400m JVV od kÓty 411, ZM 12-333

Plzeň·, 79 mm od Z

a

75 mm od S s ,č, OKOL: Sběr St. Lufta, předaný 10 ,

5, 1980.

Vlastní pr6zkum 18,květ•

na 198o , NÁLEZ: Lokalita se nachár.í v náhorní poloze na poli Jižně od státního statku Košutka, LeH na mír ném svahu nad S Z ok rt1jem PI zeňské pánve s výhledem k jihu a JV , Na ploše cca 50 x 150 m lze po orbě 11bírat keram ické ;domky

z:

Jseku Ha B, ULOŽ: AÓ ČSAVexp, Plzeň, př,č, P 28/80, LIT1 Z čj. 274/80 exp,

Plzeň.
A , Beneš

285 , PNfTLUKY hr11d PRAVDA, okr. Louny
1981 - KULT : Středověk. LOK: ZfícenlnyhraduPravda, OXOL : Komisioneln(řťzení18,11.1981,
revize s tavu lokality 15. 10,1981. NÁLEZ: Ódrlbou a ochranou zfkeninyse zabývá skupina pod odborným
vedením OM Louny. Postup Její dalllí činno11ti, který se vyvaruje :tásah6 do terénu, byl stanoven komisioneln{m zápisem, LIT: Z čj, 5132/81.

T, Durdík

286. PODHRADI', o, Kopaniny, okr, Cheb
1980- 1981 - KULT : Středověk , LOK: Hrad Neiperg 3, 5 km sev, od Aše, SMO 8-0 Aš, 225mm od Z
a 145 mm od S s, č. OKOL: Pokra č ovánísystematickéhovýzkumu. NALEZ: Ziištěnovnitř'n{uspořá.dáníhrá.d
ku a získán k eramický materiál od přelomu 12, a lJ. stol , do počátku lb, stol • • Od věže k příkopu byl hrad
předělen kamennou hradbou s fragmenty kláskového zdiva, ve které byl 100 c m široký a 180cm vysoký dvef-

ní otvor s armovanou zArubní t1 tesaným prahem, Množství keramiky, železné hroty ší p ů , 4mince z let 14431480, v zánikovém horizontu l bílý peníz Ludvíka 1, 1516-1526. ULOŽ: M Cheb. LIT: Arc haeologia historlca 6/81, str. 84-88,
P. Šebesta

287, PODHRADlhrad VEUŠ, okr. Ji čín
1980 - KULT:

Středověk.

LOK:

Zříceniny

hradu Veliše . OKOL: Pov rc hový

pr ůzku m

dne

15,čer

vna 1980. NÁLE Z : Hr ad, vzniklý nejpozději poč átkem 14 , století a zbořený po JO,leté válce, byl zalohn
na dominantním kopci, Jeho zřícenin_v velmi t ěžce po.škodily domy, které doslova rozdělily p ítvodní kopec
na tři samostatné bloky, Z t ěc hto důvodů neby la.doposud věnována hradu téměř fi!dná pozornost. Dispozice
tělce poškozeného jádra zůs t ává bez výzkumu nejasná, patrny jsou pozůstatky obvodové•ho opevnění jedné
budovy a studna. Zvláštní pozor nos ti lli v š ak zaslouží relativně dobře č itelné p ozdně goti c ké dělo!!třelf'!.:kl
opevnění, zalo žené na vrc ho lu valu p řed p ůvodním příkopem. Z patrnýc h bašt by ly d vě polookrouhlé a jedna
polygonál_n í. Toto opevně n í he zes po ru pat řdo k nejkval i tněj ;s ím ~vé doby ve výc h011rlíc h t':ed,rk h. LIT : A , Sedláček, Hrady, zámy a tvr ze 5, Pra fi a 1933 , 25 1 - 264. KOMENTÁŘ: Vypovíd11d schopnos t z.l,_vtků tohoto
důležitého

hradu ne ní zdaleka v y u ž ita t1 lok1dita

si

vyžádá další pozornost.
T. Durdík
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288. PODMOKLY hrad, o . ÚnC>šov, ol-:r. F'lz.e~-sever
1980 - K UL T:

Středověk .

LOY.: Zby :1,y laradu nad steinoimennvrn dvorPf"O . OKOL: Povrc hový pr6-

z.kum 21.3.1980. NÁLEZ: Roz.!láhlé rněstiště n:-adu s dobře za c hovaným opevněním valy a příkopy nevykazuje výrazné stopy vnitřní z~stavb_y; z řk Pniny bylo pou!lto jako zdroje stavebního materiálu, zvláště pro
výstavbu barokního dvora pod nf, v je hož zd ,;:cl1 se nacházej{ i zlomky okosených

portálů.

Hrad vznikl

zřej

mě

Již ve 13 . století a v 1. pr.1lovln~ 17. !t:>letf zpv stl, UT: A. Sedláč ek: Hrady , zámky a tvrze 13, Praha
1905, 124, KOMENTÁŘ: Loh lita by si pro 3v,! stáří a rozměry zas lou Hla al es po; minimální pozornost,
T, Durd ík

289 , PODRAŽNlCE, o . Horšon~ý Tý n , okr. Doma!lice
1980- 1981- KULT: M,.,hyiová stř , d, bronz, LOK: Kocourovský les ppč. 428/1 /kat.Úz. Kocourov/. OKOL: Systematický výzkum. NÁLEZ: Mohyla 31: v severozápadní části pohřeb! ště, kde je od ostatních oddělená menší skaplna osmi mohyl. Průměrem U.m a zachovanou výškou 1,30m patřila k nejvyšším
a nejlépe zachovaným na celé m pohřebišti. Obvod vymezoval přesně kruhový kamenný věnec o prum. 13m,
o největší šíři 150cm, jehož spodní kameny byly zapuštěny 30 - 50cm do původní Úrovně. Na ji!n{, jihovýchodní a jihozápadní straně se věnec skládal jen z 1 - 3 vrstev na plocho kladených kamen6, ale v severní
a severovýchodní ze 4 - 5 vrstev kamenů, tak!e vytvářel jakousi zídku, její! spodní kameny měly vnější lícovanou stranu a byly uměle přitesány, aby tvořily přesnou kruhovou linii, U východního obvodu byl věnec
přeru šen

léhal k

a jen

několik

vněj ší mu

na plocho položených balvanů patrně tvořilo dlážděný vchod, BH!e Jižního bodu při
obvodu kamenného věnce větší kámen, u něho ! leželo větší množství spálených drobnějších

kostiček, které byly všechny zvířecí /tur domácí, ovce/. Uvnitř kamenného věnce byl násyp pouze z hlíny,
v ní! nacházeny keramické zl~mky ojediněle i ve dvou větších shlucích, ale pouze ve výc hodní polovině mo-

hyly. Všechny byly z jedné velké mMoby, kterou bylo třeba rekonstruovat protože mnoho střep O scházelo .
Přibližně uprostřed mohyly byla na původní Úrovni postavena jakási stélka ze dvou kamenů nad sebou a pod
n( le žela malá bronzová

dýčka s

plochým

řapem,

zcela prostoupená patinou, Podle nádoby a

mohyla 31 staršímu obdob( mohylové kultury, Mohyla 32: jihozápadním
předeš lé.

Její

průměr měřil

9 m a povrch byl

silně

poškozen

směrem

kořeny stromů

dýčky

n1UeU

asi 10 m od obvodu mohyly

tak, že výška

nepřesahovala

0,80m. Obvod nebyl vymezen souvislým věncem, opět spíše zídka uzavírala obvod od jihovýc hodu k severu
s krátkýJll přerušením na východě a od severozápadu k severu provázela obvodovou zídku ještě vnitřní Jed.

noduchá obloukovitá řada menších kameni,. Na jihozápadní straně mohl být obvod vymezen jednotlivými kameny, ale velké a hluboko sahající kořeny stromů je patrně vyvrátily. Původně nerovný terén, svažující se
bd severu k jihu byl vyrovnán jen v~ střední části, kde byl vybudován téměř pravidelný obdélník o d. 2, 30m,
obložený kameny P'-> stranác h a· svrchu, na něm! bylo původně uloženo nespálené tělo. Z něho se zachovaly
pouze části dlouhých kostí v náramcích, z jejich! polohy lze soudit, le mrtvý měl ruce přes sebe pl'elo!ené
v zápěstích, dále nemnoho částí z lebe čních kostí. Kromě náramků měl u sebe jehlid, zachovanou ve dvou
kusech a

dvě

nádoby, uložené do jamky v blfakosti lebky. Východn~ od kostrového hrobu bylo na hromád-

kách větší množství zuhelnatělé ho dřeva, patrně pozůstatek pohřebních obřadů, ULOŽ : A"Ú ČSAV. UT:
Z čj. 4199/81. KOMENTÁŘ: Systematický výzkum na tomto pohřebišti, trvající od r. 1977 byl touto sezónou ukončen.

E. Čujanová

290. PODŠTĚLY, o. Chyše, okr. Karlovy Vary
1981 - KULT: Pozdně halštatská. LOK: Hradiště na Jezerském vrchu, kÓta 589m, Z M 11-24 Ž lutice 182mm od J a 74mm od V s,č, OKOL : Pr~zkum 17.10.1981. NÁLEZ: Jezerský vrch je rozsáhlý č edi
čový

výlev SV od obce

těno hradiště .

Podštěly,

s vrcholovou plošinou přibližně obdélníkového tvaru, v jejíž

Na severní , východní a

částečně

JV

č ásti

zjiš-

jlíni straně je patrný nevysoký hlinlto-kamenný, místy tzv.

spečený v al. Sondou 1 x 1 m ve vých. části zjištěna pozdně halštatská keramika. ULOŽ: ZČM Plzeň, přír.
č. 18/81.

D . Soukupová-Baštová
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291. PODŮLŠ(hrad BRADA , okr . Ji čín
1980 - KU LT: Středověk, LOX: Zbytky hradu Brady, O KOL : Povrchový průzkum dne 18 . 6. 1980 ,
NÁLE Z i Hrad Brada, ulofený snad v 1. polovině lJ. s toletí, patří k nejstarším hradům na Jičínsku. K Je•
ho zániku do li lo koncem 15. století. Hradiště je silně poškozeno jednak lomy a jednak terénními tipravami
při stavbě barokní kalvárie v jeho čelní čás ti. Kromě obvodového opevnění Jsou pouze Y zadní části patrny
poz6statkv jedné budovy. Při povrc hovém průzkumu byla nalezena keramika ze 13 . - 15. století. ULOŽ: All
ČSAV . LlT: A. Sedláček, Hrady, zámky a tvrze 5, Praha 1933, 265-266.

T. Durdík

292 . POHLODY, o. Vrskma;, okr . Chomutov
1981 - KULT : Laténská . LOK: "Divoká" pískovna v Jádru bývalé obce . OKOL:
jeveno

př i pr ůzkumu

Mostec ka

J.

Klápštěm

a

J. Březákem ;

Sídliště

záchranný výzkum proveden v

době

bylo ob-

od 11. do

25.5.1981. NÁLE Z: Prozkoumány 4 zahloube né polozemnlce a 140 jamek po kůlech; v 65 jamkác h nalezeny
zlomky k eramiky a :iv{řecí kosti, V jamce 44 byla celá nádoba a v jamce 69 zlomky roz.drcené nádoby. Chata 1 s kůly v kratších s t ěnách , v rohu a v delli{ s těně s ohništěm v z.áp . polovině ve středu ; rozm. 545x
420cm, hloubka 20-3S cm. C hata 3 s kůlovými jamkami v krat šíc h stěnách a ve dně ; v záp . polovině uprostfed by lo

umístěno ohniště

a kopulová pec.

Ro z m ě ry:

76Sx320-380cm; hloubka24-42cm , Chata 4

měla

ob-

vodový Uab s k ůly ve všec h rozích a kratších stěnách; několik Jamek bylo ve dně a v záp . polovině ve stře
du ohniště . R ozměry: 575 x 3 15 c m, 'hloubka 15- 40 c m. C hata S s kůly v kratších stěnách a ohništěm ve stfedu záp. poloviny. Ro změry: 390 x 294cm; hloubka 20 cm. Všechny chaty byly orien továny delliími stěnami
2
V-Z . Rozměry c hat se vnitřní plochou značně od sebe lišily: od 11,4 m2 /ch . 5 / až k 24,4-29,0m /ch , 3/ .
Nálezy : mladolaténská keram ika /před stradonické obdob{/, zvířecí kosti, žel . struska, přesleny , kroufky
ze střepů, mazanice a uhlíky. ULOŽ: AÚ ČSAV exp. Most, nezpracováno, bezč.př. UT: Hlášen{ 346/81.
KOMENTÁŘ : Při vý zkumu se podařilo zachránit jen část sídliště, V ětší část byla zničena "divokou" pťe

kovnou a men ší část

/ Z/

neby la zkoumána.
D. Koutecký

293, POLÁK Y , okr. Chomutov
1980 - KULT: Bylanská, neurčené ob jekty. LOK: U kravína, vlevo od silnice Poláky - Pětipsy .
OKOL: Záchranný výzkum při budování f ekálnkh jímek a ověřován{ geofyzi kálních měření. NÁLEZ: Bylo
prozkoumáno 13

objektů

ve výc hodní

části p ohřebiš tě

z a silnicí, Prozkoumané by lanské

objekty je možno
2
rozdělit do čtyř skupin: 1 : hroby s ko;;-skými postroji /udidl a/: č. 1 s plochou 16 , 5m , hrob 10 s ploc hou
7, 2 m2 ; 2: kostrové hroby jámové: 2 , 5, 6, 7, 12; 3: žárové hroby jámové : 3, 8; ploc ha se pohy buje od 1, 7
2
do 4,7 m ; 4: popelnicové hroby: 4, 13 . Hrob 9 bez nálezů a kůlová stavba č. 11 zůstaly časově neurče~.
Při stavbě jímky bylo z.ničeno větší množství jámových i popelnicových hrobů . Mezi prozkoumanými hroby
ve výzkumné sezÓně 1980 bylo 6 hrobů dříve objeveno geofyzikální skupinou vedenou doc. ing. F, Markem
/6, 7, 8, 10, 12, 1/76/ pomocí pohotových magnetometrů. Bližš{Údajebudou uveřejněny v příspěvku ze sympozia v Liblick h za rok 1982. ULOŽ: AÚ ČSAV exp. Most, bez č,př. UT: Hlá šení č j. 309, 3 14, 7&3/80.
KOME NTÁŘ: Vý zkum pokračoval v roce 1981.
1981 - XUL T: š;ůrová a bylanská , neurčený objekt. LOK: U kravína, vlevo od silnice Poláky Pětipsy. OKOL: Pokračován{ výzkumu z. r. 1980 v době od 6. do 17 . 7. 1981. NÁLE Z: Výzkum prov eden na
skryté ploše 1, 20 ha západně a jižně od f ekálnťch jímek . Odkryto 6 objektů : 2 š;;-ůrové hroby, 3 hroby bylan-

-ské a podkovovttý , blíže neurčený objekt, zaval ený kameny. šňůrový hrob /3/81/ mufský, kromě 3 nli.dob
byl vybaven sekeromlatem a hrob ženský /5/ 81/ rovněž 3 nádobami a pazourkovým nožem. Bylanský hrob 1:
Rozm . 322x255 cm, byl

značně poni čen

skrývkou, zachyceny zbytky kostry, amforovité zásobnice a dalších

nádob, Hrob 2/81: Rozm . 278x210 c m na skryté plošepo začištěn{ tvořil kam, zával v e tvaru obdélníka . Po
ods t raněn{ kamenů se ve dně objevily v rozích kůlové jamky 12-18cm hluboké a shluky střepů z nádob, Hrob
4/81 se jev il na Úrovni skrývky jako obdélník o rozm, 492 x 280cm, Na dně byl uložen ko!'trový pohře b /ko 94

•tra 1/ • navlečenými náramky nti. rukou, nánofníky na nohou a bronz . nákrčníkem u lebky. Vedle prav• ru•
ky byly dva kroulky , Zvff~c{ pohřf!b /kostra U/ zase v JUní polovlni hrobu a 14 nádob, BH!e JV rohu H
nalezly součásti koňsUho po, troje : 6 ·1e1, kroulk!t, 2 bronz, k r ou!ky , 1/2 !el. udidla a alomek kostiněho
roubíku . Přesni v JZ rohu byla ulofena amforovttá dsobnice, ULOŽ I AÓ ČSAV exp, Most, nupracov,no,
bu č,př • • LlT s HlOení čj , 389/81 . JCOMENTAI: Z6.chrannývýzkumdruh4polovln.v bylan,lt4hopohfel>U•
ti /dchranný výzkum 1974-1976/, započatý Y r . 1980, bude ukončen v r. 1983,
D , Xouteck.t

294 . POLONČANY hrad F ALŠTEJN, o, Okrouhlé Hradiště, okr, Tachov

'

1980 - XULT: Středověk . LOK1 Zbytky hradu Falštejna. OJCOLI ZbUný povrchový prflzkum 21.
3, 1980. NÁLEZ: Hrad nejasných dějin má dvoudílnou dispozici , Rozměrné předhradí &hruba ve tvaru pb)1.
'
..
,I.
mene L je opevněno valem a příkopem, \..elo
nevelkého Jádra na výrazném skalním utvaru
opevnuje
do tkaly
vysekaný šíjový pi'íkop. Ve vlastním jádru nejasné dlapozlce Jsou patrny dva fragmenty zdiva na maltu, 1 nic hl
jeden v recentním narušení. LlT1 A, Sedláček: Hrady, dmky a tvrze 13, Praha 1905, 56.
T. Durdík

295 , PONěDRÁŽKA, o, Ponědra!, okr, JtndřlcMv Hradec
1981 - KULT: Středověk, novověk, LOK: Vodní pískovna Vlkov U, ZM 23-331 Vuelť nad Lulnid, 155mm od Z a 187 mm od J s . č., ppč , 2379/ 1. OKOL I Z1khrannývýzkum a aběryvevodn( píakovnl 1.6,4.11.1981. NÁLEZ: Keramika, dřevěné konstrukční součásti, ULOŽs AÚ ČSAV exp, Plzeň, č,pf. P 72/
81. LlT: Hltišení čj, 852/81 Plzeň,
A , Beneš - P, Braun

296, POŘI'čANY, okr, Nymburk
1981 - KULT: Nálevkovitých pohár!t, lufická

/?/ ,

knovízská, štítarská !lize k, knovhsU, mladJ

halštatsk,!, hradištní, LOK: Parc ,č. 690 "Na aeňarku", parc, č, 693 "Hnojkovec", ZM 13- 13 Brandýs 11,
Labem - Stará Boleslav 85mm od V a 160mm od J s ,č, OKOL: Otevření pískovny pro potřeby výstavby d,tinice D 11. NÁLEZ: Rouáhlé sídliště, zachycené na skryté ploše o velikosti 1,Sha. Naparc,č, 690 zacbirceno' 8# objektů převážně z mladšího halštatského období. Byly patrné chaty a menší objekty včetnf kťllov~h
jamek a Ut!bkťt. Na parc. č. 693 byly zachyceny tři objekty , Výzkum v tťjnu - prosinci. Hlavní c!ást vý1tku•
mu byla přesunuta na rok 1982 . ULOŽ: AÓ ČSAV expedice Zt!vist, LtT1 Z čj , 297/81, 5291/81. lCOMENT ÁŘ: Rozšiřovt!ní plochy pískovny bude pokračovat v r, 1982. Bude mofoé prozkoumat velkou část haUtatského sídliště.
V. Čtverák

POTŠTEJN hrad viz ŽINKOVY , okr , Plzeň- Jih

297. PRACEJOVLCE, okr . Strakonice
1980 • a/ KULT : Pozdní středověk - novověk, rýžovntcké sejpy , LOK : Lea Hill, jeho uv, čátt
těsně jižně od silnic e Strakonice - Pracejovice, ppč. 452/ 1, asi 1000 m výc hodně od kapličky v obci. OKOL:

Prťlzkum a sběr 10,6 , 1980 , NÁLEZ : Asi SOm od zkoumaného sejpu <: , 1/80 /viz n{f.e/ nalezeno při ~patí
porušeného odvalu 5 zlomků nádob /2 zl. džbánu se s topami hnědé gl a zury , 1 zlomek páskové ho ucha džbánku , 1 zlomek okraje d žblinku se stoparm žlutozelené glazury a da lší z lomky nádoby/. ULOŽ: M Strakonice, inv , č . A 1048 , LtT : K lokalitě :

J,

Mic~t!lek - J. FrBhlic h, Arc he ologic ké nemovité památky v okrese

95

Strakonice, 1979, 61, č, 38 ,

J, Michálek
b/ KULT: Pozdní středověk - novověk, rýžovnlcké sejpy, LOK: Sev. část lesa Hůl, pp~,
452/1; JZ od autobusové zastávky Pracejovice - chatová oblast. OKOL: Výzkum autorů zprávy 19, a 22,ziiř( 1980, NÁLEZ: Výzkum porušeného rýžovnlckého sejpu č, 1/80, Začištěn profil SZ - JV v dflce 6,Sm.
V sejpu nebyly žádné archeologické nálezy, 30 m západně oři průzkumu porušenýc h míst mezi sejpy nalezeno 29 zlomků nádoby /džbánu/, povrch tmavošedý se stopami vleštované výzdoby /15,-17. stol./. ULOŽ:
M Strakonic e, inv,č. A 1097. LIT: NZ AÓ čj, 7310/80

J.

J. FdShlic h

Michálek •

298, PRAHA 1 - Hrad
1980 •

a/

K UL T: Středověk, LOK: Východní krypta kostela sv , Jiří , OKOL : Stavební Úpravy

v prostoru vstupů krypty, NÁLEZ: V roce 1980 byly vybourávány barokní zazdívky v obou původních ro-

mánských vstupech do krypty, Jednoduší situacivykazovalji žnívstup , Nebyly zde zachyceny původní podlahy a zazdívka dosedala přímo na skálu. Komplikovanější situaci vykazoval vstup severní se dvěma fázemi
původních podlah, Mladší z nich byla sdusána s maltovinou, starší pouze jílovitá, V suchém hlinitém zásypu
mezi nimi bylo nalezeno několik ml~dohradlštnťch střepů, Volh u vstupech byla konstatována analogick.á stupň'ovitá Úprava vnějších románských zdí, Z této situace vyplývá, že před vlastním vstupem do krypty býval

původně společný prostor a nikoliv dvě sa.mostatnáschodiště, ULOŽ: AÚ ČSAV. UT: Z čj. 7466/80. 1COMENT ÁŘ: Prostor vstupu do krypty představuje prakticky poslední možnost výzkumu v interlé.ru baziliky
SV, Jiří,

T, Durdík -

J. Frolík

b/ KULT: Středověk, LOK: Sklepy Lobkovického paláce. OKOL: Záchranný výzkum čer•
venec - září 1980, NÁLEZ: Byla dokončena sonda k patě románské hradby v jihozápadním sklepu paláce,
Stratigrafie zde dosáhla 204 vrstev, obsahujících časový Úsek od založení Pralského hradu do konce 13.
století a obsahující kvalitní vzorek archeologického materiálu. Zároveň' se ukázalo, le hradba v tomto Úseku je až dílem výstavby 12, století; žádné stopy sterší hradební kamenné, na maltu zděné zdi zde nebyly

zjištěny, ULOŽ: AÚ ČSAV, UT: Z čj , 7465/80; BZO 1972-1979, KOMENTÁŘ : Výzkum pokračoval v roce
1981.
c/ KULT: Středověk , LOK: Severní parkán Pražského hradu. OKOL: Dozor na průMh
prací vyžádaný KP ČSSR, NÁLEZ: Průběžně prováděn dozor na postup prací a od pracovníků stavby pře
bírány nálezy, ULOŽ: AÚ ČSAV, UT: BZO 1974-9,
T, Durdík

299, PRAHA 1 -

Hradčany

1981 - KULT: Raný středověk , LOK: Loretánské náměstí, ppč. 742. Tec hnic k~ mapa Prahy 1: S(X),
list č. 241/ 1. OKOL: Záchranný výzkum při rekonstrukci elektrického osvětlení. NÁLE Z: Plánovaný výkop pro stožár elektrického osvětlení byl vypracován jako sonda o rozměrech 3 x 3 m, a to ve vnitřním prostoru bývalé barokní kaple sv, Matouše v jihozápadním rohu rampy před Černínským palácem . Sonda zasáhla
částečně výzkum 1, Borkovského z let 1934 - 35, částečně však neporušené souvrství se zachovanou vrstvou
raně středověkou s převahou kalichovitých okrajův keramickém souboru, Do vrstvy byla zapuštěna kamenná skřínka ze čtyř opukových desek /cca 30x40cm/beze stop po pohřbu. ULOŽ: PSSPPOP. UT: 1. Bor•
kov s ký, Pražský hrad v době přemyslovských knížat, Praha 1969, s, 35 a n ,
H. Olmerová
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JOO, PRAHA l - Malá Str11n11

1980 - a/ KULT: Středovlk. LOK: Styk ulic Karmelitské /ppč. 10'::IJ/

11

Harantovy /ppč, 1052/.

OKOL: Výkop pro plynovod, NÁLE Z: Pod nov r,věkýml terénními Úpravami / 191,91- 18Q,97/ zastlleny dvě
patrně středověké vrstvy /189, 97 - 189,79 - 189,€ 1/, znlchfsvrc hl\Íporu šena dnem hrobové Jámy s fragmentem lntaktního pohřbu , Nepos kytl y Udny datovat elný materiál . Nasedají na souvrství pod lofn íc h vrstev /189,61 - 189,49 - 189,21 - 188, 4/4 - 187,95p~slednído!ldenýbod/, Pov r chová vrstva poďloH tvořena
barevně pestrou velmi tvrdou jflovltou hlínou ttž hlinitým Jílem, v Jejťl mocnosti /5/ při škrilbán { kon!ltato-

vána /zřetelně/ mimořádně tvrdá Úro., (' 1~ . Ř ez v Ú!!eku 189,80 - 187 ,95zť!!kénpomodÚzké sondáže pod dno
výkopu a duté !!ondovad tyče . IJLOŽ: PSSPPOP , přír.č. CXVI. KOMENTÁŘ: V mís t ě !londy před pok\4dána raně středověká komunlkec:e .
b/ KUL T: Stře:lov ěk . I.OK : S tyk ulic Nebovidské a Helllc hovy , ppč. 105~ ll 1056/lll. OKOI •
Vý kop pro ply novod . NÁLEZ: Pí-e<lmér,

111

výzkumu se stal vzorek nadlo žní strat1gr11í1e /kóta vozovky 190 1 61

dno výkopu 188, 1; dno sondáže d•ltou rc,11<lov1td tyč í 186, 11/ , z něho! je patrná Úrovei podloH na kÓtě
186, 14. Spodní polovina stratigrafie / JP.7 , 7.t,, 196, 14/ je tvořena mocnými tmavými vrstvami měkkého jílu ,
Na svrchní z ni c h, která obsahovala okraj z 1, pol. 13. stol,, le žel džbán, patrně po č. 14. stolet í.

c / KUL T: Středověk, pravěk . LOK: Josefská čp. 626/lll, ppč. 195 /111. OKOL: Zác hranný
výzkum při výstavbě tělocvičny, NÁLEZ: Poprvé v tomto pros toru Malé Strany zas ti fe na Úrove,;' geolo11ic kého podloží /kÓta 190, 6/ a _c harakterizovány jeho svrchní polohy , Patrný po~volný nárůst nejstarších sídli št n íc h vrstev /do výšky 35cm/, na základě keramiky datovanýc h do 10., snad i 9 , stol. V období pravě•
kém se zde sídlištní vrstvy nE!vytvořily žádné. Z c elkové kubatury vý zkumu cca 48m3 Je 47 m3 tvořeno frag menty nejméně 38 vícevrstevnatých objekt ů raně i vr c holn ě středověkýc h, čite lnýc h na dva metry vysokých
stratigrafiích, Z pravěku poc hází nedatovatelný rozsáhlý objekt, druh o tně přemístěné keramické z lomky
a pozdně laténský skl eněný korál. ULOŽ: PSSPPOP , přír. č , CX.
d/ KULT: Středověk. LOK: Malté z ské nám . čp . 480/111, ppč . 269/lll. OKOL: Dohled při
výkopu pro kanalizaci v průjezdu domu . NÁLE Z : Ve stěně rýhy hluboké 3,6m /současnáÚrovei 191,6/ byla na kÓtě 189, 2 zjištěna Úrov e; podlo ží. Na ni nasedala 20 c m sil ná vrstva s keramic kým materiá lem, patrně

10. století. ULOŽ : PSSPPOP, přťr. č, CXll.
e/ KULT: Středověk. LOK : Újezd, parc . č . 10SJ, OKOL: Doh led při stavbě. NÁLEZ: Stayebn( jáma u čp . 415/lll /kÓta vozovky 193,2 a kÓta dna 189,4/ poskytla 1, 3m vysokou stratigrafi i poloh
podlož{, na něž nasedaly novověké terénní Úpravy . Stavební jáma u čp , 6 12/ lll protala celý m svým púdory•
sem velký zahloubený objekt vyplněný nedatovatelným náplavem.

f/ KULT:

u LOŽ :

PSSPPOP I pří r .č. CXlll .

Neur č ena. LOK: Újezd ppč. 1053: př ed č p. 6 12/lll ppč. 829; před čp . L.15/nt

ppč. 901. OKOL: Dokumentace vy hloubených stavebních Jam pro plynovod. NÁL EZ: Před č o. 415: ~ez vy-

soký 4, 84 m / 193, 22-188, 38/, kombinace bagrem vy hloubené jámy a duté sondovací tyče, Nadložní vrstvy
nebyly sídlištní , nezac hyceny ani žádné jiné stopy raně středověkého osídl ení . Úroveň podloH na kÓtě 192,06
/záp, stěna/, povlovně s e sva!uj{d k řece, Tvořeno 1 - l,Sm silným souvrs tv ím "pt1dníc h typů" /černo
hnědá, slabě pís čitá hlína, tvrdá v celé mocnos ti , nápadně pestře krope natá - drobné Úlomky opuky, břid
lic e, tmavě žluté, světle žluté, oranžové, červeré částice/ a souvrstvím svahovÝ.ch hl in a sutí různé ho c ha-

rakteru /Úroveň 191, 08/, jehož povrch tvoří 20-30 c m mocný bé !ovohnědošedý pí sčitý jíl s velkým množs tvím
drobných Úlomk<i opuky a břidličné drti, mimořádn ě tvrdý /nel ze vydloubnout hrudku. /. Před č p. 6 12: S tratigrafie mocná 3,98m /192,94-188,98/ patrně protala zásyp velkého objektu / 19 1, 79- 189,65 7/ , v jehož
výplni je nápadná vrstva šedého zahliněného jílu, s lab ě kropenatého zrnky rezavého písku, hladkého, bez
příměsi /.náplav?/, Pos lední vrstvy souvrství / 189,65-189,08/ tvoří barevně i kvalitou zeminy plvnu lý pře
c hod k podloží, které odpovídá Jedné ze spodnějšíchvrstevv rámc i s tratigrafie podloH, nikoliv vrstvě po-

vrc hové. Bez

nálezů , Pokra čov ání

objektu, ani jeho stratigrafické vazby se v

ručně

kopaném tune lu nepo -

dařilo z jis tit /celá trasa vedla štolou/. ULOŽ: PSS PPOP, přír .č. CX lll. KOMENTÁŘ: S trat1graí1e se
stala výc hozí pro poznán{ tě c h petřínskýc h svahovýc h sutí, které tvoří podlož( oné čás u Mal é Strany , le-
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muj{d petfínsU Úpatí.

J, Čiháková-Draganová

301. PRAHA 1 - Staré Mhto
1980 -

a/

KULT : Středověk. LOK: Týnský dvťir čp. 636/l, nepodsklepené severní křídlo objek•

tu - interiér. OKOL: Systematický předstihový výzkum areálu Ungelt. NÁLEZ: Zachyceno raně i vrchol-

ně stř'edověké osídlení a pokračování kvádříkové opukové zdi, zjištěné v rÓce 1977 při výzkumu dr . J. Richterové na dvorku téhož domu. Celková doložená délka zdiva činí 22m. ULOŽ: Arc heol. odd. Muzea hl. m,
Prahy. LlT: PSH - Kronika,

z. Dragoun
b/ KULT: Středověk . LOK: Haštalskénám., čp. 789/1, ppč. 916. Technická mapa Prahy
1:500, list 244/2, OKOL: Předstihový výzkum předrekonstrukdobjektu, NÁLEZ: Sondana zahradě domu
o rozměrech 24x 1,5m, orientace S-J. Archeologické podlolť tvořil světle hnědý jemný náplavový písek,
který v místech, kde nebyl porušen mladšími zásahy, převrstvoval v síle 30-50 c m pleistocenní štěrkopísky,
Povrch štěrkopísků stoupal směrem k Jihu / 185, 20 - 186, 95/. Nejstarší vrstvy a objekty 4, 5 m mocného
nadlo!í obsahují keramiku, ve které převažují tvary se vzhůru vytalenými a zduřelými okraji. V menší míře jsou zastoupeny i fragmenty s kalichovitou profilací , V jiln{ části sondy byly odkryty základy obvodní
zdi Anežského kláštera a část hřbitova nedalekého kostela sv, Haštala, ULOŽ: PSSPPOP.
M. Tryml
c/ KULT: Středověk. LOK: Malá Štupartská čp. 635/l, ppč. 648/l /klášter sv. Jakuba/,
OKOL I Zjištovad výzkum, NÁLEZ: Třemi sondami byl získán severojižní řez nadlo!ím rajského dvora.
Výzkum nevyřešil otázku před klášterního osídlení, Keramické zlomky datovatelné před /7 / rok 1200 pocházejí až z druhotného uložení, nebot sonda nezastihla prltbělné vrstvy starší ne! byla maltová vrstva, nasedajíc( na Úroveň předzt{kladu gotického ambitu, Z celkové nálezové situace vyplývá, že zachycený povrch
podloží /kÓta 191, 2/ není původní, nýbrž ten byl i s nadložím odstraněn snad při výstavbě ambitu po poU•
ru kláštera v roce 1316. Předmětem výzkumu tak zůstaly jen objekty. Nejstarší z nich byly zasypt{ny okolo
pol . 13 . stol., č tyři další, vyplněné téměř výlu č ně stavebním materiálem, dokládají rozsáhlé stavební z.i„
sahy v prostoru rajského dvora v době barokní. ULOŽ: PSSPPOP, přír. č, Cl.
d/ KULT: Středověk. LOK: Konviktská čp. 291/l, ppč. 310/l. OKOL: Systematický výzkum. NÁLEZ: Systematický výzkum jihovýchodní sklepní prostory/ 1979-80/ zastihl cca 30cm nejspodněj•
ších vrstev nadloží /Úroveň podlof.ť 187 ,2/ a soustavu objektů. Z nich Jsou nejstarší 4 exploatační Jt{my,
patrně na těžbu písku, druhotně použité pro odpad při železářské výrobě, keramikou datované do 2. pol.
12. stol. Během 1. pol, 13, stol, pak ve sledovaném prostoru zanikla "polozemnlce", Zbytek objektů pochází z obdob{ mladších. Osídlen{ starší než pol. 12. stol. nebylo prokádno . Sonda ve dvoře: Superpozice
vrcholně středověkého objektu a dalších do podloží zahloubenýc h objektů naprosto zničila původní nadloží
v celém prostoru sondy. Z výzkumu poc hází větš{množstvímimoHdnýchpředmětů 12. a 13, století. ULOŽ:
PSSPPOP, přír .č. LXXXIV ,
J, Čiháková- Draganová.
1981 • a/ KULT: Středověk, LOK : Týnskýdvůrčp, b38/l, východní nepodsklepené křídlo objektu • interiér, OKOL: Systematický předstihový výzkum areálu Ungelt, NALEZ: Zachyceno raně ~ vrchol ni
stŤedověké osídlení, převt{žně ve vrstvác h, oblektv představuj{ téměř výlučně kťilové jamky, Z mladších
objektO. prozkoumána odpadní jť.mka ze 16, stoleti, Zjištěna vnitřní líc opukového kvádříkového zdiva, zná mého z výzkumu v čp. 636/1 /viz výše/, jeho severovýchodnl nÁroží a krátký ~sek Jeho pokračování k západu, ULOŽ: Archeol, odd, Muzea hl. m. Prahy, LlT: PSH - Kronika.
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b/ KULT: Středověk. LOK: Malá Štupartská, čp. 646/1, západní nepodsklepené křídlo objektu - interiér. OKOL: SystC'matický předstihovývýzkum areálu Ungelt . NÁLEZ: Zachyceno raně atředo
věké

osídlení, charakte•·izované d robnými zahloubenými -::>bjekty a kulovými jamkami a sídlištním aouvratv{m
a nlilezy destrukce výrobního zsřízení v jedné z jeho vrstev. Vrcholně s tředověké osídlení zaznamenáno
ve vrstvlich, z pozdního střecbvěku pochlizí odpadková jáma . V délce 11 m zjištěna opuková kvádříková zecl,
probíhající ve směru V - Z a 1-.orespondujkí svým charakterem se zdivem odkrytým v čp. 636 /1 /vtz výše/,
ULOŽ: Archeol. odd. Mt!zet1. hl. m. Prahy. UT: PSH - Kromka .
c/ KULT: Středověk. LOK: Perlová ul., východní polovina. OKOL: Předstihový / 1980/
a zlichranný / 1981/ archeologický výzkum v místech projektované výjezdové rampy a stavební jámy stanice
metra Jungmannovo náměstí. NÁLEZ : Dokumentován rekons truovatelný řez systémem staroměstského opevněn( z 30. let 13. století. Za hradební zdi, ~vnltř Starého M ěsta, zachycena patrně s pífní Jilma s kolekci

nádob z konce 13. století. ULOŽ: Archcol. od<l . Muzea hl. m. Prahy. UT: PSH - Kronika.
Z. Dragoun
d/ KULT: Středověk. LOK: Anehkýklášter,JV roh kvadraturymlnorl tů, ppč. 877, technická mapa Prahy 1 :500, list 245/ 1. OKOL: Začištěn{ profilů stavbou vykopané statické so6dy. NÁLEZ 1
Sonda o rozměrech 80x400cm byla vyhloubena do světlého jemného jílovitého písku, na Úrove; 164,80.
Na písku le!ela 5 - 10cm silnli, '- jihu stoupající /164,90 - 185,29/ vrstva nevytříděných křemenných valounků o prům. 3 af 5cm. Na, tuto štěrkovou polohu nasedala další, světlli jemně zahliněná vrstva pís č itého
nliplavu. Base kulturního souvrství předklášterního horizontu byla zachycena na kÓtě 185,50. Souvrstvt
o mocnosti 50 a! 60 cm bylo značně narušeno mladšími hroby. Nepočetný keramický materllil má převll!ně
kalichovltou a zduřelou profilaci, ULOŽ: PSSPPOP.

M. Tryml

302. PRAHA 1 - Nové

Město

1980 - KULT: Středověk. LOK: Vliclavskénáměstíč. 835, budova tiskárny n.p. Mír. OXOL: Pl'l
výkopech pro základy tiskárenské rotačky bylo nalezeno starší zdivo a středověká keramika. Na základě
ohlášení vedení stavby zahájilo zde Muzeum hlavního mhta Prahy záchranný a rc heologickývýzkum. Při něm
bylo odkryto základové zdivo, pocházející ze dvou studní: studna č. 1 o max. prC.m. 198cm a dochované výšce
0,9m a studna č, l1 o prCim. 2,Sm a max. výšce 2,3m. Jejich šedá jílově písčitá výplň obsahovala zlomky
kostí a ir1omky středověkých nádob, ULOŽ: Archeol. odd. Muzeahlavníhoměsta Prahy. KOMENTÁŘ: Studny náleží ke starší zástavbě někdejšího Koňského trhu na sklonku 14. stol. Vzhledem k tomu , le jde o ne jspodnější část výplně studny č. l, nelze stanovit, zda keram ika dokumentuje její zánikový horizont či obdob{ postupného zanášení. Výplň studny č. 11 datuje dobu jejího zániku.
V. Huml

1981 • a/ KULT: Středověk a novověk. LOK: Praha 1 - Nové Město, Jungmannovo nám, Lokalita
ve středověkých písemných pramenech zv. Na písku,' s kostelem Panny Marie Sněžné. OKOL: Předstihový
záchranný výzkum v souvislosti s výstavbou metra, trasy l B, stanice Můstek. Prováděcí lhůta: od 1.4. 10.8.1981. NÁLEZ: a/ část jilního prúčelí kostela Panny Marie Sněžné, zed o šířce 180cm s opěrákem
u zachované západ. poloviny průčelí a SV nárožním opěrákem. K průčelní zdi s opěrákem byla p řizděna odpadní jímka z 2, pol. 15. s tol., překrytá i s korunou základů k·ostela vrstvou asi z pol. 16. !ltol. b/ íra~ment objelctu ze 13 . stol. a vrstv~ s keramikou ze 13 . stol. c/ surnovena j_ižní hranice stfrdov Hého hřbi
tova, jenl v o~ezen~ míře pokračoval al do pozdního novověku severně od kostela. d/ 1.achyce11a 1oť za 1.d kladi'l renesančních objektů . e/ zjištěnneporušenýpovrchmaninské t erasy s náplevovými ~cdim<'n ty II č ,:í:<tí
neporušeného půdního typu. ULOŽ: Muzeum hl . m. Prahy.
J. Richterová

b/ KULT1 Po1:dní středi,věk, LOK: Václav3ké nám~:::: " · 835, budova tiskárny n . p . Mír.
OKOL: V souvlslosti se stavel:nimi pra-:eni v interiéru tiskárn.r, byl prováděn archeologický dohled, Při
rekonstrukci výtahové áac hty v 1. 3Uteťér,u bylo po,. }stranění 1,- -.,iej!.í ,,et onové podlahy nal ezeno základové zdivo patříc{ ke stavbě starší n~ž je ';,t. fova tiskát1.y. F .., zn čištěn{ a vybr,f oí pbčité ho zásypu, obsahu•
J{dhozlomkvkeramikv, sklaakostiby\ o 1.Jdtěno obvodové zdiv<' :. tyřÚheln :.cového pMorysu, které je na zá.
padni straně narušeno výtahovou šachc: u . Poz!istatek jímky o déke 225 cm a doc hované výšce 1 m je posta•
ven z opukových kamen!i na maltu. ULOŽ: Archeol. od.d. Muzea hlavního města Prahy . KOMENTÁŘ: Zá·
syp jímky obsahoval keramiku datovanou do 15. -16. stol. Významným nálezem je 'lkleněná křivule a loštický
pohár.
V. Huml

303, PRAHA 2 • Vyšehrad
1980 - KULT: Slov ar.ská, středověk. LOK: Hradi ště Vyšehrad . OKOL: Systematický výzkum.
NÁLEZ: Výzkum prováděn od 16, června do 8. září 1980aL~vaz_~al_na t erénní_prác e !.. kanov_n~~~ za~adě na sever od čp. l4. Součástí terénních prací byl ~ohJe_d _!l~_!Ý~~ i~ nový rozvod elektr. napětí ze 120

na 220V, Hlávn{ trasa výkOP)l pro el. sí{byla v profilu od východu k západu podél chodníku od Táborské brány až ke kostelu sv, Petra a Pavla, Výkop dosáhl hloubky 60 - 70cm a š, JO - 40cm , Z d!ilelitých nálezfl
možno uvésti tři polohy: nález v ulk i K rotundě na pravé straně chodníku podél hřbitovní zdi , kde trasa výkopu směřovala do mí s t rom~nského mos~ V <h-uhotné · poloze nalezeno množství opuky a kvádříků, kter,
pocházejí z jižní boční lodě románské baziliky sv , P etra a Pavla, datované do poslední třetiny 11. století .
V poloze in situ byl zachycen výrazný ošlapaný stupe; s oblým reliéfem, otevřený směrem k jihu, který sloužil jako komunikace při vstupu do baziliky, Z dal ších nálezů je to nález rozrušených hrobů na zlipadní straně před kaplí P. Marie Šancovní , kt~ré souvisejí s tamním pohřebištěm . Třetí nál~na východní stra•
ně od rotudny s v . Martina , V trase silnice při pravém okraji vozovky v ose výkopu Z • V, ve vzdálenosti
18,20m od JV rohu prahu vstupu rotundy bylo nalezeno zdivo lomového c harakteru o š. 70 • 90cm, z opu•
ky, se stopami po vyšších kamenec h téměř kvádříkového charakteru, Výkop nemohl býti dále sledován, pro•
tože pokračoval do vozovky a není vyloučeno, zda tato zed nepochází z tzv. brány svatomartinské, která je

v těchto míst ec h zmh~ovlina poč. 14. století, /'Y.,lastní ter:,énní práce _b1,: pr':!V~ v děk.ans~é zahra_dě čp •
14 na sever od baziliky sv, Vavřlnce . položenímtříplošnýc hodkryv\S-178, S-179aS- 180} Výkopemsondy S-178 bylo zac hyc eno založení severní obvódov~gotické ho ~_!_adálezjtštěna v ose Z• V dvojice podlah cesty, z nichž starší byla ze zlomkli. červených pískovců . V jUním profilu sektoru byla zjištěna
černá sídlištnf vrstva s k e ramikou z 11. a 12, století, z které pochází rovněž dvojic e dobře zachovaných
~!._ruh s bodcem, V -sondě 5-.179, která by l~ ve střední části zÁhrady, byla z jištěna uUí o ukovázed, O•

-

rientovaná V - Z, navazujíc{ na zdivo, zjištěné v roce 1979. Pod opukovou zdí byla nalezena jáma, téměf
kruhového tvaru, jejíž dno bylo 112 cm pod povrchem rostlého· dna sondy, Na dně jámy byl nalezen zlomek
'
.
červeného pískovce a několik nevýrazných střepů z 11. - 12, století , VsonděS-180v severní části zahra•

----

dy byla nalezena složitá situace dvou navzájem se překrývajídch.J?bjektÍl._ Ve východní části sondy zjištěna křemencová podlaha, která postupovala

V - Z. V

starší ,- souvisí se ~~El..!lalezeným v

•

- -

západní části sektoru zjištěny dva stavební celky, z nichž

jeden,
roce 1979 a se zdivem , nalezeným přl výzkumu v letech 1924 •
192_5 , Mlad1~ objekt, poměrně jednoduše zahloubený do destrukce prvého, je orientován Z -V , V roce 1980
byla rovně~ .s..o.n.da n4 :i.ever_!l~~rahě od soch.r_ sv. Václav'!:.!1 Byl zde zjištěn neporušený rostlý
terén se ~š_!!1..IJ!!. hori zonty . Pixvodní interpretace, že zde byla zachycena základová- spára ,b.radebního
zdlva, se ukázala ne zcela přesná . Pixvodní horizont rostlého terénu byl v hloubce více než 340cm pod pov rchem terénu parku , Při~ základů ro novou trafostanici na jižní straně rotundy sv. ~
byla
nalezena základová hr~dební zed v orientaci S - J, která patrně pokračuje jižním směrem, Datovliní hradební zdi bez prixvodního materiálu je obtížné . Zachovaná struktura zdi a charakter volně kladených lomových
kamenů, spojovaných nekvalitní maltou, pře~ážně pouze nahrazenou jílem, může svědčit, že jde o pi'edro•
mánskou hradbu, Bližší zjištění by mohl přinésti pouze výzkum v těchto místech , ULOŽ : Depozitář arc heol.
výzkumu Vyšehrad , KOMENTÁŘ: Výzkum zachytiÍ terénní situaci v zahradě kanovnické rezidenc e čp , 14

-

a doplnil pozorovliní
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--

učiněné při

výzkumu 1924 • 1925 ,

•

X

1981 - LO~:_, Vyše hrad - lko!:le_l..,<1v • .J'ctraa l'llvl11.(01< 0L: Sv~t,•rn11 tickývýzkum, NÁLE/:
hójením nrcheolo!l,ické ho výz kumu v 1111.,•rié ru kos t e la «v. r·e t rl\ a

ťavl11

Přt>dza

Lyl v rii mc 1 příprevných pr11cí i,ro-

ved,:,n /d ·. L. llrdli č k o u z ÚGC Č SAV / ~C'OÍy7ik~ln(, !l,COC'l~k tri .:ký , i;eom11Rn~ic ky e tepe!_nč fi_z_1ká lní výlkum , Vý„ kum byl .tah.íjen př ev,. etím oh jC'ktu od Vyšeh rad ~ké kepttul y JO.června 198 111 s k ončil 1 5,zář í 1981.
T e;é nní výzkum by l zaniÍJcn skrýváním t ,•ťa cové d l11žLy v jižní lc-dl. l'od dla ~.bou by l zji š t,'.\n č ástečně silněj
ší c,• m,:,ntový pot č r /7 - 10 c m/. Teré nní prilcc pokre.:,waly skrývňním 1111 dl ož níchvrstev v sek torec h .5.:jfil ,
~ - 182, S. 183, S- 18~ a S- 185 V prv,1 m sek toru S-18 1 bylo

Z Ji

š t č no opukové zdi v o s vnitřní bi'\ lavou vyhla-

ze nou vó pe11 nou ,~mí tk ou, dos ahující a1. 1111 \;rove; ros tlého te,·énu . Zdiv o je p1·avo~hlc> u zavřeno a tvoř { západní obvodovou

1.eJ ~aple

P, Marie Š1111covn( a je ho nutno z n,·adit do třetí stavební fáz e kos tela, kterou da-

tuj e me d o <loby por, 1249. Ji žní loJ byl11 u1.11vřen11 pl oc hým prav o~hlým 1.á v č- rl'm, Na povrchu zásy pu v tomto
sektoru, který je současný se zdivem, byly nal ezeny dva s tav e l.,ní č ltinky s naturalistic kým hv ězdicovým orname nt em
ru by l

7. JI

II

svislý mi pruhy , modrý m hlinkovým zbarve ním a zlatavou pol yc hromií. V jihovýchodní čds ti sekto-

št.:,n hrob č. 28, který leží pod 1.áklady závě ru ji žní lodi

II

pa tří do fáze zdej š ího mlad o hradi š tního

pohřcbi š t č, před pos tavení m s tavebního ..:elku v tčc ht o místec h , Obdobný hrob, který by l p řekryt zdiv e m z té -

to sta vební fá ze / hrob č, 1/ by l zj i štěn v torzólním 11tavu do.: hován í v zá padní č ásti s e ktoru S-185, Zd e byl
překryt mohutným zák ladovým zd ivem západního pri1čc lí ba z iliky,

S-184, Z.íklady

prúčelí

hy ly

patrn ě

pou ži ty

I

j e ho ž zá klady byly zji št ěny ji ž v sektoru

v mlad š ích c tapiích 'k ostela pro jeho statické

zaji štění.

V jižní

lodi kostela bylo zjil\t.:-no 28 hrobů, kt eré mají, mimo uv edených dvou, vrcholnč středověký pohřební ritus .

Některé z hrobů mč ly zachovány Útržky te xtilií, které byly př edány k tech nol og ic kému rozboru. Z dalších
nálezů, kromě ne patrnýc h torz dřevěné ho oblo žení, spíše v šak rakví s ojediněle zac hova nými podlouhlý mi

kovovými a kruhovitými Úc hy tkami, by ly u hrobů z lomky r ůženců př evúžnč s ta rší ho typu a ně.kolik n evýraz.
nýc h litýc h křížk ů men šího formátu. Pou ze zce la vy jíme č n ě v s e ktoru S- 184 v druhotné polo zemimohrobbyla nalezena bronzová esovitá záušnicc vě t šího pr ůměru s jednou esovitou kli č kou, Poc hází patrně ;: pohře
biště před postavením třetí stavební fáze k os tela, Její datován í je pomě rn ě š iroké, přes c elé 12 . století. V zá -

sypovém materiálu se na řadě míst objevila keramika , kterou možno rámc ově roz li šit do dvou skupin , Prvá
skupina, datovatelná do 10. - 11. století je především v sektorech S-184 a S-185 a poc hází ze sytě če rné
a hum;z ní s ídli š tní vrstvy, která byla v těc hto místech a do níž by ly hroby zahloubeny. Obsahovala rovně!

bohatý osteologický materiál, Druhá skupina keramiky je datovatelná nejdříve do 12, ale spíše 13 . století.
Js ou me zi ní rovněž Úlomky skla, převážně ne zdobeného, v dobrém stavu zac hování. Poc hlÍz í patrně z doby
ne ž byla postavena jižní loJ baziliky a z doby mladší • z období stavebních Úprav objektu . Z nal ezeného zdi•
va v jižní lodi l ze roz li šit dvě s kupiny, které jsou pozorovatelné i stratigrafic ky . Prvé zdivo - star ší, se širokým zák ladovým pasem a předz áklad em, který jev nejstejné mtenzitě za c hytitelnývevšec h sekt orech , le ~
ží na rostlém terénu a patří do s tar ší fáze baziliky /3. etapa/, Zdivo dosahuje šířky 120 - 160cm. Jsou do
něho zavázány čtvercové pilíře dnešních arkád baziliky, Základové zdivo pod vlastními pilí ři sloupu je růz

norodé, místy vytváří strukturu vyšších podélnýc h ploten, připomínajícíc h kvádř íkovou vazbu , Současně je
základové zdivo pod některými pilíři stavěno z Úzkého lomového štípaného kamene, V sektoru S-184 jeve spojovacím pasu staršího původu zavázán čtvercový pilíř stojící arkády a další pilíř na východní s tran ě sektoru S - 183, V pasu je současně v jeho západní části na značeno výrazné odsazení základového tor za

/7 /

další-

ho pilíře, které nerespektuje schéma dnešních pilířů /poc házejících z doby Karla lV ./ a nutně t edy poc hází
ze starší stavby /3. fáze/. Jestliže starší fázi ztotožníme s 3. etapou kostela, kterou kladf'm e po roc r 1249
a mlad ší fázi s etapou Karla IV., kterou klademe po r. 1369 , je potom toto schéma /které bud e nutn o ověř it
i na severní s traně kostela/ pozůstatkem zatím blíže neznámého stavebního záměru předkarl ovské ba 1. illky,

snad ze JO. let 14. století, ze stavebního počinu děkana Držíslavaa královny Elišky , matky Karl a IV, Co do
rozsahu je starší předkarlovská fáze mnohem rozsáhlejší

6

podstatně dá le umístčna na ziÍ pad nd

!' l'

dosud

předpokládalo, Dosáhla téměř velikosti, co do délky, kostel a Karla IV. Nalezené hroby nut nč- mu~í p,,.: li~-

zet od příslušník(, kapituly nebo př.ípadnP. mecenášů kosteia, Zatím je nelze ztotožnit s ž1íd11ým k0nk1·,; t11ín1
historic kým hrobem. ULOŽ: Depozitář :trc heol . výzkumu Vyšehrad ,
B, Ne c hv átal

1()1

304 .

ťR A IIA

'j - ~i1 dl 1c· c'

J900- 19tll - KU LT: Raný ~ ,,·c,J ovč-k, LOK: Výmo lov a ul. č p. 2, ppč. 27 a č p . 3, /109/, ppč . 29;
teť l

111c k,í mana l' r,1hv J :50() , 11s t 395/J. O KO L:

Př e dsuhový

výz kum na s tav e m š ti s tanice metra trasy B.

NÁ L Ei'.: Stavba .4tilnt c c' /.il~a hova la do h1sto r1 c kého já dra obce , daného okrouhlým
c·e l,

zře t e ln ý m jť~ t č,

zmínka o v s i je

1.

půdo rysem

sou s tavy par-

nét pi.inu s tabiln ího kata s tru, kt erý se pros tíral n6. J1ž 1'ím svahu nad potokem , První

rnku 1283, avša k na š e z ji štovací sondy uk áza ly , že zde jší osídlení by l o starší - kulturní

vrsrv11 sc s ídl I i<t n ím1 obJek ty obsa hov11 la k er11 mi ku s

př ev 11 hou

kali c hovitýc h ~kraj ů . Osídlení však se

soustře

Jov a lo téměř vy l u č ni\ na SťVC rn í čás t zmín ~ného j ádra, t edy co nejblí že k potoku . U LOŽ: PSSPPOP,
H . Olmerová

JOS. PRAIIJ\ 5 - Radot ín
1981 - K UL1 : Lvoncovitýc h pohií rii. LOK: Topasova ul.

č p.

29 - zahrada, SV okraj Radotína .

O KOJ.: Zác hranný vý l.kum pří vý ko pu pr o gará ž . NÁLE Z : P o ru še ný kost rový hrob / č ást hrud ní parti e a nohy /; kostr11 na levém boku v orie ntac i SV /předpokládaná hlava/ - JZ , V S Z č ásti hrobové jámy nal ezena
k~ni c ká mi s ka , U l. O/.: MMP - llan s paulka, LIT: Archaeolo~i ca Pra ge nsia 3 - 1982 .

J.

Havel

306, PRA HA 5 - Řeporyje
1980 - K U LT : Mohy lová, pozdní doba bronzová , st. doba římská. LOK : ZM 12 - 41 Beroun, 32 mm
od V, 43mm od S s.č. OKOL: Sběr v okolí výstavby silničního okruhu H 1. NÁLEZ: Sídliště, keramika.
U LO Ž : AÚ ČS AV ex pedice Závist. LIT: Osídlení dolního toku Berounky a jlžní části Pražské plošiny /diplomová práce/ . K OM E NTÁŘ: Sídliště leží v těsné blízkosti sídlišt z pozdní doby bronzové a st. doby řím
ské, zachyce nýc h v

předc hozích

Ořechu.

letech v

V . Čtverák

307 . PR AHA 5 - Zlíc hov
1980 - KULT: Řivnáčská, LOK: Severozá padn ě od Barrandovské ul. - vý š inné sídliště " Klobouč e k".

O KOL:

Před s tih ový

zá c hranný výzkum výš inného

sídliště v

rámci výstavby nového barandovského mos-

tu a l evobřežních komunikací. NÁLE Z : Pokračovánívýz kumu, který se soustředil na střl!!dní ploc hu termi-

ná l ní

čá sti hradi š t ě

a na sondáž

směrem

na západ.

Ne z ji~těnvýraznýs ídli š tní objekt,

nálezy poc há z ejí

pře 

devším ze sekundárn í pozic e na svahu. ULOŽ: MMP - Hanspaulka . KOMENTÁŘ : Výzkum bud e po" ra čovat
v roce 1982,

J.

Havel

308 . PRAHA 6 - Dolní Liboc
1981 - KULT: Středověk. LOK: Poz emková parc ela č , 438, tec hnic ká mapa Pra hy 1:500, list č .
177 / 4 / 1969/. O KOL: Zác hranný výzkum na staveništi panelovýc h domů pro Koos pof. NÁLEZ : V těsném
sousedství

předchozího

ně s tředověkými

o j edinělého

výz kumu

s ídli š t ě

by ly vypra covány sondy XXXV lll - XLll s

n ě kolika

nevýra znými ra-

síd li štními objekty, zahloube nými do sprašové ho pod loží. Me7. i nimi se však nal ez l objekt

ty pu, teti ž hluboká š a c htice kruhového

půd o ry su / pr ů m ě r

cc a 3 m/, hl oubky 2, 60 m pod

původní

svrc hn í hl ad i nou spraše ; s t ěny se mírně k~nic ky z užovaly k rovné mu dnu, spodní č ás t by la již vy~esá na do
skalního podloží.

Středem

na kamenná dest ruk ce ,

proc háze l

patrn ě

kůl,

zaražený h1uuoko do dna, ve svrc hnic h zásypovýc h vrstvác r. z ji ště 

ze z (dky , lemu jící okraj ob je k tu. V n evelkém nále zovém souboru ke r amiky

převládaly kalic hovi té a vy ta žené okraje /12 , - 13. s tol. / . - Int e rpr e ta c e obje ktu není jedno7.nB č nlÍ , mohlo

jít jak o studnu, tak o ~lol ný pros to r ve s tudené m prostř'edí. U LO Ž: PSSl'POP , LIT: H . Olmerová, Raně

102

středověké sídliště

v Praze 6 • Liboci. Arc haeologlca Pragensla 3, 1982, s. 45.
li. Olmerovll

309, PRAHA 6 • Lysolaje
1981. KULT: Únětická , LOK: Výc hodně od ul. Sídlištní , č. kat , SOJ , OKOL 1 Pi'I hloubení patníku byl porušen majit e lem pozemku kostrový hrob , NÁ.L EZ: Z1k hranným výzkumem by la u c hyc ena čá11t kostry, pravděpodobně na pravém boku hlavou k JJV, V hrobové Jámě zjlštěny 3 nádoby , ULOŽ I MM P • Hanapa.ulka, LIT: Archaeologica Pr11.11ensi11 3, 1982,

J. Havel

•

J. Kov dřík

310, PRAHA 8. Č imic e
1980 • KULT: Středověk, LOK: Zahrada u čp. 1 /parc ela č. 28/, severně od Čimic kého rybníka,
OKOL:

Před11tlhový

archeologický výzkum na ploše, kde Je projektována vý11tavb11

Společen11kého

a obchod-

ního střediska pro sídliště v Čimicích. NÁLEZ: Archeologický výzkum pokračoval v severovýchodní Usti
tvrze, kde byla zachyc ena pCrvodn{ dusand podlaha a zděná příčka, která oddělovala tuto čd11t od hlavní prostory,

Uvnitř

tvrze byly položeny hloubkové sondy, které objasnily stratigrafii obvodového zdiva a vrstev

pod podlahou, Na základě geofyzikálního zaměřen( /n.p. Geolndustrla, Dr . V . Bárta/ byla ploc ha severnl
od tvrze

plošně

prozkoumána. Výsledkem Je

zjištěn(

dvou kulturních Jam s obsahem keramiky vrc holného

středověku,

základy kamenného domu se vchodem na východní straně, který byl pi"ekryt dvojitou kamennou
zdí, orientovanou ve směru V. Z. Tato zeJ tvořila jlln(obvodovou zeJ někdejšího panského dvora, ULOŽ,
Archeol. odd , Muzea hlavn(hó města Prahy. KOMENTÁŘ:ObjevzákladCakamennéhodomul z edatovat do 13.
stol, Zásobní Jámy v blízkosti tvrze byly zasypány ve 14. stol.

1981 • NÁLEZ: Výzkumné práce se v r. 1981 soustředily na zaměření stávajících staveb, kte~
budou při výstavbě odstraněny. Terenn( práce se omezily na vykdcenť stávajícího porostu v míatech, která
byla určena pro archeologický výzkum, Na ploše před 11everním vchodem do tvrze byly od11traněny hlinité
.zaválky až na tiroveň středověké kulturní vrstvy, KOMENTÁŘ: l<eramické střepy ze středov ěké vrstvy,
porušené základy ptístavby u severního vchodu Jsou datovány do 13. stol.. Ve výzkumu této č ásti bude se
pokračovat

v r, 1982,
V. Huml

311, PRAHA 8 • Kobylisy
1980 • KULT: Zvoncovitých pohárCa. LOK:· V prostoru

ohraničeném

na severu u l. Bořanovickou,

na východě ul. Čumpelíkovou, na jihu ul . Březiněveskou a na východě Pakoměřlckou. O KOL: Zdchranný
výzkum v rlhnc i činnosti Záchranné pohotovostní skupiny MMP při výstavbě přeč erpávací stanic e. NÁLEZ:
Porušený kostrový hrob; kostra na levém boku v orle_n taci S /hlava/ -

J.

Za zá dy kofl fk a kofl(kovl tý df.bá-

nek, Pracovníky stavby odevzdána měděná dýčka, kterápi"ibagrován ( vypadlanadnovýkopu . ULOŽ: MMPHanspaulka. LlT: Archaeologica Pragensla J, 1982 .

J.

312. PRAHA 9 -

Havel

Běc hovice

1981- KULT: Mohylová, LOK: "Za homolí", nal. A 2, výc h. č dstppč. 250, SV obc e, severnf
při lel , trati Praha - Kolín. OKOL: PrOzkum 25, 8 .1981. NÁ.L EZ: Odvod;ovad rýha nad zařízením pro žel,
vlečku narušila obj. 10/ 1981. Odpadová já.ma, obsahující střepy , mazanici, bronzovou tyčinku. UL O Ž: AÚ
ČSAV, UT: BZO 1978, KOMENTÁŘ: Pokračován{ osídlení, zkouma r ého v minulýc h let ec h .

J.

Zadák

103

313, PR AH A 9 • Horní

Počernice

1980 . KULT: Starohradištní. LOK: C hvaly - asi 130mm od V a 18mm od S s,č, mapy Praha 2-1
z r, 1977; ppč. 4468. OKOL: Zác hrannd akce při stavbě přemostění silnice H 10 a Ndchodeké, NÁLEZ: Polozemnice: keramika, brousek, zv(ř. kosti. ULOŽ: AÚ ČSAV, UT: NZ čj , 4858/81; Sl. Vencl - }, Zadák,
AR XXXlll, 679-687,
Sl. Vencl -

J,

Zadák

1981 - a/ KULT I Pravěk bez bll!šího ur čení. LOK: Chva ly, "U starých rybníků", záp, od Svépravických rybníků, sev, od Svépravického potoka, j lžněC hvalskéhopotůč ku, SV okraj stavby Zdkos . kří
žení vn ějšího okruhu a ddlnice D 11, Pra ha - Hradec Krillové, OKOL: Povrchové sb ě ry na skryté ploše,
NÁLEZ: Střepy, zvířecí kos ti, zlomek bronzové ozdoby. ULOŽ: AÚ ČS AV ,

J,

Zadák

ppč,

b/ KULT: P ~ t y p , štítarský ty p, laténská, LOK: Svépravice ,
3693/2i 184mm od
Z a 133mm od J s ,č, mapy Praha 1-1 z r, 1971. OKOL: Zác hranná akce při stavbě dálnice , NÁLE Z: Polozemnice pralského typu; polozemnic e s keramikou š títarského typu; ojediněle laténská keramika , ULOŽ:
AÚ ČSAV, LIT: NZ čj, 4859 /81; Sl. Vencl-J, Zadák , AR XXXlll , 679-687 ,
Sl. Vencl -

J. Zadák

314, PRAHA 9 • Új ezd nad Lesy
1980 • KULT: Pravěk bez bliž š ího určení. LOK: "U panskýc h lad ", ppč , 229/1, 229/2, 575/2,
526/4, stavba čistíc ( St6.llice odpadních vod, OKOL: Od r; 1974 pravidelné sledován( terennkh pr.a d , NÁLEZ: V prof Hech výkopů v čer noz emní vrstvě řídce nalézány atypické prav ěké střepy, objekty nepozorovány, možnost splachů z přilehlýc h osídlených poloh, 14 ,8. 1980pozorován v přípojce kanalizace od ulice Barc hovické asi 100m od betonové vpustě, při východním okraji stavby v profilu objektu polozemnic e, Pro zaplavení rýhy vodou a následujíc( zahrnutí průzkum neproveden, ULOŽ: AÚ ČSAV, LIT: BZO 1974,

J,

315, PRAHA 10 -

Zadák

Dubeč

1981 • KULT: Starší doba římská, LOK: SV obce na l evé m břehu Ř íčans kého potoka, poloha Za samotou, ppč. 887/1. Z M Praha 12-24 , 73mm od V a 44mm od J s.č. OKOL: Zác hranný výz kum autorů 5.9 .
a 27 , 9, 1981 ve výkopu vodovodní přípojky ke kravínu státního s tatku , NÁLEZ: Vod~odní rýha protala S síd-

li š tních objektů, z toho jeden díl enský, jehož zbytek by l prokopán; ostatní vzorkovány , Na okraji díle nské
jámy umístěny vedle sebe dvě železářské pece se zahloubenou n(stěj(, existence třetí pece pravděpodobná
v místě zničeném rýhou /nále zy pecního výmazu a strusky ve vyhozené hlíně/ , Nálezv: žel, struska, vypálená hlína, keramika, uhlíky, ULOŽ: AÚ ČSAV, LIT : Z čj , 4198/81. KOM ENT AR: Lokalita le ží ve sběr
ném sektoru B polohy Za samotou, odkud získána již dříve keramika st.d.římské, Cf. Ve ncl-Venclová-Zadák, AR XXVUl, 1976 , obr , 13, poloha č, 10 ,
Sl. Vencl - N, Vencl ovó - J, Zadák

316. PROTtV(N, okr, Písek
1980 - a/ KULT : Mohylová stř. d, br, LOK: Mohylové pohřebiště, les Holý vrc h, 1200m SV
od zámku v Protivíně, při JV rohu hřbitova, ppč, 2604, 2615, OKOL: Průzkum 13, 7 . 1980 , NÁLEZ: Při prúzkumu mohylového pohřebiště o 15 mohylách / l zkoumal r. 1940 B, Dubský a 2 mohy ly r. 1958 d r . A. Hl'nc ; /
bylo zjištěno čerstvé amatérské narušení 6 mohyl /průkopy š. 0,6m a prokopané středy mohyl/ . Naru1\cní
hlášeno exp, A1' Plze; a ref, záchranné služby AÚ Praha, UT : K lokalitě: J. Frélhlich-J, Mic hákk, Ar-
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cheologické nemovité památky v ohesP. Písel<, ZpČSSA XX/1978/4, 102, č. 110 , z.dedalšílit./; čj. 503/00
M Strakonice /h!Hení do exp, Plz.eň/ a čj, 5165/80 AÚ Praha,
b/ KULT : Starší doba bronz.ová. LOK: Les Holývrch, ppč, 2604, 2615, 1200m SV od dm•
ku v obci, v oko)( fu lové ho lomu /v povrchové skrývce/, asi S0m jifně od a ku piny soudobých mohyl. OKOL 1
Sběr autora z.právy 5.7.1980. NÁLEZ: 48 z.lomků nádob / amforovité a hrncovité tvary, mísy/, sídliště.
ULOŽ: M Strakonice, inv,č. A 1093,
c / KULT I Knovízská. LOK: Mírné návrší ji!ně od l evého břehu Blanice, vlevo od staré sil•
nice z. Protivína do Myšence, asi 600m sev. od nádrd( Protivín . OKOL: PrOzkum a sběr 15.6.1980. NA.
LEZ: 24 z lomků nádob, ULOŽ: M Strakonice, lnv ,č. A 1060. LIT: Nepublikováno.
d/ KULT: Středověk, LOK: Jtfně od Protivína, záp, od bývaléhohllniště, na mírném vých,
svahu návr ší, vpravo od silnice do Milenovlc. OKOL: Sběr29.6.1980. NÁLEZ: 6 zlomk O nádob /hrncO./ výběr. ULOŽ: M Strakonice, lnv . č, A 1071.
J. Michálek
e/ KULT: Doba bronzová až halštatská. LOK: "Babka" , u koty 425, ZM 22-424 Protivín,
67-94 mm od Z, 25-35 mm od J s .č. OKOL: Průzkum a sběr 12.3.1980 na ztfkladě hlášení B, Kolafy z Vodr'ían, NÁLEZ: Keramické zlo~ky. ULOŽ: AÚ ČSAV exp Plz.eň, č.pt. P 111/80, LIT: Hlášení čj. 161/00
Plzer'í,

\

P. Braun

I f

1981 - KULT: 1. mezolit, 2, knovízská, 3. středověk, 4. pravěk bez blifšího určení. LOK: Trat
Čačarky, asi 900m severovýchodně od kostela v obci, u kÓty 403m, OXOL: Průzkumy a sběry. NÁLEZ,
1, V sedle východně od kóty štípaná industrie /ppč. 2299, 2296 a 2300/; 2. V sedle východně od kÓty a na
jižním svahu návrší zlomy keramiky a zlomek hlín. zával( /ppč, 2299, 2300/; 3. Severn( svah návr š{ - zlomky tuhové keramiky /ppč . 2269, 2291/; 4. Severovýchodně od kÓty, na svahu, 13 zlomkú pravěké keramiky
/d , bronzová?/, ppč, 2291. ULOŽ: M Strakonice, lnv.č. A 1375 - 1376,

J.

Michálek

317, PŘEČÁPLY, o, Údllce, okr. Chomutov
1960 - KULT I Neurčený pravěk, hradl štnť. LOK: Severně od kostela, nad 1. terénní hranou,
v místech nové výsadby ovocných stromů, OKOL: Zjištovacím průzkumem z!skány ve výkopec h pro ovocn~

stromky zlomky keramiky. · NÁLEZ I Nevýrazn~, blíže kulturně neurčené zlomky pravěké keramiky a 7, lomky
keramiky hradištní. ULOŽ: OM Chomutov, přír.č . 3/80, LIT: NZčj. 4/SOMChomutov, KOMF.NTÁŘ: Dří
vější nálezy mladohradi štn{ keramiky ze sbčrů M. Jančáka na Jižní straně kostela - NZ č j. 5 1/ 67 OM Ch,,mutov.
E. Černi!

316. PŘEDNť ZBOROVICE, o, Strunkovice n . Vol~kou, okr, Strakonic e
1981 - KULT: Pozdní d, halštatská, LOK: Trat Na Oboře, cc a 800m JZ od kapli č ky v R111lo~c,vidch, na sev. svahu návrší 250m JZ od levého břehu Voly,;'ky, 100 mvých. od božích muk, ppč. 7f.7 / 1. l) Kl'1l.:
Průzkum a sběr, NÁLEZ: Zlomky keramiky. ULOŽ: M Strakonic e, inv,č, A 1431. UT: NC'pul,l d,,w ,i no.
KOMENTÁ~: Asi 500 m JV se na téfe parcele nachází poru šená hal š tatská mohyla /cf . J. Mk h :ílťk - J. 1: ··,·.i, llch, Archeologické nemovité památky v okrese Strakonic e, 1979, 35 , č, 105 - zde dalM ht c nlluťll /.

J,

Mi chálek

319 . PŘEDSLAVICE, okr, Strakonic' ~
1981 - KU LT: Pozd. d. hol š tatsk1L LOK: 1rai"Na obořesev , od osady, Z M 22-324, Strakonice,
197 mm od Z, 154 mm od J s .č. OKOL: Sběr po orbě . NJ..L EZ: Střepy, ULOŽ: AÚ ČSAV prac, Vlkov p,
Oškobrhem, LlT: A , Be neš - P.B ři<:- h4frl< : Vcly;slrov pravěku, s. 14,
P,

Břicháček

320, PŘEL(C, okr, Kladno
1981 - KULT: Knovízská , LOK: Vf chod ni'! od obce, ZM 12-23 Kladno, 104mm od Z a 2Jmmod. S
s,č, OKOL: Při výkopu r ýhy pro vodovod p•·otv11to něltolik sídlištních objektů, NÁLEZ: Do spraše z:ahlou-

bené s ídl , objekty s nepatrným množstvím l<t?rBmiky, ULOŽ: AÚ ČSAV. UT: Hlá šení č j , 4701/81 , KOMENT ÁŘ I Trasa vodovodu Libušín, Důl NP.jedlý - ~• laný , výstavba dolu . Na celé trase zjištěny pouze dvě lokality I JCvíc a Přel íc.
V , Moucha

J21. PŘEŠŤOVICE, okr. Strakonice

1980- KULT: Starší amladšíd, římská, LOK : JZ obce, ZM 22-324 Strakonice, 15mm od. S,
72ma od V s,č, OKOL: Sbě r po orbě. NÁLEZ : Střepy , ULOŽ: A"ÓČSAVprac, Vlkovp , Oškobrhem, 'U T:
B, Du"-ký: Pravěk jižních Čech, KOMENTÁŘ: Na známém sídlišti orbou porušeny objekty a kulturní vrstvy.
P.

Břich áček

322, PŘEZLEílCE, okr , Praha-východ.

1980 - KULT : Starší paleolit. LOK: Severní okraj katastru obce, v poloze "Zlatý kopec". OKOL:
Systematický Yýzkum . NÁLEZ: Sta ropaleolitic ké s ídliště : v jihozápadní části naleziště byla provedena velU sonda pro objasněn( z.ávažnýc h stratigra.fickýc h podmínek , · Odebrány nové vzorky pro paleomagnetické
datování, ULOŽ: A"Ó ČSAV, UT: Z č j , 6360/80,
1981 - NÁLEZ: Hlavní pozornost byla zaměřena na z jištění sídelních podmínek v okolí tzv. sídelního oltjektu, ZJUtěno bylo několik ohništ" a popelovitých v rstev, které společně s disperzí kost{ velkých
savců významně dokltld1:1jí existenc i sídelního objektu, resp, sídelního prostoru , ULOŽ: A"Ó ČSAV,

J,

Fridricjl

323, Ptl1BYŠ1CE hrad KOŽL(, okr, Benešov
1980 - KULT i Středověk, LOK: Zříceniny hradu Kolií. OKOL: Běfoá revize stavu lokality dne

17 ,8 , 1980, NÁLEZ: ~tav zříceniny se konEolidoval; k dalším výrazněj ším narušením a destrukcím jtl nedošlo, UT1 T, Durdík - P, C hotěbor: Povrchový prOzkum hradu Kožlí, SVPP 14, 1973, 97 - 111.
T. Durdík

324, PŘÓCOSlCE hrad HOMBERK, okr , Rokycany
1980 - KULT: Středověk, LOK: Zbytky hradu Hombe rka. OKOL: Zběžný povrchový pr6zkum
20,3 ,1980, NÁLEZ: Hrad vznikl v pr6běhu 14 , století a zanikl v 15. století. Jeho staveništěm se stala výrazná osamocená čl enitá skála, která dnes nevykazuje výraz.né stopy zástavby. Vzhledem k zániku konstrukcí, extrémně využívajících k onfiguraci terénu, je prozatím bllB( inte rpretac e i pokus o ty pové zařazen{ lokality nemožntL v lese pod skalkou patrny reliéfní :z:bytky .~an iklýc h objektů, pří s lušej ícíc h zř e jmě zaniklé
vsi, UT : A , Sedláček: Hrady, zámky a tvrze 13, Praha 1905, 75 - 76, KOMENTÁŘ: Plánek lokality z.a-
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měi"tl

Z. ProchiízkA .
T. Durdík

325 , PŘ(Š OVlCE , okr , libe rce
1980 - KULT: S tředověk. LOK: ZM 03-32 Jabl onec n, N,, 15mm od J, 130mm od Z s.č. NÁLEZt
na pásu se štěrkopískem by ly zachyceny felezné nástro~e . Ty to předměty spolu s opracovanými
dřevěnými kl'.lly a trámy by ly vytdeny ze 3 m hlubokého jezírka, vzniklého vybagrováním štěrkopísku a U•
Druhotně

plněním

jámy vzniklé prosakující vodou z Jizery . Mí!!tO se nac hází cca 400m od panelárny v Pf'Uovicťch.
Nalez eno : 8 kus ů fe leznýc h, patrně tuafskýc h nástroj ů - !!ekery, palice, tesh ce 7 D řevěnlkCtly atrllmy,
pr6měrné délky 2 - Jm. Kl'.lly mají opálené špičky. Z vody byly vyt d e ny taktH 2 mlýn!!ké kameny o prQmfru
lm , ULO Ž: M Libe rec , č ,přťr, 5- 6 /80, P 19203-19210, P 19212. UT: Nepubl., rozprac ovaná NZ

vM

Liberec. KOMENTÁŘ: Další čá st ntflez(J byla odveze na k mineralogické mu zkoumllnť.
M . Stará

326, PSlNlCE, okr ,

Ji čín

1981 - KULT : Negativní nález. LOK : Údajné hrad išti, JV od obc e, po pravé straně silnice Psinice - lCopidlno, parc .č , 358,359 , 361, 369. OKOL: Prťlzkum. NÁLE Z : Vyloučení exi!!tence hradiště.
J. SiAl - V . Vokolek

327, PURKAREC , okr. Č. Budějovice
1980 - KULT :

Středověk.

LOK: Jižní okraj obce na levé m

břehu

Vltavy, Z M 22-441 Purkarec,

85mm od J, 123mm od V s. č, OKOL: Sběr po orbě. NÁLE Z : Střepy. ULOŽ: AŮČSAVpra c . Vlkov p. Oškobrhem.
P. B řic há ček
1981 -

a/

KULT: Pravěk bez kulturního ur čení. LOK : P ol e sev. od Kar lova Hrádku; Z M 22-44 l

Purkarec , 34mm od J, 110mm od V s. č . OKOL: Průzkum areálu v od ního díla Hněvkovic e, sběr 1.4 . 1981.
NÁLEZ: lCeramika, ULOŽ: A'Ú ČSAV exp. Pl zeň, př .č. P 12/81. U T: Z č j . 248/81 Pl zeň.
A . Beneš - P. Braun - P, Břichllček
1981 - b/ KULT: Středověk, LOK: Čp. 14 na l evém břehu Vltavy v obci sev, od ko!!tela , poloha
"Podskalí" na ostro!ném pobře!ním v ýbUku. OXOL : Prťlzkum areá lu vodního díla Hněvkovice 1.4.1981;
sběr v zahrádce /v zemině přemístěné z potoka pod O!!trožnou/. NÁLE Z: Keramika, ULOŽ: A'Ú Č SAV ex p .

Plzeň, př .č. P 13/81. UT: Z čj, 248/81 Plzeň.
c / lCULT: Středověk. LOK: Návrší jižně od obce , • levý břeh Vltavy; Z M22-441: 122mm
od v, 85 mm od J s .č . OlCOL: Průzkum zátopové oblasti v odn ího díla Hněvkovice, sběr 1.4. 19$ 1. NÁLEZ:
Keramika, ULOŽ: AÚ ČSAV exp, Plze;, př .č. P 14/81. UT : Z čj, 248/8 1 Plu.;'.
A. Beneš - P. Braun - P,

Břic h áček

- M. Ri c hter

328. RAČICE NAD TROTINOU, okr , Hradec lCrálové
1981 - KULT: Lu!ická. LOK: Návrší jižně od žel. zastávky. OKOL : Sběr, NÁLE Z: Ž á r cwé pohřebiště - ojedinělé střepy. ULOŽ: M Hradec Králové, př. č. 94/81.

J. Sigl - V. Voko lek
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329, RADČlCE, okr, Str·akonk C'
1981 - KULT: Pozdn i palcc lit až mezolit. LOK : Návr ší cca lkm západněodRadčic, pole ppč, 183,
OKOL: Povrchový sběr 18 . 4.1981. l\' ÁLE Z: 2 kusy štípané industrie /škrabadlo a malý odštěpek/, nalezené 240m od sebe, ULOŽ : U 1.1uto ra.

J. Frohlic h

RADEČ hrad viz TĚŠKOV, okr. Rokycany

330. RADKOVICE hrad SKÁLA, o , Příchovi c e, okr. Plze;-jih
1981 - KULT: Středověk, LOK: Zříceniny hradu Skála. OKOL : Revize stavu lokality 19.3.1981.
NÁLEZ: Na zák ladě upozornčn{ na neodborné výkopy byla provedena revize, která ukázala, že dvoupalácové jádro hradu bylo postiženo třemi zcela neodbornými narušeními. Nejzávěžnějlíí z těchto výkopů o hloubce zhruba 3 m, který protal všechny vr!ltvy až na skalní podloží a narušil tak význačně terénní poměry při nárožní zdi, kterou odkryl, před!ltavuje pro samu existenci nezaj ištěného zdiva značné nebezpečí. Druhý výkop tvoří rýha podél zdiva jedné z místností zadního paláce, porušené již prvým zmíněným výkopem, Třetí
relativně nevelká jáma zasáhla snad již prostor nádvoří. Výkopce, bohužel, svrhl vykopaný materiál z jádra dolů. UT: Z čj. 1102/81. KOMENTÁŘ: Vzhledem k tomu, že Skála je jedním ze dvou ganerbenburgů
v Čechách známých, je nutno zajisti t ochranu této nezastupitelné lokality 14. stol. před dalšími narušeními,
T. Durdík

331. RADOST\CE, o. Trocnov , okr. České Budějovice
1980 - KULT: Raný středověk, LOK: Nadpolnícestou z Radostic do Borovan, jižní svah, ZM 32224, 120-130mm od V, 95-105mm od S s.č, OKOL: Sběr J. Caletky z Češnovic 11.5. 1979, předáno S.listopadu 1980, NÁLEZ: Keramika. ULOŽ: AÚ ČSAV exp, Plze~, př .č, P 3/80 , UT: Z čj. 625/80Plzeň.
KOMENTÁŘ: Lokalita, vzdálena asi 1 km jižně od přeložky silnice Borovany - Ledenice, je mladší než mohyly zkoumané

J.

Poláčkem

u Ledenic,
A , Beneš -

332, RADOVESICE, o,

Hrobčice,

J, Caletka

okr. Teplice

1980-1981- a/ KULT: Lineární, vypíchaná, knovízská/štítarská,pozdní hal štatská /HD/, časně
laténská /LT A/, starší a střední laténská /LT B -C /, doba římská, středověk. LOK: Areál výsypky Velkodolu Maxim Gorkij /lokalizace do mapových podkladů provedena v NZ s přehl edem poloh výzkumů z let
1972-1981 /archiv AO KMT /, OKOL: Záchranný výzkum, sondážní práce autobagrem , povrchový sběr. NÁLEZ: Poloha lV, povrchový sběr a sondáž autobagrem / střed intravilánu obce/, středověk / 1980/; poloha
Vl, sondáž autobagrem /vých. okraj intravilánu obce u býv. školy/, lineární, doba římská / 1980/; poloho
XlV, povrchový sběr /cca 800m od JV okraje obce, při silnici ke Štěpánovu/, kompletní sídliště na skrývc e, knovízská/štítarská kultura /1980/; poloha XVl , povrchový sběr /cca 1000m od !ižnťho okraje obce ,
pod kÓtou Chlomek/, část sídliště na skrývce, lineární, vypíchaná, pozdní halštatská, časně laténská /L T
A, M Teplic e- Bílina, č. přír. B 8/81/, doba římská se stopami železářské výroby / 1980/, vzorkováno pro
paleoekologické vzorky v rámci akce Brontosaurus PF Brno /1981/; poloha XVlll, povrchový sběr v koryt~
potoka /cc a 150 m od SV okraje obce, poloha Na vyhlídce nebo Vodárna/, laténské kostrové pohřebištč, prozkoumány zč ásti porušené kostrové hroby 1-3/81 /nálezy: např . nánožníky z dutých polokoulí, nÁdoba, d11 1 ,
LT. B2a, L T .Cla/, reg! ~trován kostrový hrob kultury se š~ůrovou kerami kou /duben 1981 spolu !I Ch. Go!ldenem/, výzkum dalších laténských hrobů po dohodě převzal a dokončil P, Budinský, hrob kultury ~ <' ~1~(, .
rovou keramikou prozkoumal J. Muška /1981/, Mimotytovýzkumné akce probíhaly v areálu Radov l'~k dnl tí
vykopávky, o nichž referují áutoři výzkumů P, Budinský, J, Muška a A, Russ~/: ULOŽ: M Tepl icC' /k e v i<~·n,
108

11á lez ů m byly vypracovány pod k lady pro NZ /. LIT : Přehl ed lok ah t z období IID- L T D cf,

J,

Waldhauser, ln-

vestigations of c eltic settlement i n the area Horní- Lukov s ký potok - Radoves ic e , Nouvelles arc héolog~ues
dans la république socialiste tc heque, Prague-Brno 1981, 113-5,

J, Waldhauser
b/ KULT: Bylanská . LOK: Výsy pka dolu M, Gorkij v západní

část i zbořené

vesnice ,

zvaná Tylom , OKOL: Pod vydlážděným dvorkem bývalé zeměděls ké usedlosti, NÁLE Z : Rozšíření plochy
zkoumané v letec h 1978-1979 o 585 x 580c m,

Těsně

vyvřelých kamenů

pod drnem byla nesouvislá vrstva

a pod

nf zbytky žárovýc h hrobů : místa nález ů popelni c se spálenými kostmi č . 1-6/80. V hrobě 2/80 byl br, nákrč
ník a náramek s

kuli č kovitými

konci, v ostatníc h Jen kov ové drobnosti

11

keramika,

Samos tatn ě

bylo naleze-

no /mimo hroby/ br, dlátko, ULOŽ: AÚ ČS AV exp . Most, č ,př. 71/80, LIT: Hlá šení Č J, 844 , 883/80. KO-

M ENT ÁŘ : Dokončení výzkumu z let 1978-79.

D. Koutec ký
c/ KULT: 1/ Laténsk á /pohřebiš tě
od dnes již zaniklé obce, OKOL:

Pok račování

11

výzkumu oblasti výsypky velkolo-

Waldhauser v roce 1972, NÁLEZ: / 1/ V průběhu května , s rpna a zá2
1981 bylo prozkoumáno na ploš e asi 500 m 22 kostrovýc h hrobů, prohlubně 24 a 25/81 /př.č . 65-66 /81/

mu Maxim Gorkij, který zahájil dr ,

ř{

2. š;ůrová. LOK: Poloha Navyh1ťdce, SV

ll/,

systematického pr ůzkumu

J,

a ojedinělý nález fragmentu kamenného rotač ního mlýnku 1/81 / př , č , 67 /81/ z doby laténské. Bojovníci by•
li odkryti v hrobec h 5/81 /př. č , 48/81/, 7/81 /př .č, SJ/8 1/, 9/81 / př. č . 52/8 1/, 16/81 /př , č, 59/81/
a 18/81 /př.č. 60/81/, Je dinc i s bohatou výbavou/spony, náramky, nánožníky, opa skové ře tězy /vhrobed
10 - 12/81 /př. č . 53 - 55/81, 13/81 /navíc nákrčníky , př. č, 56/81/, 15/81 a 58/81. Pravděpodohně b" hatou výbavu mě ly také pohřby Jedinc ů v r oz ru šenýc h hrobech 1/8 1 / nánožníky, přír. č. 44/8 1/ a2/81 /náramky , spony, ná doba, př .č . 45/81/. Průměrná výbava /náramky a spony/ byla nalezena v hrobec h 3 /81
/př. č. 46/81/, 6/81 /př, č , 49/81/, 19 - 20/8 1 /př. č . 61 - 6 2/81/, chudá /náramky nebo spony/ v hrobec h

8/81 /př. č . 5 1/81/, 14/81 /př. č. 57/81/ a 21 - 22/81 /př. č. 63 - 64/82/. Bez výbavy byly nalezeny hroby 17 /81 a 23/81. Kostry by ly orientovány hlavou k severu a severozápadu, výbava pa t ří závěru stupně L T
B2 . /2/ Prozatím ojedinělý kostrový hrob 4/81 /př.č. 47/81/ s kerami kou š~ůrovou byl odkryt 20m na sev e rozápad od laté nského pohřebiště, ULOŽ: Krajské muz eum v Teplicíc h, archeologický odbor v Bílině .
UT:

J. Waldhauser, BZO 1972-1977; AR XXlX, 1977 , 144-177, 238-239;

AR XXXll , 1980, 623 - 626. KO -

MENTÁŘ : Laténské pohř ebi ště l, v poloz e Vá penka, p rozkoumal v l e tec h 1976- 1977 dr. J. Waldhauser /viz
ll, v poloze Na vy hlídce se počítá v roce 1982,

literaturu /, S dokončením výzkumu pohřebi š tě

P, Budinský

333. ·RAKOVICE, o . Čimelice , okr . Písek
198 1 - KULT: Středověk, LOK: Čp , 4 u zámku - " u silného dubu". OKOL: Předal E. Tic hý z Podluh 28,3,1981. NÁL EZ: Keramika. ULO Ž : AÚ Č SAV exp. Pi ze~, př.č . P 30/81. LIT: Z čj, 999/8 1 P Jzen.
A. Beneš

334 . RAK OVNÍK, ok r, Rakovník
1980 - KULT: Středověk, LOK: Staveniště nového hotelu v severovýchodní části náměs tí. O KOL:
Nál ez z hloubky 3 - 3, 5 m vybraný prac ovníky st avby a v r, 1980

předaný OM Rakovník . · NÁLE Z : Men ~í ke-

ramic ký soubor , tvořený převážně materiál em 14, sto let í /obr. 8 , A/. Sta dií da ta c i umož;uje sned pouze
jeden zl omek okraje /obr. 8, A: 8/, datovatelný již do 13. s tol etí. Z tvarů je 1..astoupen hrnec:, pe t rnč d žbd n

a pokli ce , v profila ci
vypá l ený
statná

s t řep

č ást

okra j ů hrnců převládá

j e makrosk opic ky

produkce byla

ostřen,

obtáčena,

okru ží.

barva se

Z ji štěn i

nejčastěji

technologické stopy jsou

če rvenč

malovený deko r,

MH čej i

oxi da č n ě

pohybuj e okolo béžové. Pokut! je pa trn<', podzvl áště dobře zřete ln é

v

případ č

n~koltk e pod-
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"Ý J>O nýc h dl.' n !I dobř e patrnou obvodovou ldít"u /např. obr. 8, A: 16, 20/ . Ta1.ená pásková ucha vykazuj(
a'l vml.' trt c kou pr ofilt1 c1 . Svrc hní ploc ha kn0fl{ku poklice /obr . 8, A: 15/ nese stopy odříznut{ strunou, Mlad1; ímu obd obí př í s lu š{ okraj hrnku s hnědou olovnatou glazurou zevnitř, zdobený na po<lhrdlí r y tou linlí /obr.
8 , A : 7/ . Su brcc c ntní příměs tvoří pouz e zlomek okraje hnědého krajáče /obr, 8, A: 4/. BHU{ nálezové
oko lnos t, souboru ne js ou z námy, jeho vypovídt1d schopnos t tedy odpovídá sběru. Podstatnou část souboru
lze datovat do 14. století, ojedinělé zlomky pak mohou příslušet i století 15. /redukčně pálené ucho. obr ,
8 , A : 14/ a r edu k č ně pálený zlomek okraje s radýlkovýmdekorem /obr. 8, A: 10//, ULOŽ: OM Rakovník.
KOM E NTÁŘ: Nal e ziště leU v bl(zkostl nejstaršího jádra mhtaJ v této souvislosti je nápadná absence ke-

r ami ky l J, s to l. T oto pozorován{ však múfe b,Ý1 zatíženo chybou, vyplývající z ne zc ela jasných n«Uez:ovýc h
okolnos t í.
T, Durdík

JJS . RA ŠOVICE h r ad IIELFENBURK, o . Kalovic e, okr. Litoměřic e
1980 - KULT: Středověk . LOK: ZříceninyhraduHelfenburka. OKOL: Ko n zultace dne 30.10.1980
spolu s lng . P . Bolinou . NÁLEZ: O hrad HeUenburk v současné době pečuje skupina mladých lid{ pod p11tronad MNV Úštěk . Na místě byl a konzultována Idea obnoven{ unikátních kolébkovýc h padacích mostíi v hlavni
bráně vnějšího opevněn{. V době návštěvy nedocházelo k Udnému narušován{ terénní situace a akupina, kte•
rá nyní na hradě působ{, neměla nic podobného v Úmyslu. Věnuje se převáf.ně čištěn{ lokality od nálezů a její oc hraně před vandalskými návštěvníky. Za dobu jejího působen{ se j{ podařilo nalézt sběrem Údajně pouze č tyři střepy. UT: Z čj . 6896 / 80. KOMENTÁŘ: Působen{ skupiny zájemců na hradě představuje dobrý
příklad kladného přístupu veřejnosti k hradúm.
T. Durdík

336 . RAŽICE, okr. Písek
1981 - KULT: Středověk. LOK: SV svah návršínadokresn{silnicízRaft c doHeřmaně, asi 1700m
východně od kapličky v obc I. OKOL: Průzkum a sběr 28.3.1981. NÁLEZ: Zlomky keramiky / 13, století/.

ULOŽ : M Strakonice, inv. č , A 1200. KOMENTÁŘ: Prováděno v rámc i sy stem. průzkumu povodí Blanice.

J, Michálek

RlESE NBURK hrad viz OSEK, okr. Teplice

337 , RODOV, okr. Hradec Králové
198 1 - KULT: LuHcká. LOK: Pískovna , par,č. 29(). OKOL: Zác hranný výzkum. NÁL EZ : Obilnice s aty pic kým střepovým materiálem . ULOŽ: M Hradec Králové, př. č . 92, 93/81.

J. Sigl - V. Vokol e k

338. RO HO Z NÁ, o. Rovná, okr. Strakonice
1980 - a/ KULT: Knovíz.ská. LOK: Podle B. Dubského "ll. pohř ebiště u Rohozné", blí ž e ne situováno , O KOL: Výzkum B. Dubského. NÁLEZ: Amforovitázásobnic e s ulomeným okrajem, 14 zlomků té1.E.'
nádoby, 1 z lome k polokulovité misky a 180 zlomků spálenýchlidskýc hkůstek. ULOŽ : M Strakonic e, inv . .: .
A 124, A 1052- 1054 . LIT: K lokalitě: B. Dubský , Prav~kjižníchČec h, 1949, 169 . K pohřebi šti:

J. Mi c há-

l ek, Muzeum s tředního Pootaví ve Strakonicích, Katalog archeologic ké sbírky , Z pČS SA 22 , 1981, 18.
b/ KULT: Středověk. LOK: V osadě na ppč, 45/3 / z ahrada/; sev. ok ra j osady u č p . 4 .
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OKOL: Sběr V. Sosna, Roho zná čp. 15, r. 1980při kopání na své zahradě . NÁLEZ: 22 z.lomkCi nádob /hrnce , zásobnice - 13 , stol./ . ULOŽ: M Strakonice, inv,č . A 1029 , UT: Další sběry viz. BZO 1979 - heslo
Rohoz.ná /M Strakonice, inv.č. A 1006/ .

J.

Michálek

339 , ROVNÁ, okr . Strakonice
1980 - a/ · KULT: Pravěk bez. bliUího určen{, LOK : Pole těsně severně od sev. okraje osady, ppč.
132/ 1. OICOL: Pr-6.zkum 29.4 . 1980 , NÁLEZ I Porušená mohyla, průměr cca 10, v. 1 m. UT: Nepublťkováno.
b/ KULT: Knovízská , LOK: Západní svahnávrš{podlesemChlum, cca llOOmSSVod stře
du osady, ppč . 84 . OKOL: Pr6.zkum a sběr 29 . 4 . 1980. NÁLEZ : 55 z lomků nádob, ze sídliště, ULOŽ: M
Strakonice, inv. č. A 1028 , UT : Nepublikováno .
J. Mic hálek

340. ROVNÁ, o . Strá!ov, okr . Klatovy
1981 • KULT: Pozdní středověk - novověk . LOK: Tvrziště Dvořec, západní stráň tvrziště a dno
/ Z M Klatovy, 826 ~ od V a 854 od J • . č. / . OKOL : Povrchový sběr . NÁLEZ: Tvrz Dvořec /Dvorec/ stávala nalevo od silnice vedoucí z Janovic nad l1hlavou na Opálku, Dnes zde stojí o samotě dvořecká
vodní pila, v Její! těsné blízkosti nalezneme i tvrziště, posud obehnané náspem, který zárove~ tvořil hrá•
ze širokého vodního příkopu .· Na západl se val rozšířil a spojil se s mírnou vyvýšeninou , na které snad stávalo hospodářské příslušenství tvrze /n(uev "V marštalkh"/. Dnes je t oto místo poseté prohlubněmi, zřej•
mě novějšího data a přeťato silnicí do Rovné. Na samotném tvrzišti se zachovala pouze zed sklepení, lomí•
d se v pravém Úhlu se značně odbouraným profilem a~ ose s ní podobná prohlubeň na opačném konci tvrziš-

příkopu

tě . Zatímco západní strana tvrziště je poměrnězachovalá,východní Jeté měřrozvezená, bylodtud Jistě brán
materiál na stavbu silnice i budov dnešní pily /viz plán obr, 9/ . P~-;ě je Dvořec připomínán r. 1379, zanedlouho poté je připojen k Opálce - tehdy zpustla tvrz se dvorem i vsí . Ke konci 16. stol . vznikla ' na obno•
vené m samostatném sta.tečku tvrz znovu, vystavěli ji Vidršpergárové z Vidršperku. Avšak Již r. 16 14 na•

cházíme tvrz Dvořec opět při opáleckém panství, ·naposledy je při. něm připomínána r. 163 1, to je také poslední zmínka o tvrz i, která zanedlouho zpustla. Povrchovým sběrem ze dna příkopu /na jaře ještě místy zavodněného/ a v bocích tvrziště byly získány střepy nádob a kac hlů, Zlomky neglazovanýc h kac hl<i. byly vytáče
ny z velice jemně plavené a do červena vypálené hlíny, s přím ěsí drobnýc h čás te ček slídy - vypáleny byly
v šak nepřfii š kvalitně, Dekor převládá rostlinný, geometrický, zomorfn{ /lví hlava/, /viz obr. 10: 1-5;
obr. 11 : 8, 9, 11/ . Zlomky kachlů /obr. 11: 7, 10, ·13/ byly hruběji ostřeny a přeglazovány zelenavými glazurami. Oboustranně bylo glazováno dno poháru /obr. 11 : 12 / . U okrajů nádob vypálenýc h redukčně se set•
káváme většinou s ovalenými vně vyhnutými, někdy až přehnutými profily / obr. 11: 14, 16- 18/. Pokli čka,
z níž se zac hoval pouze knoflík, byla vypálena oxidačně / obr. 11 : 15/. Podkova, v přední části značně O•
potřebovaná, měla na každé straně po čtyřech dírkách - ve dvou jsou ještě ohnuté hřeby / o br . 9: 19/. Posledním nálezem byla část hliněné ho závažíčka /přeslenu/ z hrubě ostřené hlíny /obr. 9: 20 / . Všechen nalezený materiál pochází až z druhé mladší f áze osídl ení tvrze a můžem e jej datovat_do přelomu 16 . a 17. století. ULOŽ: Prozatím u autora. UT: A. Sedláček, Hrady, zámky a tvrze, Praha 1893, str. 151.
Z. Procházka

341. ROZTOKY, okr. Praha-západ
1980-1981 - KUL T: Lineární, vypíchaná, l engyelská/?/, jordanovská, t;nětická, knovízská, š títarský st. , laténská, st. - ml. d, římská, časně s lovanské obd . LOK: S tavba měnírny proudu Severozápadn í dráhy na Již. okraji /dolních/ Roztok, poloha Pod hájem. OKOL: Před s tihový zác hranný výzkum AÚ ČS AV
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Praha. NÁLEZ: a/ K. linenrní: Půdorys chaty dlouhé 30 m se stavebními jamami a další objekty, b/ K. vypíchaná:

Půdorys

trapezovi té chaty a cc a 20

objektů .

V

několika

ob jek tec h

příměs

lengyelské keramiky,

včetně bílého ma !ování. c / K, jordanovská / schussenriedská/: Několi.k zlomků keramiky z povrchových sbě

rů, d/ K, Únětická: Jáma s ltdským pohřbem ve skrčenépoloze/protoÚnětickák,7/; jám~ s pohřbem lidské
lebky, půdorys malé kůlové stavby 6..:3,Sm. e/ Knovízská k.: Jáma z přechodného obd , mohvlovo-knovízského . f/ Štítarský st.: Zahlouben,í c hata s tkalcovskými závažími, tři typické obilnic e a další jámy, g/
Latén: Hrob ženy se dvěma železnými spc~mi, žel. dutým kroužkem, bronzovým a sapropelitovým náramkem./L T B/, h/ Starší d. římská: Chata-polozemnice , chlebová pec, -jáma na pálení vápna ai. i/ Mladšf .-1.
římská: Pohřeb dívky, v y baven soudkovitou nádobou a stříbrnou sponou. j/ Časně slovanské období: Čtyfi
zahloubené c haty /z některých zachyceny jen destrukce pecí/, 9 obilních zásobnic . ULOŽ: AÚ ČS AV, UT:

M, Kuna - P. Sanko t, Archeologický výzkum v Roztokách 1980-1982, Praha 1982 /průvodce výstavou v SM
Roztoky/. KOMENTÁŘ: Prozkoumána část většího sídliště na nejnH.ší vltavské terase u soutoku s Únětic
kým potokem,

Pravěké

i

časně

slov. osídlení zachyceno i 300m dále k jihu ve výkopu pro septik ,

Sídliště

souvisí se staršími nálezy na obou stranác h trati/záchranné výzkumy R. Pleiner, V . Sakař, N, Mašek, sbě
ry O. Tomka a R. Koštála/.
M, Kuna

342. ROŽMBERK NAD VLTAVOU hrad, okr, Český Krumlov
1981 - KULT : Středověk.· LOK: Státní hrad Rožmberk. OKOL: Rekonstrukční práce na hradě;
výkliz klenebního zásypu klenby

přízemí

jižní věže dolního hradu, Nálezy vybral situaci popsal a materiál

ke zpracování předal lng, Dr. J. Muk , NÁLEZ: Narubu klenby byla osazena na dřevěnýc h trámech prkenná
podlaha, na. níž se nacházely četné _zbytky listnatých stromů, Dále následoval cca 180 cm mocný násyp s archeologickými nálezy, bezprostředně na. němž se nacházela již dlažba z 19, století. Zásyp byl homogenní,
písčito-hlinitý s organickými zbytky /např. povříslo z větví/, Nálezy ze zásypu získané představují nevel ký soubor, tvořený keramikou a koženou podrážkou boty /obr. 12: 8/, Soubor keramiky je vcelku homogenní a tvoří ho zlomky hrnců, rendlíků, poháru a misky a kachle s pravoÚhlým Ústím, Kuc hyňská a. stolní keramika je vytáčená a / s výjimkou okraje rendlíku/ redukčně vypálená. Dna nesou stopy odříznutí strunou,
Povrch některých nádob / zvláště poháru a misky s osazenou patkou /obr. 12: 2, 3/ byl le štěn , Dekor hrnci.i byl radélkovaný /na.př. obr, 12:6/. Kachel spravoÚhlýmÚstímběžnéhotypu /obr. 12:1/ bez vnitřní lišty byl vyroben z

hrubě ostřené oxidačně

lové podlahy v 19. století,

vypálené hlíny, Mladší příměs,

před s tavuje zeleně

zjevně

souvisící se

glazovaný okraj rendlík ovité nádoby a.

zřizováním

několik zlomků

cih-

tabulo-

vého skla, ULOŽ: AÚ ČSAV, KOMENTÁŘ: Soubor přispívá k poznání stavebního vývoje věže.
T. Durdík

343. ROŽNOV, okr. Náchod
1980-1981 - KULT: Laténská, střední a mladší doba hradištní, středověk, LOK: Parc. č . 377.
OKOL: Sběry Boček, NÁLEZ: Střepy. ULOŽ: M Hradec Králové, př.č. 18/82.

J. Sigl - V. Vokolek

RÝZMBURK hrad viz ŽERNOV, okr . Náchod

344 , SEBUČ, o, Dolany, okr. Náchod
1981 - KULT: Lužická. LOK: Parc.č. 386, 501. OKOL: Sběr Boček. NÁLE Z : Střepy ze ~í<Jli ; .
tě, ULOŽ: M Hradec Králové, př.č, 52/81.

J. Sigl
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- V . Vokolek

345. SEDLEC, okr. České Budějovic e
1980. a/ KULT: Pozd . d . hal štatská, ml. d. l aténská, ml . d . římskli , s t ř . a ml . d . hradištní.
LOK: Trat Lomy, S Z od obce, ZM 22-434 Netolice, 142 • 151 mm od S , 141 • 158 mm od V e . č , OKOL: Při
melioracíc h porušeno rozsáhlé sídliště, ve dnec h 11 . ~· -19. ll.1980byl proveden záchrannývýzkum a ebl ry. NÁLEZ: Přt meHoracíc h bylo porušeno 23 objektů: obj . č . 1, 2, 21 , 22 , 23/60 • deprese /nebo pl'fkop? / vyplněná s plac hy ; obj, č . 3 - polozemnic e - .d , římská; obj . č . 4 - mís ovitá jáma - d, hradištní; obj .
č, 5 • kult, vrstva, resp, chata v kult . vrstvě - d, římská; obj. č , 6-9 - mísové Já.my - d . římská; obj. č,
10- polozemnice - d, řím~ká.; obj , č, 11- 13 - já.my-d . římská/?/; obj , č. ' 14. 15 - dvě skupiny po 3 kůl.
jamkách• d, římská/?/; obj, č, 16-17 - polozemnice - d, římská.; obj . č . 18 - polozemnice - d . římeká.1
obj, č, 19 • vlilcovitá jáma - pravěk; obj. č , 20 - kult . vrstva , resp . c hata v kult . vrstvě - d . římskt;
obj, č , 24 - polozemnice - d , římskli; střepy, zvířecí kosti. ULOŽ : A-0 Č SAV exp . Pb.eii'.. KOMENT Ái :
Rozsáhlé sídliště z mladší d, římské bude v dalších letec h systematicky zkoumáno.
P . Braun - P .

Břicháček

b/ KULT: Pravěk /d , římská ? /, LOK : Tra{"Na dvorskýc h " , ZM 22-434 Ne tolice, 108 mm
od S, 115mm od V s,č ; OKOL: Sběr po orbě. NÁLEZ : Střepy, ULOŽ1 A"Ó ČS AVexp . Plzeii'. pi" .č . 86 / 80.
P,

BřicMč ek

1981 • a/ lCULT: Pravěk blíže neurč. LOK: Polnítrat"Baba /tH Na dvorskýc h , Z M 22- 434 Netolice, 130·132mm od V a 114-117mm od S s,č. OKOL: Sběr J, Caletky z Češii'.ovic a dodateč ný pr~kum
9,10.198\. NÁUiZ: Keramické zlomky, ULOŽ: A-0 ČSAV exp , Plzeň, č . př. P 66 /8 1.
Hlášení č j ,
848a/81 Plzeň,

LlT:

b/ KULT: Mladší doba římská a pravěk, LOK: Polnítra{při pravé straně cesty k "Č alou
ntt mlýn\\" /.tél Sedlecký dvůr/ , ZM 22-434 Netolice, 118-121 mm od V a 129-130 mm od S s. č. OKOL : Sběr
J. Caletky z ČešnáVic a dod~tečný pr6zkum a sběr 9.10 , 1981. NÁLEÍ: Na ploše cca· 80x40 m byla sběrem
získána zlomková pravěká keramika, z ní! část l~e datovat do mladší doby římskl . ULOŽ: AŮ ČSAV u p .
Plzeň, č.př, 1' 67/81. LlT: Hlášení čj. 848b/81 Plzeň .
P. Braun -

346. SEDLEC,

0.

J. Ca.le tka

Temelín, okr, České Budějovice

1980 • KULT: Mladohra.diš~í. LOK.: Na. poli cca. JOO m

jtlně od okraje

Sedlce . OKOL: Pc,v-rcho

vý sběr autora 2.3.1980. NÁLEZ: Zlomky tuhových nádob. Podle informace M. Kos a z P rac hatic byly těs
ně západně od lokality, na témfe poli, nalezeny při sběru vltavín(! 2 pazourkové od štěpky. Další pazourkový odštěpek nalezen na návrší mezi rybníky, cca 600m JZ od předchoz íc h nález ů , ULOŽ : Mladohradlšmť
keramika u autora zprávy,

J.

Frohllc h

1981 - KULT: Mladší hradištní a. středověk . LOK: Jižněod osady , při záp . s traně silnice na Malešice, ZM 22-432 .Vodr'iany, 99mm od S, 2mm od V s.č . OKOL: Sběr J . Valka ze Sedlce , předáno M Týn
n, Vlt. 15,4,1981. NÁLEZ: Keramické zlomky; ULOŽ: AÚ ČSAV exp, P l z eii'. , č-. př. P 34/81. LIT : lll á šení čj, 999/81 Plzer'i.
A, Be neš - P, Brau n

347 . SEDLÓCOVlCE , o , Modlešovic e , okr. Strakonice
1980 - KULT : Knovízská, laténská , LOK : Tra{"U P e r e gr ina", ppč . 72 / 1, asi 1100m ji žně od ~, ře
du osady, na JV svahu za.le · ;iěného vrc hu Virotťn. OKOL : Průzkum a sběr 16.4. 1980, NÁLE Z: S2 z l omků

JlJ

nlfdob kultury knovízské a 1 zlomek mladolaténské tuhované nádoby / ddlUtH, ULOŽ I M Strakonice, inv,
č, A 1017, L1T1 K lokalitf1 B, Dubský, Pravik jilníchČech, 1949, 160.' XOMENTÁll: Asi 150m dpadnl!
odtud ee na nlfvrší nacMzí ploché Urov4 pohřebišti knovízské kultury. viz bulo JlNíN,

J, MicMlek

348, SEMONlCE, okr, Ntkhod
1980- XULT: Neolit, popelnicovlipole? LOX1 Parc ,č, 350, 353, 354, 359, 361,363, OKOL:
Sběr Boček. NÁLEZ: Střepy, šdpanlf industrie, broušeM nlistroje, ULOŽ : Dep, M Hradec JCrálov4, př.
Č, 6/81.

.J, Sigl - V. Vokolek
1981 - a/ XULT1 Neolit, pravl!k , LOK1 Parc.č. 178/1, 180, 185 , 190. OXOL: Sběr Boček, NÁLEZ: Střepy, ULOŽ : M Hradec Krillové, př.č, 183/81.

b/ KULT: Neolit?, středověk. LOJC I Parc ,č. 156/2, 157 , OJCOL : Sběr Boček, NÁLEZ,
Střepy, šdp, industrie, ULOŽ: M Hradec Krlilové, př,č, 187/81.

J, Sigl. V, Vokolek

349, ŠENDRAŽtCE, okr, Hrade~ Krlilové
1981 • JCULT: Lulická, LOK: Parc,č.604, 610,625, 649/1, 678/1. OKOL: SMr , NÁLEZ: Na po•
vrchu pole narušeny sídlištní objekty • četným atřepovýmmaterl1Úem. ULOŽ : M Hradec 1Cr1Uové, vř,č, 95-,
97/81.
J. Sigl - V, Vokolek

350, SEZIMOVO

ósn'

l, okr , Tábor

1981 - XULT: Středověk, LOK: 250m jilněodkaplenapravémbřehuLužnice prott. Dolelšovu Dvoru, OKOL: Sběr Vl. Hrušky z Týna nad Vltavou - v hromadf písku. Předalo Mhtské muzeum Týn nad Vltavou 15,4 , 1981. NÁLEZ: Keramika, zlomek .kostfné brusle, ULOŽ: A~ ČSAV exp. Plze;, př .č . P41/81.
UT: Z čj. 999/81 Plze;,
A, Beneš

SKÁLA hrad viz RADKOVICE, o, Příchovice, okr, Plze;•jih

351, SKÁLY, okr. Písek
1981 - KULT: 1. doba bronzová, 2. - 3. pravěk . LOX: 1. cca 350m SZS od žel. stanice Skály
v trati "Na řekách'\ ne.dm. \r , 380 m; 2. návrší JZodžel. stanice Skály; 3, návrší JV od žel. stanice Sk.1ly. OKOL I Průzkum a sběry 25 , 8 , a 23.10 . 1981. NÁLEZ: Lokalita l . - 3.: zlomky keramiky /!ddli š tní/.
ULOŽ: M Strakonice, inv.č, A 1397 - A 139:l, KOMENTÁŘ: Průzkumy asbčryprováděnyv rámci !ly st c m.
průzkumu povodí Blanice,

J, Michákk
SKÁLY hrad viz TEPLICE NAD METUJ(, okr. Náchod
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352 . SKRYJE, okr. Rakovník
1981 - KULT: Negativní zjištěn{. LOK1 VrchStraf.Utě nad obcí. OKOL: Povrchový průzkum dne
10.8.1981. NÁLEZ: Pokus o lokalizaci opevnění, kladeného na toto místo tradicí, podchycenou v archivi•
nálezových zpráv AÚ ČSAV s nega tivním výs-ledkem . Pokud se zde skutečně nějaký umělý terénní Útvar nachází, bylo by vhodné průzkum opakovat v době vegetačního klidu, ne bot hustý lesní porost situaci poněkud
zkresluje.
T . Durdík

353. SLAN(K, o. Přeš{ovice, okr. Strakonice
1980 - a/ KULT: Ml. paleolit /? /, eneolit /? /. LOK: Vých, od obce, Z M 22-324 Strakonice,
33mm od S, 107mm od V s.č. OKOL: Sběr po orbě, NÁLEZ: Hrubý mléčně patinovaný Úštěp z pazourku,
střepy. ULOŽ: AÚ ČSAV prac. Vlkov p. Oškobrhem.
P.

Dř1chá č ek

b/ KULT: - Pravěk. LOK: Návrší /jeho V svah/ vých, od osady, nad levým břehem Otavy,
v trati "Na skalce", ppč. 283/1, cca 150 - 200m od kapličky s osamělým stromem. OKOL: Průzkum a 1Mr
22.4.1980. NÁLEZ: 8 zlomkía nádob / 1 zlomek polokulovité misky/. ULOŽ: M Strakonice , lnv. č. A 1022.
LIT: Nepublikováno.

J.

Mic hálek

1981 - KULT: Knovízská. LOK: SV od obce, ZM22-324Strakontce, 10mm od S, 96mm od V s.č.
OKOL: Sběr po orbě. NÁLEZ: S třepy. ULOŽ: AÚ ČSAV exp. Plzeň.
P.

Břic háček

354. SLANÝ, okr. Kladno
1980 - KULT: Mohylová, knovízská, slovanská. LOK: Jihových. Úpatí Slánské hory, Z M 12 - 21
Kralupy n. vitavou, 158mm od Z a 38mm od J s.č. OKOL: Výstavba nového sídliště. NÁLEZ: Rozptýlené
sídlištní nálezy z obdob{ kult. mohylové / část jámy/, knovízské /pohřeb v jámě/ a slovanské /kult . vrstva,
Jáma/. ULOŽ: AÓ ČSAV. LIT: Hlášení čj. 7284/00.
1981 - KULT: Eneolit /řivnáčská ?/ a pozdnťd. halštatská. LOK: Chadalíkova ul. na Úpatí S lánské hory, ZM 12-21 Kralupy n . Vltavou, 151mm od Z a 33mm od S s.č. OKOL: Při výkopu vodovodní r ýhy podél nové výstavby rodinných domků pro{ato několik sídl. objektů. NÁLE Z : Do spraše zahloubené sídlištní objekty /jámy/ s poměrně chudým keram. materiál em, zvíř. kostmi a maz anicí. ULOŽ: AÚ ČSAV.
LIT: Hlášení čj. 4699/81, 4704/81. KOMENTÁŘ: Asi SOm jižně od lokality zjištěno již dříve K . Žeberou
osídlen{ středopaleolltlcké a Únětické.
V, Mouc ha

355. SLATINA, okr. Kladno
1981 - KULT: StaroÚnětická, knovízská. LOK: AreálJZ D, ZM 12- 2 1 Kralupy n. Vltavou, 141.mm
od V a 6mm od J s. č . OKOL : Při výstavbě nádržepropohonné hmoty. NÁLE Z : Výkopem poru ~e no n č kolik
staroÚněti ckých kostrovýc h hrobů s keramikou; lebka je dnoho jedinc e t repanována. Několik objektů z o bdobí kult. knovízské / jáma/. ULOŽ: AÓ ČSAV. UT: Hlášen{ čj. 4702/ 81.
V . Mouc ha

1 l'i

356, SLAVKOV, okr, Český Krumlov
1980. KULT: Středověk. LOJ<: Tvr7., budova býv. místního nár. výboru, kostel sv. Bartolomě
je, zvonice, OKOL: Povrchový prCizkum . NÁLEZ: Významný a dobře zachovaný celek bývalého feudálního
sídla, tvořený obytnou věží / dnes zvonice / z počátku 14 . stol., kaplí s oratoř{ rovněf. z počátku 14, stol.,
/dnešní presbytář kostela se sakristií a oratoří/ a patrovou, pCivodně dvoupatrovou obytnou budovou /býv.
fara a MNV/, Stavby byly dříve součástí hospodářského dvora, který zanikl. Palácová budova nemá architektonic ké detaily a je patrně mladšího původu, Byly pořízeny terénní náčrty všech tří staveb. LlT: F. Mareš, .]. Sedláček: Soupis ... XU /Polit . okres krumlovský/; O.Menclová: České hrady I , Praha 1972,
KOMENTÁŘ : Vzhledem k tomu, že lokalita je 'dostatečně dokumentována písemnými prameny, jde o jeden
z mála

dobře

datovaných

příkla<lCI

tvrze a jejLho spojení s kaplí.

P,

Chotěbor

357 , SMĚDČICE, o, Bušovice, okr . Rokycany
1980 - KULT: Slovanská, středověk, LOK: Záp, od osady a jižně od silnic e do Chrástu , na poli
za roklí při silnici; ZM 12-33, 210 mm od V, 161 mm od Z s ,č. OKOL: Sběr studujícího J. Andrla z Plzně,
předáno 12 . 5.1980, NÁLEZ: Keramika. ULOŽ: AÓ ČSAV exp, Plze;, př.č. P 31/80 . UT: Z čj, 625/80
exp. Pize;,
A. Beneš

358, SOLANY, okr. Litoměřice

1980-a/ KULT: D. římská, LOK1 ZahradaJ,Matouškačp,47, OKOL: Přisázeníbroskvezjlš•
těna keramika. NÁLEZ: Výzkum obdélníkovité chaty - polozemnice se zaoblenými rohy, 460x 370cm, hloub-

ka 45cm, Ve dnu bylo 10 kůlových jamek: ve všech rozích, v kratších i delších stěnách, Nále zy: Keramika, zvířecí kosti, přeslen a mazanice. ULOŽ: A~ ČSAVexp, Most, bezč . př. UT: Hlášení čj. 377 a 312/
80.
b/ KULT: D. bronzová, halštatská a hradl!ítní. LOK: Východně od silážních jam . OKOL:
Sběr J. Matouška na poli po orbě. NÁLEZ: Kera~lka, ULOŽ: AÚ ČSAV exp. Most, bez č.př . UT: Hlášení čj . 843/80 , KOMENTÁŘ: Poloha sběru je asi 50 krokCivýchodně od výzkumu v r . 1976.
D. Koutecký

359 . SOUSEDOVICE, okr. Strakonice
1980 -

a/

KULT: Pozdní d, halštatská. LOK: SVod obce, na mírném SZ svahu návrší, nad pra-

vým břehem Smiradického potoka, ppč. 587 /1. OKOL: Pr1hkum a sběr 6.6.1980 . NÁLEZ: 5 zlomkCI midob, ULOŽ,: M Strakonice, inv . č. A 1042. UT: Nepublikováno.
b/ KULT : Mladší d, laténská, LOK : Na SV okraji obce, u kravína, ppč. 354. OKOL: Nalezl Milan Blatský, Sousedovice, v říjnu 1980 v hl. asi 1,Smpři hloubení vodovodu. NA,LEZ: 1 zlomek tuhového h r nc e s e svi slým hřebenováním a 1 zlomek spodku nádoby, vytáčené na kruhu. ULOŽ: M Strakonic e, inv,č. A 1098.

J, Michálek

360 . SRBSKO, okr, Beroun
1981 • KULT : Lineární, vypíchaná, stř, d, bronzová , LOK: Jeskyněč. 1504, Údolí děsu, oblast
Koda; Z M KrálCiv Dvůr 12-413, 95mm od V a 120mmod S s,č. 01<:0L: Při speleologickém průzkumu. NÁ-
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LEZ: V červenci a srpnu l.sut>na systematického výzkumu vstupní části Jeskyně - chodby 12m dl. a I.
v pr6měru 1,5m, Prokopána polovina ~hooby a získlinpodélnýprofilo mocnosti v prwněru 70cm, Místy dosa!eno skalního dna, místy llutého sterilního Jflu , Nalezeny stratifikované pozflstatky glacililnť fauny, llnelirní a vypíchanli keramika a keramika ze střední doby bronzové /k ní! náldí 2 oh~Utě/. ULOŽ I M Beroun
př ,č, 167/82, XOMENTÁ!l: Výzkum bude pokračovat,
V. Matoušek

361, STRADONICE, okr. Beroun
1981 - KULT: D, Laténská . LOT(: Oppidum, Hradiště u Stradonic, JV okrajová z;Óna oppida, OXOL 1
Zikhranný výzkum /od 19.3 , do 1L6.1981/ v plynovodní rýze, vedené částí JV předhradí, přes vnějlí jll
opevnění okrajovou partií vnitřního ardlu, dlile severním podhradím přes SV obvodovou fortiflkaci a ava•
hem k okraji obce , NÁLEZ: V rýze dlouhé 1200m zjištěno a dokumentováno celkem 287 objekt6 /ponchari
stavby, polozemnlce, cisterny nebo studny, Jlimy, kfllové Jamky a !laby/, seskupujících se ve vniti'nbn are•
li.lu i na podhradí do větších celk 6, vdjemně oddělených al několik desítek metrÍí širokými prlizdnými a~na•
mi. Zkoumanli zástavba /zjevně Je:dnotlivé ohralené dvorce nejméně ve dvou flizkhvýstavby/ patří výhrad•
ně pozdně laténskému období, s rozkvětem ve stupni L T Dl. Výzkum potvrdil existenci hradby na Jifním <»kraji oppida /poloha Vysoká mez/ a na severovýchodním okraji podhradí /poloha Na boku/ a to ve dvou ne•
současných liniích, Dále byla přesně lokallzová.na hlavní přístupová cesta do centra oppida, se tfenU Úrcw•
něm! Úpravy v podobě kamenm!ho dlá.ldění. Po obou stranách této cesty se nac hdzela nejhustší záetavba,
ve 4-6 Úrovních, Od~d četné doklady řemeslných výrobních činností /mincovní destičky,· tavící kelímky,
slitky bronzoviny aj,/, Nově byla zjištěna komunikace na rozhraní vnitřního areálu a podhradí, rovnU se
třemi Úpravami. ULOŽ: A'Ó ~f3AV, expedice Zlivi8t. UT: l.ávěrečnli zpráva čj, 2265/81 ,
A, Rybová - P, Drda

362. STRAKONICE, okr, Strakonice
1980- a/ 11.'.ULT: JCnovízsU, LOK: Vých. okrajměsta, ZM22-324Strakonice, 24mmodS,
od V s.č, OXOL: Sběr po orbě, NÁLEZ: Střepy, ULOŽ1 A'Ó ČSAV exp. Plzeň,
P,

1n~

Břicháček

b/ 11.'.ULT: 1. Mohylová stř, - d, bronzové, 2, středověk. LOK: Výzkum v kostele sv. Prokopa /autor ani rok výzkumu není znlim. staré neevidované fondy muzea/, OKOL: Výzkum ve strakODlcklm
hradě, v kost ele sv, Prokopa /dř, sv, Vojtěcha/. NÁLEZ: Sonda I( 2 - zlomky nádoby /13 , stol,/ 1 sonda
1C 8 • 4 zl, nádoby /mohylová. k, stř, d, bronzové/; sonda K 10 - 16 zl. nádob, slepený hrnec, hrnce, ma•
lý hrnek a spodek džbánu /13,-16, stol./; sonda K 12 - 5 zl, nádob / 14 , - 15, stol./; souda 1C 25 „ 1 &l.
/13, - 14, stol./; sonda 1C 26 • 5 z:l, nádob /13, stol./; sonda X 31 - 4 zl. /13 . stol./; sonda 1C34 - 6 z.l,
/14 , stol./; sonda K 35 - 1 zl, tr·o jnožky /15, stol,/, ULOl: M Strakonice, inv.č . A 1080 - A 1092.

J, Michálek

363, STRAŠICE hrad, okr, Rokycany
1980 • KULT: Středověk, LOK: Zbytky hradu Strašice, dnes fara, OKOL: Zběžnýpovrchový prll
zkum, revize zaměření V. Švábka, NÁLEZ: Na místě hradu v dominantní poloze byla zbudována fara. Z púvodní dispozice se zachovala čá.st opevnění a podstatný Jsek obvodové hradby, která vymezovala z hrub4 oválný areá.l hradu, Dnešní budova fary částečně tuto hradbu využila, jinak je však mladšího původu. Hrnd
vznikl ve 14, a již v pr6běhu následujícího století zanikl, UT: A. Sedláček: Hrady, zámky a tvrze 6, Praha 1934, 258-260,
T . Durdík
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364. STRÁŽ, okr, Tachov
1981 - KULT: Raný stře:.lověk , p,:,z<lní doba hradiš·:ní. LOK: Hradiště Žižkovy šance / Zllmeček,
Nový hrad/, ZM Tac hov 2b9mm o<! V, 193mm od J s.č., vlastní prostor hradiště, severovýchodní ~list.
OKOL: Povrc hový sbě r - sběr v profilu starš ího výkopu. NALEZ: Zllpadně od Strllfe u Tachova leží výra zné h radi ště nazývané Z ámeček, Hrádek č i Ž1žkO'ry šance. V současné literatuře je stllle přejímán nllzor
A . Sedláčka, který sem klade zbytl<.y Nc,vJho hradu, obývaného v 15 . a 16. stol. Tento Údaj vyvrací nlllez
stře pového materiálu, datovanéhc, do přd omu 12. 'I 13 . stol. /datování provedl Fr. Frýda - ZČM Plzei/,

Stře-py poc házejí z kulturní vrstvy, nt1.r 1.d í em; starším výkopem na plánku označe~ém x /obr. lA/, Profily
okrajů na témž.P obrázku č . 1 - 3. Povrd1ový průzkum zachytil výskyt kulturní vrstvy pouze na nevelké plo-

š e v seve rovýc hodní č ástí hradiště. Pravide lné č tverhranné hradiště obtáčí zčásti zavodněný příkop, Vlutní akropole hradi ště je vyvýšený, napro~to rovný čtvercový prostor /30x JOm/ uzavřený mohut~ým valem,
nikde nejsou patrné stopy po kamennc- d~strukci bud,;,v či ohndn( zdi, Také tyto skuteč nosti svědčí pro nevelké, ran ě stř e dověké hradiště, v 15 . 11 16. stol. Již dávnoopuštěné. ULOŽ:Uautora . LlT: A, Sedláček1
Hrady , zámky a tvrze D . , Praha 1905, 110,J, Bdtář:DějinyměstaStráž.euTac hova - Sborníktac hovs ,
muze a 9 Tachov 1983; Z, Bl;ner: Chodsko a Český les /Průvodce/ Praha 1976, 174-5 . KOMENTÁŘ: Nále z pos unul datován{ lokality

téměř

o 500 let

na zpět.

Z, Procházka

365. STRP(, o, Číčenice, okr,· Strakonice
1980 :. a/ KULT: Neolit. LOK: Pole asi 800 m JJ Z od středu osady, na již.. svahu Strpského rybníka, SV od lesa ČernoMj, ppč. 283. OKOL: Průzkumasběrautora 23, -24,2 ,1980 . NÁLEZ: Plochá kamennll sekerka, d, 86mm; pazourkovll čepelka, d, 37mm; pazourková čepelka s retušovaným bokem, d ,
31 mm; 1 zlomek nádoby / sídliště 7 /, ULOŽ: M Strakonice, inv. č. A 1008, 1007, 1009 a, 1010 a. UT:
Nepublikováno,
b/ KULT : Starší d. bronzová. LOK: Pole asi 800 m

JJ Z

od středu osady, na jižním břehu

Strpského rybníka, SV od lesa Černoháj, ppč , 283/JVčástparcely/ . OKOL: Průzkuma sběr autora 23, •
24,2,, 17.5 , 1980. NÁLEZ: 131 zlomků nádob, přelomený kam, brousek /sídli ště /, ULOŽ:MStrakonice,
tnv, č .

A 1010 '1!.-b. UT: Nepublikováno,

c/ KULT1 Mohylová. stř ·. d, bronz, LOK: Poleasi800m JJ Z a JZ od středuosady, na. jižním bř'ehu Strpského rybníka, sev, od les,i. Černoháj, ppč, 283 /S Z část parcely/, OKOL: Prťizkum a sb~r
autora 23, - 24.2 . 11. 17 .S , 1980. NÁLEZ: 40 zlomků nádob /sídliště/, ULOŽ: M Strakonice, inv .č. A 1011.
UT: JZ odtud prokopal B. Dubský jámu /AR Ul, 1951, 304-306; NM inv . č, 83257-83294/ na ppč , 561/1
/k,;, ~Jezd/; další nlllezy viz: BZO 1970, 161, č. 261 c /A.Beneš/ a BZO 1975, 86, č . 242 / A, Beneš/,
KOMENTÁŘ: Jedná se o rozsáhlejší sídliště, ležící dnes na k.ii. Újezd u Vodňan /trat Písečná/a k , Ú.
Strpí -

dělí

je silnice do Radomilic.

d/ KULT: Novověk. LOX: Pole asi 800m JJ Z od středu osady, na již ním břehu Strps~ertv
rybníka, sev, od lesďčernoháj, v JV části ppč, 283 , OKOL: Sběr autora 17.5. 1980, NÁLE Z : 1 malérec entní křesadlo obdél. tvaru ze žlutého pazourku, rozm. 25x 17 mm, ULOŽ: M Strakonic e, inv .č. A 1009 b.

J. Michálek

366. STŘELSK~ HOŠTICE, okr. Strakonice
1980 - · KULT: Pozdní d . halštatská, LOK: Pole - jehoJV svah, výc hodně odobce, nadlevýmb1·ehem Otavy, ppč, 260/1. OKOL: Sběr autora 21.10.1980, NÁLEZ: 54zlomkůnádob . ULOŽ: M Strakonic e,
lnv ,č,

A 1123,

J , Michálek
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367. STŘ<žOVlCE, okr , Pl r.eň-jih
1981- KULT: Sthd~~k . LOlC: Čp, 18-uaedloatLad . Kelbicha, v SZ rohu zahrady,OKOLt Nalezeno pl'i kop1iní jlimy pro s t romP.I<, pfedal prof. M . Němec a Chviilenic. NAL HZ,: lCeramika, mazanke, uhlíky. ULOŽ: AŮ ČSAV exp , Plaň , pi'. ~ . P 42/81. LlTt Z lj, 999/81 Plzeň,
A, Benel

STŘEMEN hrad viz T E l:'LlC E NAD METUJ(, okr. Niichod

368. SVlNČlCE, o. Lu!lce, okr, Most
1980 - KULT: Středověk, pozdní hradlštnLrLOK:Jádrovst. OlCOLt Prttzkum jlidra vat, NÁLEZ,
Přt pruzkumu proveder opakovaný sběr na ploše při odbagrovan,m ter,nu u oplrné zdl statku na dp , s tra•
ně v1tupu do vsi od jihu, Xeramlcké zlomky pocházejí z blok6 rozvlečen, šedav, kulturní vrstvy l z odkryt,ho profilu , obsahující lntaktní raně středověkou kulturní vrstvu, ULOŽ: A1'ČSAVexp , Most, č,pl'. 3/80
- 11. LIT: Hlášení čj, 118/81 Most,

369, SVlNĚTlCE, o, Bavorov, okr , Strakonice
1981 - KULT: Mezolit, LOK: Cca 800m JV od kapličky v osadě, 300m jl!d od kÓty 460mJ ppč.
591/1, 698/1, v trati Pod jalovce, nadm, v, 450 - 455m, cca 200m sev, od lev,ho břehu Blanice /výrazná
poloha • výhled daleko na Jih do~dolí Blanice/, OKOL: PrCizkum a sbi'r4 ,4, 1981. NÁLEZ: Štťpanli industrie,
ULOŽ: M Strakonice, zatím bez inv .č . UT t Nepublikováno . KOMENTÁŘ: V rámci system. pdu:kumu povodní Blanice budou sběry na lokalitě pokračovat.

J,

Michálek

370, SYlNlŠŤANY, o, Ddlany, okr, Náchod
1981 - KULT: Neolit, pr'avěk , LOK: Parc.č. 90/17 • 20, 90/15 , OlCOLt Sběr Boč ek, NÁLEZ:

Štťplml indus trie, střepy, ULOŽ: M Hradec Králové, př.č, 12, 13/82 .

J; Sigl

- V . Vokolek

371. SVOJKOVICE hrad VYDŘIDUCH, okr . Rokycany
1980 • KULT: Středověk, LOK: Zbytkystředověkáhohradu v pol o ze Vydř iduc h. OKOL : Povrchový pruzkum dne 20.3.1980, NÁLEZ: Dne 20 ,3, 1980 byly revidovány pozustatky dosud neznim,ho zanlkl,ho

středověkého hradu v poloze Vydřiduch, zjištěného roku 1979 V. Švábke m. Z lokality tHc e po§kozené lo ,
mem, se dochoval pouze šíjový příkop a část čela, UT: BZO 1979.
T. Dl,!rdík

372. SVRŽNO, o , Hostouň, okr, Domažlice
1980 • KULT : Pravěk be z bližšího ur čení. LOK: Pole ppč . 268, 269, svah s kloně ný k jlhu , OKOL :
Zlic hranný výzkum č ervenec 1980 . NÁLE Z : Mohyla ješt~ v r, 1972 dobř e v idi te lná a oz nač ena jako V<'lká
/viz LIT,/, v r, 1980 znatelná jako pouhá vyvýš enina , spřevý š e ním cc a 30 cm . Sondáfíproklizáno ,.;pln~ zn i čcmí orbou . LlT : E. Čujanová - Z, Kar á s ek, B ZO 1972, Praha 1975 , 107- 8.
D. S oukupová-Balitova
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J 7J. S YŘENOV hrad KUMBURK, okr. Semily
1980 - KULT: StředovH . LOK: Z řkenlny hradu Kumburku . OKOL: ZbH ný povrchový průzkum
dne 16.6.1980 . NÁLE Z: Hrad ve výraznt' vrcholové poloze vznikl nejpozději na počdtku 14 . století a zanikl
z.a JO. Je té vá lky. Jd e o slolitou dl s pozici !I komplikovaným jádrem a rozsáhlým vnějším dělosti'elec kým opevněním s pol ookrouhlýml baštami s nripttdně slabým zdivem pozdně AOtlr\Jéh" stál'( . V jddru se dochovaly poz.i"1statky palác e sro stlého s č tverh rannou věží, ktt!réodkazujítypolo~ické zařazen( lokality do kontextu blokovýc h di s poz ic . Povrc hový průzkum v §ak ukázal, le tato dispozice reprezentuje ji! pi'estavbu pdvodn{ho
hradu, je mu! l ze za sou č asnéh o stavu vědomostí přičíst pouze mohutnou obvodovou hradbu na okrouhlém pťi
doryse . Nel ze zc ela vy lou č it, že by se původně mohlojednatlohrad!1pláštovouzdí. UT1 A, Sedldček1 Hra„
dy, zdmky a tvrz t> S, l'raha 1933, 176 - 184; D. Menclová: České hrady, Praha 1972.-KOMENTÁii Vzhledem k zjiště ným skut eč nostem sl lokalita vy1.ádala další detailnější průzkum.
T. Durdík

374. ŠlP(N, o. Ki'elovlce, okr, Plzeň-!lever
1980 - KULT I Mladohradištn( /7 /. LOK : Okolť barokního kostela, OKOL: Zbě!ný povrchový prfl•
z.kum 21.3.1980 , NÁLEZ1 Nevelké ostrofné hradiště s dobi'e patrným mohutným čelním valem a zi'ejml! ro•
zoraným dalším vnlti'ním valem, V prostoru za čelní fortlílkad lze sbírat mladohradlštn{ keramiku ,
T. Durdík

375, ŠlROK~ TŘEBČICE, o. Vellkd Ves, okr, Chomutov
1981 - a/ KULT1 Knovízská, štítarský st., hradištní, stl'edověk . LOK: Poloha "Na Vorce". jtlnJ od hřbitova, OKOL1 Povrchový prťizkum , NÁLEZ: Sběr keramiky, ULOŽ: AÚ ČSAV exp, Most, udm
bu č.pl' . UT: Hlášen( čj . 277 a 278/81 Most,
b/ KULT: l<novíukli, štítarskli, bylanská /7 /, sti'edověk. LOK: Sev, okraj osady, poloha
"Na svini", OKOL: Povrchový pr6zkum, NÁLEZ: Sběr keramiky. ULOŽ: AŮ ČSAV exp. Most, zatím bez
č,př. LlT1 Hldšení č j, 277 a 287/81 Most.

t . Rada
/.'\

376, ŠKR d LE, o, BClent!c, okr, Chomutov

v

1981 - KULT: Pravěk bez blllš{ho určení. LOK: Pravý břeh Chomutovky, cca 400m Z od obce .
OKOL: Sběr J. Belise . NÁLEZ: Kamenný klťnek, ULOŽ: OM Chomutov, přťr,č, 8/81.
E , Črrná

ŠONTÁL hradvl z KRÁSN~ ÚDOL(, o, Černošín, okr, Tachov

377. ŠTÁHLAVY, okr , Pl z eň- jih
1980 • a/ KULT : Středověk . LOK: Tvrzlštěvevsl, OKOL: Zbělný povrchový prCizkum 20,3, 1980 .
NÁLEZ: Okrouhlé, částečně poškozené tvr z iště, opevněné valem a přťkopC'm, Jedl ným r elikt em na vnitřní
ploše, který m6le pocházet z původní situace Je studna. Tvrz vznikla nejspíše ve 14. století. LIT : F. X.
Franc, Přehled nalezlš{, 1906, 17 , A. Sedláček: Hrady, zámky a tvrze 13, Praha 1905, 77 - 79.
b/ KULT: Středověk, ZSO. LOK : Zaniklá středověkd ves Dolní Nesllvy v Štthlavském polesC. OKOL: Zběžný povrchový průzkum 20 . 3.1980. NÁLEZ: Ves byla rozlofona podél potoka . Z jednotli-
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vých objektů jsou p111rny ncvýr11z.11f 1c r,\ 11ní relikty , v n11ru ~en k h se vyskytuje maz11nlce , Nejl4pe patrným
objektem Je okrouhlé tvrz.l~tč, p řc1~11cl -, i.,rou kř ížovou ~ondou /F . X, Franc /. Ves 11e přlpom{náve druhé po-

lovině 14. století, roku 1457 pak j11 lo.o pu " t,I. LI T : F. X. Franc , Přehled nalezUt, 1906, str. 17 . F , Roubílu Soupis a m11pa zan iklý c h osad\ Č „ťh,k h, l'r11hn 1959, 69 .
T. Durdík
c / KULT: Pozdní d,,b11 l11tl Atats ki4
ppč.

676, ZM 22-11

Přdtl c c,

24 mm od S

11

/7 /.

LOK: Hrad I ště, vrch "Sedlecká skllla", kÓta 462 m,

22() mm od V s. č. OKOL I Registrac e nového

hradiště

na zllkla-

dě upozornění studujfckh J • .a.ndrla n VI. Š v ábko z Pl znč. NÁLEZ: llradlšt č se nac hllzí v JZ Ustl plochého

temene vrchu , Má ~ .i: ký, protdhlc O\l ,i l ný p\°1 dorys o déke cca 140 a šířc e JO II více metrll. Proti převýšené
mu terénu na SVV je oddČ'leno c c 11 JO m d louhým přímým ~sekavltým příčným valem s vnějším a vntti"ním pl'íkopem. Sev. obvod lze !lpntřovat v tcré• 1111í hran č , navazující kolmo na íortUlkacl, Jtlní obvod Je méně čitel
ný. K osídlen( byly vhodnf 2 plo !liny - vc vý<.:h . části 11redlu /mezlv11lem a skalní kupou/ a v SZ č ásti /sev.
od skalní kupy/ . Ve vkopu I byl mj . na l,.•.-e n zlomekz.ataženémlsky,kterýby mohl odpov{datpozdnídobě hallítauké, Jinak tam, i ve vkopu li, atyphké pravěké zlomky . ULOŽ : .a.ú ČSAV exp . Ptzeii', př.č. P 83/80 .
UT : Z č j. 610/80 Piz. KOMENTÁŘ: llr11d i!Hč 1,ylo geodeti cky z11měřeno.

A. Beneš

ŠTĚDRÁ hrad viz AORE K, o. P~ov, oh, Karlovy Vary

378. ŠTĚKEŇ, okr , Strakonice
1980 - 11/ KULT: 1. Ml11dý paleolit - mezolit, /označ. Jako Štěkeň 1/; 2 . ml. d. římská, 3. stfe•
dověk. LOK: A11i 1SOOm ZSZ od kostela ve Štěkni a 1000m JVJ od kapli č ky v Přešt"ovicfch, nad levým bře•
hem ·řeky Otavy, severně od s11moty U Mostáka, )'PČ. 273. OKOL: Sbfry autor11; sondáln{ výzkum, NÁLEZ:
1. Sběry z{skán11 na ppč . 273 lh{p11ná Industrie; d11l š{ 2 ku!ly byly n11l ezenyv sondě D při výzkumu v hl. !JJ •
4 5cm ; 1 kus nalezl na !ll'V . okr11JI pa rcely a n11 ppč.274/4/11!11 lOOmSVodsamoty/ J. Fr8hlic h, 2. Při sbě
rech nalezeno 19 zlomků nádob, v 11ondě ,a. 2 zlomky, v sondě D 21 zlomků nlldob 11 8 zlomků mazanic e z ml.
d . římské. 3, Tvrziště témH obdélného d oválného půdorysu/60 x40m/ , n11 sev. a vých. straně c hráněné
hlubokým příkopem, na záp, a JU. srllzy k l'cce Otavě. Sonda A /Bx 2m/ v edena v jtlní části, sond11 B /10x
2m/ v záp, části, sond11 C /4 x 1/ v sev. č ásti a sond11 D /7, 5x3 m/ při SV okraji tvrziště . Při sběrech
a v sonddch /v sondě B nebyly vC.bec Udné nálezy, v sondě D zjištěna kam. d e strukce, pod n{ tenká maltová
vrstv1.čk11,

nasedajíc{ na sytě černou hlinitou vrstvu do hl. 40 - 45cm, kde bylo písčité podloH/ získáno

mno htv ( zlomků keramiky z lJ. - 16. století, zl. lelezných předmětů /hřeby, 11koby , podkova/, cihel a kam.
broUS('k. ULOŽ: 1. M Strakonice, zatím bez lnv .č. /2 kusy ze sběru J. Fr!Shllc h11 u dr. Sl . Vencla v AÚ Praha/ 1 2. M Strakonice, lnv . č . A 1025, 1100, 1103, 1107, 1110, 1113, 1119; 3. M Strakonic e, inv . č . A 1023,

1024, 1027, 1099, 1101, 1102, 1104 - 1106 , ll08 - 1109, 1111 - 1112, 1114 - 1118, 1120 - 1122. UT:
K lokalitě : J , Michá le k• J. Fr8hltc-h, Archeol o~lc ké nemovité památkyvokres e Str11konic e, 1979, 54, č . B;
J. Michálek, .a.rc heologtcký výzkum středověkého tvrziště Srdov u Štěkně, okr . Strako nic e, Výbfr 18, 1981,
45 - 46.
b/ lCU L T: Mladý paleolit • mezolit/ označeno Štěkeň ll/ . LO K: Návdf / jeho jižní a JZ svah/,
zvedající se ll!li o 8-lOm nad levý břeh Otavy, asi llOOmvých . odkostelavolx:i, nad č p. 37-39, pp<'. 128/l.
O KOL: Sběry autor11 zprávy. NÁLEZ: Menší lokalita na ploše asi 100x80m, pod loH tvoří pís,' itr eluvium
s oblázky a r ulovými kameny. Sbfry získáno 14ku sůindu strie /nástroje, jádr11, odštěpy /. UL OŽ : M Str11kontce, z atím bez lnv,č. KOMENTÁ~: Na tH.e lokalttě zjlštěnoo!'l (dlenť kultur.v knnv '7 •lr~,. 1. r11 nr ho !llře
dověku.

c / KULT: 1. knovízskll, 2. raný středověk . LOK: Nt! v r š { / jeho jlfoť a Jl 9vt1h / nt1 d 1;dolní
n ivou řeky Otavy, asi 1100m vých . od kol'ltela v obci, na d čp. 37 .. 39, vl ev o od 11 il n1c c z e Št čkn,' <.l o Novýc h

12 1

Kestřan, ppč. 128/1. OKOL: Sběry autora , NÁLEZ1 1, 79 zlomků nddob , 2. 41 zlomků hrnců zdobených

vrypy, neky a vlnicemi, ULOŽ: M Strakonice, lnv.č,1 1- A, 1064, li 11341 2 • A 1065 , UT: Nepubltkovllno, ICOMENT AŘ: Na tHe lokalitě zjiště~ sběry paleolit - mezolit /&těke~ 11/.
1981 - KULT: Mladý paleolit • mezolit, LOK: Štěkeň 1 a 11 , 01COL: PrCizkumy a aběry v r. 1981.
NÁLEZ: Na lokalttllch pokra čov áno ve sběru štípané industrie /lokalita I: 6 kusů, z toho č , 15 na ppč , 274/
4; 60 m SV od samoty U Mostáka; na lokalltě 11 dva kusy Industrie/. U~OŽ I M Strakonice, zatťm bez inv .č.

J.

Michálek

379. ŠT~NOV\CE, okr . Plzeň-jih
1981 - KULT: Slovanská /? /, středověk.• LOK: Ostro!na ve vsi s pozůstatky hradiště a tvrziltě.
OKOL: Povrchový pr!izkum dne 28.11.1981. NÁLEZ: Plocha ostro!ny zastavěná dnes domky obce vykazuje
poz!istatky dvou fortl!ikad. Mohutný val s bermou a příkopem přísluší staršímu / snad slovanskému ? / hradišti, Na konci ostro!ny byla situována středověkii tvrz se dvěma příkopy, je jíl pozOetatky byly silně poškozeny stlivajkí dstavbou. Při pokusech o povrchový sběr nalezeno několťk atypických středověkých stfep(l.
Nelze vyloučit, fe v době existence tv~ze byl jako opevnění předpolí vyuUvd.n l stad{ val. KOM ENT Al I
Štěnovice zřejmě dokládají přednostní volbu staveniště s pozůstatky starších fortlflkad při zakld.dd.n{ stře
dověké tvrze.

T. Durdík

380. ŠT~PÁNOV, o, Lukov, okr. Teplice
1981 - 1CULT: Knovízská a štťtarskd., LOK: HradlštěŠtěpánovskd.hora, sev, od obce, nad pravobřelím Lukovského potoka. OKOL: Prbkum dne 15,4 , 1981, za Účelem důkladné rekognoskace terénu pro
pld.nované zaměfení, NÁLEZ: Opt!Vtlění tvoří dva pásy fortlflkad, Vnější představuje příkop a za ním pro•
bíhajkí kamenitý val vysoký 1, 5 - 2 m, Příkop Je uvnitř členěn na Jeho průběh kolmými kamenitými příčka
mi, vzdálenými od sebe asi 15m, Val se esav1.tě lom{, jeho délka činí cca 400m. Vnitřní opevnění, vzdále•
d asi 220m záp. od vnějšího Je tvořeno systémemval-pfíkop-val, Pfíkopjehlubokýd lm, široký 3 - Sm,
členěný kamenitými příčkami, Valy skládány z kamenů, vysoké 1,5 - 2m, v základně široké 4 - 6m. Vnější
z dvojice val!t, je! protíná ostro!nu hradiska ve směru S Z - JV Je dlouhý asi 1S0m. Vnitřní val probíhá p&•
ralelně s ním /asi 10m vzdálen/, pokračuje však dále k SZ, kde lemuje hranu plošiny hradiště, tak!e Jeho
délka činí asl 2SOm. V místě ukončení vnějšího z valCi je vnitfní přerušen tak, f.e celek budí dojem kleštovlté brány. Celková plocha opevněného areálu činí asi 12ha, z toho vnitřní areál /za dn1hým pásem ope!Vnění/ má 5 - 6 ha . Přímo na povrchu a ve vývratech nalézány střepy, drtidla a ve dvou místech i blíže neurčená struska, ULOŽ: A~ ČSAV exp. Most, bez přír,č. UT: Hlášení čj , 222/81 Mo!lt,

Z. Smrž

ŠUMBURK hrad viz ŠUMNÁ, o, 1Clášterec nad Ohří, okr, Chomutov

381. ŠUMNÁ hrad ŠUMBURK, o, Klášterec nad Ohří, okr, Chomutov
1980. KULT: Středověk. LOK: Hradní zříceniny. 01COL: Ojedinělý ndlez, !!bc'ir K, Meloun. NÁLEZ: Fragment čelní stěny režného komorového kachle. ULOŽ: OM Chomutov, přír, č. 13/80,
E. Černá
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382, TASNOVICE, o, Štítary, okr, Domažlice
1980. KULT: Středověk . LOK: Tvrziště ve vsi v blízkosti hospodtii'ského dvora. OKOL I Revtze
stavu narušované lokallty na základě u.pozornění z. Prochtlzky dne 14.10.1980. NÁLEZ: Při rozštfovtln{
ctrora v blízkosti tvrziště bylo toto silně poškozeno. Zbytek vnitřního p říkopu tvrze byl čtlstečně vypuštěn,
proator nezachované čtistl opevněn{ byl zplanýrovtln a zhruba v prostoru vnitřního pf-Otopu a snad i č ástt
ohraf.en{ vlaatnť tvrze byl vyhlouben a vybetonován mohutný septik. Při těc hto Úpravtich získaný materllll
a další odpad je navršen v někollka hromadllch při ukončen{ zachované čtlsti vnitřního přOtopu, do něho! jll
čllatečně spadli, Dle sdělen{ Z. Prochllzky je zde počítllno se zolanvrav,foím těchto navlllek do příkopu, Přu
tole Tasnovická tvrz reprezentuje nejkvalitnější objekt svého druhu, není doposud zanesena v seznamu pamAtek. Ve středu vlast,ího tvrziště se zachovalo přízemí dvouprostorové budovy, dvojité vnější opevněn{
si zčásti dosud zachovalo vodní příkopy, UT: Z čJ, 6716/80, 6004/80, 7117 /80: Z, Proc:Mzka I Tvrz v Tunovickh, zllchr, akce 1976-8, Domažlice 1982. lCOMENTAi: Všechny snahy o pamtltkovou ochranu lokality a jej{ zapslln{ do stlltního seznamu pamlltek byly prozatím, bohufel, neÚspěšné ,

T. Durdík

383. TEMELt'N, okr, České Budějovice
1981- a / lCULT: Pravěk, bez bližšího určen{, L01C1 JZ od rybníčku Zelený, ZM 22-441, Purkarec, 29mm od Z, 9mm od S s.č, OJCOL: Průzkum stavebního areálu JETE 2.4.1981. NÁLEZ: KeramtcU
zlomky , ULOŽ: A'Ó ČSAV exp, Plze;_, č,pf. P 25/81. UT: HlOení čj. 251/81 Plz.e;_ ,
b/ KULT: Xnov{ukll. LOK: Zllp, od silnice do Malešic a záp, od kÓty 464, ZM 22-441 Purka rec, 27-37mm od Z, 20-25mm od S s ,č. OKOL: Průzkum stavebního areálu JETE 2 , 4, 1981. NÁLEZ I Xe•
ramické zlomky, ULOŽ: A'Ó ČSAV exp, Plze;_, č,př. P 26/81. UT: HlOenť čj. 251/81 Plzeň,
c/ KULT: Starý paleolit, středověk, LOT(: Trat "Loužky" /těl "U tH jabloní " /, ZM 22„
441 Purkarec, 95mm od Z, 8mm od S s,č, OKOL: Pr6zkum stavebního areálu JETE 15.4. 1981. NALBZ1
JCamennll tnduatrte, keramickl zlomky, ULOŽ: AÚ ČSAVexp, Plzeň, č,pf. P 38/81. UT: HlOení čj. 251/
81 Plzeň.
d/ KULT: Středověk, LOK: Trat"Loužky", ZM22-441 Purkarec , 96mm od Z , 15mm od S
s,č, OlCOL: Průzkum stavebního areálu JETE 15,4,1981. NÁLEZ: Keramické zlomky, ULOŽ: AŮ ČSAV
exp.'Pfzeň, č,př. P 37/81. UT: Hlllšen{ čj, 251/81 Plzeň.
e / XULT: Pravěk, středověk, LOK: Nad levým břehem Palečkova potoka, SZZ od mohylo•
vého pohřebiště v lese Hroby, ZM 22-423 Týn n . Vlt. , 120 mm od Z, 10 mm od J s. č. OICOL: Průzkum s ta•
vebního ardlu JETE 15 , 4,1981. NÁLEZ: Xeramické zlomky . ULOŽ: AÓČSAVexp, Plzeň, č,př. P 40/81.
UT: Hltlšení čj. 251/81 Plzeň.
A. Beneš • P . Braun • P .

Břicháček

384, TEMELl'NEC, o, Temelín, okr, Česk~ Budějovice
1981 • a/ 1CULT1 Laténskll, LOK: "Za hlljky" , ukÓty461, ZM22-441 Purkarec, 44mmod Z, 40mm
oc1 S s,č , pole sev, ód lesíka, OKOL1 PrůzkumstavebníhoareáluJETE 2.4.1981. NALE Z: Keramické zlom•
ky, ULOŽ: A'Ó ČSAV exp.' Plze~, č , př. P 28/81. UT: Hlllšení čj . 252/81 Plzeň .
b/ KULT, Neurčeno, LOK: Pole při Úzké sev , hraně l esa "Htljky" a vých, odtud . OKOL:
Prllzkum stavebního aretlu JE'I'E 2,4,1981. NÁLEZ:2-5rozoranýc hmohy l. LIT: Hlášen{čj. 252/81 Plzeň ,
c/ KULT, Pravěk, LOX: "?a htljky", vých , od lesíka a kJty 461, ZM 22-441 Purkarec,
48-58mm od Z, 42mm od S s,č, OXOL: Průzkum stavebního aretllu JETE 2.4.1981. NALE Z : Keramické
12J

cc a S00m dlouhém pásu a hliněné z!lvaU - sběr na rozorané mohyle, ULOŽ1 AÚ ČSAV exp. Plč. pi' , P 27/81. LlT1 HlOenf čj. 252/81 Plzen'.

zlomky

zen',

v

A, Beneš - P , Braun• P.

Bflchdček

d/ KULT: Mohylovi! stř, d, bronz . , halštatskdmohylovd. LOK: Les Hdjek, ZM22-441 Purkarec, 87-9lmm od V, 41-43mm od S 11,č. OlCOL: Průzkum a registr ace mohylového pohřebiště v aredlu
11tavenlště JETE 2,4,, ukhranný výzkum 13, 7. - 14 . 10.1981. NÁLEZ : 7 mohylovitých ÚtvarCi o průměru
8 - 19 m a pi'evýšení do lm , Rozprac:ovdny byly na sebe nava zující mohyly č, 1 a 2 o průměru 11 a 19 m a pfevýšen{ 80 a 100 c m s neobvyklou konstrukd /kamenité Jildro obehnané hliněným ndspem, čdstečni! překrytým
velkými kameny ; na hlin,ný násep nasedalo kameni té~patímohyly/, ZachycenyzadmdrobM keramické ah•
lezné nál ezy hsllltatské mohylové s v Jednom pi'lpadě čist amforky mohylové kultury střední doby bronzové,
ULOŽ 1 AÚ ČSAV exp, Plze.;', č , př. P 106 a 107/81. LIT: Hlilšení čj. 252, 509, 627,763, 825 a 933/81
Pi ze.;', KOM ENT ÁŘ : Výzkum pokračoval v r . 1982 .
A. Be ne š - P, Braun

385, TE PLICE NAD METUJ(hrad SKÁLY, okr, Náchod
1980 - ICULT : Středověk, L01C1 Zříceniny hradu Skllly, OKOL1 Povrchový průzkum dne 27,čer•
vna 1980, NÁLEZ: Výrazný skalní hrad vznikl asi ve 2. pol. 14, století, ve 2, polovině 16, století zanikl.
Dosud se z něj zachovalo několik světniček vytesaných ve skále, Jeden sklep sklenutý hrotitou valenou klenbou a několik dalšk h fragment6 zdiva. Prostory zděné a vysekaM ve sk1Ue pCrvodně tvořily jeden komplex,
snad vycházej{d z blokových dispozic /? /, ka!dopádněvšak odpov{dajťd tendenci 14. století o srCl.stán{ Jed•
notllvých hradních obJektCI.. Povrchovým průzkumem byly dskány drobné zlomky keramiky 15 , století. ULOŽ,
AÚ ČSAV, LlT: A, Sedláček: Hra·dy, d.mky a tvrze 5, Praha 1933, str, 67 - 73,

T. Durdík
1981 - lCULT: Středověk, LOlC: Hrad Skály, vých. svah hradního návrlf. OJCOL: Sběr, NÁLEZ i
·

Střepy. ULOŽ: M Hradec lCrálové, př, č , 32/82,

J,

Sigl - Vl, Wolf

366, TEPLICE NAD METUJ(hrad STŘEMEN, okr, Náchod
1980 • lCU L TI Středověk, LOX: Zbytky hradu Střemene . OKOL: Povrchový prťlzkum dne 27, čer 
vna 1980 , NÁLEZ: Skalní hrad extr~mní podoby má zc ela nejasné dějiny; Jeho základem bylydvěvyaoké pí•kovcové skalní vUe, v mezeře mezi nimif byly zřízeny zřejmě dřevěné podlahy a provozní prostory hradu,
U paty obou skallsek stála roubeni stavba, Povrchovým prťlzkumem bylo získáno několik střepCl 15, století.
Vzhledem ke své extrémní podobě a špatné dostupnosti mohl hrad tUko plnit funkc i běfo~ho feudálního sídla
a Je ho proto nutno povalovat spíše za objekt s funkdčistěvojenskouastráfní, snadvsouvlslostl s Adršpa •

c hem, ULOŽ: A1' ČSAV , UT: A. Sedláček: Hrady, zámky a tvrze 5 , Pra ha 1933, str. 169 • 174.
T. Durdík

387 . TěŠKOV hrad RADEČ, okr . Rokycany
1980 - KULT: Středověk, LOK: Zbytky hradu na vrc holu hory Radeč, OKOL: Revize za měřE.'n í
V. Švábka a J, Andrleho, zbHný povrc hový průzkum 20 ,3, 1980, NÁL EZ: Dlspo7.ic e hradu byla determinovll na ~lenitým skalním vrcholem. Čelo opev;oval příkop, forUlika·c e za ním max lmálněvyulívala rozeklané s klll n{ žebro . Za stťsněným dvorkem se na ská~e nac házely stavby, z nic hf se do s ud doc hovaly pouze stopy mslty s smorfn{ fragment zdiva. Existence předhradí není zcela Jasná, A. Sedlli če k ztotožnil tuto lokalitu s hr11dem, známým z historických pramenů pod ná zvem Mittervald , Pokud je tato hypotéza oprávněná, v znik l hrsd
nejs p{líe ve 14, s tol etí a ji! k jeho konci zanikl. UT: A, Sedlilček: Hrady, zil mky a tvr,:e 6, Praha 1934 ,
124

261 - 262.
T, Durdík

J88. TET(N, okr. Beroun
1980 • KULT : Lineární, Únětická, středověk. LOK I Jetkyně č. 1311 BUtlu ZM 12-413 Králúv DvClr
U.O mm od V a 53mm od S 1 .č . OXOL I Ptl speleologickém prOzkumu nalezeny zlomky keramiky . NÁLEZ:

V zásy pu v s tupní prostory jeskyně byly tialezeny zlomky keramiky Úneárn{, Únětické a středověké • l3. 11to•
let(. Archeolog ický materiál byl v této jeskyni nalezen jU. při s peleologickém prOzkumu v r, 1974 /vi z archiv
AÚ čj. 8893/74/ , ULOŽ: OM Beroun, přír,č , 1'.4/80 . XOME NT Á~ : UloženínálezOvjeskynlJe patrně druhotné , zřejmě se jedná o pozústatky sídliště pod skalním převis e m před jeskyní.
V , Matoušek

389, TISOVÁ, okr , "Ústí nad Orlicí
1980- 1981- KULT: Středověk, LOK: Staré Mýto, OXOLt Systematlckývýzkum, NÁLEZ 1 V 7,
a 8 . výzkumové sezóně prozkoumáno 2 lOOm2 , V tomto obdob( bylo zkoumáno c elkem 35 1ídlU tnkh objektO
a z toho 6 zemnic, které by ly uspořádány podél komunikace , V objektech nalezeno větlí mnohtv( keramiky,
!elezných pfedmětCl, bronzů, !elezné strusky, mazanice atd. /pol. 13, • zač, 14, atol./, ULOŽ I M Hra•
dec Králové , UT: J. Sigl, Výzkum Starého Mýta v roce 1980, Zpravodaj l<MVČ, Vlll/120 - 125; týl, Zakonč en{ výzkumu Starého Mýta v r, 1981, Zpravodaj XMVČ lX/1, 33 • 40,

J, Sigl
390 , TOP~LEC, o. Čílová, okr, Písek

.

1980 - KULT: Xnovízská, středověk, LOX: TratArenda, ZM 22-411 Písek, 48-52mm od Va 107llOmm od S s , č. OKOL: Sondá! na soustavně rozorávanémknov{zskémpohfebUti4, • 25,8.1980 . NÁLB Zt
2 částečně naorané popelnicové hroby, v jednom z nich kromě keramiky zachycen komolý Jehlánek z ara!ltu ,
Několik menších jam a kůlových Jamek ve své většině zfeJmě souvis{ se sthdověkým osídlením uho lokality, ULOŽ : AÚ ČSAV exp, Plzeň, č. pf. P 109-110/80 , LlT1 HIOen{ čj , 484/80 Plzeň, B ZO 1976-77 . XOMENT A~: Výzkum navazoval na záchranné akce z let 1975-1978; celkový počet hrobů vykopaných na této
lokalitě dosáhl čís la 37,
P . Braun -

391. TOPOL , o ,

Kočí

J. Fr<Shllc h

- T opol, okr, Chrudim

1981 - l<U L T : Lengyelská, slezskoplatěnická. LOX: Hradiště, ostrofoa "Na hradě", parc . č. 211/
2, 211/7, 211/6, Ol<OL : Pokračován{ systematického výzkumu, NÁLEZ: Dokončena sonda 8/81 na sev. okraji plochy zkoumané v r . 1979. Sonda 9/81 polo!ena v thné blťzkostl valu, kde zjištěna vrstva l engye lská
a destrukční vrstvy s le zs koplatěn lc ké, Většina objektO. zkoumaných v této částl náležela slezskopl at ě n tc ké
mu osídlení. Sonda 9A byla výc h , pokračováním sondy 9, Nalezeno vnltřn ť ukon č l'fll valu , zpevn ěné d řevě 
nými trámy, V této části opět nalezeny nádoby, zasypané do červena vypálenou vrs tvou, před s tavuj k r vět !linou zásobnicovité tvary. Mezi nádobami byla hromádka záměrně otlučených kamen ů. ULOŽ: M Hrade ,· Králové, UT: V.Vokolek, Výzkum slez skoplatěnlckéhoh~adUtěvTopoluv r oce 1981 , Zpravodaj K MV Č IX/1,
24- 29,
V . Vokol e k

12'.j

J92. T~u ·1 NuV, okr. Trutnov
1900- 19~ 1 - KULT: Sth•dovl'k. U.)K: SV .",ís t ffll'!ltského 11re..ilu. OKOL:

Předstihový

výzkum na

s t11vcn1~ti o r)lt11111.A.'11í budovy OV KSČ. NÁLEZ: V prostoru st11ve111!1ti! J>olofeno 9 sond. V jedné z nich
zJl!ltčny

zn klad_v s11kr1ilní !'l tavl,y , kterou 111i.ii,•n1<' datovat do počdtku 16. stol. Sakrální stavba zanikla na rozhrttnl 18 . - 19. !11o l . V !IOllllód1 I, li II VI t. Jl !- li•11y ko!lt rov.! hroby středověkého, ale hlavně novověkého pCivo<lu. V d11 l šíc h !IOndá.-11 oJkryty s{dli iHnl ohjáty, prcdev~{m sklepní prostory. V objektech nalezen četný
kerami c ký materiál. Nejstar !\{ ntllezy lz<' ,lntovat na roz.hran{ lJ, • 14. stol,, ULOŽ: M Hradec Krillové,
LlT: J, Sigl - VI, Wolf, ťřed!llihový arc h,•oh))lkký výzkum na !'ltavenlšll administrativní budovy OV KSČ
v Trutnově, Zpravodaj KMVČ Vlll/133-49,61111,.; J, S1~l - Vl , Wolf, Pokračován{ archeologického výzkumu v Trutnove:\, Zpravodaj KMVČ IX/1, 'il - l,t.

J.

Sigl • VI. Wolí

393. TŘ EBEL hrad, o. Čl'rno ilin, okr, T11.: hov
1980 - KUL T: St fo<lovčk. LOK 1 7.hytky hradu Třebele . OKOL: Povrchový prCizkum dne 26 . 9 . 1900,
NÁ LE /. : li rad Třebel V7. 111k I snad ji! v l. poluvlnč 13. století a zničen byl roku 1648, Celli dispozice Je dvoJ•
předhradí

dHná. Na

bylo v dobc:I

ndvštčvy

vyhloubenn 1.ókladovli Jdmn pro stavbu chaty, bez patrM archeolodům,

1Cromi toho J~ pa.tmo

přesného zamHenť,

kte"' doposud nebylo

gie k~ situac e, V prostoru jd<lra dnes stoj{ ro1.Slihld barokní sýpka a jeden obytný
nlkolik

původních

provedeno,

určit.

zdí a

zřc.-j mě

LlT : A,

i

sklepů. Dispozi č ní

SedU če k:

Hrady, zdmky

typnelzebez
II

tvrze lJ, Praha 1905, lJl - 134,
T, Durdík

394. TŘ(SKOLUPY, o, Vý!lkov, okr. Louny
1981 - KULT: "Ónčtlckd . LOX: JV od Moravbsi, sev, od polohy "V gruntě", OKOL: Zdchranný
výzkum na ploše budoucího !ltru!lkovUtč elektr.trny Počerady. NÁLEZ: Zachyceno a prozkoumlino 113 objektů,

z toho 11

hrobů,

z nichž 1 hrob obsahoval 3

pohř'by,

HrobyorientoványS-J, Ostatní objekty

měly

typic-

ky s(<leln{ c harakter, nechyběly anl z1hobn{ jlimy. Zachycen rovnu značný počet kOlových Jamek, ULOŽ:

AÓ ČS AV exp. Most, zatím bez č.pf. LlT: HltUen( čj. 709/81 Most,

1, Rada

395 , TŘ(SOV, o, Holubov, okr, Český Krumlov
1981 -

a/

XU L T: Pozdně laténská . LOK: Oppidum, OXOL: Systematický výzkum Ndrodnťho mu-

zea v Praze /oddělen{ prehistorie a protohlstorlevrámciSPZV č. Vl11-7-8/0l. NÁLEZ: V létech 1981-82

/-N r. 1980 nebyl v

důsledku

dlouhodobé zahraniční cesty výzkum v Tř'ťsově kondn/ byla prozkoumdna vysokd
vnitřní člistť oppida a to na JeJívých. straně , Cílem výzkumu bylo zjistit Účeťevent.
vznik meze, oddělující vnltfn{ plochu hradiště od sev. akropole, V zdkladechmeze, kterd se skládala z vitškh kamen6 uvnitř a drobnějších valounů ve svrchní vrstvě /zřejmě odstraněných z poH/, !lt> skutečně name z mezi sev. akropolC

II

c hdzí stopy !kované zdi, avšak bez výklenkO po svislých k61ech, Jak Je zn.trne z vnčJšť strnny vnitřní zdi
hradby oppida, Přesto se domn{vlim, fezedmůfepatřlt dobt!os{dleníoppida, nebotmezl zJklad <'m zdi a skalnatým podlofím není žddná /humusovitd/ vrstva, kterd by svědčila o delším časovém Intervalu mezi osídlením oppida
jekt, který

II

event.

po z d čjlHm

př e dběfoč

vznikem ?.dl. Na

vnitřní

st ranč tj, v areálu sev. akropole přiléhal ke zdi ob-

interpretuji jako dílnu kovolitce drobných bronzovýc h

předmětO;

Jednak podle nálezů

velké ho množství Úlomků forem na odlévdn{ pfczek a kroužků /pokud lze typy předmětů ze z lomků for.-m urč it
přesnč/

také podle množství malých kapek bronzoviny - kromč obvyklýc h nálezů tj . tuhové, jemn~1 a malo vané keramiky , že l. nástrojů, spon, skleněnýc h korll.lků a 1.lomků náramků. Výzkumem vysoké mez<' 1111 !l<'V .
11

akropoli jsou zatím vla!'ltní trrénn{ práce v

Tří sovč pře ru še ny,

pokud nebude nutné

při

:t.prncování mtth•ri.ílu

nčkteré ~<laj<' doplnit, event, korigovat, ULOŽ: NM v Pra ze , oddčl. pre historie.' a protohistori <' ,

J.
126

Břl•r';'

b/ KULT: Por.d, halštaukel, por.d, d. laténsU . LOK1 ZM 32-223 ltamenn.t 'Ójud, 177mm
od J, 23mm od Z s.č. OKOL: Sbi!r po orbě. NÁLEZ: Střepy. ULOŽ: A'Ó ČSAV.
P.

Bi'tchllček

396, TUN~CHODY, okr. Chrudim
1980-1981 • KULT1 Lu!tduL LOK1 Nal. 9, parc , č. 749/15 - 22, OKOL1 SWry 1980. 81. NÁLEZ: Střepy, ULOŽ: M Hradec Krellové, pi'.č. 81/81.
V. Vokolek

397. TYMÁKOV, okr, Plr.eň-Jib
1980;. KULT: Por.dní stl'edovlk, LOJC: Zahrada paní Čechurové, čp. 48. OKOL1 Sblr1 pfl kul•
tivacl, předala majitelka prosthdnlctvím pracovníka exp, Vl. Nového . NÁLEZ I Keramika, ULOŽ1 AO ČSAV
exp, Plzeň, pi',č. P 44/80, LIT1 Z čj. 625/80 Plzeň .
A. Bend

398, TfN NAD VLTAVOU, okr, Č, Budljovtce
1980 - KULT: JCnoviuktl, stfedovlk, LOJC: ZM22-4231'ýnn, Vl., 123mm od J, 208mm od V s,č,
OICOL: Stavba silničního průtahu mlstem . NÁLEZt Porušen& kult . vr,tva, /sti'edOYllť 13, stol,/. ULOŽt
A'Ó ČSAV prac. Vlkov p. Oškobrhem, ·
P.

Břic hllč ek

1981 • a/ ICU L T: Pozdní doba ha.Utatsktl, LOJC I Ptvovarslul ul. 5751 ZM 22-423 Ttn n. Vlt, , 194 IIU1l
od V, 143mm od J • .č. OJCOL 1 27, 7, 1981 ohlllsil referentu vlastník rodtn~ho domku Mtr , Meuranlllez ke•
ramiky při kop6.ní vodovodu. Vzhledem k ddtivémŮ počasí výkop zasypal a bylo nutno se omutt pouze na re•
glstract, NÁLEZ: Lokalita v nadm. výšce cca J90mlefínaSVokraJ1mhtavmírnlsvahoripolozesJZsklonem. Profil výkopu tvořila podle nlllezce 1. vrstva ornice /'J0-40cm/, 2. štlrkopbkovtl spodina, V cWlce
cca lm zasahovala od hl. 70 do 130cm vrstva uhlíkdatmavšťvýplň s keramikou. Podle tlchto ;dajl1 a ooclle
charakteru nlllez\1 se jednel pravdlpodobnl spíše o kulturní jilmu nef o objekt jiného charakteru. ULO Ža AO
ČSAV exp, Plzeň, př,č. P 62/81. LIT: Z čj. 558/81 Plzeň .
b/ ICULT1 Stfedovlk. LOK: Areál stavby čp, lvTyrlovlullct - výc h, strana /pr oti čp.
290/8/, OKOL I Při výstavbl domu pečovatelské slu,lby byla narušena ati'edovlkll situac e, Exp . Pluň pro•
vedla d c hrannou akci ve dnech 14, - 15.4.1981. NÁLEZ: Pod cca 65 c m nadloU s e tlfhla kul~r n{ vrstv11
o mocnosti 30cm, Z ní se do štlrkopťskového podloU zahlubovala Jelma /prwněr 80, vla• tni hloubka 65csaf
se stlna.mi vypellenými do č ervena. Šedohnědll výplň obsahovala, kromě keramiky , zvířecí kos ti, strusku
a při dně uhlíky. Objekt lze rimcovl datovat do 13, stol,, Souvis{ r.řejmě s 2 , fllz { výv oje mhta - je situovllna severně od dnešního nlim, Míru. ULOŽ: A'Ó ČSAVexp. Plzeň, př.č. P 35 /81-1 al -3. LIT : Z čj, 283/
81 Plze~. KOMENTÁŘ: Severnl odtud jsme z tHe ulic e získali při stavbě kana !i u čn ího abl rače r . 1977
sblr z vrstvy- pi'.č. P 21/77 ,
c/ KULT: Středověk. LOK: Čtvrt "Peklo", Jirliskovaul. 55, dwnp . Soukupa, OKOL : S bi!r
G. Mťkov~ a St. Pavlue z Týna nad Vlt . , předaný prostřednic tvím Městské ho mu zea 15.4 .198 1. NÁLEZ ,

Keramika. ULOŽ : A'Ó ČSAV exp . Plzeň, př, č . P 36/81. LIT: Z č j. 999/8 1 Pl zeň.
A, Bene11

TfŘOV hrad v i z KARLOVA VES, okr, Rakovník
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399, ÓBOC(hrad BORŠENGRYN, o. Dolní Žandov, okr. Cheb
1980 - KULT : Středověk, LOK: Zbytky hradu Bor šengrynu. OKOL: Revlze zaměřen( V. Švábka,
zběžný pov rc hový pr ůzkum 26.9 . 1980 . NÁLEZ: Hrad zalofenýve druhé polovlně 14. století, patrně na místě

starší tvrze, zanlkl roku 1452. Ostrolnli dispozice je tvořena velml rozměrným předhradím a nevelkým
Jádrem. Čelo hradu má mohutnou valovou fortl!ikacl s příkopem , Za ní nlisledovala hradebn(ullčka a souvlslli fro nta zanlklýc h, v relléfních rellktech dobře zřetelnýc h objektCi. Pozůstatky dalších staveb jsou pa trny l na ostatní ploše, poškozené přl výstavbě někollkachat. Mohutným, ve sklile vysekaným šíjovým pří
kopem jádra, proc hází dnes sllnlce. Jeho vnltřn{ plocha byla rovně! poškozena přl výstavbě chaty, Nad zem( je patrna č elní část mohutné stavby s armovanýml nliro!ími. A , Sedlliček přl nlc h na zlikladě necltovaného vyobrazen{ z roku 1683 uvádí okrouhlé věže, V terénu Jsou dnes patrny pouze drobné jámy . LlT: A.
Sedlá ček:

Hrady , zámky a tvrze 13, Praha 1905, 64 - 65.
T. Durdík

400. ÓHLEJOV, okr. Jlčín
1981- KULT: Středověk, LOK: Hrlidek, polohaŠluspárk,parc,č,323,324,325/1.0KOL:Sběr .
NÁLEZ: Střep /13.stol./. ULOŽ: M Hradec Krillové, př.č. 55/82,

J. Stgl

- Vl, Wolf

401. ŮHOŠŤANY, okr, Chomutov
1980 - KULT : Středobronzová mohylová, mohylovo- knovízská, knovízská, šdtarsk6., hal štat

/7 /,

laténsk6., mladohradlštní, středověk, LOK: Vrch Óhošt'"', mezl obceml Kadaňskli Jeseň, Úhošt'"'any, Brodc e,
Zlisada, Pokutlce, OKOL: Pokračovliní výzkumu z roku 1979, NÁLEZ: Výšinné sídliště kultur: mohylové,
mohylovo - knovízské, knovízské, štítarské, halštatské /? /, laténské /L T C - Dl/; mladohradlštn( a stře
dověké osídlen( /vesnice/, V sondě 1,_pololené v dominantní poloze ardlu Úhoště /Je! mli rozlohu cca
80 ha/, zachycena vertlklilní stratigrafle, poč{naJk í s{d ištn{ vrstvou s objekty mohylovo.- knovízského ob,
dobí s 6 6.znakem kamenitého valu či ohrazenípřeiifnmtskou'sídlištní vrstvu /X 111 - lV/ tuto situaci pře
krývající, rozslihlou kameni to hlinitou vyr~ávku dávajíc{ celému pahorku jeho dnešní tvar pravidelné čtver

-

cové plošiny al po mladohradištn{ čl středověkou zeJ, lemující celou plošinu, ~ a pracovní hypotézu po,
vdujl datovlin{ kamenité naváfky a upravy
pahorku v dnešní podobě do laténu nebo mlad!í doby hradi 4!,!11
/v ní střepy kultur středobronzové mohylové, knovťzsk~, štítarské, halštatské a laténské/. ULOŽ: AU ČS AV
exp, Most, č. přír, 74/80 - 105/80, UT: NZ čj . 613/82 Most. KOMENTÁŘ: Výzkumveden v rlimci s tudia
knovízského osídlen{ Kadaňské kotliny ,
Z. Smrf

402 , ÓHŘETlC E, okr , Chrudim
1980 - KULT: Pozdní doba halštatskli. LOK: Nal. 6, parc,č, 295/8. OKOL: Zác hranná akce.
NÁLEZ: V průkopu vodovodu 3 objekty se střepy, mazanicí a zv{ř, kostmi. ULOŽ: M Hrad ec Krá lové , př.
č. 74 - 76/81.

V. Vokolek
1981 - KULT : Doba římská 7, pozdní doba hradištní. LOK: Nal. 5, parc, č , 305/2, nal . Sa, pan: .
č . 305/47, OKOL: Sběr, NÁLEZ : Atypické střepy, ULOŽ: M Hradec Králové, př. č . 200, 20 1/81.

V, Vokolek
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403. ŮJEZD, okr. Strakonice
1980 - KUL T: Doba bronzov~. LOK1 SV .vah pole vtch. od obce , asi J()m dpadně od JZ konce
lesa Černohlij, ppč. 449/1. OKOL 1 Sběr 17 .5. 1980, NÁLBZ114zlomk6nlidob . ULOŽ1 M Strakonice, inv .
č . A 1035, UT : Nepublikovlino,

J, Mich,lek

404, UZENICE, ok r , Strakonice
1981 - KULT: Středověk, LOK: 440m SZ od kapličky v obci a l2S0mvých, od zfkeniny hrlidku
Kftkava /k .Ú. Čern{vsko/, v severní č1bti remízku, OJCOL I Povrc hový pr6zkum afotodokumentace 26. bfu.na 1981 na dkladě hllišen{ dr , Sl. Vencla z A1' Praha . NÁLEZ t V okolí pfírodn{ akalky zjištěna dětmi roz ru šenli kulturní vrs tva s mnofstvím ker amiky /zlomky n,dob, kac hlfl a technickl keramiky/, datovatelM
do 14. - 15, stoled, ULOŽ : M Strakonice /výběr n,lezfl/. UT t J, Michlllek • J. F r3hlich, Uzenlce, Nlilez
stfedov~U keramiky , Výběr 18, 1981, 139 , JCOMENTAI: PodlepfedbHMhourčeníeemfl!e Jednatioodpadovou vrstvu výrobního objektu a není v yloučena i aouvieloet s nedalekým hr,dkem Kfikavou,

.J. MicMlek

-

J,

Fr3hlic h

405. UZENIČKY, o , Uzenice, okr, Strakonic e
1980 - KULT: B1 Ue nedatovanl rýloviltě zlata. LOK : V leae na "rav,m bfehu potoka pod hr,d
rybníka Žebr,k, ppč. 560 • 562 . OKOLt Povrchový pr6zkum autora 11 . 4.1980 . NALEZt Rý!ovnlcki atafiny. KOMENTÁI: Sejpy na protějším, levlm, břehu potoka real•troviiny v r . 1978 /viz BZO 1978/.
J. Fr3hllch

406 . V ACOVlC E I o. Nahofany , okr. Strakonice
1981 - KULT : SlovansU - stfedovfk, OXOLt Nalezenokolemroku 1960 pfi melioradc h, NÁLEZ:
Žernov · běhoun s vybrli~{m pro papfici . Prflmfr 46cm, výlka 12cm, prflměr atfedovlho otvoru 5,5 cm.
ULOŽ t Pamětní síit MNV Čestice, neevidov,no, XOMBNTAI: Spolu• blbounem nalezen další !ernov, patrně leUk, který pohozen.

J. Fr3hl lch

407. VADKOVICE, o. Chbany, okr, Chomutov
1981 - KULT: Neolit , ř{mskii a blť!eneurčený pravěk, LOK: Ji!ní břeh Nechranické n6.drle, ZM
12-11 Žatec 98mm od V a 80mm od S s.č. OlCOL: Povrc hový sběr}. T3r3ka . NÁLEZ: Če~ zlomky keramiky lindrnf a římské a atypické pravěké bez bliU{ho kulturního určen{. ULOŽ: OM Chomutov, pl'(r, č.
6/81 .
E, Černli

408 , VEJVANOV I okr . Rokyc any
1980 - KULT: Středověk, LOK: Nedostavěný hrad na kÓtě 564, Babskli s ká ln. OKOL: l'ovťc hov ý
prťlzkum . NÁL EZ: Na t emeni skalního bloku mírd sva!itli plošina , oddělená čli steč n ě od !lcvc r ní ho ~bočí
ve sklile tesaným příkopem a valE!m navršeným na vnější straně. Ostatní Úboč{ strmli a nepi'útupnn. V 1. hl(' dem k c harakteru lokality a stavu Její fortifikace lze povalovat objekt za ned os tav ěný hrad. Da1 ov1h· í m11teriál c hybí. Nález učiněn v oblast'!, do které bývá s ituováno blíže nespecifikované sídlo zvané Bcc hlov . li l. OŽ:
Zam ěřen{ objektu u autora.
Vl. Švábek
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I

I
I
I
409, VELEBUDlCE, okr. Most

I

1980-1981 - a/ KULT : Mohylová <loby bronzové a k . doby římské, LOX: Jádro bývalé vsi, OICOL:
Při výstavbě průmyslového areálu města Mo!ltu. Záchrannývýzkum25,3, do 12.4.1981. NÁLEZ1 Sídliště,
prozkoumány zbytky 10 objektů /kůlový objekt 4 patří k. mohylové/, které byl.v zac h.v cenvve stědchvýko
pů, Mezl objekty byly zbytky dvou zahloubenýc h c hat /polozemnic e/, Chata 1/81 se zachovala z. poloviny
a měla v rozích a uprosti'ed kůly v kratší západnl stěně, ULOŽ: AŮ ČSAV exp. Most, nezpracováno, bez
č , pi'. UT: Hlášení čj, 225/81. KOMENTÁŘ: Středověké objekty na tHe lokalitě zkoumal J ." Klápště· ,

I
I

I
I

D, Koutecký

I
I
I

b/ KULT: Mlado-pozdn~ h1·adl štnl . LOK: Jádro vsi, OKOL 1 Záchranný výzkum, NA.
LEZ: Pfl průzkumu výkopů pro lnfenýrské sít~ v areiilu někdej~ích Velebudlc bylo 1. 10, 1980 z.jUtt!no ně
kolik objektů a Úseků kulturních vrstev, přhlušejkích mladohradlštn{mu a pozdně hradištnímu období. Ná„
vazný záchranný výzkum zachytil příkop, ohrduj{d areál o ploše asi 60x 70cm , Příkop byl vyhlouben nejdříve v pokročilé fázi mladší doby hradištní, zanikl v pr6běhu pozdní doby hradištní. Dále se podařilo prozkoumat někollk Úeeků raně středovi!kých arc heologickýc h situací uvnitř a ojediněle I vně ohra!eného areálu. ULOŽ1 A\1 ČSAV exp, Most, č.př, 106/tlO, UT: Hlášení čj, 120/81, 729/81 Most.

I

I

J, Kláplti!

I

I

410, VELEMYŠLEVES, okr, Louny
1980 • KULT: JCnovíuká , LOK: Pískovna u vesnice . OKOL I Ka!doroční pravidelná záchranná ak•
c-e, NÁLEZ: Prozkoumány zbytky 3 objekt6, ULOŽ: Al1ČSAVexp. Most, bez č,př. UT: Hlášen{ čj. 790/

I

80.

I
D. Koutecký

I

1981 - KULT: Eneolit, knovízská, ltítarská. LOK: Pískovna severně od vesnice, vpravo od silnice Most - Žatec, OKOL: Pravidelná skrývka ornice pro další tUbu písku, Záchranný výzkum I přestáv
kami trval od 24 , 4, do' 4,9, 1981. NÁLEZ: Na Jaře v roce 1979 v době velkého sucha se část dosud neprozkoumaného knovízského sídlišti! projevila výrazně vzrostlejším Ječmenem nad objekty . Knovízské Jámy hlubší nef 40cm 'poďÚroveri'.°podloU s ledohnMou sypkou výplní se projevilydvojnásobn~vzrostlýmobilím . Měl
ké knovízské Já.my a objekty eneolltick~ bez ohledu na hloubku s hnědou tvrdou výplní, promíšené hrudkami
jílu se vzrdstem ·obil{ neprojevily, Během zác hranného výzkumu se podařilo prozkoumat asi 120 objekt6. a nfkolik seskupení kdlových jamek-zbytk6. to kCtlových staveb, Nálezy: vedle keramiky a zvířecích kostí v jám~
135/81 byla ulo!ená lidská kostra ve skrčené poloze, chyběly kClstky z .dlaní a c hodidel, Jde zřejmě o rituAlní pohřeb, ULOŽ ~ A\1 ČSAV exp. Most, nezpracováno, bez č.pi' . UT: HlOení čj, 348 a 369/81. l(OMENT ÁŘ 1 27 objekt6. zamUených v roce 1979 se nepodal-ilo prozkoumat, některé byly zničeny v zimě 1981-

I

I

I
I

I
I
I

82 /obj , 35, 37, 45/, Zbývající neprozkoumané objekty snad prokopeme v r, 1982,
D , Koutecký

I
I

411. VEÍ.lKÁVES, okr, Chomutov
1980 - a/ KULT: MichelsbersU, LOK: PískovnaJZod obce, OKOL: Zác hranný výzkum 20, 7 .1980
provedla autorka zprávy s dobrovolnými spolupracovníkymuzea, NÁLEZ: P fl povrchovém pd1zkumuv okolí
V. Vsi z.Jistili dobrovolní spolupraco:vnki muzea, !e skrývkou ornice v s()uvislostl s roziiřováním tě! by ,
došlo k narušen{ pravěkého objektu, Vzhledem k bezprostřednímu ohrolení objektu, zahájlli záchrannou akci Ještě před příchodem odborného pracovníka. V částečně poškozené hrobové Jámě lefela na pravém boku
v silnE pokrčené poloze ko·s tra orientovaná V-Z, Hrob obsahoval amforu s v tHc ovitým hrdlem s mírně vyhnutým okrajem, baňatým hladkým tělem a hrotitým dne m odděleným plastickou lištou s příčnými otvory na obvodu, Materiál středně zrnitý, povrch hnědočervený. ULOŽ: OMChomuiov, pfír, č. 9/80, UT: NZ J/80 OM
L nomutov,
1~ . Černá
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I

I
I

I
I

I
I

I
I

I

b/ JtULT1 Ltneárni, ml, hradlitnL LOJt1 Jlln{ okraj obce, vfch, od 1tlnlce lrll1nf'Dvflr •
V, Vea, OlOL I Povrc hový pr~zkum 11.4.1980, NÁLEZ I Zlomky keramiky , ULOŽ I AÓ ČSAV exp, Mo1t,
nupracovtlno, bu č, pr,, UT : HlOen( čj. 366/80 Mo1t,
1981 - a/ lULT1 Jtnovťzsktl, stl'edovfk, L01C1 Pbkovna MNV dpadnf od ni. OKOL1 Povrchový
prfakum, NÁLEZ a Knov{zskll a stfedovfktl keramika, nalezeni na poll pl'I Jlln{m okrajl pťakovny • nfkollk
&lomk6 knov{uU keramiky, nalezených v druhotM poloze v poruleM 1tfnf p{1kovny, ULOŽ I AÓ ČSAV axp,
Mo1t 1 zatím bez pl'{r .č, UT I HlOen{ čj , 277 a 288/81 Mo1t1 Kou\ecltý D. 19701 lnOYiuU a lat,n1U 1{dltltf ve Veltk4 Vsi na Podbohnsku, AR XXU, 24-771 Koutecký D. a kol. 19801 ASM 13/1-2, 126-127, č,
150-159,
b/ 1CULT1 Pravfk, 1tl'edovfk, LOK1 SVokraJ obce, 01COL1 Povrchový prbkum, NÁLEZ,
Sbfr keramiky, ULOŽ1 A"' ČSAV exp. Most, itatim bez pfťr,č, LlT1 Hllllenť čj, 277 a 288/81 Mo,t ,
c/ KULT1 Pravfk, 1tl'edovfk, LOK1 Zllpadnť okraj obce, uverní břeh Dub4 , OKOL1 Po•
vrchový prdzkum, NÁLEZ1 Sbfr keramiky, ULOŽ1 A'Ó ČSAV exp , Most, z.atťm bez pl'ír , č, UT1 Hlilení
čJ, 277 a 288/81 Mo,t.

1, Rada

VELIŠ hradvtz PODHRAD(, okr, Jičin

412, V6LICA JESENICE, okr, Nllchod
1980 - ICULT I Stfedovfk, LOK I Pole vpravo od sllnice Jaromfř - Novi Mf sto n , Met., med kfllovatkou na k, 286 a kM!ovatkou u mo,tu pfu potok Rozkol, OKOL I SWr Boček, NALEZ I Sthpy / 14.
stol,/, ULOŽ I M Hradec 1Crlllov4, pf,č, 38/82,

J,

Stgl - V, Vokolek

413, VELK~ HYDČICE, okr, Klatovy
1980 - KULT I Raný 1tfedovfk, LOK I Hradišti Hradec pod Prile hnť I ZM 22-321 Horafclovtc e 1 47 mm
od Z a 154 mm od J s ,č, OKOL I Sbfr M, PUl z Hora!clovtc z výkopu pro sloup etektrick4ho vedení, pfedllno 21.10,1980, NÁLEZ : 1Ceramlka, ULOŽ1 AÓ ČSAV exp , Plzei, př,č, P 24/00, UT: Z čj . 625/80 Plzen,

..

A, Beneš

414, VELKt NEPODflCE, o, Dobev, okr, Písek
1980 - KULT: Pozdní doba latinskll, LOT( 1 Pole na nllvrií u l 350m od JZ konce hrllie Lu11kovsk4ho rybníka, severnf od Malých Nepodfic, OICOL I Sbfr 7 ,6.1980 , NÁLE Z : 21 zlomkCI nidob , ULOŽ: M Strakonice, inv , č, A 1043,
J, Mich~l ek

415, VELK~ Pf(LEPY, okr, Praha-dpad
1980 • KULT I Xnov{z.sktl /1 /, LOK I ZM 12-232 Buit~hrad, 15 mm od V 1 136mm od J s ,č. O KOL 1
Pfi hlouben{ dklad(l domu ohlOen ntllez lldski kostry, NÁLE Z I Z1khranným výzkume m prac ovník ů SM Ro z.
toky zachycena čtlst mUki nepravideh~ Jilmy /130x 190 c m, hl, max, 30 c m v jílovtu~m podloH/. J0-20c m
nade dnem jilmy nálezeny neJpln~ lc.01tern4 poz6statky tří jedtnc ú v neri tu li ln{m ulo žení /mlad~I dospil ltl 1.e131

I

I

I

I

I

I

I

na, 2-leté dítě, 12- leté dítě podle posudku dr. J. Chochola/, U lenské kostry pravdě , ldobně původní nihllné
duhy, uoatatn{c h ko11tPr neJsou vyloučeny. V zásypu objektu nUollk atypických fragmenttJ keramiky.
ULOŽ: SM Roz:toky, llT1 NZ s antropologickým posudk emdr .J .Choc holabudepředánadoarchivuAÚ Pra-

I
I

I

ha během r, 198J.

I

M. Kuna

I
I

I

416, VELX1 T~EBEŠOV, okr, Náchod

I

1980. KULT1 Sleukoplatěnlcká, střední a mladší d. hradištní, stfedověk . LOK: Na\. l • parc,

I

č, 354/1, nal. ll - parc,č, 313/6-8, nal, lll - par!=,Č, 311/6,8 • 13, nal. IV• parc,č, 430, OKOL1 Sbě

ry Boček, NÁLEZ1 Střepy, mazanice. ULOŽ1 Dep . M Hradec Králové, pf,č, 10 • 13/81, 112/81.

J, Sigl

I

I

- V . Vokolek

I

.

I

417, VESEL(NAD LUŽNlC(, okr. Tdbor

I
I

1981. KULT: Pozdní d, halštatskd d laténeká,stfedověk, novověk. LOK: Vodn{píekovnaVlkovl,
ZM 23-331 Veselí nad Lufnicí, 117-120mm od Z, 90-114mm od S s.č, OKOL: Záchranný výzkum a sběry
ve vodní pískovně 1.6 , • 4,11.1981. NÁLE Z: Bronzová situla, keramika, dřevěné konstrukční součásti,

I
I
I

kolený podpatek, ULO?: AÚ ČSAV exp, Pize;, č.př, P 71/81. LIT: Hlášení čj. 851/81 Plze;.
A. Beneš - P. Braun

I
I

I

418, VESTEC, o, Zalo;ov , okr . Náchod

I
I

1980 • KULT I Sleukoplatěnická, středověk, LOK I Parc .č. 60, 70/5, 1, 73, 78, 85/2, 98, OKOL:
Sběr Boček, NÁLEZ: Střepy, maunice. ULOŽ: M Hradec Králové, př ,č . 15 • 19/81, 45 • 46/81.

I

J, Sigl - V. Vokolek

I
I

I

419. V(CENlCE, okr. Klatovy
1981 - JCULT: Mohylová stř. doby bronzové, LOK: Sev, strana Vícenické hO.rky, trat "V roklích",
ZM 21-24 Klatovy, 38mm od V, 167mm od S s,č, OKOL: Bronzový předmět nalezl a 21.4.1981předal p,
Lad, Peksa z Vícenic , Nález byl učlněn v hromadě kame ne na mezl pole, Nálezovou rekonsti'Ukci provedla
Magd, Brofková, studující z Prahy. NÁLEZ: Bronzová sekera s postranními lištami, obloukovitým ostřím
a nepatrně prohnutým týlem, světlezelená korozní patina, délka 166mm, ULOŽ: AÍJ ČSAV exp, Pize;, př.
č, P 51 /81. UT: Dokumentace pod čj, 240/81 Pbe;, KOMENTÁ~: Předmět nepochybně pochází z mohy l,
v litera tufe hojně citovaných na sev, straně Vícenické hCirky.

I

I
I

I

I

I
I

A. Beneš

I
I

420, VIDOV, o. Roudné, okr, České Budějovice

I

1980 - KULT I Jihočeskd Únětická. LOK I Mohylnťk v trati "Panský les " za Vidovem, asi 100 m S ('•
verně od lomu , vedle turistické c esty /modrd/ vedoucí od Vidova v prostoru kÓty 465, ppč . 4<Yl . OKOL :
13 mohyl ze starší doby bronzové a doby halštauk,', 4prokopány A, Lindnerem v roc e 1891, z ác hranný vý zlrum dvou nově narušených mohyl. NÁLEZ: Mohyla 1: Výška0,6m, prwn, 8m, zbytkyfenského kostrov,1 ho
pohřbu /posudek dr, J, Chochol, čj. 192/81/, bronzový náramek, zlomky keramiky. Pohřeb kryt kam ť'n 11011
konstrukcí a hllněným pláštěm, Mohyla 2: Výška 0,6m, prwn, 7 ,Srn, be z pohřbu, patrně již dříve poru ~c ná, nález bronzového kroufku. Stejná konstrukce jako u mohyly č, 1. lJ LOŽ : JČM Č, Budějovic e, i nv. ~.
14 824-14 825, 15 627- 15 628, UT: A'1 č j, 837/46, 1397/59, 983/76, 6 158/80, 1436/58; Lindner 189 1;
N. Woldřich, MAGW XXUI 1893; 26; D. Dubský 1949, 104; L. Hájek PA XLV 1954, 130 ,
P, Z avi'cl
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I
I

I

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

VlMBERK hrad viz MEDOVf ÚJEZD, o, Mýto, okr. Rokycany

421. VlTČlCE, o, Veliká Ves, okr, C homutov
1981 - KULT I Pravěk, středověk . LOK : Vých . okraj osady, mezi silnicí z Vit člc do N. Tf'ebčlc
a potokem . OKOL: Povrchový prCizkum . NÁLEZ: Sběr keramiky. ULOŽ1 A'Ó ČSAV exp. Most , zatím bez
č. př. LlT: Hlášení čj. 277 a 285/81 Most.

1. Rada

V(TKŮV HRÁDEK hr ad viz BLAŽEJOV, okr . Jlndf'lchOY Hradec

VlZMBURK hrad viz HAVLOVICE, okr. Trutnov

422 . VLČICE hrad BŘECŠTEJN, okr, Trutnov
1980 - KULT: Stf'edověk. LOK: Zřícenina hradu Bfecltejna /BrušteJna, Silbrlitejna/ . OKOL1
Povrchový prCizkum dne 23.6.1980, NÁLEZ: N~elký hrad, který vyu!U skalního Útvaru, vznikl okolo po•
laviny 15. století a byl opuštěn v 17 . století. Hlavní tíha obrany extrimně drob~ dispozic e spočívala na ob•
vodové hradbě. Jednoprostorová palácová budova zaujala místo na opačMm konci hradu ne! brit.na, vedle
ní st4vala další budova o dvou prostor4ch, Vzhledem k velmi malýmt"ozmlr~ phd1tavuje hnd Břeclte1n
1vé r4zné f'ešení, přlzpCisobené konk.rétn{ terénní 1ituacl, které snad mohlo být převzato z hradd • plOt'°ovou zdí. LIT: A, Sedl4ček: Hrady, zámky a tvrze 5, 1933, str, 144 - 149.
T. Durdík

VLČlNEC hrad viz

žf>AR,

okr, Náchod

423. VLČTEJN hrad, okr, Plze;-Jlh
1981 - KULT: Středověk, LOK: ZřkenlnyhraduVlčteJna. OKOL: ZbHnýpovrchovýpdizkumarevlze stavu lokality dne 28.11.1981. NÁLEZ: Nevelký hrad II mohutným vnějším valovým opevněním, pfed .
hradím a stísněným j4drem s pal4cem jako hlavní a jedinou obytnou I obrannou stavbou. Dnešní hrad pocha
zí asi ze 2. poloviny 14. století, čemu! odpov{d4 I podoba paláce a Jeho detail Ci. LIT I Z čj. 5364/81; A, Sedláček: Hrady, dmky a tvrze 9, Praha 1893, 212 - 219; D. Menclová : České hrady 1, Praha 1972 .
T. Durdík

424. VLHLAVY, o. Sedlec, okr, České Budějovice
1980 - a/ KULT: Knovízská, pozdní d. halštatská, laténská. LOK: Na_Mrkách , ZM 22-434 Netolice, 124-l40mm od V, 155-170mm od J 11.č., ji!nísvahnadVlhavským rybníkem, 1ul 1km S Z od osady.
OKOL: Sběr J. Caletky z Češnovlc a dodatečný prCizkum a sběr 5.4. 1980 a 30.10.1980. NÁLEZ : Keramic ké zlomky. ULOŽ: A'Ó ČSAV exp. Plze;;, č .př. P 21/80. LIT: Hlášení čj. 196/80 Pize;, KOME NTÁJl:
Sídliště

v

nadmořské

výlice cca 405-420m na ploše asi JOO x 150 m.
A. Beneš - P. Braun

b/ KULT : Pravěk, pozdní středověk . LOK : Polní trat""Přednť lišky", ZM 22-434 Netolice, 83 mm od V, 148 mm od J s. č., svah sev. nad Štič ím rybníkem, OKOL: Sběr J. Koupala z Plástovlc,
předáno 1.11,1980. NÁLEZ: Keramické zlomky . ULOŽ : AÚ ČSAV e xp. Pize;, č .př. P 96/00. LIT: Hlá-
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šení č j, 625/ 80 Plu,~.
P, Braun
c / KULT: Knavíuká, pozdní d . halštatská, laténsk1L LOKt Nad Pašlckým rybníkem, ZM
22-434 Netolice, 73-86mm od V a I68- 182mm od J s. č .. ""t>"dně od Pašického rybníka, 750- lOOOmodosady , OKOL: Sběr J, Caletky z Češnovtc a dodatel'ný p růzkum a sběr 12.2. a 5,4.1980, NÁLEZ: Keramické
zlomky. ULOŽ1 AÓ ČSAV exp. Plzeň, č,pi', P 20/80 . LlT : Hlášení čj, 195/80 Plzeň. KOMENTÁf: Naleziště v nadm, výšce cca 400m na ploše asi 4ha.
A . Beneš - P. Braun
d/ KULT: Pravěkbezblif!iíhourčení.LOK :Z M22-434Netollce, 168mmodJ, 191mmodV

s , č . OlCOL1 Sběr po orbě, NÁLEZ: Střepy. ULOŽ: AÓ ČSAV exp, Plzeň pi',č , 52/80,
e/ KULT: Pravěk bez bliUťho určení. LOK : ZM22- 434Netollce, 166nunodJ, 167mm od V
s.č. OKOL1 Sběr po orbě , NÁLEZ: Střepy . ULOŽ: A~ ČSAV exp, Plzeň, př,č, 51/80,
1981 - KULT: lCnovízsU, pozd, halštatské obd. , , pozdně laténsU, LOJ( 1 Pole dp. od Pašického
r ybníka, ZM22-434Netolice, 168-182mmodJ,73-86mmodVs.č, OKOL1Sběrpoorbě, NÁLEZ: Střepy.
ULOŽ, 1980 - A"Ó ČSAV exp. Plzeň pi'.č. 20/80, 1981 - AÓ ČSAV prac, Vlkov p , Oškobrhem,
P, Bi'lc M.ček

425, VLKOŠOV, o. Bezvěrov, okr , Plzeň-sever
1980 • lCULT I Středověk, LOlC I Tvrz ve vsi, OlCOL: Povrc hový průzkum dne 25.9, 1980, NÁLEZ:
Z velké tvrze čl hradu o čtverhranném pt.tdoryse s opevněním příkopy a valy se zachovala dvě přestavěná
křídla s nlirofn{ armaturou a pozdně gotlckýml detatly, Tvrz vznikla zřejmě ve 14. století. UT: A. Sedláček:

Hrady, dmky a tvrze 13, Praha 1905, 205,
T . Durdík

426 , VL1COV, okr, Tlibor
1980- KULT: Neollt, raný středověk, středověk, novověk, LOK : Pískovna Vlkov l, ZM 23-JJl
Veselí nad Lulnld, 145mm od Z, 155mm od S s,č. OKOL: Zlichranný výzkum a sběry ve vodní pískovně
28.4, - 19.12.1980. NÁLEZ1 1Copytovltý klín, keramika, dřevěné konstrukční součlisti. ULOŽ: AÚ ČSAV
exp . Plzeň, č , př . P 34 a 87/80, LIT: HlOen{ čj, 425/80 Plzeň.
A. Beneš· P. Braun

427. V0D~ANS1C~ SVOBODN~ HORY, o, Vodňany, okr, Strakonice
1981 - KULT: Středověk. LOK: Zlatodoly, severní svah vrc hu Jlaniperk /HAnnibcq~/, ppč. I6$J .
OKOL: Povrchový pr6zkum a fotodokumentace autorů 2.6.1981. NÁLE Z : ~ada šachet sevE-rojifo{ho s m~ru,
začínajíc{ na severním předvrcholu Hanlperku a tlihnoud se v délce 750m al témčř k okraji les« nAd o~ ,, dou, UT: Mapa ložisek a prognóz nerostných surovln ČSSR, 1:25000, ltst 22 - 431 Bavorov, Prnhn 19t~O;
Vysvětlivky k zlikladn{ geologlcké ~apě ČSSR, 1:25000, 22-431 Bavorov, Praha 1977, 38 .

J, Froh li c h
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J. Mi c hál ek

428. VODŇANY, okr. Strakonice
1980-1981 • KULT: 1. Mladý paleolit - mezolit; 2. starší doba bronzová . LOl< : Zip. a JZ svah
návrší asi lSOm záp. od kostela a hřbitova sv. Vojtěcha, nad levým břehem Blanice, ppč . 328/1, 328/4-8,
330. OKOL: Sběr 31.5.1980 a v r, 1981. NÁLEZ: 1. štípaná industrie, v r , 1981 nalezeno 48 kusů; 2. 19
zlomků nádob. ULOŽ: M Strakonice, 1. zatím sine; 2. lnv . č , A 1040 , UT: Nepublikováno . KOME NTAf:
C.běry na lokalitě budou pokračovat,
J. Michálek
1981 - KULT: 1. střední doba bronzová, 2. raný středověk; 3, nedatováno , LOK : Trat "V mťlat
kác h " , ppč. 1063, asi 1200 - 1400m západně od vHe kostela ve Vodňanech, na mírném návr ší 1500m jUni
od pravého břehu Blanice, nadm. v. 400-405m. OKOL: Záchranný výzkum muzea Strakonice, NÁLEZ I Pfi
skrývc e orntce pro pokládání vodovodního potrubí /plocha 600 x 20 m/, jihozápadně od výzkumu v r. 1979 /pískovna JZ D/ bylo zac hyceno a odkryto 34 sídlištních objektl'l a několik kCllových jamek : 1. Střední doba bronzová /mohylová kultura/: obj. 1 • 6, 8/81 /tntruze/, 9/81, 9A/81 /lntruze/, 10/81, 12/81 /lntruze/, 13/
81, 13A/81, 14/81, 16/81 /-KJ/, 17/81 /lntruze/, 18/81, 20/81, 21/81, 23/81, 24-25/81, 27-28/81 /lntruze/, 29/81, 31 a 33/81 /tntruze/, l<Ja, KJb, KJ u obj . 16/81; 2. Raný středověk /12. - 13. stol./: obj,
1- 8/81, 11-13/81, 15/81 /-KJ/, 17/81, 19/81, 24-28/81, 30-33/81, KJa, shluk keramiky u obj . 2/81; 3 .
Nedatováno /objekt bez nálezů 22/81./ ULOŽ: M Strakonice, lnv,č. A 1164 - 1196, A 1202. 1358. L1T1
J, Michálek, Vodňanský zpravodaj 3, 1981, 3; týf., Výběr 18, 1981, 298 . KOMENTÁf: Výzkum r, 1979 cf. BZO 1978-1979 /healo Vodňany/.

J. Mic h1Uek

429, VOCHOV, okr. Plzeň-sever
1980 - KULT: Neolit, laténská, slovanská . LOIC: Pole "Za tratí", ZM 11-44 Nýřany, 56mm od V,
129mm od J s,č , O KOL: Pr6zkum a sběr 6.2. a 14,7,1980společněsM. Škrdlíkem, NÁLEZ: Sídliště - keramické zlomky , ULOŽ: AŮ ČSAV exp. Plzeň, č.pf . P 99/80. UT: HlOení čj . 625/80 Plzeň.
P . Braun

VOLFŠTEJN hrad viz ČERNOŠI~ , okr, Tachov

430, VRBNO, o, Kadov, okr, Strakonice
1980 - KULT I Středověk. LOK: V potoce SV od r y bn íka Nadýma č , ZSO? OKOL : Nal e zl a muzeu
daroval Karel Dobřemysl, Vrbno čp. 10; při regulaci potoka na podzim r. 1900 . NÁLEZ : Horn{ polovine menšího hrnc e s prohnutým hrdlem a vzhůru vytaf.eným, š ikmo seříznutým okraje m, uvnitř s e žlábkem pro pokli č 
ku, p. světlehnědý a! okrový, materiál písčitý, na výduti proraf.eny 2 otvory prům . 25 a 6 mm, z 11chov . v .
113, prťlm, okraje 110mm /13 , stol./, ULOŽ: M Blatná, přťr, č . 133/80 . LIT: Ne p11bltlcováno .

J.

Mic hálek

431. VRCOVICE, okr, Písek
1980- KULT: Starší doba bronzová , LOK: V pís čité m nánosu př i pravé m břf'hu Otavy . př í i{~, í
potoka, tekoucího od Vrcovlc, cca lkmsevern ě od hrad i ?i t č "V li pici ", 0 1<0 1.: Ne lez l l. ftil i!' lav
Vlasatý z Písku při koupání v červnu 1980, NÁLEZ: Kamenný sekeromlat se !l~bkem. Dé lka 1 1() 111m , ~ .
ostří 42mm, váha 32dkg, Ostří je n1Hezcem částečně olámané. ULOŽ : M S t r akoni c e , lnv .i'. • A I 1":,(i. I I T :
J, Fr6hlic h, Vrc ovice, S ekeromlat ze starší doby b r onzové, Výb ě r 18, 19 81 , 216.
s everně jšího

J.

rrohhc h
JJ 'í

432 , VŠERUBY hrad, okr, Plzeň-sever
1980 - KULT: Střed'OVěk, LOK: ZJ>ytky hraduVšeruby.OKOL:Povrchovýpr~kumdne21.3.1980.
NÁLEZ: Dvojdílná dlspozlce, zalofená na ostrofně . Jádrohradujepokrytomnobtvímro~měrných Jam, které Jsou ponetyíce pozustatky lámán{ kamene. Těsně před šíjovým příkopem jádra stoj{napfedhrad{románský kostel sv . Martina. Opevnění čela před hrad{, JehoftémH celou plochu pokrývá hřbitov, není zcela jal•
né. Počátky hradu nejsou rovně! zcela jasné , předpokládat lze značné stáří. K zániku došlo nejpozději ve
2, pol. 16. století, UT: A. Sedláček: Hrady, zámky a tvrze 13, Praha 1905, 222 • 225.
T. Durdík

433, VTELNO, okr. Most
1980-1981 - KULT: Středověk, pozdní hradištní. LOK: Jádro vsl. OKOL I Prflzkum jádra vsi. NÁLEZ: Opakovaný sběr prováděn v areálu pramenné pánve v těsném SV sousedství jádra vsi. V pánvi, narušené planýrkaml a výkopy lnfenýrských sítí získán soubor pozdně hradištních keramických zlomkfl a na ně
kolika místech registrována c harakteristická kulturní vrstva. ULOŽ: AÚ ČSAV exp. Most, č ,pf, 3/80 -

22; 16/81 - 11, 13 af 15. UT: Hlášení čj. 121/81, 736/81 Most ,

J. Klápště

VYDŘlDUC H hrad viz SVOJl<OVlCE, okr , Rokycany

4.34. VYSOK~ MÝTO, okr. Óstí nad Orlicí
1980 - KULT: Středověk, LOK: "Na l<rétě", ppč, 4014 , 0KOL: Sběr, NÁLEZ: Střepy /sídliště,
13,stol./. ULOŽ: M Hradec Králové, př .č, 33/00,
J. Sigl

435, Z ÁBOŘ(, o, Krč, okr, Písek
1981 • KULT: Kulturně neurčeno, LOK: Na poli cca 100m JZ od samotyJana Pavlíčka čp. 34 na
F anfírec h . OKOL: Před ll , svět. válkou vyorával Jan Pavlíček na svém poli nťfe uvedené nálezy. Povrchový pruzkum 5, 9, 1981 negativní. NÁLEZ: Zlomky nádob a Jantarové korále, ULOŽ: Nálezy odvezl bratr nálezce, učitel v Putimi, který ji! nelije. KOMENTÁŘ: Náhrdelník z 30 jantarových korálu nalezen té! 3 km
sev. v lese Selská u

Těšínova

v halštatské mohyle,
J. Frohlich

436, ZÁLUŽICE, o, Pištín, okr, České Budějovice
1981 - KULT: Pravěk bez bliBího určení, pozdní doba laténská. LOK: JZ břeh rybníka Bezdrt'.'V
u kÓty 382; ZM 22-443 Hluboká n. Vlt., 136mm od Za 111mm od J s.č. OKOL: Sběr J. Caletky na šti.'lrkopťskovém pahorku 14 . 12 . 1980, předáno 14.1.1981. NÁLEZ: Keramika, mazanice, želežná struska, kamenný brousek, ULOŽ: AÚ ČSAV exp, Plzeň př, č, P 8/81. UT: Z čj. 999/81 Plzeň.
A. Beneš -

J. Caletka

437, ZÁTAV(, o, Kestřany, okr, Písek
1981 - KULT: Mohylová kultura střední doby bronzové, LOK: Trasa plynovodu Nová Ves - PC sek •
Vodiany, cca 870m severně od kapličky v Zátaví, na ppč. 264/1, 578a601. Ol<OL: Zác hranný výzkum 13, 27 .9. 1981. NÁLEZ: 1. Několik porušených sídlištních objektu /jámy, k ulová jamka/: keramika, ma zi,nk r,
136

odštěpek

o pálu . 2. Skupina 4 mohy l na ppč . 578, na hřbetu návrší; 1 u c hovaná, 3 nejisté /obr . 13 - 15/.

ULOŽ: MStrakonic e, mv. č . A 1437- 1445b. LIT: NZ AÚ čj. 1009/82 /J , Fr!Shlich, J . Mic hálek/.lOMENT ÁŘ: K mohylovému pohř ebišti se patrně vztahu je zmínka B . Dubského /Pravěk jilníc h Č ec h, 1949,
189/, kt e rý uvádí skupinu 8 mohyl na pastvině .
J . Frohllch - J. MicluUek - J. Kurz

438. Z ÁTOŇ, o. Větřní, okr . Č eský Krumlov
1980 - KULT : Stř edověk . LOK : Svah SVodkostela; ZM32-24J Kaplic e, 22mmod Z , 170mm od S
s .č. OKOL: Sbě r J. C aletky z Če šnovic 5.8.1979, předáno 13 . 1.1980. NÁLEZ: Nálezy z vr s tvy o moc nosti
1 - l,Sm, narušené rekreač ním objektem - keramika . ULOŽ: AÚ ČSAV exp. Plzeň, př .č . P 12/80. LIT:
Z čj. 625/80 Plzeň .
A . Beneš

Z ÁVIST viz LHOTA, o, Dolní Bř ežany, okr . Praha - západ

439, ZBENICE,

m. č .

Chraštic e, okr,

Příbram

1980 - a/ KULT: Pravěk , pozdní středověk. LOK: SV okraj obce, pole jižně od c esty do Pečle,
ZM - 22-21 Příbram 144 mm od Z, 137 mm od J s, č . OKOL: Povrc hový průzkum referenta 19 . 10.1980 . NÁLE Z : Atypic ké pravěké keramic ké zlomky a pozdně středověká keramika, ULOŽ I A" ČSAV.
b/ KULT: Paleolit, pozdní s tř edověk, LOK: SV okraj obce, pole severně od c es ty do Pečle, výc h , od Sladkovského rybníka, ZM 22- 21 Příbram 146mm od Z , 141mm od J s . č . OKOL: Povrc hový
průzkum referenta 19, 10. 1980, NÁLEZ: Ojediněle 1 amorfní, částečně poškozený Jštěp z tmavě hnědého
sillcitu a zlomky pozdně středověké keramiky. ULOŽ~ AÚ Č SAV. KOMENTÁŘ: 'Óštěpurčil PhDr . J. Fridrich, CS c .
c / KULT: Pozdní středověk. LOK: Pole s everně od f.elezni čn{ trati , SV od okraje obc e,
ZM 22-21 Příbram 143mm od Z , 147mm od J s .č. OKOL: Povrc hový průzkum referenta 11 . 5.1980 . NA.
LE Z : Zlomky pozdně středověké keramiky. ULOŽ: AÚ ČSAV.
M . Vtivra

440. ZBUDOV, o . Dívčic e, okr . Če ské Budějovice
1980 - KULT: Laténská, raný středověk, neolit 7 LOK: U Soudného potoka . Z M 22- 434 Netolice,
59mm od V a 83mm od S s .č. OKOL: Sběr J. C aletkyz Češnovic adodatečnýprl'lzkumasběr 3 . dubnaa4.li 11 topadu 1980. NÁLEZ: Keramické zlomky, částreliéfnězdobenéhonáramkuzmodrého s kla. ULO Ž : AÚ Č SAV
exp. Plzer'i', č . př. P 14/80. UT: Hlášení č j. 191/80 Plzeň; A. Bene š -N. Venclová , AR XXXll 1980, 6 32.
A. Bene š - P. Braun - P. Břic háček

f

441 . Z LIV, okr . Čes ké Budějovice

1980 - a/ KUL T: Raný středověk, LOK: V hcbiznác h / Za v sí - U t r ati /, ZM 2 2-443 llluhoká tllH
Vlt,, 1.17mm od Z a 183mm od J s,č , , malé návrší ji žně od obce nad rybníkem Bezdrev . tčósnp sev . oJ železnič ní trati. OKOL: Průzkum a sběr v e vý kopu r ýhy 2 .4. a 22 . 11. 1980 na základ~ hlášeni J. C al e tky z Če š 
nov1c , NÁLEZ: Ke ramické zlomky , stru s ka. ULOŽ: AÚ ČS AV ex p . Pl z eň, č. př. P 15 / 80. I.I T: 111 .Pil!ní
č j . 198/80 Pl zer'i'. KOME NTÁŘ: S tar š í sběry uloženy u J. Štumba uera, r edakt o ra č as op tsu Z liv 1rn.

A. Beneš - P. Br aun
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b/ XULT : Laté nská, dol•" ř ímská? LOK1 Varta, Z M 22-443 Hluboká !l•d Vltavou, 1třed
135 mm od l a 183mm od S s ,č . OKOL: Průzkum a sbě r 2.4 . a 22, 11 . 1980 n4 základě hl&len{ a předaných
sběrů }, C aletky z Č e ~nov lc . NÁLEZ: Na jil. a JV svahuvnadm , výšce 400 - 380m, naplole ul ~x200m
je v ornici patrna l'ada objektů, Sběrem získá ny keramické sídlištní zlomky 1 struska, ltamen11~ brousek,
br onzový krou žek, ULOŽ: A'Ó ČSAV exp, Plzeň, č. př. P 1/80. LIT: Hl~šení čj. 197/80 Plzeň, XOMENT ÁŘ I Do těc hto míst je plánovaná výstavba rodinnýc h domkO; zác hranný výzkum realizuje Jihočeské muzeum
Ceské Budějovic e.

A, Beneš - P. Braun
1981 - XULT I Laténsko-římský horizont, doba římská. LOX: S{dliš_tě je rozlo!eno na JV svahu vedle sllnice Zliv - Hluboká n. Vltavou, v polní trati "Va rtn", čp; 1692/6, OXOL I Záchranný výzkum /na základě sbiru, viz 1980 - b/, NÁLEZ: Zaháje n v důsledku plánované výstavby rodinnýcl} domk6, Pomocí so,nd
bylo zac hyceno a prozkoumáno pět sídlištních objektů/ jam/ , V jejich výplni se nacházelo větší mno!ství zlomkové keramiky , železná struska, zvířecí ko11tl. ULOŽ : JČM Č, Budějovice, př.č. 1/82, LlT: P. Zavřeli
Sídliště z doby římské v e Zlivi /v tisku/. KOMENTÁŘ: Výzkum bude pokračovat v roce 1982.

P.

Zavřel

442. ŽÁXAVA, o , Nezvěstice, \Jkr . Plzeň-jlh
1980 - KULT: Středověk , LOK: Trat"U Pokojnice", lCOsovo pole, asi 1S0-200m JJZ od stejnojmenného tvrziště, OKOL: Sběr K. Škrlibka z Blovic na poli, předlino 4.12.1980, NÁLE Z: Keramika,
ULOŽ: AŮ ČSAV exp. Plzeň, č .př. P 81/80. UT: Z čj. 625/80 Plze~ .
A • .Beneš

443, ŽĎÁR, okr. Písek
1980 - a/ KULT: Paleolit - mezolit / A, B/; eneolit /A/ . LOK: Viz ní!e /polohy A, B/ . OKOL 1
Sbě ry autora. NÁLEŽ: Poloha A: 20 - 90m JJZ od samoty U Apoleňáka /čp. 42/, na poli ul 5m nad Úrovní
pravého břehu řeky Blanic e, ppč . 147 /sběry na ploše 70x30m/; 96 kus~ štípané industrie a 1 pferdená
troji:helníkovitá šipka z opálu; 60 - lOOrn JZ od samoty U Apoleňtika, na poli těsně na pravém břehu Blanice , 10m ztip. od ppč . JA7, na ploše 60x 10m na ppč. 141/5; 37 kusů ští~né industrie, Poloha B: asi 100m
jllně od samoty U Apoleňtika, na mírném JZ s~ahuppč , 151, asi S0m vých, od polohy A; 11 kusfl štípané industrie. ULOŽ: M Strakonice, zatím sine. LIT: Nepublikovtino. KOMENTÁI: Sběry budou pokračovatJ
další stanic e a nAlezy leží ji!ním směrem - viz heslo NOVÁ VES u Protlví~a, okr . Písek,
b/ lCULT: Mladší doba lat,n~U /polohy ll, lll, IV, B/. LOlC: Viz ní!e, OlCOL: Prťlzkumy
·a sběry . NÁLEZ: Poloha ll: JO - 100m SSZ od samoty U Apoleňáka /čp. 42/, na mírném již . a JZ svahu
k pravému břehu ·Blantce, JV od polohy I /ležící na k.Ú. Nová Ves u Protivína/, ppč. JAJ, Sběry z plochy
asi 70x30m; 59 i.lomlců ntidob, 1 přeslen ze stfepu. Inv.č. A 1056 a , b. Poloha Ill: 20 - 90m J]Zod samoty U Apole;tika, jilně od pol. ll, ppč. 147, Sběry z plochy60x30m;51zlomk6.nádob, 1 kam. br ousek. lnv.
č.

A 1057 a, b. Poloha lV: Záp . Qd pel. lll, na pravém břehu Blanice, ppč, 141/5; 56 zlomků nádob , lnv .
DV od samoty, na JZ svahu ppč . 151; l střeyse svislým hř ebeno 
vtiním, lnv, č, A 1059. ULOŽ1 M Strako.n ice, inv.č. viz výše. LIT: Nepublikováno,
č, A 1058, A 1133. Poloha B: asi 130m
f

osady ,

c / KULT : Pravěk -· středověk, LOX: Lesík "V jamác h " , asi 700 - lOOOmvýc h . od středu
silnice do Nové Vsi u Protivína, ppč . 296/1, 298/1, s nad i 55 . OKOL: Pd1zkurn a utora.

severně . od

NÁLE Z: Malé a nízké por;ušené sejpy na levém břehu potl'.ičku, přitékajícího z r ybníka Skopec , Me zi s e jpy
jsou prohlubně s vodou. LIT: J. Kratoc hvíl, T o pografická mineralogie Č ec h , díl VU, Praha 1964, 3 27 - ~~2S;
Báňský svět Vlll, 1929, 27.
1981 - KULT: Paleolit - me zolit /poloha A, B/; eneolit/?/ /polo ha A/; mlad ší doba laté ns k.l / po 138

loha A, B/; doba hradištní /poloha A/, LOK: Viz 1980a. OKOL: Prilzkumy a sběry. NÁLEZ : Poloha A,
ppč , 147 - štípaná Industrie č. 87 - 1Q3, 122, 134 - 152, 156 - 160 , 161 - 169; zlomky eneolitické keramiky/?/; zlomky nádob - d, laténská; ppč. 141/5 - štípaná industrie č. 104 - 121, 123 - 133, 153 - 155;
v sev , části parcely orbou rozrušen hradištní sídlištní objekt, v černé hlinité výplni zlomky keramiky 11. zlo-

mek kam. brousku. Poloha B: ppč. 151 - šdpanii industrie č. 12 - 21; 56 zlomkťl mladolaténské keratpiky .
ULOŽ: M Strakonice, lnv .č. A 1365 - 1391; šdpanáindustrle zatím sine. KOMENTAl: Ve sbě tech Je pokračováno,

J. Michálek

444 . ŽĎÁR hrad VLČINEC, okr. Náchod
1980 - KULT: Středověk. LOK: Zbytky hradu Vlčince. OKOL: Povrchovýprfukum dne 28 . 6.1980,
NÁLEZ: Hrad Vlčlnec , vzniknuvší asi v 1. polovině 16 . století a snad ještě v témže století zaniknuvl{, byl
založen na extrémně Úzké, dlouhé ostrožně. Dispozice je dvojdílná. Obdélné předhradí, Jeho! čelo 00..v.:'"1„
příkop a další je dělí od jádra, nevykazuje stopy zástavby. Extrémně Úzké / cca 3 m/ Jádro bylo v době náv~tě•
vy silně narušeno několika amatérskými výkopy, Stopy zllstavby byly zřejmé pouze na Jeho samém konci.
V neodborném výkopu se jevilo zdivo pravoúhlé stavby, zachované vevýšt několika řádek a vyhrabané a! pod
ztikladovou spáru. Okrouhlá věž, zakreslená na Sedláčkově plánku, jejíž zbytky byly na samém konci Jiidra,
dle vyjádřen{.J °' Milera patrny ještě před několika lety, v roce 1980 nebyla ověřitelná. Pokud zde existovala, musela být zcela zaházena materiálem ze znúněnéhoamatérskéhovýkopu. Hrad na opyšt opev;ujť ještě

dva příkopy a val. LlT: Z č j, 5939/80, 6715/80; A. Sedláček: Hrady, zámky a tvrze 5, 1933, str . 65. KOMENTÁŘ: Podniknuty kroky k památkov.é ochraně lokality, ale narušitel dosud nezjištěn.

T. Durdík

445. ŽELEZNICE hrad, okr. Jičín
1980 - KULT: Středověk. LOK : Zbytky hradu Železnice. OKOL: Povrchový prťlzkum dne 16.čer•
vna 1980. NÁLEZ: Hrad stával na vrcholu nad obcí, dnes značně poškozeném lomy. Jeho historická interpretac e je značně komplikovaná, snad jej lze mít za doložený pro 14, století a v témže století ji! zanikl. Lzeli k němu vztahovat zprávy o Čéčovi ze Železnice, měl by být značného stáří. Podoba zbytk!i a dispozice je
značně archaická, Opevnění tvoř{ val, situovaný ve stráni pod vrcholem s příkopem. Jeho konstrukce není
jasnll, Zbytky objekt!i zástavby nejsou patrné, celá situace zde však byla silně poškozena v souvtsloatl s limán{m kamene. t'tes značnou pozornost, věnovanou sběrilm, se podařilo nalézt pouze několik střepťl, datovatelných nejspíše do 14, století. ULOŽ: AÓ ČSAV. UT: A, Sedlllček: Hrady, zámky a tvrze 5, Praha
1933, str. 196 . KOMENTÁŘ: Pokud se skutečně Jedná o hrad Železnice z konc e 12. stol., / Sedláčkovo ztoto!nění této lokality s poz!istatky u Třebokova, okr: Plzeň-sever odpadá/, bylo by nutno věnovat hradu zvýšenou pozornost.
T. Durdík

446, ŽEUNA, o. Rokle, okr. Chomutov
1980 • KUtT: Mladý či pozdní paleolit. LOK .: Pole na pravém břehJ, Ohře, navýc h. okraji Želiny. OKOL: Prilzkum dne 3.5.1980. NÁLEZ : Sběry, několik zlomkil štípané pazourkové industrie, ULOŽ:
A'Ó ČSAV exp. Most, bez přír.č.

LIT-= Hlášení čj.

314/80 Most.

Z. Smr!

447. ŽERNOV, okr, Náchod
1980 • KULT: Slezskoplatěnickji, LOK: Parc ,č . 593/1. OKOL : Sběr Boč ek. NÁLE Z : S t ře py.
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L'L úi: M l11'i1tk, K.-,ílovJ , 1)ř, č. 1/81 .

J.

Sigl - V, Vokolek

44 t1 . Ž ER NOV hrad RÝ ZMBURX, okr . Náchod
1900 - KUL. T: Středověk , LOX: Zříceniny hradu Rýzmburka, OXOL: Pcwrchový průzkum dne
2S . 6 .19 80 . NÁL EZ: llntd byl zalo žen asi na přelom\J 13. a 14. století a do svého dniku v 17. století prodt'\ 1111 !1101. itý !ltav e hní vývoj . Z řícenina je dnes 7.načně zpustli§ a díky vzrostlé vegetaci nepřehledná. Celá
dí!!pozice je 1:hn1b11 t r ojÚhclná se zá l'! tavbou při obvodu , Z obytnýc h budov patrny valeni zaklenuté sklepy,
na kl e nh~ jedno ho /. nic h v mlad~ť příčce druhotně použitzřejměraněgotickýarchitektontckýčlánek. Pozdně
~o t ic ké mu d č l os t ře l c c kému opevnění ,ndld{ protáhlé obdélné bašty . LIT: A. Sedlllček: Hrady, zámky a tvrze
S, Prah11 1933 , s t r. 38 - 42 . l<OM ENT Ail: Povrchový průzkum lokality je nutno opakovat v době vegetační 
ho kli du.
T, Durdík

449. ŽIDOVIC E , okr. Most
1981 - KUL T: Slovanská. LOK: SSV l'!ousedstv{ jádra bývalé ob.:e. OXOL: Záchranný výzkum na
podkladč hláilenť pracovníků Báňských Maveb 5,, 9. až 10.J. ~981. NÁLEZ: Pohřebiště: zjištěno 10 hrobťl,
urn{stčnýc h v pravídelnýc h odstupec h ve 3 řadách, ptedchozť skrývkou zničen neurčitelný počet hrobů. Nálezy: 3 malé c-s ovité záušníc e o prům. 12 až 15mm, mísa s ku ž elovitě seříznutým okrajem a několika šroubovic ovým i rýhami na podhrdH. ULOŽ: A~ ČS AV exp. Most, nezprac ováno, bez č , př. UT: Hlášení čj .

167/81.
J.

1( lápště

450. ŽlMUTlCE, okr. České Budějovice
1981 - KULT: Pravěk bez bližšího určen{, mohyly. LOX: Lesní tra{Remíz, 800-900m JV od koste la v obci; 1, 1 km JZ od osady Hrullov a 400m SV od Farského rybníka; ZM 22-424 Zálší, 75-78mm od Z
a 43mm od J s. č. OKOL: Registrace dosud neznámých mohyl na upozorněn{ J. Jindry z Vitína, průzkum d ne
14.4 . 1981. NÁLEZ: Na SZ okraji lesa se v nadm. výšce cc a 455m nacházej{ dvě poměrnl aplanované mo hyly . Mohyla č . 1 blíže okraji lesa mti průměr cca 14m, v . cca 30cm, silně sníž ená; mohyla č. 2 má pr u-

měr 14 x J1 m a výšku 50cm . ULOŽ: Bez nálezů. LIT: Z čj. 246/81 Plzeň.
A. Beneš

451. ŽlNKOVY hrad POTŠTEJN, okr. Plzeň-jih
1981 - KULT: Středověk. LOK: Zříceniny hradu Potštejna . OKOL: Z běžný povrc hový průzkum
dne 19. 3 .1981. NÁLEZ: Dvojdílná dispozice vznikla ve 13. století a zanikla snad již na poč átku 15, v ěku.
V pr ostoru předhradí je obnažena starými výkopy obvodová hradba, jádro s okrouhlým ber~fritem v čel e vyka zuje komplikovaný a nepříliš čitelný reli~f. S největší pravděpodobností hrad příslušel komplikovančj!lí
variantě bergfritového typu. LIT: Z čj. 1101/81, A. Sedláček: Hrady, zámky a tvrze 9, Praha 1893 , 241-

245; D, Menclová : České hrady 1, Praha 1972,
T, Durdík

452. ž(REČ, o. Dvůr Xrálové nad Labem, okr, Trutnov
1980 - KULT: Středověk, LOK: Parc,č, · llS. OKOL : Sběr Boček. NÁLEZ: Střepy /'tJ. - 14.
stol./, ULOŽ : M Hradec Králové, př .č. 53/81.
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J. Sigl - V, Vokolek

453, ŽLUTICE hrad NEVDtK, okr, Karlovy Vary

f{

1980 • KULT: Stfedověk. LOK: Zříceniny hradu Nevdnu , OICOL1 Povrchový prllzkwn dne25.d1980, NÁLEZ I Hrad Nevděk na výrazném vrcholu pfedstavuje typický produkt hua.iukých v,lek, Jeho ata-

vebníkem byl Jakoubek z Vfesovic, Jidro hradu připomínalo 1pUevětl{ tvrz I komplikovaným palic em , 1tudnou a věfovitou vatupní branou . LlT1 A, Sedliček: Hrady, d .mkyatvr:te 13, Praha 1905, 206-209, J, Frolík: Hrad Nevděk, Žlutický zpravodaj IX, 1978, 12.

T . Durdík
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GEOFYZ lKÁLN(PROSPEKCE NA ARCHEOLOGICKÝ C H LOKALITÁCH
V ČECHÁCH V L. 1980 - 1981
Vilém Bárta - František Marek - Emilie Pleslová

V r, 1980-81 se práce české skupiny lnterdisciplinárn( racionalizační brigády p ro uplatněn( &eofyzikálnkh metod v arc heologii soustředila na archeologické lokality systematic kého i zác hranného výzkumu, po-

dobně jako v minulých letech, /Shrnut( dosavadních výsledků zal. 1976- 79viz: Bárta - Čečelťn - Huml - Marek - Smetánka - Šolle 1979; Bárta - Čečelfn - Mare k - Šolle - Váňa 1979; Marek - Pleslová - Koutecký - Mouc ha - Richter - Venclová - l-lave l 1979; k metodice plošného magnetic kého výzkumu viz Marek
1979 ; 1981/.
V r. 1980 byly magn etometrie , elektrické odporové profilován( a refrakč ní seis mická metoda aplikovány
na 10 arc heologickýc h lokalitác h; c elkem byla vyšetřena plocha ca. 10 ha, Na dvou lokalitách byly ~koly fe•
šeny v rámci diplomových prací, zadaných katedrou užitégeofyzikyPř(rodovědeckéfakultyKUv Praze/Bylany- Miskov ice , okr, Kutná Hora , Man ětín-l-lrádek , okr. Pizer~-sever: K, Faltysová, M. Susová - odpovědný řešitel doc. ing . F. Marek, C Sc./ .

BYLANY - MlSKOVlCE, okr, Kutná Hora
/F. Marek, K, Faltysová - l. Pavlů/
Magneticky byl vysledován průběh příkopu kultury s keramikou vypíchanou /objekt č. 1745, pře{atý sondou l/1965/. Plošný magnetic ký výzkum /2,Sha, krok 0,5- lm/ zjistil kruhový průběh příkopu č . 1745
/prům, llOm/ a nalezl další souběžný kruhový /prům. 90rr. / příkop /odpovídaj íc( objektu č . 1728 v sondě 1/1965/. Struktura má čtyři vchody, přiblU.ně orientované ve směru světových stran . Vnější příkop

byl ověřen sondou V/ 1980, Na zkoumané ploše bylo množství různých menškh izometrických anomálií,
z m c hž většina je vyvolána arc heologickými objekty . /K , Faltysová - F, Marek 1983/.

/F . Marek - V. Mouc ha, E. Pleslová/
DŘETOVICE· STEHELČEVES, okr. Kladno
Magneticky byl zjištěn celkový průběh ohrazen( dvěma příkopy z doby laténské, jeho! výsek s bránou byl
objeven při magnetickém výzkumu trasy silnice 1/7 v poloze "nad pilou" a odkryt předstihovým záchranným výzkumem /Marek - Mouc ha - Ples lová 1979, 89-90/ , Průběh příkopů mimo trasu silnice byl pfeváf.ně vyšetřován profilovým měřením /prům . délka profilů 30 m, krok 1 m, mezi profilový interval 5 m/,
zčásti plošně.

Celková délka ohrazení je 600m . Archeologické ověřen{ bylo provedeno dvěma sondami

a pedologickými vrty. V magneticky vyšetřeném areálu byla indikována přírodní deprese / ověřeno systémem pedologických vrtů/, u západního okraje Di'etovic se v sousedství laténského ohrazení jeví magnetické anomálie, jejichž charakteristika m ůže odpovídat železářským zařízením /jednotlivé pece a baterie
ped/ , které jsou známy z tamní osady doby

římské,

JINDŘICHŮV HRADEC, okr. Jindřichův Hradec
/V. Bárta - T. Durdík/
Magnetic ky a seismickou refrakční metodou byl proveden podklad / ca, O, 5 ha/ pro výzkum stř~dověkého

hradu /výc hodní předpolí s předpokládaným zbytkem obranné věžice, příkop na 1. a 3 , nádvoří/.
KNOV(Z, okr. Kladno
/F. Marek - V. Moucha/
Magnetickou metodou byl uskutečněn plošný výzkum

/'JOx 240m, krok 1 m/ trasy siln ic e 1/7 v poloze "Kod-

fice ''.
/ F, Marek - M. Zápotocký/
KUTNÁ HORA, okr. Kutná Hora
Pokusné magnetické m~řen( jednoho z příkopůnavýšinnémopevněném sídlišti řivnáčské kultury /"Dane-

mark"/.
MAKOTŘASY, okr. Kladno
/F. Marek - E, Pleslová/
Na předchod plošný magnetický výzkum vnitřního areálu čtverce / ca. 7 ha, krok 2 ml , jenž je vyme1.<'n
příkopem ll kultury nálevkovitýc h pohár!! /Marek • Pleslová 1979; 88-89; Ple slová-ŠtikovA - Mar..-k -

- Horský 1980/, navázalo detailní plošné magnetické vyšetření 10 vybraných izometri..:kýc h 11noni:íli í
2
/326m , krok 1 m/. Následný archeologický výzkum odkryl na místě dvou ploc h sídli š tní ohjf'kt_v /p.... ,·.
zásobnicová jáma se sekundárním ulo žením mazanice/ kultury nálevkovitý, h pohl.ir ů ; da I i-í 11nom;il i~· h_v I_,
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llVo.'i'.•ny 11ysh1 mem pt'doloi1 h: kýc h

vrtů /různé

!l!dlištnl objekty , rec entní hlezné pi'f'dm-'ty na b1hl ornl•

,·('I .
MAN~."ť(N. IIRÁDEl(, okr. Plzeň•!lt>ver

/F . Marek - M. Su1ovtt. E. Soudská/

Magneti ckou metodou a elektrickým l)dporovým profilov1folm byla 1.koumána čáu / c a . 1,5 ha/ are1Uu pohřcbi!'ité z mladší doby halitatsktl až z č1uné doby laténské /magno!tometrle I plollné měřeni, krok 1 m; el.
odporové profilován(: mezlprofllový Interval 2m, krok lm/ . Na lokalltě, jej!l podmínky pro apllkacl
geofyz:lkdlnkh metod Js ou velmi slo!lti, byla kromě anomálii, vyvolt1ných geolog ickým podloUm, lndtko,
vána rovně! m(!lta, kterd mohou mít arc heologi cký výimam . lllovní dl prospekce, zjistit pokra čovdn( 11•
nedrnl depre!le vyplněné ríi1.nou hlínou a kameny byl splněn I deprese pokračuje mimo pohřeblštf II nesou•
vis( s jeho aredlt>m /nlkoll hřbitovní uJ, 1.apu~těná do příkopu, nýbrl nejspíše !ltará c uta; ovHeno
sondiH(/.
M.AN~Tl'N - BRDO, okr. Plzeň-sever

/M. Susová - O. Smotlachovd/
Magneticky II elektrickým odporovým profllováním bylo uskutečněno pokusné
vízské kultury f ověřuje se vý1.kumem .

MŠECl< ~ ŽEHROVlCE, okr. Rakovník

měřeu{

na pohfoblštl kno-

/F. Marek - N . Venclová/

Magn eticky byla proměřena další část plochy /ca. O, 4 ha, krok 1 m/ v předpolí kultovního čtyfuhelnfko
vého ohrazeni z doby latinské. Archeologicky byly odkryté nUteré z: anom1UH, Indikovanýc h magnetlc•
kým výzkumem v r. 1979 /Marek - Venclovd 1979, 93/, které by°ly mj. vyvolány :tahloubeným obytn.fni
objektem a lelezáhkou

vyhi"{vačkou .

SMILKOV - KOUTY, okr. Benešov

/V.

Bllrta - T, Durdík/
Elektrickým odporovým proflloviln(m byl uskutečněn podklad pro výzkum středověké tvrze /ca . 0,25 ha/.

V r, 1981 byly magnetometrie, elektrické odporové profllovd.ní o vy zvann polarizace apltkov&ny na

5 ar-

cheologických lokallttkh; celkem byla vyšetl'ena plocha ca 3 ha .

BUDBČ, kat. obec Kovitry, okr, Xladno
/F. Marek - .A, Bartoškc-vli/
Magnetickou metodou /9 ,JOO m2 , krok 1 m/ a elektrickým odporovým profilováním byl zohiljen plošný.vý„
zkum předhradí slovanského hradiště v poloze morfologlc-ké elevace / " na kašně"/ a jejím oko!(. Objeveny by ly protilhlé ltneilrní anomillle I ríizné izometMcké anomitlle, .Archeologický výzkum, kterf bezprostředně navlizal na geofyzikilln{ výzkum v místech elevace, zUstl odkryl pfťkopovttý Útvar, totolný se
s ysté mem protáhlých anomáll!.
HOSTY, okr. Čes. Budějovi c e

/F,Marek - A. Beneš/
Testovací magnetické měření na sídlišti ze starší doby bron zové; pro t1ilně ru1ilvé podloU a mtflo magnetickou výplň objektů není na lokalitě prospekce vhodná.

KNOvt'Z , okr, Kladno

/F. Marek - V. Mouc ha/

Magnetickou metodou /30 x 240m, krok lm/ bylo pokračováno v předstihovém výzkumu na trase atlnlc:e
1/7 /poloha "Kodi'lce" /, Kromě výskytu menších i.1.ometrlckých anomálií ne lz e pl'edpok\ádat výraznějš(
výskyt archeologických objektl'l, ohrožených výstavbou s ilnice. Ověřovací s o nddž /17 sond/ ,e pi'edevšťm

11oustředila na plochu, vyšetřenou v r. 1980. Některé z anomáli i odpovídají vi!t~í moc nosti humÓankh
podložních vrstev; tfl pak měly archeolOiji cký význam /zásobní jdma se !l ekundt\rnl> deponovanou ma&antd kultury nálevkovitých poh á rů, zásobní jáma knovízské kultury, polo1.cmni ce z pozdní doby haUltatské/,
LUŽNÁ, okr, Rakovník

/V.

Bárta • T. Durdík/

Magnetometrlc ky, vyzvanou polarizací II elektric kým od porovým prof ilová ním byl dokončen p;eof_y,.1k,U11!
výzkum středověkého hradl 11tě, jenž měl napomoci k vnitřnímu roz c' lrn t!n{ plochy . Ř 11d11 ut{m 11rchť'ologlcky nezkoumaných anomálií je
MAKOTJlASY, okr, Kladno

zř'ejmě

•
vyvolána

střed ověk ý mi

ohj<'kt ,v .

/F. Marek· E. Pleslovd/
Magnetickou metodou bylo pokračováno v deta ilním vyš etření jednotliv ých Izometric kýc h 11nomlllll I vybraných z magneti cké mopy výc hodní poloviny c' tverce , jenž J<' vymE'7. e11 pi'-fkop~m 11 kultury nt\lPvk<.wltýc h
pohárů /16 anomálií: c a. 900m 2 , krok lm/ . Náv11zný arc hPolog 1ckývýzkumodkry l1111 místě Jr dntl 1. ano-

l
mdli{ dv a h~,111é !<0Us,•d í,· i ou J ťk l y kul1 1• n 11,; ll•vkov,1.~c h pol,ilru /destruovaná pec, zásobní j.ima sekundárn~ vy pln ~ncl p0pť l ,•m

t1

1111J1. 0111 d / . IJnl i. i .i11om.il1 <' byl y zkoumány systé mem pedologických vrtCI /různé

sídliAtní 0hjc kt_v : ~ l<' nlh.; i;ím y , pH p. ~ p,•,: <•mi, 7.tÍ!lc.'bní jňmy, pece, c haty 1/,

UT :

Bllrta V , - Č ečl' lín V , - lluml ,V , - Smc t,ink11 Z . - Š,,l le M. , 1979 :
Pou l il( ge ofy z iky při vý áumu s t ředov ěk,yc h lokalit v Čechách, Sborník refer1h6 1. celostátní konference "Aplikace geofy1.1k1Hnk h me t od v 111-c hN>lo~lt a moderní metody ~erénního výzkumu a dokumentace;
9•13, Hr ne, .
Bdrta V . - Č e.: <>lín V . - Mare k F , - Šoll L' M . - Vá;,1 Z , , 1979 :
Dosavadní zkuiícnost i komple xního ~,·of.v.t ik rí lního výzkumu na lokalitě Bude č , Sborník referátů 1. celostón{ ko1úc r c 1Kc , 15- 19. Br no .
Bárta V. - Mare k F. - Plcs lovd E. , 1981 :
Ccofy1.ikúlní pro spl'kCL' na 1J r d1eo lo~ic kýc h lokalltd.c hvČec hŘchvr, 1976-77, Výzkumy v Čechtkh 1976-

„

77, 16~-171.
Bárta V . - Mar ek F. - Pl „s lovd E. , 1982:
Geofyziká ln í pro spekc e na a r c-h<.>olo~ic ký ch lokalitác hvČechác hv r. 1978-79, Výzkumy v Čech1kh 1978•

79, 157- 159.
f'nltysová K. - Mare k F ,, 1983:
Geofyzikální zjišt ění kruhovýc h
AR XXXV, v tisku .

příkop ů

kultury s vypíchanou keramikou v Bylanech, okr, Kutná Hora,

Marek F . , 1979:
Současné možnosti a pe rspekt ivy gl!ofyziky v čs. archeolo~lckém terénním výzkumu, Sborník refer.itů
1. cclostdtní korúer c nc c , 79-85 . Brno.
Marek F,, 1981:
,Geofyzikální pruzkum archeologickýc h lokalit v Čechách , /Metodické po.1: 11ámkv a nám~tv/, Současné
ukoly čcskoslovenské archeolo~le, Referáty z celostdtní konference čc11ko!!loven!lkýcharcheolof16, Valtice 17.10, - 20,10.1978, 198-209. Praha,
Marek F. , 1982:
Magnetický prů ~kum ve Svatém Janu pod Skalou, AR XXXIV, 24-28 .
Marek r. - Mouc ha V, - PlE'slovd E., 1979:
vtz Marek F, - Plcslovd E, - Koutecký O, - Moucha V. - Richter M. - Venclová N . - Havel J. , 1979.
Marek F. - Ples lovd E,, 1979:
viz Marek F •• Pleslová E, - Koutecký O . - Moucha V. - Rkhter M •• VenclovlÍ N . • Havel J., 1979.
Marek F, -Venclová N., 1979 :
viz Marek F. • Pleslová E. • Koutec ký D,. Moucha V •• Richter M. - Venclová N . - Havel J,, 1979.
Mal'ek F, - Pleslová E, - Koutec ký D. - Moucha V. - Ric hter M. - Vcnclovd. N. - Havel J,, 1979:
Současný stav plollnýc h geofyzikálních výzkumů archeologi c kých lokalit v Čec hclch, Sborník referátů 1.
celostlitní konft>renc e, 87-99. Brno.
PlHlov.i-Štlková E. - Marek F , - Ho~ský Z., 1980:
A square enclosure of th ~ Funnel Beaker Cul ture /JSOo B .C. / at Ml\kotřa sy / C<'ntral Bohemia/: A palaeoastronomlc 11tructure, AR XXXll, 3-35.
SU11avá M., 1981:
Geofyzikální pr~zkum na arc heologické lokalitě Hrddl'k u Manětína . Nt"p11 h l . diplomovn prdce /katedra
užité geofyziky Přírodovědec ké fakulty KU, Praha/.
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REJSTŘt'I<

LOXAL\T PODLE XULTUR

Kulturní z a řa zen í nál ezů pr·cve<lli nutoři zprtiv /lokality ~dtiny pořadovým číslem/
PALEOLlT • 1980: 67a, 82a, 22911, 242a, 256a, 322, 353a /7/, 376a, 378b, 428, 439b , 443a, 446
- 1981 : 56b, 108 /7/, 184, 218, 229d, 243, 256, 257, 322, 329, 378, 38Jc, 428, 443
ME ZOLIT - 1980 : 242a, 25'.ia /7/, 256a, 378a, 378b, 428, 443a
- 1981: 11 /7 /, 56a, 86, 108, 184, 216, 221 /7 /, 229d, 242,243,250, 256 ,316, 329, 369, 376,
426, 443
NEOLIT - 1980: 6 /7 /, 74, 130ch , lJ()i, 196, 213a, 222, 229e, 346, 3654, 426, 429, 440 /7 /
• 1961 : 3a, 29 /7/, 59, 88, 105a, 124 /7/, ·131c, 132e, 176,236, 348a, 348b /7/, 370, 407
Kultura

lineární keramikou /volutová/ - 1980: 2, 3 1, 32, 156, 174a, 174b, 332a, 341, 388, 41 lb
- 1981: 33a, 38, 66, 123 , 131a, 132a, 132b, 132c , 132d, 137, 150,
166, 257, 332a, 341, J60
!I

Kultura s vypíchanou keramikou - 1980: 27, 32, 170a, 174a, 174b, 177 , 241, 332a, 341
• 1981: 33a, 65, 66, 10Sb, 1J2e, 206, 231, 241, 332a, 341
Lengyelský kulturní okruh - 1980: 92, 341 /7/

- 1961: 162,341 /7/, 391
ENEOUT - 1979 : 109
- 1980: 77, 194, 196, 226, 229e, 277, 353a /7 /, 411a, 443a
- 1961: 6, 76, 161, 178, 194, 227, 242, 247, 256, 410, 443 /7/
Kultura Jordanovská - 1980 : 341

- 1961 : 4, 341
Kultura nálevkovitých pohá r6 - 1980 : 154, 214
• 1981 : 88, 151a, 214, 296
Kultura

!I

kanelovanou keramikou - 1980: 185
- 1961: 165

Kultura se šň6rovou keramikou - 1980: 32

- 1961: 32, 293, 332c
Kultura zvoncovitýc h pohár6 - 1980: 32, 311

- 1961: 32, 305
Kultura

řivnáč ská

- 1980: 165, 307
- 1981: 162, 163, 165, 354 /7 /

Kultura chamská - 1980: 146a

/7 /

DOBA BRON ZOVJ..

- 1980 : 8, 49a, 169a, 175, 187, 194, 229b, 229c /? /, 229d, 229e , 243, 256a, 260b /7 /,
262, 274b, 284,306, 316b, 316e , 358b, J65b, 403,428, 431
- 1981: 3a, 56c, 86, 88, 173a, 184,194, 229c /7/, 2J8a /7/,:z43 ,246a /7/, 246b/7/,
274b, 277, 351 , 428

Kultura ~nětic ká a věteřovská - 1980: 27, 185, 197, 341, 388, 420

• 1981: 4, 108, 123, 167 , 185, 197, 198, 280, 309, 341, 355, 394, 428
Kultura mohylová

stř.

doby bronzové - 1980: 187, 289, 306, J 16a, 354 , J62b, 365c, 401, 409a
• 1981: 112, 150, 100, 225a , 289, :112 , 384d, 40Cla, 4 19, 437

Popelnicová pole - 1900: 141, 348 /7 /
Kultura kn.:,v{zská - 1900: 7a, 82, 140a, 156, 201, 204, 222, 229e, 264t1, 274a, 316c , J 32a, 33&, 339b,
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341, 347, 3'.>4, J62a, J7tk, 390, 398, 40 1, 4 10, 415 / 7 /, 42t.a, t.24c
- 1981: 6, 7S, 113, 11 7, IJS, IS!a , 162 , 198, 201, 229a, 229b, 229c, 274a, 296,3 16 ,
J20, JJ2 a, J41, 3SJ, J'iS, 375a, J75b, JOO , J8Jb, 410, 41 1a, 424
Kulturní typ Štítary - 1980: 18S, J32a, 34 1, 401
- 1981: 6, 66, 163, 18S, 186, 296, 3 13b, 332 a, 34 1, 375a, 375b, 380 , 410
l<ultu ra lužic krl - 1980: 130h, 130i, J96

- 1981: 116, 124a, lJlb, 244 /7 /, 279, 296, 328, 337 , 344, 349 , 396
Kultura

slc zs k oplatčnkkri

- 1980: 80, 130c, 130h, l JOch , 197, 20S, 4 16 , 418, 447
- 1981: 33a, 60 , 105b, 106, 124I, 1316, 132c, 143, 158a, 196 , 197 , 231, 253.

258a, 39 1
DOBA HALŠTATSKÁ- 1980: 55, 170, 170a, 179a , 217

/7/, 256a, J 16e, 358b, 359a, 40 1 /7/

- 1981 : 75,198,210 /7/, 229c, 296
1Cultu ra by la nská - 1980 : 293, 3321.,

- 1981 : 293, 375h /? /
Kultura mohy lovA doby ha l š tlit!1ké - 1980: 232

- 1981 : 384<1
Ohdobí po z dně halštatské - .: asnč lllténské - 1980: 67a , 82a, 96, 136, 148, 194, 242b , 250, 255b, 261, 276f,
283, 332a, 345a, 366 , 377c /?/, 402, 424a, 424c
- 198 1 : 10a, 86 , 111, 136a, 173b, 194,206,22 1 /7/, 250, 277,
290, 318, 3 19, 332a , 354, 395b, J98a , 4 17 , 424
DOBA LAT~NSKÁ - 1979: 269
- 1980: 28, 65, 79, 110a, 128a, 140b, 141, 170a, 174a, 189, 213b, 22 1,240, 252, 256a ,
262,280, 332a, 341,343 , 34511, 347 , 359b, 401,414,429 , 440 , 44 1b , 44..1 b
- 1981: 3b, 33c , 50 , 60, 95a, 105a, 117 , 122, 134a, 15 1, 166 , 171,198,208,220, 223,
240, 242, 2t.6a, 246b, 2S6b, 256, 258a, 280, 292, 313b, 332a , 332c, 34 1, 343 , 36 1, 384a, 395a, 395b,
424, 436, 441, 443
DOBA Ř(M SK Á - 1980: 8, 24, 67b, 94, 13/4a, 192, 216 /7/, 245, 262 , 274a, 280, 306 , 321, 332a, 341,
345a, 345b /7/, 358a, 378a , 409a, 441b /7/
- 1981: 10a, 33a, 33c , 54a, 65, 70, 88, 94, 124a , 124b , 124c, 134a /7 /, 198, 315, 332a ,
341, 345b, 402 /? /, 407 , 409a, 44 1
DOBA SLOVA NSK Á / II RADIŠTN(/ - 1980: 57 , 62 , 65, 102, 104, 130f , 134b, 165, 179b, 192, 193, 200,

201, 209a , 209b, 212 , 256a , 264b, 268, 280 , 30 3, 313, 34 1, 343, 345a, 346, 354, 357 , 358b, 368 ,
374 /7/, 401, 409b, 411b, 416, 429, 433
-198 1: 10a, 10b, 17 , 26, 30 , 33b, 44, 52, S4b, 60, 65 , 67,70, 75,
78a, 86, 97, 103 , 105a, 108, 124a, 124b, 124c, 131c, 132a, 132b, 132e , 134a, 13t.b, 139, 143, 162,
163, 165 , 173a, 201, 212, 228, 229c , 244, 250, 256, 259, 265, 273, 296, 303, 3 13b, 341 , 343 , :346,
364, 37Sa, 379 /? / , 402, 406 , 409b, 433, 443, 449

STŘEDOV~K - 1980: 1, 5, 7b, 13, 16, 18, 36 , 40, 45, 49a, 49c, 53, 58 , 62, c;5 , 67b, 8 1, 82a, 87 , 89,
101, 102, 107 , 110b, 110c, 113, 118a , 118b, 118c, 118d, 119 , 128b , 130a, 130b, 130c, 130d, 130g,
133, 145, 146b, 155, 160, 164 , 179a, 181, 185, 195 , 196, 197, 201, 202, 203, 207, 212 , 221, 229c,
229d, 229e, 233a, 233b, 237, 239, 242b , 245 , 248, 251 a, 251b, 255b, 26 1, 264b , 266 , 268, 271, 274c,
276a, 276b, 276c, 276d, 276e, 276f, 276~, 27bh, 281a, 281 b , 281c, 28 1d , 28 1c, 282 , 297a , 298a , 2981> ,
29&, JOOa, 300b, 300c, 300d, 300e , 301a , 301b, 301c, 301d, 302, 303 , 304 , 3 10 , 3 16d , 325 , 327 .
332a, 334, 338b, 343, 356 , 357 , 362b, 368, 373, 377a , 378a, 37& , 382 ,388,389, 392,397 ,398, 40 1,
412, 413, 416, 418, 424b, 425, 426, 430, 433, 434, 438 , 439a, 439b , 439c, 440, 44 1a, 442 , 44~k . 4'">2
• 1981: 11, 12, 17, 18, 19, 21, 23a, 23b, 25a /7/, 25b, 25c, 25<1 /?/, 30 , JJ11, JJL . .i), .
35, 37, 39, 42, 43, 5 1, 52, 56b, 6 1, 64, 68, 69, 7 1, 72, 78b, 80a, $Ob, 83 , 84 , 86, 87, 9 I, 'Víl•.
97, 110a, 110b , 118a, 118b, 120 , 124b, 124d, 124f, 129, 131c, 132b, 142 b, 147, l'jlh, l :iJ. l ; ; ,
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1581, , 159, 168, 173a, 173b, 178, 18Jc, 185, 168, 193, 195, 197, 201, 212, 215a, 215b, 221, 225b,
238a, 238b, 239, 242, 243, 251, 254, 257, 278, 279, 280, 281a, 281b, 281c, 281d, 295, 297b, :.C99,
301a, JOlb, 301c, 301d, 302a, 3Ó2b, 303, 304, 308, 310,316, 327b, 327c , 332•, 333, 336, 340, 343,
346, 348b, 350, 364, 367 1 37Sa, 37Sb, 379, 38Jc, 383d, 383e, 389, 392, 398b, 398c, ~ t 404, 11)6,
4 11a, 411b, 411c, 417, 421, 427, 428, 433
St ředověk -

hrady - 1980: 9, 14, 20, 22, 46, 47, 48, 85, 115, 125, 127, 138, 144, 149, 172, 182, 191,
219, 224, 230 , 249, 265, 267, 270, 272, 275, 286,287,288,291,294,323, 324, 33 ), 335, 363, 371,
381, 385 , 386, 387, 393, 399, 408, 422, 432, 444, 445, 448", 453
- 19811 73, 85, 114, 124e, 138, 144, 152, 182, 234, 258b, 285, 266, 330, 342, 38,;,
423, 451

Sti'edověk - tvr ze a ZSO -

19801 377b, 430 /1 /
- 1981: 71, 126

NOVOV~K - 1980: 89, 110c, 113, 130d, 169b, 199, 201, 274c , 297a, 365d, 425, 426
- 1981: 7 , 15, 91, llOb, 110c, 163, 201, 21Sb, 235, 295, 297b, J02a, 340, 417
v"1š1NNÁ SIDLlŠTt - HRAD1ŠTt - 19801 77, 90, 96, 146a, 170, 277, 3<J7, 317, 413

-1981126,76,93, 143, 153/1/, 161,178,194,227,242 /1/,247,
380

/? /, 217, 232, 316a
- 1981: 44, 67, 228, 244, 384b, 384d, 450

M OHYLY - 1980: 63, 100

RfŽOVNlCK~ SEJPY - 1980: 146b, 297a, 405

• 1981 I 146, 263, 274b, 297b
PRAVtK bez bliU{ho určen{ - 1980: 5, 49a, 49b, 63, 90, 104, 134b, 142, 174b, 179b, 211, 216, 229d,

255, 25Sb, 260a, 260c, 276a, 276b, 276c , 276d, 282, JOOc , 314, 317, 339• , 353b, 372, 424b, 424d,
424e, 439a, 443c
- 1981: 4, 38, 41, 55, 81, 88, 121, 134b, l JGh, 136c, 142a, 161, 166, 167,
176, 18J a / ?/, 183b /?/, 183d, 190, 22Sb, 234, 238b, 273, 313a, 316, 327•, 345a, 345b, 34&,35~,
370, 376, J 83a, 383e, 364c, 407, 411b, 411c, 421, 436, 450
K U L TURA neurčena

nebo negativní zjlJtfn{ - 1980 : 34, 98, 100, 170b, 229e , 300f
- 1981: 93, 99, 170e, 170b, 326, 352, 384b, 435
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SE Z NAM OBRÁZ l< Ů

Obr. 1. A-StrH - Nový Hrad, okr, Tac hov /364/; B-Doly, o , Bor, okr , Ta c hov /71/. Kruba Z. ProcMzka.
Obr. 2. Horšovský Týn, okr. Domažlic e /101/. Kresba Z . Proc házka ,
Obr. 3 . Horšovský Týn, okr. Domažlice /101/. Kresba Z. Procházka .
Obr. 4. Karlova ves, hrad Týřov, okr , Rakovník / 144/,
Obr.

s.

'Křivoklát, hrad, okr. Rakovník /182/.

Obr. 6. Malá Skalice, o, Čes ká Skalic e, okr. Náchod /215 / . Keramika z výkopu pro plynovod, ppč , 116/1.
Kresba Z. A. Loc hmann.
Obr . 7, Malá Skalice, o . Česká Skalice, okr. Nác hod /21 5/. Keramikazvýkopuproplynovod, ppč . 116/1.
Kre sba Z. A . Lochmann.
Obr, 8 , Rakovník, okr, Rakovník /334/ ,
Obr. 9. Rovná, o. Strážov, okr. Klatovy /340/. Kresba· z . Proch1hka,
Obr. 10 . Rovná , o, S trážov, okr , Klatovy /340/. Kresba Z. Procházka .
Obr, 11. Rovná, o. Strážov, okr. 'Klatovy /340/. Kresba Z , Proc házka .
Obr. 12, Rožmberk nad Vltavou, h r ad, okr, Český Krumlov

/342/ ,

Obr, 13, Zátav{, o. Kestřany , okr. Písek / 437 / . A - Celková s ituace trasy ply novodu /tečkovaně/ se zjištěnými objekty /křížky /. B - výřez trasy plynovodu s vyznačenými objekty a nále zy /č, 1 • 9/.
Jednotlivá čísla odpov ídají č í slován( v textu. Kresba J , Fr8hlich .
Obr, 14 . Zlitaví , o. Kestřany, okr, Písek

/437/. Trasa plynovodu - objektymohylové kultury

st řední do-

by bronzové: 1 • 2 objekt 4/81, 3 - 4 objekt 5/81, 5-6 sběru objektu 1/81. l< re .~bti J. Mic há lek.
Obr . 15. Zátav(, o. Kestřany, okr. Písek

/437/. Trasa plynovodu - objekty mohylové kultury st řed ní do-

by bronzové: 1 - 6 objekt 1/81 /1 - kult . s lin eá rníkertim lkou ? - intruzev objekt u /, 7 - 8 o bjekt
2/ 61. Kresba J . Mic hálek .

ERRATA :
126,

BZO 1976-79 .

JEST Ř EB(, okr:. Česká Lípa

1976 - KULT: Kobylská skupina st.d . římské . , / .' / '
/4l7 µ JJs/C.
Opraveno na: Kobylská skupina pozcln{ doby ~ .
·

Archeologický Ústav ČSAV Praha

VÝ Z KUMY V ČECHÁ C H

1980 -

1981

/Zkrácená c itace B ZO 1980-81/

Odborná redakce: PhDr, Eva Čujanová-Jílková, CSc.
Technic ká redakce: R, Fabešová
Technické práce: S, Hošna, F. HošnovÁ, H ,

Dobro č ková,

M, Filir,,vil

Návrh obálky B, Karasová, mapa M. Černá, Úprava obrázků J . Sh•ldá
Náklad: 400 výtisků
Cena: Neprodejné, určeno pro studijní Úč ely
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