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Publikace Výzkumy v Čechách 1988-1989 se od předchozích svazků této řady odlišuje ve dvou ohledech. Prvním z nich, nápadnějším, ale méně významným, je Jeho formálni stranka, zah rnuJÍCÍ strukturu jednotlivých záznamů, názvy některých rubrik, grafickou úpravu atd. Kuréitym změnam v tomto
ohledu jsme byli nuceni předevš ím tím, že letos poprvé byl celý text zpracován na poéítaéi. Z téhož
důvodu se v textu objevuj í i některé formální nedostatky, Jako n apř . různé typy písma v textech
a ve výstupech z databází atd. Věříme však přesto, že nová úprava jako celek neubírá, nybrž přidává
textu na přehlednosti a srozumitelnost i.

I
I

Druhá, hlubší změna v charakteru této publikaéní řady je spojena se způsobem vzniku tohoto svazku. Záznamy v této publikaci již nejsou jen pro tento ú čel sestavenym textem, nýbrž jedním z možných automatizovaných výstupů databázového systému, který je od letošního roku zaváděn v archivu
nálezových zpráv ARŮ v Praze . Tento system je otevřeným databázovým systémem, tj. souborem dat, do
něhož jsou průběžně ukládány nové informace, a Jehož záznamy je možno kdykoli opravit, doplnit,
setřídit či vybrat podle libovolného kl í če a znovu vytisknout s libovolnym množstvím údajů a v libovolné formální úpravě. V podstatě dořešen Je i základní grafický výstup, umožň uj í cí vykreslit
rozmístění nalezišť na uréitém maoovém listě ve zvoleném měřitku . V příštím roce může být zahájena
distribuce informací v databázové podobě na počítačových disketách .

I

Údaje v BZO1988-1989 byly přejaty od autorů na původních formulářích a uloženy do poéítaée po
zpracování pracovníky oddělení prostorové archeologie ARU (steJným způsobem bude připraven J eš tě
ročník 1990-1991) . Při tom však bylo nutno obsah rubrik formuláře převadét do struktury a kódu našeho databázového systému. Př i převodu udaJŮ mohlo dojít k chybám, a to neJen vinou naší dosud malé
zkušenosti s obsahovou i technickou strankou složiteho databázoveho systemu. ale i v důsledku toho,
že původní texty autorů nepoč í taly s nutnos tí jed noznačného čteni a Jednoznaéný výklad ča sto neumožňovaly. Tento problém bude od stra něn od ročníku 1992-1993. pro nějž budeme podklady sbírat na
upravených formulářích s novou strukturou platných vyrazů. Prozatím se však omlouváme za případné
chyby a prosíme nejen o shov ívavost, ale i o upozornění na věcné i formaini nedostatky publikace .
Výstupní sestava, která se obJevuje v této publikaci. zahrnuJe pouze éast info rmací, které jsou
obsaženy ve zdrojovém databázovém souboru; ostatní informace mohou byt zísKany na obrazovce poéítače nebo prostřednictvím jiného, uplného vypisu . Přednos t byla v teto publikaci dana údajům, které
se v BZO tradičně objevovaly; vysvětlivky k obsahu Jednot I ivých rubrik podávame za t1mto úvodem.
Pop is Jednotlivych akc i v rubrice Poznámka (dř1ve "NÁLEZ:' ) byl excerpován a uložen do počítače
i v podobě klíčových slov, určujících nemovité obJeKty a movité na lezy. ZeJména tat o pol e. která se
v předložené publikaci neobJevuJí, mohou sloužit oři vyhledavaní specifických nalezišť a předmětů.
Zvláštní význam má v rámci záznamu číslo v hranate závorce na pravém okraji prvního řádku každého záznamu. Toto troJčí sl i je kódovým čí s lem, ktere spol u se jménem(zkratkou) okresu, katastrální ho území a rokem, v němž byla akce provedena (ukončen a ), vytvaří kód, umožňující jednoznačnou identifikaci každé evidovane terénni akce na uzemí éech.
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VYSVĚTLIVKY
ZAZNAMU
I'

STRUKTUŘE

KE

I

I

I

Každá archeologická terénní akce má samostatný záznam (i v případě dvou lokalit či poloh na jednom katastralnim uzemi, nebo dvou akc í na téže loka litě). Zaznamy jsou řazeny abecedně podle názvů katastrálních uzemi, na kterých se nálezy vyskytují. Administrativní obce jsou uváděny podle Statistického lexikonu obci ČSSR. II. a Retrospektivn ího lexikonu obcí ČSSR 1850-1970. Kulturně chronologické zařazení
provedl i sami autoři zorav .
První

řadek :

-

I

I

pořadové číslo záznamu v rámci publikace
katastrální území
admi nistrativní obec (o.)
okres nebo pražský obvod (okr., obv.)
kódove číslo

I

I

I

ktery vyvolal archeologickou terénní akci (viz následující heslář)
druh akce, charakter evidence (viz heslář)
autor (autoři) ak ce; v závorce ins tituce
dat um (rok, léta) provedení akce
slovní lokalizace a okolnosti akce
druh a čí slo mapy (viz heslář)
přesnost lokalizace (podle zavedeného způsobu PIAN)
SOUŘ: souřadn ice (v rrm od Z:J sekční čáry mapového listu)
• 1: komponenta archeologické akce - kultura (období)
AKT .: druh (druhy) zjištěné aktivity (viz heslář)
KOHP: nadřazený sídelní komplex (v iz heslář)
POZN: poznamka, popis akce
LIT .: odkazy na literaturu
ULOŽ : údaj o uloženi nálezů
ZAPS: Jméno autora zprávy (uvádí se, pokud není totožné se Jménemautora akce)

POON :
AKCE:
AUT.:
DAT.:
LOK .:
HAPA:
PIAN:

podnět,
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HESLÁŘ E

I
I
I
I

PODNĚT

Heslo

Poznámka

orba.rytí
mel i orace
lesní práce
stavba
inženýrské sítě
cihelna
p1 skovna
říční pískovna
regulace
lom

včetně

I

jiných poln ích oraci

těžba dřeva

aJ.

včetně ořestaveb

a uorav (domu . vyrotmího zař1zeni)
kanalizace apod. (v okruhu obJeKtu neoo int raviian u)

I
I

I
I

I
I
říčního

I

toku

I

důl

stavba silnice
stavba železnice
dálkový výkop
přírodní procesy
odborný záměr
jiný důvod

I

oprav a uo rav
včetně oorav a uorav
pl ynovod. vodovod atd. fzeJmena mimo 1ntravi lan)
eroze. vyschnu ti koryta toku atd.
nezavislý přímo na vneJšich okolnos te ch
včetně

I
I
I
I

I
I

neurčen

I
I

I

AKCE (DRUH EVIDENCE)
Heslo

Poznámka

I

I

NEURéEN

I

EVIDENCE BEZ

NÁLEZŮ

vizuáln í povrchový průzkum
kartografická evidence
letecký průzkum
geofyzikální průzkum
geochem1cKý průzk um
stavebně historický průzkum

evidence bez z1skan i movitych nalezú
analyza historických map apod.

POVRCHOVY

I
na zak l adě komplexní rešerše v archivu a litera tuře
osobní s dě l en i, neJ asne udaJe v lit eratuře atd.

I
I

I
I

I
I

vzorKování povrchove vrstvy, pros1van1 ornice atd.

I

staré výzkumy, chybí zak ladní terénní dokumentace
staré vyzkumy, chybí zakladn í terenni dokumentace
i současné akce, bez přítomnosti archeologa

I

NEDOKUMENTOVANÁ AKCE
nedokum.akce bez nalez.ce lků
nedokum.akce s nález .celky
náhódný nález při terén .zásahu

I
I

SBĚR

nahodný povrchový nalez
rekognoskace lokality sběrem
systematický povrchovy sběr
podpovrchové vkopy

I

I

geodeticko-tooograf.průzkum

ident ifikace lokality
neo věřen á informace

I

I
I
I
I
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I

I

I

I
' RIENTAČ NI ZJIŠTĚNI

zbě ina

m entaén1 Z J1š těn1 v řezu
Jr1entaén1 zJ1 štén1 v ploše
or1entaén1 zJiš tén í kombinovane

evidence v

VERTIKALNI

ŘEZ

krátký vertika ln1 řez
dl ouhý vert ikaln1 řez
s1ť vert1kaln1ch řezů

30NDAÍ
~eanotl1va sondai
,1cenas oona sonaai
system. vzorKovan1 sonaam1

dokumetace. namatkove odebran1
řezu

artefaktů

a

I

vzorků

I

1 v ploše

I

úplná dokumentace a ovzorkovan1 řezu nalezištěm či kraJinou
do 50 mdélky
nad 50 m
meliorace. inženyrske s1tě. systematicke vzorkovan1

I

I

jakykoli výzkum v ploše o rozloze do 100 m2
OJedinél á sonda
několik ploch typu sondaie
prav1delne nebo nahoane rozm1stén1 sond aood .

I

I

FLOSNY ODKRYV
iesystemat1cky plošny oakryv
sys tematicky plošny odkryv

hruba skryvka. spešny postup prac1
tzv. systemat1cKy vyzKum

I

JINY DRUH EVIDENCE

I

geologi cky vrt

I
MAPA
Hes lo

Poznamka

I

Základní mapa ČSSR 1:25000
Zakladn1 maoa ČSS R 1:10000
Státn1 mapa odvozena 1:5000
katastralní maoa 1:1000

ZH25

]HO
:HOS

:ooo

I

I
I

PIAN
Yeslo

Poznamka

2

akce
akce

3
4

s oouiit1m geodet1cke techniky
zaměřena s menš 1 přesnost 1 (např. Krokovan 1m;. neoo J 1 i ze vymezit v ma I em prostoru
' n apř, čp. domu, ma lá parcela atd.)
akce nezaměřena . lze Ji vymezit Jen pi'lbiižnym pros torovym uaaJem \velka parce la, trat)
znamo pouze Katastrální území

I

zaměře na ořesné.

I
I

AKTI VIT A
Heslo

I

Poznámka

I

sídlištní
těžba

výrobní
komunikace
bOJ
kultovní
: onrebn1
depot
oJedině lý nale z

specializovana výroba
např. cesta. most. brod aJ.
doklady nási lneho střetu, nebo fort ifikace voJenskeho razu
deponované oředméty (jednotlivé i hromadně)
předmět nalezeny mimo kontext (znamenal area lu
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I

I
I
I

I
I
I
I

I
I

I
I
I
I

neurčená
přemistěni

zeminy

negativni

zjištěni

novodobé (sekundární)

přemistěni nálezů

se zeminou

I

I
I

KOMPLEX
Heslo

Poznámka

I

neurčen

samostatný areál
nález ve vodě
nález v bažině
nález v jeskyni
ná 1ez pod abri

např . pohřebiště vně

obytného areálu apod.

I

I
I

I

sídliště
sídliště
sídliště

rovinné
výšinné
sídl.strateg.jiné
sídl.rov inné opevněné
sídl.výsinné opevněné
sídl.strateg.jiné opevněné
kul tovni areál

I

I
přirozené opevněni

jiného druhu (voda, bažina atd .)

I
I

I
I

dvůr

tvrz
hrad
zámek
feudálni sídlo
klášter
vojenský tábor
předlokační aglomerace

I
I

I
I

město

I
I

I
I
I
I
I
I

I
I

I
I
I
I

I
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I
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I

I

I

I

I

I

SEZNAM ZKRATEK

I

I
AH

Archaeologia historica (Brno)
Archeologické rozhledy
Archeologický ústav ČSAV
Archeologické výzkumy jižních Čech
Výzkumy v Čechách (ARŮ Praha)
Castellologica Bohemica
Sedláček A
. , Hrady, zámky a tvrze Království
českého (díl 1.-xv., 1892-1927)
Jihočeské muzeum
Krajské museum východních Čech
Kancelář presidenta republiky
Krajské středisko památkové péče a ochrany

AR

• ARŮ

AVJČ

BZO
CB

HZT

JČH
KHVČ

KPR

KSPPOP

I

I

I
I

I

přírody

I

muzeum
Muzeum hlavního města Prahy
Národní muzeum
Památky archeologické (Praha)
Pražské středisko památkové péče a ochrany

H

Jti})
NH

PA
PSPPOP

I
I

přírody

PŮS PPOP

Pražský ústav státní památkové péče a ochrany přírody
SBORNÍK JČH Sborník Jihočeského muzea v českých Budějovicích
SOUPIS AMAPA Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách,
Praha 1959
Středočeský sborník historický
SSH
Sborník společnosti přátel starožitností
SSPS
Státní ústav pro rekonstrukci památkových
SŮRPHO
měst

SVPP

ve

it,

t1

(/' T µ

1U

I

vlastivědných

prací z Podblanicka,

Jemniště

I

z prací členů Historického klubu při
muzeu v čes kých Budejovicích
Západočeské muzeum

I

Výbě r

Jihočeském

• ZČH

H
f1 M

I

a obj ektů

Sborník

VÝBĚR

I

/lď'-1.VŮ'C /0,..9 ťr-z<e

I

I

112. fU·I~

I

112-A HA

I

1'lP Hl+

I

U lč f'ť.PHA

I

.J/tl??
.

1 U-( T> C1 E "''

'- /I

I

'--

ribt ·

I

f)U Pf

1rvF LLI.Z

I

1 9tCLÍ~
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REGISTRACE TERÉNNÍCH AKCÍ
V LETECH 1988-1989
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[100]

BAVOROV, okr.Strakonice
POON: odborný z ámě r
AKCE: povrchový sběr
AUT. : Michálek J. (M Strakonice)
DAT.: 1989
LOK.: "Na Zachovým vrchu", ppč.621/1, 1350 m Jod kostela, plató a

J

s vah nad Blanicí (cca 30m S od

břehu).

ZM10 22-43 - 12
PIAN: 1 SOUŘ : 103:238
CA) lovecký pravěk
AKT. : sfdlištnf
KCf1P : sldliště Cnes pecif .)
( B) vrcholný středověk 1
AKT. : sfdlištni
KOMP: sídliště (nespecif . )
A. Štípaná industrie v ornici na ploše asi 40 x 40 m. B. Zlomky tuhové keramiky (hrnce,
zásobnice) - 13. stol .
ULOŽ: M Strakonice, sine

MAPA:
• 1:
* 2:
POZN:

2

BDENĚVES, okr.Plzeň -sever

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:
POZN:

odborný

I
I

I

[129]

AKCE : povrchový sběr
M. ,Posplšil ová J. (ZČM Plzeň, M Pf se k)
DAT .: 1989
Poloha "Kamení" .
ZM10 11 -44- 19
PIAN: 2
SOUŘ: 358 : 332 376 :329 365 :323
CA) nyn ická skupina
AKT .: sí dli št ní
KCf1P : sídliště rovinné
Př i povrchovém prťizkurru údolí Mfe j sme provedl i sbě ry na pol i v poloze "Kamení" , kde jsme
zjistili pravěké osídlení v prostoru přiblifně 200 x 150 m. Lokalita leží na mírném východním
svahu na levém břehu potoka Myslinka, který je pravobřežním přítokem Mže. V jifní části
sídelní plochy byl orbou narušen sídlištní objekt o prCměru 150 cm s rrnof s tvím zlomkové
keramiky, mazani ce, zvířecích kostí a čás ti prafnice. Typické zlomky keramiky datují objekt do
pozdní doby bronzové (nyni cká s kupina).
ULOŽ : ZČM Plzeň , RP 89/9

3

záměr

Metlička

BDENĚVES, okr.Plzeň-s ever

4

odborný

[234)

AKCE : povrchový sběr
Metli č ka M. CM Plzeň)
DAT.: 1989
Z od obce na pravém břehu Mže .
ZM1 0. 11 -44- 14
PIAN: 2
SOUŘ: 305:013
(A) d.bronzová neurč.
AKT .: sídlištní
KOHP: sídliště rovi nné
CB) hradiš tní obd.
AKT.: s ídli š tní
KOHP : sídli š t ě rovinné
Při povrchovém pr5zkurru jsme provedli s běry na poli leffclm na západn fm okraji obce, kde bylo
orbou narušeno několik sídlištních ob jekt ů. Loka lita l eží v inundačním pásrru na pravém břehu
řeky Mfe . Sběrem byla zf s kána část hradištnlho přeslenu a vět ší rrnožství pravěké a hradištnl
keramiky, která dokládá osídleni p řibližně v prostoru 150x80 m.
ULOŽ: ZČM Plzeň, RP 89/13

POON:
AUT. :
LOK.:
MAPA :
* 1:
* 2:
POZN:

záměr

BEDŘICHOV,

[917]

okr .Jablonec r./Ni sou

odborný záměr
AK CE: vizuálnl povrchový pr5zkun / povrchový sběr
Beneš A. (ARŮ Plzeň)
DAT.: 1988
Horní čás t obce pod Lesní chatou.
ZM10 03-14-18
PIAN: 2
SOUŘ: 161:330
CA) novověk
AKT.: výrobnf
KOHP: samostatný areál
Zaniklá ~anderova hu( z let 1598- 1807, popisovaná v prGvodc i CM.Nevrlý a kol., Jizerské hory,
1983,213) jako travnatý pahorek. Při návštěvě zjištěno, fe objekt, si tuovaný na mfrném
západním s vahu nad vodnl zdrfl je čerstvě porušen v jifní části terénními úpravami. Sběrem
zí s kána ke ramika 16 .s t ol. a mladšl, zl omky s kl ářských van, skelná s truska a s třepy.
ULOŽ: ARŮ Plzeň, 217/88

POO N:
AUT . :
LOK.:
MAPA:
* 1:
POZ N:

(034)

5

BEROON, okr.Beroun

POON:
AUT .:
LOK.:
MAPA:
• 1:
• 2:
POZ N:

stavba
AKCE : vertikálnf řez
Mat ouše k V. ( M Beroun ) DAT .: 1988
Továrnl uli ce , Z okra j paneloveho sld l iš tě Centrun .
ZM1 0 12- 41 - 12
PIA N: 2
SOOŘ: 095:210
CA) d.ř lms ká
AKT.: sldlištnl
KOMP : sldliště rovinné
(B) raný středové k
AKT .: sídl i š tní
KOMP : sídliště rovinné
Při hlouben í základové jámy pro obytný panel ový dťim v pros t oru bývalých jeslí odkryto t orzo

13

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I
I
I

I
I

I
I
I
I

I

I
I
I

I
I

I
I

I

I
I
I

I
I

I
I

I

I
I
I

I

I

I

I
I

I

I

I

I

I

I

zahloubeného objektu (pol ozennice7) z doby l'lmské, dále dokunent ovány a vzorkovány 3 l'ezy
zahloubenými objekty z doby l'lmské a na hromadě vytěfené zeminy z lskána keramika raně
středověká s tím, fe bylo přiblifně určeno míst o, odkud byla vybagrována.
ULOŽ : M Beroun, 125/ 88
6

BEROJN, okr.Beroun

I

I
I
I
I

[246]

POON:
AUT.:
LOK . :
MAPA:
• 1:
POZN:

stavba silnice
AKCE: jednotlivá sondáf
Matoušek V. CM Beroun)
DAT.: 1988
Trasa dálnice D5, S zářez dál ničního "úvozu", 400 m SV od zámku v ICr"ově Ovol'e.
ZM10 12 · 41·11
PIAN: 2
SOOŘ: 086:405
CA) raný středověk
AKT.: sfdlištní
KOMP: sídliště rovi.,,,.
V zářezu dálnice OS klesající zde mf rně pod úrov,ň terblu odkr/ta tor za dvou zah loubených
objektO porušených výkopovými pracemi. 1. blffe neurčený objekt dochovaný v délce 130 a v
hloubce 60 cm, ve výplni keramické zlomky, uhlfky a hrudky mazan ice, 2. torzo zásobní jámy
hruškovitého tvaru. Hloubka 160, maximální šíře 140 cm. Dochovaná výška válcovitého hrdla
20-30 cm, prťrněr hrdla 60 cm. Ve výplni ve spodní části zlomky kerami ckých nádob i větší
keramická torza , větší rmolstvl zvířecích kostí.
ULOŽ: M Berol..l'l, 203/88
7

BEROJN, okr.Beroun

POON:
AUT . :
LOK.:
MAPA :
* 1:
POZN:

infenýrské sítě AKCE : orientační zjištění v l'ezu
Matoušek V. CM Beroun)
DAT. : 1988
Horní (Plzeňská brána).
ZM10 12·41·12
PIAN : 2 SOJŘ : 111 :226
CA) vrcholný středověk AKT.: sídlištní
KOMP: město
Při hlouben í výkopu pro plynovod v Palackého ulici dokunentován fez , procházející podélně
prOjezdem Horní (Plzeňské) brány, která je součástí městského opevnění vzniklého kolem r.1300.
Jednalo se o výkop 50 cm široký a 60- 100 cm hl uboký. Na obou koncích prOjezdu bylo výkopem
pl'erušeno zdivo, na vně jšl s traně v délce 230 cm, na straně vnitřní v dé lce 110 cm. Obě zd i
pl'esahovaly prOčell brány shodně o 20 cm. Mocnost zdiva nebyla pro malou hloubku výkopu
dokunentována. Vzorkováním nebyly zjištěny !ádné archeologické nálezy.
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BEROJN, okr.Beroun

I

POON :
AUT .:
LOK.:
MAPA:
• 1:
• 2:
POZN:

stavba
AKCE: vertikálnl řez
Mat oušek V. CM Beroun)
DAT .: 1988
Palackého ul . 93 .
ZM10 12·41 · 12
PIAN : 2 SOJŘ: 129:236
(A) vrcho lný středověk
AKT . : s ldlištní
KOMP: město
(B) novověk
AKT.: sídlištní
K()i4P: město
V rámci přestavby objektu bývalé prodejny Elektro na prodejnu felezářství budován na dvoře
dorru sklad . Dokumentovány a vzorkovány profily základových rýh . Získány nečetné soubory
středověkých a novověkých keramických zlomkO.
ULOŽ : M Beroun, 201/89

9

BEROUN, okr . Beroun
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[318)

I

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
• 1:
POZN:

infenýrské sltě
AKCE: o rientační zjištěni v řezu
Matoušek V. CM Beroun)
DAT.: 1989
Ulice U dobré vody čp. 10 .
ZM10 12 -41 - 12
PI AN: 2 SOJŘ : 242:240
CA> k.mohylová d.bronzové AKT.: sldlištnl
KOMP: sídliště (nespecif.)
Při hloubeni výkopu pro kanalizaci narušen bllfe neurčený zahl oubený objekt. Z objektu
vyzvedli dělnfci torzo dfbánku a několik zlomkO dalších keramických nádob a zvířecí kosti.
ULOŽ: M Beroun, 200/69
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(324]

BEROJN, okr.Ber oun

I

I

POON: stavba
AKCE : orientační zjištěn i
AUT.: Matoušek V. CM Beroun)
DAT.: 1989
LOK.: Gottwaldovo nám.čp.88.

I
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MAPA: ZM10 12· 41·12
PIAN : 2 SOJŘ: 129:236
• 1: (A) -novovfk 2 AKT.: sfdlištnf
Kc»IP: rnisto
POZN: V prObfhu gener,lní opravy domu č p . 88 nalezeno na vfce místech v celé stav~ mnofstvf zlomkO
ker11111lckých, kameninových a s kleněných nádob. Materiál nacházen náhodně v pffzemf, v prvém
patre, n a ~ I na schodištích vfdy ve vrstvách pod podlahami.
ULOŽ : M Beroun, 141/89
11

BEZDRUŽICE, okr.Tachov

(918]

POON: stavba
AKCE: orientační zjištění v rezu
AUT,: Krulinov, L. (KSSPPOP Plzeň)
DAT .: 1986
LOIC.: SV srnire111 od Bezdrufic 'podél silnice Nová Ves · Bezdruf ice nad pfechodem silnice pfes

I
I

I
I

I

vodoteč.

MAPA: ZM10 11·41·25 PIAN : 2 SOJŘ: 431:371
KOMP: samostatný areál
• 1: (A) datace neurčena AKT.: výrobn f
POZN: V. lednu byly pfedény RNDr.Fialou z Geoindustrie Stfíbro nálezy, jef nepatfily do geolog ickych
vrstev vzorkO vrtO IG prOŽklill.l pro stavbu benz inové stanice . Nálezy charakteru strusky byly
ovirovény na mfstě ve vzorcích ze dvou geologických vrtO. Pod novodobým podkladem silniční
odbočky s tremi hlinitokamemými vrstvami byly na profilu vrtu č. 2 zjištěny da lšf zlomky
strusky v hloutx:e 2,5 · 4,3 m, pak následoval a jif skála (prokfemenělý fylit ) . Geologické
vyhodnocení vylučuje geologický p&,od nálezu. Lze tedy s výhradou pfftomnost strusky byf v
poměrni velké hloubce interpretovat jako pozůst atek blffe neurčené výrobní činnosti, spíše
skléfské, nef souvi s ejfcf se zpracovánfm rud. Jelikof nebyl nal ezen fádný pruvodnf materiál
lJIIOfňujícf alesporl rámcově dataci, lze jen očekávat upfesněnf interpretace po zhodnocení
nálezové situace pfi zenr,fch pracech pro základy stavby. O zahájen! těchto pracf by měla být
informována archeologická pracoviště na zákl adě pofadavku KSSPPOP Plzeň v závěrečné geologické
zprávě.

ULOŽ: KSSPPOP Plzeň, sine
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BEZEMÍN, okr . Tachov

(336]

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
• 1:
POZN:

lesnf úpravy AKCE: jednotlivá sondáf
Svobodová H. (ZČM Plzeň)
DAT.: 1989
Mohyla Z od hrany srázu nad Úterským potokem
ZM10 11·44·01
PIAN: 1 SOJŘ: 289:174
(A) raný stfedověk 3
AKT. : pohfebnf
Kc»IP : samostatný areál
V srpnu al E'ff provedlo pravěké oddělení ZČM záchramý výzk1n mohyly na mohylníku v Bezemfně.
Byla narušena svozem dfeva pfi likvidaci následku vichfice na jafe téhof roku. Svým násypem se
zkounaná mohyla částečně pfekrývala s mohylou těsně sousedfcf, kterou však neby l o mofno z
časových ctOvodu v témfe roce prozkounat. Polof\li jsme sondu o rotrnirech 9,39x8,75 m,
orientovanou S· J, která zachytila i nejbl i fšf okolf mohyly . Tento prosto r by l však bez nálezů .
Vlastnf mohyla měla rozměry 7,10x6,80 m a zachovanou výšku 78 cm. Je jf vrchol byl strfen a
pfehrnut pfeváfně na jihozápadní stranu a poš kozen byl rovně! celý pláš( mohyly. Pod hunusovou
vrstvou se zásyp jevil š těrkovitohlinitý, šedohnědé a hnědošedé barvy. Dobfe se dal sledovat
karnemý pfekryv tělesa mohyly, který byl celistvějšf na východní straně ( severovýchodnf a
jihovýchodní čtvrtina), zatfmco na západnf s traně byl nepravidelný (v jihovýchoclnf č tvrt ině
téměf ch~l), Nebyl zjištěn fádný obvodový fl ábek . V celém tělese mohyly se nalézaly s pálené
kosti, uhlfky a keramika, ale bylo mofno sledovat určité koncentrace nálezů. Kosti, kterých
bylo poměrně málo, jsme zjistili nejvfce ve stfedu a poblf f stfedu mohyly těsně pod povrchem .
Uhlfky, které tvofily četné shluky po celé mohyle, se koncentrovaly v hl oubce 30 -40 cm, kde
vyznačovaly průběh několika trámku. Ne jpočetněji byla zastoupena ker amika, kt erá datuje
zkounanou fé r ovou mohylu do stfedohradištnfho obdobf, Ze získaného stfepového materiálu bylo
mofno částečně rekonstruovat 5 nádob, z ni chf nejzajímavě j š f je l áhev zdobená koot>inacf
fe bfrek a kolkovaných pásu, ke které je mofno hledat analogii v severozápadních Čech ách .
ULOŽ: ZČM Plzeň, RP 89/39
13

BĚLČICE, okr.Strakonice

POON:
AUT .~
LOK .:
MAPA:
• 1:
POZN:
ULOŽ:

odborný záměr AKCE : povrchový s~r
Frohli ch J . CM Strakoni ce)
DAT .: 1988
Pole v t r ati U újezds ké cesty, cca 250 m JJZ od rybn fka
ZM10 22· 14· 04
PIAN : 2 SOJŘ: 007: 006
(A) pravěk
AKT .: neur č ená
Kc»IP: neurčen
17 blffe neurčite lnýc h zlomk6 pravěkých nádob.
M Blatná, ntsá

[812]
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BĚLČICE,

CM9J

okr .Strakoni ce

POON: odborný záměr
AKCE: povrchový s běr
AUT. : Frohli ch J. CM Strakonice)
DAT .: 1988
LOK. : Pol e ppč.403 v trati Na Čakovce, cca 50 m od Velkého bě lč i ckého rybníka a 1800 m JZ od
kostela v B ě l č icí c h.
MAPA : ZM10 22·14·08
PIAN: 2
SOJŘ : 454 : 365
* 1: (A) vrcholný s tř edově k 1 AKT .: sídlištní KOMP: sídliště rovinné
POZN : Sběrem zí skán soubo r 37 zlomku nádob ze 13. s tol . (Výzdoba: vodorovné rýhy a vlnice, značka na
dně.)

ULOŽ: M Blatná, 79/ 88
[924)

15

BÍLENEC, o.Petrohrad, okr.Louny

POON:
AUT.:
LOK .:
MAPA :
* 1:
POZN:
ULOŽ:

odbor ný záměr
AKCE : povrchový s běr
Štauber B., Štauberová J. (M Louny)
DAT. : 1989
Vlčí hora V od Bílence.
ZM10 12·13 · 13
PIAN: 1 SOJŘ: 236:227
(A) d . bronzová neur č .
AKT .: sídli š tní
KOM P: sídl . výšimé
Získány zl omky nezdobené keramiky včetně okraju.
M Louny, 32/89

16

BÍLINA, okr .Tepl ice

opevněné

[811]

neurčen
AKCE : vícenásobná sondáž
Rusó A. (M Teplice)
DAT. : 1988
N áměs t í Míru, dvo rní t rakt č p.91, ppč.58.
ZM10 02·34·02
PIAN: 2
SOJŘ: 422 :284
(A) přechod RS 4 · VS 1
AKT.: sídlištní
KOMP: sídliště (nespecif .)
(B) přechod VS 2 · novověk
AKT .: sídl i štn í
KOMP : město
( C) novově k
AKT.: síd li š tní
KOMP: mě sto
Nez as tav ěná pl ocha dvora byla zkounána dvěma sondami. V sondě 1 zjištěna novověká jáma a
základové zdivo, dále měl ká proh l ubeň pod recentn ími prukopy pro kanalizaci a vodovodn í
po trubí . Výp l ň p r o hlubn ě t voř ily dvě vrstvy, datované kerami kou předběžně do 9 . ·13.stol. V
sondě 2 byl v dostupných úsec í ch odkryt kamenný klenut ý s klep, j ehož počátek je možné datovat
ke ramikou do závěru 15.stol. až počátku 16. s tol ., a zán i k do 17.s t ol. V západní části sondy
zac hován zbyt e k původně ul ožených vrstev, obsahu jících keramiku 15.stol. až počátku 16 . stol . V
západn í čás ti sondy zachován zby t ek původně uložených vrstev, obsahujících keram i ku z
9 .· 1.po l.13 stol.
ULOŽ: M Teplice , 10, 11 /88

POON:
AUT.:
LOK .:
MAPA :
* 1:
• 2:
* 3:
POZN :

17

(822)

BÍLINA, okr.Tepl ice

stavba
AKCE: orien t ační zji š t ění v ploše
Rusó A. (M Teplice)
DA T. : 1988
N áměstí Mír u , dvorní trakt čp.88 .
ZM10 02 · 34 · 02
PIAN: 2
SOOŘ : 423:288
(A) přechod RS 4 · VS 1 AKT.: sídlištní
KOMP: sídli ště (nespec if .)
V souvi s losti s hloubením geol ogi cké sondy Stavebn í geologií z Ústť n.L. byly z výhozu sondy
vybrány zl omky keramiky. Sonda odhalila dvě základní vrstvy . Pod recentn í pí ~č itou zeminou se
na chá zela cca 1 m mocná, tmavě h nědá hlinitá zemina, obsahujfcl nT1ožstvl ker amickýc h
fr agmen t u. Tato vrstva tvo ř ila nadloží šedé , hlin ité zemině, oddě lené od výše uvedené na
pl ocho ul oženými opuk ovými kameny.
ULOŽ: M Tepli ce , 9/88

POON :
AUT. :
LOK.:
MAPA:
* 1:
POZN:

18

[854 )

BÍLINA, okr . Teplice

--- --·- -- - -- - --- - --- - - - - --- -- .... - ·----- ·- - -- --- -- -- ------ ----- .. --- ................. ... ....... .. .... --- -- .... . . . . -- ----·-- -

POO N: s ta vba
AK CE: jednotl iv~ sondáž
AUT.: Rusó A. ( M Tep li ce)
DAT .: 1988
LOK. : N áměs tí Míru, dvorn í t ra kt č p . 92, ppč.60.
MA PA: ZM10 02 · 34 · 02
PIA N: 2
SOJŘ : 422:283

16
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• 1: (A) raný stredověk
AKT . : sfdlištnf
KOMP: sfdliště Cnespecif.)
• 2: (8) novověk
AKT.: sfdl iš tnf
KCJ4P: město
POZN: Ve dvornfm traktu byly polofeny 4 sondy, z toho na podloff prokopána prozatfm jen sonda . Ve
dvou sondách začištěny kor~y jfmek, z nichf v úolnosti prozkounána 1fmka s kamennym
obezděnfm . Během pracf zjištěna jáma vyzděná kameny o pri'.:,něru 1 m, s kulem zasazenym ve dně .
v · těsné blfzkosti domu čp. 87 bylo vytěfeno mohutné souvrs tvf a část vydfevené jfmky
zabfhajfcf pod geologickou sondu, která tuto část značně narušila. Provedena nivelace, při
které b'yťo zjištěno, fe podlaha skleoa v čp. 87 je o 1 m výše ne! hladina spodnf vody ve
vydrevené )fmce, pocházejfcf podle předbělneho datováni keramiky ze dna ze 13.stol. Výzkun by
měl pokračovat"v roce 1990.
ULOŽ: H Teplice, 4/89
19

BÍLINA, okr.Teplice

[854]

POON: stavba
AKCE: jednotlivá sondáf
AUT.: Rusó A. (M Teplice)
DAT.: 1988
LOIC.: Námě s tf Mfru, dvornf trakt čo.92, ppč.60.
MAPA: ZM10 02·34·02
PIAN : 2 SOUŘ: 422:283
• 1 : (A) přec hod RS 4 · VS 1
AKT.: oohřebnf
KOMP: neurčen
• 2 : (8) novověk
AKT .: sfdlištnf
KOMP: mésto
POZN: Silně porušené pohřebi ště v důsledku demolic ve dvoře restaurace Lev, v bl í zkosti kostela
sv.Petra a Pavla. Zjištěna orientace, zpusob pohřbfván1 a o z načení hrobu náhrobn1mi kameny. V
jednom pffpadě u samotné lebky nalezeno 8 bronzovych zaušnic .o pr(Jněru 2 cm. S ohledem na
poměrně pozdnf klenby (p ravděpodobně barokn f ), v bezprostředně blfzké čá sti rest aurace l ev,
oproti další, severně sousedfcf renesančnf klenbě, je snad mofne předpokladat, fe poh ř ebi š tě
bylo respektováno ve 14. · 16. stol. al k nynějš í mu průjezdu čp. 92. Celkem zjištěno 19 hrobŮ z
11 .· 1.pol . 13 . stol. Části skeletů převezeny do NM v Praze.
ULOŽ: M Tepli ce, 2,3/88

20

BLANICE , okr . Strakonice

[154]

POON: odborný záměr
AKCE : povrchový sběr
AUT.: Mi chálek J. CM Strakon ice)
DAT.: 1989· 1990
LOK .: Tra( "Pod sady" ("L oučný pod sadama"), ppč.242/1, 420 m SSV od koste l a v osadě, nad levým
břehem Blani ce .
MAPA: ZH10 22·43-12
PIAN: 2
SOOŘ: 083: 177
• 1: CA) mezo lit
AKT.: sfdlištnf
Kc»i4P: sídliště (nespecif.)
POZN : Štfpaná industrie v ornici; jilně odtud nalezeny dříve roztříštěné kř išfály (cf.SZO
1980·1981,8).
ULOŽ: M Strakonice , sine
21

BLATO, okr.Pardubice

POON:
AUT .:
LOK.:
MAPA:
• 1:
POZN:
ULOŽ:

cihelna AKCE: orientační zjištěni v ploše
T. (M Pardubice)
DAT.: 1989
J část hliniště cihelny v Blatě, ppč .60/ 1 .
ZH10 13 -42·07 PIAN: 2
SOUŘ: 308: 092
CA) fivnáčská k.
AK T.: sídlištnf
KOMP: sfdliště (nespecif.)
Po skrývce ornice provedené Východočeskými cihelnami bylo ve spraši
H Pardubice, sine

22

BLAŽEJOV, okr.Jindřichův Hradec

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA :
• 1:
POZN:

odborný záměr
AKCE: geodeticko ·topograf . pr ůzk un
Durdík T. CARŮ Praha)
DAT.: 1988
Zřfceniny hr adu Vitkův Hrádek.
ZH10 23-34-07 PIAN: 1 SOOŘ: 234:213
CA) vrcholný středověk AKT .: sfdlištnf
KOMP: hrad
V roce 1988 byl dokončen geodet icko·topografický průz k un důlelitého hradu . Výsledkem je
po lohop isné a výškopisné zaměření, stejně jako pohledy na líce zdiv .

[333]
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BLEHOV, okr . Plsek

POON:
AUT.:
LOK. :
MAPA :

odborný

24

BOR ,

(350]

AKCE : podpovrchové vkopy
DAT.: 1988
Pole V od silni c e Milevsko · Pet rovi ce .
ZM10 22·24 · 06
PIAN: 2
SOJŘ: 296 : 243
• 1: (A) d.laténská (LtB ·L tD)
AKT. : sldlištnf
KOMP : sfdlíště (nes pec íf . )
POZN: Pl'i sběru zfskána keramik a o prozkounán menší obje kt s malým souborem keram i ky.
ULOŽ : ARÚ Plzeň, 71 / 88 Piz .
zá měr

Bl'icháček P. (ARÚ Plz eň)

(409)

o kr.P ř fb r am

POON :
AUT. :
LOK.:
MAPA:
• 1:
• 2:
• 3:
• 4:
POZN:

odborný z áměr
AKCE: povr chový sběr
Frohlich J . CM Strakonice)
DAT. : 1988
Ostrožna nad levym břehem Skalice se zřf c enin ou Hrochova hrádku, pole uvnitř valu.
ZM10 22·2 1· 21
PIAN: 2
SOJŘ : 107:254
(A) mezolit
AKT . : sfdlištnf
KOMP: si d liš tě (ne specif . )
(B) obd. HaD až LtA
AKT.: neurčen á
KOMP: neurčen
(C) raný stl'edověk
AKT.: sl dl išt n f
KOMP:
(D) vr cholný stl'edověk 2
AKT.: sídli š tn f
KOMP: tvrz
64 kus u mez oliti cké štfpané kamenné industrie. Pozdně ha l š t atské
časně laténské zlomky
nádob a část sk leněn ého korálu žluté barvy s modrobflými oč ky (sfdlí š tě nebo ploché žárové
hr oby) . Zlomky keramiky (10. · 12. s tol.) z vyorávaných kulturnlch vrstev. Převážně hrnce
zdobené vlnicemi a vodorovnými rýh ami , zlomek p~eslenu. K této fázi osídleni patří valové
opevně ní na jižní s traně , zničen é v minulém stoletf st~vbou železničnf trat ě. Zřlcenina tvrze
na š pi c i os trožny . Na sousednfm poli zlomky s tředověké keramiky, ve východnf části pole
nalezen bronzovy go ti cký křfžek . K nejmladšf fázi os ldlenf snad patři 1 kus strusky (pokud
není recentnf).
LIT.: Frohl ich J. v.t. (SSH)
ULOŽ: ARÚ Pr aha; u refe ren ta , i ndus trie ARÚ Praha, os tatní aut or; sine
(400]

25

BOR ,

POON :
AUT. :
LOK.:
MAPA :
• 1:
• 2:
• 3:
POZN :
LIT. :
ULOŽ :

odborný zám ě r
AKCE : povrchový sběr
Fr i:ihl ich J. (M Strakonice)
DAT . : 1988
Velké pol e J a JZ od obce , mez i Skali cí a že le znicí.
ZM10 22- 12-25
PIAN: 2
SOJŘ: 437:214 423:209 409:219
(A) pravěk
AKT.: neur č ená
KOMP : neurčen
(C) pravě k
AKT. : neurčená
KOMP: neurčen
(B) pra vě k
AKT.: neu r če ná
KOMP: neur č en
Zlomky pra vě ké keramik y ze tří poloh.
Fr i:ihl ich J . v.t. (SSH)
u aut ora zprávy, s ine

26

BOREČNICE,

POO N:
AUT. :
LOK .:
MAPA:
• 1:
POZ N:

odborný záměr
AKCE: v izuální povrchovy pruzkun
Frohli ch J. CM Strakon ic. e)
DAT.: 1989
V lese 400 mV od jižnf ho objek tu sanatoria ve Staré Vráži.
ZM10 22·23 · 23
PIAN : 2
SOUŘ: 050: 165
(A) pra věk
AKT .: oohřebnl
KOMP: neu rč en
Skupina asi 12 dosud neregi st rovaných mohyl, un fs těný c h na nfzkém
JV .
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BOŠICE , okr.Prac hati ce

okr.Příbram

(437]

okr.Písek

hřbetu

orientovaném od SZ k

(911 J

POON:
AUT .:
LOK .:
MAPA:
• 1:
POZN:

odborný záměr
AKCE : or i entač n í z jiš t ění
Frohl i ch J . CM Strakonice)
DAT.: 1988
Pod opěrnou zd í u sil ni ce, 25 m JZ od čp. 11 (budova MN V) pp č. 35 / 1.
ZM10 22-34- 13
PIAN : 2
SOUŘ: 324:006
(A) novově k 1 AKT .: oj edinělý nález
KOMP: samostatný a r eál
Ve svaž itém terénu r oubená s t udánka pr6měru cca 70 cm (zachována pod zd f ). V její výplni a v
okolí zlomk y keram iky převážně ze 16.stol., a zvířecf kosti.
ULOŽ: MNV Bošice, kosti nedochovány

18

28
POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA :
• 1:
POZN:

BRAŽEC, o.Hradiště, okr.Karlovy Vary

AKCE : vfcenésobná sondáf
Karlovy Vary)
DAT . : 1986
Ml s tnf část Kostelnf Horka, 700 m S od obce.
ZM10 11·24 · 01
PIAN: 2
SCXJŘ: 444:049
(A) vrcholný stredověk
AKT. : sfdlištnf
KOMP: tvrz
Povrchovým průzkunem zji štěno kruhové jádro lokality o pr~ěru cca 30 m obklopene příkopem a
vnějšfm valem. Jádro silně poškozeno vojenskou činnosti . Sondami I af IV odkrvt o velké
mnofstvf kamenné suti. Na čtyfech mfstech zachycen průběh kamenné hradby, v neizachovaleJ ší
části af 1,7 m široké. V jihozápadnl čás ti lokality jsou v hradbě zapuštěny zaklady věfov1te
stavby (pouze zčásti sondou vybrané). P Ůvodnl keramika datuje exi s tenci lokality od 13. do 14 .
stol., přičemf starobylost nálezů (í s německým vlivem dekoru) hovo ř! pro dobu vzniku jil v
prvnf pol ovině 13. stol. Výzkum pokračuje.
LIT . : Klsák J . 1987, 21·22 (Kroniky a kronikáři 1)
ULOŽ: M Karlovy Vary, sine

29

odborný

[938]

záměr

Klsák J . (M

BRAŽEC,

o. Hradiště,

(049)

okr.Karlovy Vary

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA :
• 1:
POZN:

neurčen
AKCE: vfcenásobná sondáf
Klsák J. (M Karlovy Vary)
DAT.: 1987
Mf stnl čás t Kostelnf Horka, 700 m S od obce.
ZM10 11·24·01
PIAN: 2
SCXJŘ: 444 :049
(A) vrcholný stfedověk
AKT.: sfdliš tnf
KOMP: tvrz
Sonda V odkryla základy věfovité stavby, pfiblifně čtvercoviteho pŮdorysu, o rozměrech cca 5x5
m a o síle zdí 1,2 m. V západní straně stavby je široký vs tup. Obvodová hradba zachycena
sondou VII a VIII. Keramika 13 . a 14. stol. , zvířecf kosti a pfedněty ze teleza .
ULOŽ: M Karlovy Vary, si ne

30

BRAŽEC,

o.Hradiště,

okr.Karlovy Vary

[938)

odborný záměr
AKCE : vlcenásobná sondáž
Klsák J . (M Karlovy Vary)
DAT.: 1989
Místnf čás t Kostelnl Lhotka, 700 m S od obce.
ZM10 11·24 · 01
PIAN : 2
SCXJŘ: 444:049
(A) vrcholný stfedověk
AKT.: s fdli štnf
KOMP: tvrz
Sonda VI odhalila část obvodové hradby a tfi kulturnf jámy. Sonda IX pak odkryla čás t zdiva
uvnitř hradeb, postaveného v pozdější stavební fázi t vrze. Nalezeno n ě kol i k tisíc zl omků
keramiky, zvfřecf kos ti a předměty ze feleza (podkovy, hroty šfpů, hřebíky, nože).
LIT .: Klsák J. 1989 (Brafec proměná c h staletí)
ULOŽ: M Karlovy Vary, sine

POON:
AUT . :
LOK . :
MAPA :
• 1:
POZN:
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BROO,

(011)

okr.Přfbram

dálkový výkop
AKCE: sondáf
Smejtek L. CM Přfbram)
DAT .: 1988
Ppč . 318/1, V od obce, poloha Rules.
ZM10 22· 21 · 06
PIAN: 1
SCXJŘ: 252:297 253:303
CA) d.laténská· LtC
AKT. : sfdlištnf
KOMP: sfdliště rovinné
Skrývka ornice na trase dálkového vodovodu Přfbram · Dolní Nerest ce. Prozkoumána byla zahl oubená
chata (550x270 cm, hl .40 cm) s vnitřním obvodovým !Lábkem, kůl ovými jamkami upr os třed krat š ích
stran a 2 ohništi. Na její východní straně byl zji š těn vchod. Nalezena byla početná keramika
(LTC), jenr,á na kruhu, tuhová, hrubá, mazanice, 2 pf skovcové brousky, bronzové předměty
(dvoukuličková spona s pojené kons trukce, vybíjený náramek, č á s t opaskoveho řetě zu), železné
před'něty (břitva, klič, radlice, skoby, svorky), struska, uhlfky, kos ti . Dále byly prozk ounány
dvě jámy s nevýraznym1 nálezy keramiky, ma_zanice a uhl fků .
ULOŽ : M Příbram, 3/88

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
• 1:
POZN:
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[053]

BRCXJMY, ok r . Beroun

POON: stavba
AKCE : orientační zjištění/ sondáž
AUT .: Durdi k T. (ARŮ Praha)
DAT . : 1988

19

LOK.:
MAPA:
* 1:
POZN:

Areál zaniklé Schurerovské sklárny· prostor stodoly.
ZM10 12-32·13
PIAN: 1
SCXJŘ: 387:196
(A) novověk 1 AKT.: výrobnf
K04P: samostatný areál
Areál bývalé Schurerovské sklárny v Broumech byl pro svuj nezastupitelný význam přectněte~
dlouh odobého zájrru ARŮ, zvláš tě pak se zřetelem k zajištěnf památkové ochrany lokality (cf
např. BZO 1984 -85). Přesto bylo dne 13 . 7.1988 při návštěvě na základě pofadavku památkového
referátu ARŮ a Správy CHKO Křivoklátsko zjištěno, fe nový majitel stodoly tuto zbořil a na
jejfm mfstě pomocf těžké mechani zace vyhloubil rozměrnou (cca 90 m2) staveoof járru, zasahujfcf
hluboko do podloff a kromě toho ještě několik dalšf ch rýh, takfe celková zni če ná plocha
dosáhla 110 m2 . Těmito zásahy byla zničena a velice těfce poškozena strati grafická situace s
pozůstatky konstrukci, z n ichf u dvou bylo uvalováno, fe se jedná o sklářské pece. Celá
situace byla dokunentována a vzo.r kována; rmofstvf kval i tnfch nálezťJ (sklářské pánve, s truska ,
zmetky, odpad, zlomky hotových výrobkO, keramika atd.) se ve velkém mnofstvf vyskytovaly i na
zbytku vytěžené h o materiálu.Po proveden! zm fněné prvé fáze záchranného výzkuw byla akce
předána specialistovi (J.Žegklitz).
ULOŽ: ARŮ Praha, sine
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BŘEZINA,

[115]

okr . Rokycany

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:
POZN:

odborný záměr
AKCE: sondáf
Bašta J. (ZČM Plzeň)
DAT.: 1988
Vrch Hradiště nad obcf.
ZM10 12- 33 - 10
PIAN: 2
SCXJŘ : 205:067
(A) raný středověk 3
AKT.: sfdlištnf
KOMP: sfdl.výšinné opevnene
V rámci rev i znfch pruzkuru slovanských hradíš( jsme polofili na známém hradišti u Březiny
sondu vel. 2x2 m v JZ části opevněné plochy za porušenfm valu v prostoru, kde jsme očekávali
přfpadný vnitřnf přfkop. Podloff j sme však zjistili v hloubce 0,5 -0,75 m, nejednalo se o
přfkop, ale o splachy za valem. Splac~ové vrstvy obsahovaly mazanici, keramiku, značné
1111ofstvf kovářské strusky, zlomku felezných přednětu a uhlfky . Z nalezených střepu se podařilo
slepit menš f s tředohradištní nádobu.
ULOŽ: ZČM Plzeň, RP 88/7

34

BŘEZÍ,

okr.Kutná Hora

[137]

POON : odborný záměr
AKCE: povrchový sběr/ sondáž
AUT .: Valentová J. (M Kutná Hora)
DAT.: 1988
LOK . : Tzv . hrad iště nad Doudovským mlýnem, 8 km Jod Čáslavi, nad pravým břehem Vranidolského
potoka.
MAPA: ZM10 13 -43· 06
PIAN: 2 SCXJŘ: 174:349
* 1: (B) přechod VS 2 · novověk AKT.: výrobní KOMP: samostatný areál
* 2: (A) datace neurčena AKT .: neurčená KOMP : sídliště výš inné
POZN : Hradi š tě uváděné v lit. Kl.Čermákem "beze s top fortifikace" . Na východnf straně zjištěn val v
délce téměř 200 m, v JV části zdvojený, vně příkop 80· 90 cm hluboký. Valem vedeny dva řezy. V
hl . 80 cm pod korunou valu s labě propálená hlína a velké uhlíky leffcf přímo na tenké hlinité
vrstvičce puvodního terénu. Pod ním jen rozpadlé rulové podlofí. Stopy konstrukce nezjištěny.
Jifní část hradiště rozrušena povrchovou t ěžbou· kruhovými jámami a odvaly. V katastru obce
Březi doloiena středověká těfba střfbrné rudy.
ULOŽ: M Kutná Hor a, 527/88, 352/88
35

BŘEZNICE, okr . Příbram

[151 J

POON:
AUT .:
LOK.:
MAPA :
* 1:
* 2:
POZN:

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Frohlich J . (M Strakonice)
DAT .: 1988
Pole na levém břehu Skalice, 350 m JV od Nového mlýna.
ZM10 22-12-20
PIAN: 2
SCXJŘ: 205:004
CA) mezolit
AKT.: neurčená
KOMP: neurčen
(B) pravěk
AKT . : neurčená
KOMP: neurčen
3 kusy mezolitické štípané kamenné industrie, ojedinělé zlomky
LI T.: Frohli ch J. v.t. ( SSH)
ULOŽ: ARŮ Praha, industrie
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BŘEZNO ,

nádob.

[200]

okr.Louny

POO N: stavba silnice

pravěkých

AKCE : plošný odkryv

20

AUT.: Štauber B., Štauberová J. (M Louny)
DAT.: 1988
LOK.: Předhradf hradiště "Na šachtách" ,trasa budované silnice mezi J valem hradiště a polnf cestou
na jihu.
MAPA: ZH10 12 ·12·02
PIAN:
SOOŘ: 032:056
* 1: (A) střední eneolit AKT.: sfdlištnl
KOfolP: sídliště rovinné
* 2: (B) únětická k.
AKT.: pohřební
KOfolP: samostatný areál
* 3 : (C) knovlzská k.
AKT.: sldl ištnl
KOfolP: sfdl iště rovinné
POZN: V trase skrývky jifně od hradiště byly zachyceny četné stopy pravěkého osfdlenf. Zajfmavym
nálezem je zbytek objektu (či vrstvy) se střepy a kamennými nástroji k. kulovitých amfor. Pod
vrstvou s tfmto nálezem" hl.15 cm byla zachycena plocha 10, 1 x 4,3 m "vydlážděná" řfčnlmi
valouny. Poda ři lo se ověřit západnf a JJZ okraj tohoto "dlážděni", severnf a východnf okraje
byly nezjist i telné (výstavba čs. opevněn!). Zmíněná dlážděná plocha byla druhotně porušena
třemi mladoúnětickými hroby s kamenným obloženfm a závaly z velkých balvan~. Kosternf
poz~statky byly prakticky zcela strávené , dochovala se poměrně bohatá výbava (keramika,
bronz.jehlice, náramky, spirálky, jantarový korál). Ostatnf pravěké objekty zachycené na ploše
skrývky byly převážně silně zničeny recentnfmi zásahy. Vcelku se podařilo prozkoUT18t pouze dvě
jámy, datované nevýrazným střepovým materiálem patrně do kultury knovfzské.
ULOŽ: M Louny, 57/88
37

BŘEZNO,

okr.Louny

[445]

POON: stavba silnice AKCE: plošný odkryv
AUT . : Štauber B., Štauberová J. CM Louny)
DAT.: 1988
LOK.: Hr adiště "Na šachtách", S okraj ostrožny na pravém břehu Ohře, trasa sil. obchvatu Březno ·
Postol oprty .
MAPA: ZH10 12·12 · 02
PIAN: 1 SOOŘ: 022:072
* 1: CA) k.nálevkovitých pohár~ AKT . : sfdlištnf KOMP: sídli š tě výšinné
AKT.: sfdlištnf
KOfolP: sídl.výšinné opevněné
* 2: (B) únětická k.
AKT . : sídlištní
KOfolP: sídli š tě výš inné
* 3: (C) knovízská k.
AKT. : sídlištní
KOfolP: sídl.výš inné o pevněné
* 4: (D) pozdní d.halštatská
POZN: Výzkun navázal na sez ónu 1987. Na ploše hradiště byly provedeny ryhy autobagrem, doplněné v
exponovaných místech ruční sondáž! s plošnými skryvy. Zachyceny byly zbytky nejstarš fho
osídlení na os trožně · jáma k. nál evkovitých pohárů. Byly získány zlomky typických nádob
kultury kulovitých amfor. Řezy ověřily další pr~běh opevnění pol ohy na východn í a jihovýchodn 1
straně. Na východn í straně byly zachyceny zbytky úněti c kého a v superpozici i halštatského
valu, na JV straně pouze zbytky téměř odoraného valu úněti c kého . Dále byl řezy na ploše
hradiště zachycen mohutný přík o p probíhajíc! ostrožnou ve směru V·Z (největší š ířka 9, 15 m,
pri'.'.měrná hloubka 3,4 m). Vzhledem k valovén,.J opevnění ostro!ny se příkop nachází uvn it ř
největšího roz s ahu opevněné plochy a v ml.d. bronzové byl již prakticky zasypán . Plošná sondáž
se zaměřila na objasnění exponovaných mfst (vztah příkopu a valového o pevnění, ohyb opevnění v
JV části hradi š tě). Výzkunem profil~ v rýhách byl získán roz sáhlý soubor keramických zlomkd
únětické a knovíz ské kultury. Doloženy byly i k~lové stavby na ploše hradiště a mohutné
kulturní vrstvy.
ULOŽ: M Louny, 57/88
38

BŘEZNO,

okr.Louny

[033]

stavba sil nice
AKCE : jednotlivá sondá ž
Štauberová J. (M Louny)
DAT .: 1989
Nfzká ostrožna "Na šacht ách" nad inundancí Ohře západně od obce .
ZH10 12·12·02
PIAN: 1 SOOŘ: 022: 072
(A) d.bronzová neurč.
AKT .: s fdlištnl
KOfolP: sidl . výš inné opevnéné
V rámci předstihového záchranného výzkunu položena sonda v m ís tě anomálie, zj iš těné
geomagnetickým pr ů zkumem v prosinci 1987 . Zachycena jižnf strana p ř ík o pu leirujicího severni
okraj os trožny, nalezeny atypické s t řepy, rámcově z doby bronzové. Anomálii zřejmě zpÚsob i la
koncentrace velkých kus ů porcelanitu v železitem p1 s ku v SZ čá s ti sondy.
ULOŽ: M Louny, 31 /89

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:
POZN:
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BŘE Z NO,

okr.Louny

[430]

POO N: stavba silnice
AKCE: orientačnf zji š těn í v ploše
AUT.: Štauberová J . , Smrž Z. ( M Louny, ARU Mos t)
DAT. : 1989
LOK . : "U křfžku", skrývka na tra se s ilnice Louny- Pos tol oprty, mezi pol onou "Na š acht ac h" a s ko l ou v
Březně .

MAPA: ZM10

12·12·02

PIAN:

SOOŘ:

051: 027

21

* 1: (A) d.bronz ov,

neurč .
AKT.: fntruze
KOMP : neurče,,
POZN: Negatlvnf p r~zkum na skryté ploše . Nikollk s tl'~ <r•ovl doba bronzov,) nalezených na
povrchu skrývky, jsou patrni spl1che111 ze svahu východni od plochy, kde se nalézalo únětické
(?) a knoví zské sfdliště, znič ené v minulosti t i ~ porcelanit~ (ovzorkoval kdysi P. Novák) .
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BŘ EZNO,

okr . Louny

[355]

POON : stavba s ilnice AKCE: plošný odkryv
AUT . : Štaube r 8 . , Štauberov, J . <" Lou,y)
DAT . : 1989
LQt( . : Pl'edlradf hradišti "Na lachUch", trasa ~lničnfho obchvatu mezi J valem hradišti a polnf
cestou.
MAPA : ZM10 12- 12· 02
PIAN :
SClJŘ: 032 :056
* 1: (A) stl'ednf eneolit AKT . : sldli št nf KOMP: sfdlilti (nespecif.)
* 2: (8) \rlěti cká k. AKT. : pohl'ebnf KOMP : samostatný areál
* 3: (C) knoví zs ká k. AKT . : sfdl i štnf K04P : sfdllšti (nHpecif.)
POZN : Slabá sídl ištní vrstva obsahujfcf stl'epy kultury kulovitých omfor a eneolitickou kamennou
ind.Jstri i. Pod t outo vrs tvou byla zači ština plocha 10x4 m "vydláfdfná" l'fčními valouny, patrně
ene<> l i t i cká (pokrač ovala pak dá l e k severu a východu) .· Výše uvedené "dláfděnf" bylo druhotně
porušeno 3 ml&dounět i ckými hroby s kamenným oblofenf~ a závaly . Kostry silně strávené,
zachovala se vš ak poměrně bohatá výbava (keramika, bronz. jehlice, náramlcy, spirálky,
jantarový korálek ). Hroby tvol'ily /'&<ty SSV·JJZ . "imo výše uvedenou plochu prokopány 2
s fd l iš t nl jámy knovfzs ké kultury.
ULOŽ : " Louny, s ine
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BUDYNĚ

NAD OHŘÍ, okr . Lit~l'ice

[053]

POON:
AUT .:
LQt( . :
MAPA :
* 1:
POZN :

infený rské sftě AKCE : povrchový sběr
Durdfk T. (ARŮ Praha)
DAT .: 1988
Hrad ve městě.
Z"10 02· 43 · 23
PIAN :
SClJŘ: 038:196
CA) vr cholný stl'edověk AKT . : sfdlištnf
KOMP: hrad
V l'fjnu 1988 vybral stavbyvedoucí p.Bytner z rýhy fnfenýrských sftf na nádvol'f hradu v Budyni
nad Oh ř i nikolik s t l'e~, které byly posléze zprostl'edkovaně pl'edány referentovi . Podstatnou
č ás t mal é kolekce tvol'f oxida čně do hnědavých tónO pálené makroskopicky ostl'ené obtáčené zboff
s rytým dekorem datovatelné do 13 .s tol . Fragment okraje poklice a jeden červeně malovaný
zlomek pak ná leff nej spí še do 14.stol. SOi.bor potvrzuje pl'edstavy o existenci hradu ji! ve
13 . stol . , doposud vycházejfcf pl'edevšfm z rozboru písetmých pramenO .
ULOŽ : ARŮ Praha, s ine
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BUDYNĚ

NAD OHŘÍ, okr . Litoměl'ice

POON :
AUT .:
LQt( .:
MAPA :
• 1:
POZN :

s tavba
AKCE : o rientační zji š těni v ploše
Durdfk T. CARŮ Praha)
DAT .: 1989
Hrad ve městě .
ZM1 O 02-43 -23
PIAN : 1
SClJŘ: 038: 196
( A) vrcholný s tfed ově k 2
AKT .: sídlištnf
Kc»4P: hrad
Pl' i ná vštěv ě hr adu zj i št ěno : rekonstrukčnf práce prováděné v současné době jsou jif témě/'
dok onč eny . V prostoru zani klýc h k ř fdel jádra bylo buldozerem provedeno výrazné snífenf terénu
a nás l edná planýrka . Tento zás ah post ihl zl'ejmě pouze záni kový horizont obou kl'ldel,
zbol'ených v 19. s tol. Na povrchu zplanýrované plochy nebyly patrné fádné pozůstatky konstrukci
a na hromadě zemi ny ani fáctiý archeologický materiál .
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BYKÁŇ ,

[103]

r12n

ok r. Kutná Hora

POON :
AUT. :
LOK. :
AAPA :
• 1:
* 2:
POZN :

odborný záměr
AKCE : povrchový sběr
Charvát P. (ARŮ Praha) DAT.: 1989
V poli na V ohraničeném silnicí Bykáň - Poličany , bezprostl'edně S od kostela v Bykáni .
ZM 10 13 -32 -24
PIAN: 2
SClJŘ: 374 : 240 378:237 3n:236
(A) zemědě l ský pravěk
AKT . : sfdlištnf
K04P: sfdlištt rovinné
CB> vrcholný st l' edověk AKT . : sfdlištnf
KOMP: sldliště rov inné
Sběr na zoraném poli. 14 keramických zlomlcO, z nichf 2 nálelf (dle laskavého posouzeni J.
Rulfa) neurčenému, patrně mladšfn.J pravěku, ostatních 12 je z obdob! 13. - 14.stol. (jeden
zlomek s vý zdobou jednoduché vlnice a vsekO).
'
ULOŽ: ARŮ Praha, si ne
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(153]
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BYLANY, okr . Kutná Hora

POON:
AUT .:
LOK. :
MAPA:
• 1:
• 2:
• 3:
* 4:
POZN :

jiný podnět
AKCE: ploš ný odkryv
Zápotocký M., Zápotocká M. (ARŮ Pr aha)
DAT.: 1989
Pl'edhradí pravěkého a ra ně středověk éh o hradiš t ě "Ci rrburk", ppč .297, poloha 11 Sti'elnice11 •
ZM10 13-32 - 19 PIAN : 1 SWŘ : 399 :193
(8) k . nálevkovitých pohárů
AKT .: s fdli š tnf
K()4P: síd l i ště výšinné
(A) střední eneolit
AKT .: sídli š tní
K()4P : sídliště výširv'lé
(C) d . halštatská (HaC - HaD)
AKT.: s fdli š t ní
K()4P: s íd l.výšinné opevněné
(D) raný stl'edověk
AKT . : s í dlištnf
K()4P : sfd l.výš irv'lé opevněné
Pl'i cestě z Bylan na výzklill na Dšnemarku jsme zjis t ili, f e na předhradí Cirrburku, v JZ části
kutnohorské vojenské střelnice byl j eden z pl'íčnýc h val B střelnice odstraněn a pl ocha o
rozmě r ec h
cca 135x45 m hrubě skryt a buldozerem. Na povrchu plochy se nez l'e t e l ně rýsova l a
tmavá místa a nacházely se poměrně hojně stř epy. Odkryv plochy proved l i zaměs tnanc i úpr avny
vody, kteří zde chtěj! un fstit deponi i orn ice, shrnuté při výs ta vbě další fá ze úpravny vody u
Sv.Trojice . Tato akce byla provedena bez j akéhokol i oznámení j ak Archeo l og i ckéll'J.J úst avu , t ak
11J.Jzeu v Kutné Hol'e, či ústavu ochrany památek , a čko l i jde o památkově ch ráněnou lokali tu .
Protofe jsme na odk ryv plánovaný na př edh radí Denemarku nesehna l i v oko lí f ádný vh odný stroj a
ručnf práce zde koncem července pomalu k onč il y , rozhod li j sme se provés t zjiš ( ovacf, př f padně
záchranný výzkun na Cirrburku a hrad i t j e j ze zbytku peněf n f kvóty na Denemar k. Nejprve v t ýdnu
od 18 . 7. byl proveden ~kladný sběr ne povrchu, při němž byl o sh romáfděno ve l ké 1mOfst vf
pravěké (eneolit, bronz?, halštat) a ran ě s t l' edově ké keramiky. Na většf plošný výzkun ji f
bohufel nebyl čes, rozhodli jsme se proto skrytou plochu, zebf r e jíc l dva dfly " S t řelni ce" (cca
5000 m2) alespot'I prosondovat . Celkem bylo let os na "St l'e ln ic i " strojem nebo ručně sk r yto
540,25 m2. Sondy 1,11 a !la byly pr ozkoumány (některé obj ekty a ku lové jamky jen z pol ovi ny) ,
sondu Ill jsme jenom začistili , v sondě IV jsme prozkolffléll i všechny objek t y ef na pl'í kop 11 a
val 12. Přehled výzkunných prac í . Sonda I - r o změr y: 2x17 m, or ientace V· Z. V sondě zachyceny
pouze dva malé e dva většf objekty - jámy a 2 kul ové jamky (obj.1· 6) . Sonda li · ro změ ry:
128x2 m, orientace S·J . v sondě odkryto na 30 r ůzn ých obje ktu, vě t šinou j am a jamek,
datovaných předběfně do eneolitu, doby halštat ské a do raného stř ed ověk u ( obj . 7· 36) a na 20
kůlových jamek . DŮlefité je zjištěni sous tavy opevnění: př íkop 11 Chl.2 a š. al 4 m),
kamenitohlinitý val s dobře zachovanými zbytky shol'elých tráru a vr st vou do červena propálené
htíny a palisáda s 25 kuly upevňovanými velkými kameny. P říkop je předběfně datován do doby
halštatské (bylanská k.?), va l a palisáda si ce ma j f shodný průběh, ale prozatlm nejsou přímo
datované. Z dalších objektu jmenujeme velkou pol ozeflrl i ci( obj.30) nále f ejfcl do pcčátku
středního eneolitu (k.nálevkov itých pohá ru· s prvky nej starší fáz e k.badenské· Boleráz) a
bohatý raně středověký objekt - jámu(?) (ob j. 21) ze s t l'edn í d . hrad ištnf, vylofený a č ás t ečně
i oblofený velkými kameny . Sondou !la - mezi 50 . a 62 . m od severu byla sonda l i rozšíl'ena
směrem k západu o 5 m (12 x 5 m) . Sledovali j sme tím hlavně da l š í průběh palisády 25 a odkryli
7 menších nevýrazných jam (38·44) i vět šf m ol s t vf kulových jamek (kj.21·46 ) , které však l ze
dost těfko spojovat do objektu. Sonda Ill - r ozměry : 2 x 30 m, orientace S·J, 15 mna západ od
10. m sondy li. Touto sondou byl za chycen pr ůbě h pl' íkopu 11 a jen zcela nevýrazně hlinitý val .
Vedle toho jen 2 ma l é objekty. Sonda byla pouze z ač i š těna, objekty nezkounány. Sonda IV ·
rozměry: 2 x 40 m plus 2 m roz š fl'enf, or ientace S·J, 10 mna východ od 10. m sondy li. Pri'.iběh
pl'fkopu(obj . 11) a tentokrát i valového tělesa byl zde zcel a z ře t elný (i s mazanico.vou
vrstvou) . Pl'fkop je tak zachycen sondami IV· ll · I II v ce lkové délce 28 m. Obtáčf hradiště ve
směru SZ · JV ve vzdálenos ti asi 120 m od doln lho okra je SV svahu akropole. V rošfl'ené části
sondy IV byl také prozkounán da lš f průběh pal isády (obj . 25> (ce l ková d~lka v ~ondách IV· II cca
18 m). Tuto palisádu protf ná ve smě r u SV·J2 dalš1 nesoučasna palisada (ob j .55), zjištěná v
délce cca 16 m. Kromě jednoho bohat š fh o obj ektu r aně středověkéh o a da lšího eneo l i t ického,
byly touto sondou zachyceny j en menši chudé jamky (ob j.50· 61). Z ávěr. Letošnf záchranný výzkum
(4 sondy o celkové ploše 540 m2) zachyt i l 61 obj ektu a 56 ků l ových jam, datovanýc~ p ředbě fně
do staršího úseku středního eneolit u Cmladšf obdob! k. nálevkov itých poháru ve st yku s r aně
badenským bolerázským stupněm - tj . prostl'ed f, kt eré v Čech ách dosud nemáme podchyceno
nálezovými celky), do halštatského obdob ! a raného s tředo v ěku ( p ř ed evšfm do s tl'ednf doby
hradištnf). Zjištěni pruběhu pl'fkopu, val u a pal isády svědčí o t om, fe větš i na této části
Střelnice měla funkci předhradf Cimburka · h r adi š tě , hrajfc fho dl e nálezů
i dos ava dnfch
sfdelně·geografických poznat ku roli regi onál n fho cent r a ra ně stfedověkého Kutnohor ska ( podobně
jako čáslavský Hrádek na sousednfm Č ásl avsku) . Protofe vlas t ni akropole Cirrburka byla uf v
minulém stoletf z vel ké čá s ti poničena, z ůst á v á pfedh rad1 jedinou plochou, kde by bylo ještě
mofné zfskat poznatky k h is tori i této významé lokality, o jejff st avebn1 formě isme dosud
prakticky nic nevěděli. Navíc je stáva jí c í s it uac e pro t akovou p fí l ef i t ost velmi výhodná.
Protofe skrývka na této ploše nebyla Cpf esto, le posti h l a č a st pamatkově chr aněného areálu)
předem hlášena ani plánována (nenf uvedena v proj ektu sch váleném odborem výstavby M ěHV v Kutné
Hofe v r.1985, zaslaném k vyjádfenf AÚ a ()4 v Kutné Hofe 22. 12.1986), navrhli jsme ref erátu
záchranných výzk1.11'16 AÚ ve zprávě čj.2870/89 vést zde v pl'fš t fm roc e předstihový výzkun, kt erý
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výzkun, který by hradil investor: plánovaný odkryv cca 1000-1500 m2.
ULOŽ: ARŮ Praha · Bylany, sine
ČÁSLAV,
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[923]

okr.Kutná Hora

-· --------------·----·----------------·-------------·------------ ----- -----·--------- -- -- -----··-·inženýrské sltě
AKCE: orientačnf zjištěni v řezu/ sondáž
Šurrberová, R. CM Kutná Hora)
DAT.: 1989
Staveniště obytných budov ve Fučfkově ulici, proti kostelu sv. A lžběty.
ZM10 13 · 41-16
PIAN: 2
SOOR: 455:023
(A) neolit neurč.
AKT. : sfdlištnf
KOMP: sfdliště rovinné
(B) mladá d.hal šta tská
AKT . : sídlištní
KOMP: sfdliš tě rovinné
(C) vrcholný středověk 2
AKT .: sfdlištnf
KOMP: město
(D) novověk 1 AKT.: sidlištní
KOMP : město
(E) datace neurčena
AKT.: neurčená
KOMP: neurčen
Výkopy kanalizační a vodovodní sítě v délce 220 m porušily 11 objektu, které byly vzhledem k
s ilnému mrazu a rychléfru postupu stavebních praci pouze začištěny, zdokunentovány a
ovzorkovány. V místě největší povrchové kLm.Jlace keramiky byla ručně skryta plocha cca 60 m2,
kde bylo prozkoumáno 7 sídlištních objektu. Da l ší dva objekt y byly zaregistrovány při dalším
postupu stavebních prací. 7 objektu lze datovat do neolitu, 7 do HC -D1, 4 objekty byly
středověké, 1 novově ký a 2 kulové jámy bez nálezu.
ULOŽ: M Kutná Hora, 141 · 189/89

POO N:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:
* 2:
* 3:
* 4:
* 5:
POZ N:

ČEČOVICE,
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[035]

okr.Domažlice

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

neurčen
AKCE: stavebně historický pruzkun / jednotli vá sondáž
Kameni c ká E. (KSSPPOP Plzeň)
DAT.: 1988
Farní kostel sv. Miku l áše, V část obce, návrší nad levým břehem potoka Chuchle.
ZM 10 21·22- 16
PIAN : 2
SOOŘ: 240:250
(A) vrcholný s tř edověk
AKT.: kultovní-pohř e bní
KOMP:
Při severnf stěně kostela jsou základy z lomového kamene založeny hluboko, základy pillfřu
jsou provázány se zdivem základu kostela. Situace u základu sakristie, nad kterou byla později
př istavěna věž, nemohla být sondami ověřena. Za západním a ji hozápadním nárožím jsou pilíře
dodatečně a mělce podezděny, základ kostela nedbale založen. Při ji žní stěně, vlevo od vchodu,
by l odkryt roz šířený základ, pečlivě vyzděný, od základu pilíře je oddělen spárou. Hroby okolo
kostela ne r espektu jí pilíře, při léhají až ke zdivu kos tela, stejná situace je u pětibokého
závěru kost ela na výc hodě. Vzhledem k pečlivérru provedeni s tavby nad terénem - kostel je
datován kol roku 1350 a je nej starší cihlovou s tavbou v západních Čechách - neodpovidá stav
základu a podezděni oilfřu dokonalost i stavby a jeji architektonické čistotě. Nálezy několika
zlom~ú keramiky ze zá sypu hrobu datuji pohřby při západním průče l í ko s tela do poloviny
14.stol. V dl ažbě sak ristie je něk o lik desf tek p'.Jvodních gotických dlaždic (16x16 cm), které
byly nalezeny i v zá syou hr ol:xi v sondě uvnitř kos tela. Opakuje se motiv jelena, orlice, gryfa
nebo s tyl izovaného květu v kruhu . Rovněž o l tářní menza v sakr i stii je přenesena zřejmě z lodi
kos tela· její výzdoba "jepti š ky" tvoří protějšek výzdoby zábradlí tribuny a pilfřku.
Zoomorfní vyzdoba i hlavičky· lids ke tváře jako konzolky, svorníky se zoomor fní výzdobou i
venkovní ř1msa, zdobena stej nými mo t1vy, napov!dá o nebývalé výtvarné hodnotě kostela, která v
poslední době byla násobena objevy několika vrstev f resek v ce le ploše kostela.
ULOŽ: KS SPPOP Plzeň, sine

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA :
* 1:
POZN:

[058]
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ČEJETICE,

POON:
AUT.:
LOK .:
MAPA :
• 1:
POZ N:
ULOŽ:

orba,ryt í
AKCE: povrchový sběr
Mi chálek J. ( M Strakonice)
DAT.: 1988
Plo~ina návr šf , cca 480 m Z od Zorkovického potoka, trat Ne kamínkách (V dílech), ppč.53 1/1 .
ZM1 0 22-4 1-16
PIAN: 2
SOUŘ: 129:225
(A) oozdní d.halštatská
AKT.: sídlištnf
KOMP : sfdliště (nespecif.)
Z orbou rozrušeného sídliš tního obj. č. 1 /88 (chaty?) zlskány zlomky keramiky a mazanice.
M Strakonice, A 2095-2096
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ČEMÍ NY, okr.Plzeň-sever

POON:
AUT. :
LOK.:
MAPA:

odborný

okr.Strakonice

-- - .. .... - - - - - - ---- - ---- ----- - --- -- - --- ---- ..... --- - -----·· --- - ---- - --- ----- - ......... -- --- --- - ---- .... --- - - ----

-

[110)

-- - -- -- - - -- -- - -- .................. - - --- - ........ .... . .... --- --- ---- ... -- ...... - -- ---- - -- ...... ----- - ---- -- -- ----- ............ ----z áměr

AK CE: povrchový sběr
Pos píšilová J. (ZČM Plzeň, M Pfsck)
JV od obce, v ooloze "U bažantnice" .
ZM10 11·44-15
PIAN: 2 SOUŘ : 045:348 057:348

M etlička M.,

24

DAT.: 1989
058 : 337

043:339

• 1: (A) d . bronzová neurč.
AKT .: sldli štnl
KOMP : sldliště rovinné
POZN : Pfi pruzkunu povod1 Čemi ns kého potoka j sme pr ovedli sběr na zoranem poli, leflcím JV od obce
na levém bfehu Čeminského pot oka. Na l oka li tě leflcl na mlr nem ji!nlm svahu, by l a orbou
narušena kulturnl vrstva nebo sldlištnl objekty. Mnofstvl ker ami c kych zlomk ů a zv lfecl kos ti
dokládajl osldlenl pf ibli f ně v pros t oru 200x200 m.
ULOŽ: ZČM Plzeň, RP 89/ 41
49

ČEMÍNY, okr . Plzeň-sever

{118)

POON: odborný záměr
AKCE : povrchový sbě r
AUT .: Metli č ka M. (ZČM Plzeňl
DAT _! 1Q8Q
LOK .: SV od obc e.
HAPA: ZM10 11 · 44·15
PIAN : 2
SOOŘ: 015 :370
AKT .: sldlištní
KOMP : sldliště rovinné
• 1: ( A) pozdnl d . bronzová
POZN: V listopadu jsem provedl s běr na zoraném poli leflc lm v těsném SV sousedstvl obce . Na leziště
lefl na mírném svahu, klesajíc fm k bezejmennému levobfefnlmu pfltoku Čeminskéh o ootoka .
Nevýrazná keram ika dokládá pozdně bronzové osídleni v prostoru pf iblifně 80 x 50 m.
ULOŽ: ZČM Plzeň, RP 89/ 42
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ČERMNÁ, okr.Klatovy

{126]

POON: tesnl úpravy
AK CE: o rienta č nl zji š t ěni v ploše
AUT .: Kudrnáč J. (ARŮ Praha)
DAT .: 1988
LOK.: Pol oha Ant onka, za JV okrajem osady Kašovice v býv além lese mezi si ln ici a potokem Os t ružnou_
HAPA : ZM10 22· 31 · 13
PIAN : 2
SOOŘ : 144:163
AKT .: těfba
KOMP: samos tatný areál
• 1: (A) vrcholný stfedověk
POZN: Po upoz or něni p. J . Fróhlicha jsem spol u s nim a s Dr . J . ~aldhaus e rem CSc. z NTM uskutečni l ke
konci července a začá tkem srpna pr ů zkum na bývalém rýfovišti . Tam na pl oše cca 3 ha byl t erén
urovnán buldozerem pro výsadbu osiky. Tfm tam byly af do té doby dobfe zachované se jpy téměř
všechny odstraněny a š těrk oplsčitý materiál z ni ch nahrnut do býval ých téfebnf ch jam. Ve
zbyt cl ch některých sej~ jsme nalezli zlomky keramiky datovatelné do 13. stol. a v jinýc h do
15. stol. Zbylou část rýfoviště podél pravého i levého bfe hu Os trufné je zapotfebí zachovat k
poznání historie kraje, zejména k ob jasnění vývoje osídlení v souvislosti s ekonomickým a
kulturním rozvojem horn í ho Pootaví. T811'f'll rýfoviště je nutno památkově chránit téf z důvodu
ekol og ických. Buldozerem provedené odstranění sejpů zcela změnilo staletími vytv oř e né slofení
povrchových vrstev . Nyní je tam tvoří jen kameny a š těrko pl sči té vr s tvy bez vegetace.
Pracovn íc i Státnlch lesů v Kašperských Horách uznali důvody památkové oc hr any a jako omluvu
uvedli, že rýž oviště nebylo o značeno tabulkami a lesní správa nemá ve svýc h spi sech uoo z orněn i
na památkovou och ranu uvedeného prostoru u Kašovic. Z uvedeného vyplývá, fe je nutné
pokračovat v zápi sec h jednotlivých r ýfoviš( do Státního seznamu archeol ogickych nemovi t ých
památek a po rýž ovi š tí ch rozmís(ovat tabulky s textem upozorňujícfm na jejich pamatkovou
ochranu.
ULOŽ: AR Ů Praha, sine
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ČE SKÉ BUDĚJ OVI CE, okr.České Buděj ov ice

POON:
AUT. :
LOK .:
MAPA :
* 1:
POZN:

stavba

t15n

AKCE : náhodný povrchový nález
P. (JČM České Budějov i ce)
DAT .: 1988
"U V oř Iš kova dvora" , na pravobřefnf te rase Vltavy.
ZM10 32·22·02
PIAN: 3 SOOŘ: 467:136
(A) stará d . bronzová
AKT. : depot
KOMP: neurčen
V lednu předal Or.J.Poláček do Jiho české ho mu sea měděné žebro, kter é získal od J.Hoška
(Vrbenská 4, Č.Budějovice). Ten je našel v řljnu 1976 na suti výko~ pro základy domů.
zde byl celý depot, bohuže l ro zchvá cený dělníky.
ULOŽ: JČM České Bude jovice, A 22 539
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Zavřel

ČE SKÉ BUDĚJOVICE, okr.České Budě jovice

Údajně

[331]

POON : i nženýr ské sí tě
AKCE: o rientační zj iš těn í v řezu
AUT. : Zavřel P. . (JČM Čes ké Budějovi c e)
DAT .: 1988
LOK.: Ve výkopu mez i rybníčkem "Bagr" a restaurací "Oáza" .
MAPA : ZM10 32·22·07
PIAN: 2 SOOŘ : 44 1: 204
* ): (A) mezolit AKT.: neur čená KOMP: neurčen
* 2: (8) vr cholný s t ředověk 1 AKT .: neur čená KOMP: neurčen

25

POZN: V listopadu 1988 byly pravidelně sledovány výkopy pro elektroinstalaci v prostoru rybnfčku
"Bagr", pi'ičeml byla nalezena 1 pazourková čepelka s retušovanými boky a 35 zlomku keramiky ze
stěn hrncO, zdobených šikmými zái'ezy, a okraj~ zásobnic.
ULOŽ : JČH české Budějovice, 251/88;A ZJ 260
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(339)

ČESKÉ BlXlĚJOVICE, okr.České Budějovi ce

POON:
AUT.:
LOK .:
MAPA :
• 1:
POZN :

stavba
AKCE : náhodný povrchový nález
Zavi'el P. (JČH České Budějovice)
DAT. : 1989
Staveniště Mladé · Červený Dwr .
ZH10 32 ·22·08
PIAN: 2
SOJŘ: 136:044
(A) mladý neolit
AKT .: neurčená
K()o1P: neurčen
Pi'i hloubeni základO dOIT'lJ byla v náplavech Malše nalezena v hloubce 1 m pod dnešnfm povrchem
kamenná motyčka obdélnfkovitého tvaru s provrtem.
ULOŽ : JČH České Budejovice, A 24 151
(348]
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ČESKÉ BUDĚJOVICE, okr.České Budějovice

POON :
AUT.:
LOK .:
MAPA :
• 1:
POZN :
ULOŽ :

stavba
AKCE: náhodný povrchový nález
Zavi'el P. (JČH České Budějovice)
DAT .: 1989
V nánosech feky Mal še u Malého jezu.
ZH10 32·22·08
PIAN : 2 SOJŘ: 125:029
(A) vrcholný sti'edověk 1 AKT.: neurčen á
K()o1P: neurčen
V i'fjnu nalezen v nánosech Malše velký sti'ep zásobnice, kyjovitý s
JČH České Budějovice, 571/89
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ČESKÉ

reparačním

otvorem.

(354)

ZLATNÍKY, okr . Hos t

inlenýrské sítě
AKCE: vertikálnf i'ez
Beneš J. (ARŮ Host)
DAT.: 1989
U kravina v obc i.
ZH10 02· 34·06
PIAN: 1 SOJŘ: 394:288
(A) únětická k.
AKT .: sí dli štní
K()o1P: sfdliště rovinné
Na základě upozorněni P.Heduny a J.Klápště jsem provedl záchrannou akci v profilu elektri ckého
vedeni mezi s tátnf sil ni c! Host·Bflina a severnfm nárožím kravína v obci. Dva sídlištnf
objekty byly ovzorkovány z boku do hl oubky cca 80 cm. Byl získán kvalitní sídlištní keramický
materiál ve značném mnofství, chronologicky s padajf cí do klasického s tupně únětické keramiky.
Tvar obou ob jektu byl vá lcov itý, objekty byly s ituovány v těsné blfzkosti vedle sebe, ale
neporušova l y se stratigrafi cky. V nejbližším okoll se nacházej ! dalšf rýhy, neobsahovaly však
dalšf pozitivní zjištěn!, vyjma tenké sfdlištnf vrstvičky ve vzdálenosti asi 10 m východně od
obou objektu.
ULOŽ: ARŮ Host, 1068/89

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
• 1:
POZN:
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POON:
AUT. :
LOK. :
MAPA :
• 1:
POZN:

[849]

ČEŠNOVICE, okr.České Budějovice

s t avba

AKCE: jednotlivá sondáž
P. CARŮ Plzeň)
DAT.: 1989
Jádro obce, čp.77.
ZH10 22· 44·21
PIAN : 2 SOJŘ: 226:150
CA) vrcholný středověk 1 AKT.: sldlištnf
KOHP: sf dliště (nespecif.)
Pi'i stavbě rodinného domku byla porušena polozerrnice, která byla prozkounána (4x2 m, hl . 1,5 m,
vchod od západu). Obsahovala soubor keramiky, mazanice a zbytky textilu.
ULOŽ : ARŮ Plzeň, 254/ 89
Bi'i cháček

[856)
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ČIHELICE,

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA :
• 1:
POZN :
ULOŽ:

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Frohli ch J. CH Strakonice)
DAT.: 1989
Pole mezi levým břehem Skali ce a rybníkem Stejska l .
ZH 10 22 · 23 · 12
PIAN : 2 SOJŘ: 170: 368
CA) mezolit
AKT . : s ídlištní
KOHP : sídli š tě (nespecif.)
5 kusů š típané kamenné indus trie Cnehtovité škrabadlo, odš t ěpky).
ARŮ Praha, sine

okr.Písek

26
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[659)

DEHTÍN, okr.Klatovy

dálkový výkop AKCE : orientačnf zjištěni v fezu
Baštová D. , Bflcháček, P. (ZČM Plzeň , ARŮ Plzeň)
DAT .: 1989
Okraj plošiny nad potokem.
ZM10 21-24-15
PIAN: 2
SOUŘ : 323 :260
(A) pravěk
AKT.: neurčená
KOMP: neurčen
Pr&zkum trasy vodovodu Dehtfn - Kokšfn. Ve východnf linii byl v rýze a ve vyházené hlfně
nalezen soubor 9 stfepG (sfdlištnf poloha, avšak 400-500 m severnf a SV byly dnes jif téměf
zaniklé mohylnfky s nálezy stfednf doby bronzové a pozdnf halštatské) .
ULOŽ: ARŮ Plzeň, 7/89

POON :
AUT .:
LOIC.:
MAPA:
• 1:
POZN:
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DEHTÍN, okr.Klatovy

[906]

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
• 1:
POZN :

dálkový výkop AKCE: vertikálnf fez
Baštová D., B ficháček P. (ZČM Plzeň, ARŮ Plzeň)
DAT .: 1989
Svah pahorku u silnice .
ZM10 21-24-15
PIAN: 2
SOUŘ : 321 :235
CA) pravěk
AKT.: sfdlištn!
KOMP: sfdliště (nespeci f . )
Pr~zkum trasy vodovodu Dehtfn- Kokš!n. V rýze u silnice nalezeny 2 objekty s uhl!ky a
mazanic! , jinak bez nález~.
ULOŽ: ARŮ Plzeň, PlZ . 7/89
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DĚČÍN, okr.Děčfn

[925]

POON :
AUT .:
LOK.:
MAPA :
* 1:
POZN:

stavba
AKCE : systematický plošný odkryv
Velfmský T. (ARŮ Most)
DAT .: 1988
Mar iánská louka.
ZM10 02-23 - 19 PIAN :
SOUŘ: 179:154
(A) vrcholný stfedověk
AKT.: s!dlištnf·pohfebnf
KOMP: město
Pfedstihový záchranný výzk1..111 (HS) v areálu koupaliště. Sonda pFi východnfm okraji hFbitova u
zaniklého kostela Panny Marie. Odkryto 41 hrob& (celkem od roku 1985 373 hrobO), datovatelných
opět jen nepFfmo Cz nálezové situace) do 2. pol . 14 . stol . Východně od kamenné ohradnf zdi
hfbitova Cz konce 13. stol . ) zjištěny vyrovnávacf vrstvy a dlafba ze závěrečného obdobf
existence lokality (pol . 14 . stol . ) . Zde nalezen fragment pfskovcového stavebnfho článku
{gotické okennf krufby), který byl zřejmě puvodně určen pro kostel Panny Marie . Pod
vyrovnávacfmi vrstvam i část sfdlištnfho objektu pravoúhlého pť,dorysu, slabě zahloubeného, s
kamennou podezd!vkou. Z de strukčnf výplně objektu je zFejmé, fe nadzemnf konstrukce byla
dřevěná, s jflovou omazávkou. Objekt vzniklý na konci 13.stol .
byl zalofen do výplně
rozsáhlého hlin fku ze 2 . pol.13 .s t ol., který sloufil k exploataci jflu.
ULOŽ : ARŮ Most, sine
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DĚČÍN, okr.Děčfn

POON:
AUT. :
LOK . :
MAPA :
• 1:
POZN :

stavba
AKCE: plošný odkryv
Velfmský T. (ARŮ Most)
DAT.: 1989
Mariánská louka.
ZM10 02· 23 - 19 PIAN:
SOUŘ : 194 : 145
CA) vrcholný středověk AKT .: sfdlištnf
KOMP : sfdliště (nespecif.)
Při úpravách te rénu v areálu autokenµ., došlo na dalšfch dvou mfstech k odkryti dochované
koruny obvodové hradebnf zdi zaniklého města. Situace byly začištěny, zdokunentovány
fotograficky a zaměřeny . ·
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DĚČÍN · POOMOKLY, okr.Děčfn

POON :
AUT .:
LOK.:
MAPA :
• 1:
• -2:
POZN :

stavba AKCE : sondáf
Velfmský T. (ARŮ Most)
DAT . : 1988
Rozbělesy , Jod kostela sv. Václava {areál podniku Kovohutě Děčfn).
ZM10 02· 23·19 PIAN: 1 SOUŘ : 134:003
CA) pravěk
AKT .: sfdlištnf
KOMP: sfdliště {nespecif . )
(B) vrcholný středověk
AKT .: sfdlištnf
KOMP: sfdli ště (nespecif.)
V prostoru zamýšleného předstihového záchranného výzkU!lJ provedeny autobagrem

[01 9)

[958)

27

dvě

sondy o

2 x 2 m k zamýšlenému ověření situace. Východní sonda negativní (hrobka recentního
V západní sondě kulturní vrstva s nevýraznými pravěkými a četnějšími středověkými
střepy, do níf zahloubena mělká jáma s keramikou 2.pol.13.stol.
ULOŽ: ARŮ Most, sine
rozměrech

hřbitova).
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DĚČÍN

· POOMOKLY,

okr.Děčín

(005]

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA :
* 1:
• 2:
• 3:
POZN:

stavba
AKCE: plošný odkryv
Velímský T. (ARŮ Most)
DAT.: 1989
Rozbělesy , Jod kostela sv. Václava (areál podniku Kovohutě Děčín).
ZM10 02-23-19
PIAN : 1
SaJŘ : 134:003
(A) pravěk
AKT.: sídlištní
K04P: sídliště (nespecif . )
(8) vrcholný středověk
AKT .: sídlištní
KOMP: sídliště (nespecif.)
(C) novověk
AKf.: sfdlištnf
K()o!P: sídliště (nespecif.)
Jifně od stojfcf ho barokního kostela zjištěna čás t pudorysu starší kostelní stavby ze 16.
stol. (jifnf obvodová zed lodi a chóru). Stopy po kostele gotickém (dolofen k r . 1358) či
dokonce románském (hroby s esovitými záušnicemi v prostoru severního kostela, známé z
dřívějška) zjištěny nebyly. Odkryta pouze kulturní vrstva s několika nevýraznými pravěkými
střepy a střepy pozdně hradi štními CVS 1) dále několik objektu, jam z období 2. pol . 13. stol.,
14.-15. stol. a 16. stol., souvisejících zřejmě s existencí vrcholně středověké vsi Rozbělesy .
ULOŽ: ARŮ Most, sine
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DOBŘEJOVICE, okr.České Budějovice

(024]

POON:
AUT. :
LOK.:
MAPA :
* 1:
* 2:
* 3:
POZN:

stavba sil nice
AKCE : sondáf
Břicháček P. (ARŮ Plzeň)
DAT .: 1989
Ostrofna mezi potoky a Vltavou .
ZM10 22-44-18
PIAN: 2 SaJŘ: 073:362
(A) mezolit
AKT . : sídli štní
K()o!P: sídliště (nespecif.)
(8) stará d.bronzová
AKT. : sídlištní
KOMP : síd li ště (nespecif.)
(C) vrcholný středověk 1 AKT.: sídlištní
KOHP: hrad
Při úpravě k01runikace Hluboká n.Vlt. · Poněšice byla odtěžena k západu klesající ostrofna. Na
jejím temeni byla zjištěna kumulace štfpané industrie na povrchu podlofí (datoval dr.Vencl),
zbytky kulturní vrstvy ze staršf doby bronzové a hrádek ze 13.stol. Středověkký objek t t vořily
2 polozerrnice, jáma s pecí a kulový povrchový dll!I. Celá situace byla patrně oplocena (spálené
pruhy ze zbytku trárrli), ale bez zahl oubených kulových jam. Stopy soudobého osídlení byly
zjištěny pod ostrofnou na severním břehu potoka.
ULOŽ: ARÚ Plzeň, 354-371/89
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DOBŘICHOV,

okr.Kolín

(106]

záměr
AKCE: stavebně historický průzkum
Durdi~ T.. , Sakařová J. (ARŮ Praha)
DAT .: 1989
Kostel Nejsvětějšf Troji ce ve vsi .
ZM10 13 - 14-21
PIAN: 1
SaJŘ: 305:311
(A) vrcholný s tředověk
AKT .: kultovnf -sídlištnf
KOMP: sídliště (nespecif.)
Zchátralý omítkový plášt kostela umožňuje studovat prakticky všechny části zdi va objektu.
Dvěma drobnými sondami do omítky v m í stě styku dnešn í sakristie s lodí byla ověřena hypotéza
M. Radové, která předpokládala, !e sakristie vznikla současně s goti ckým kostelem a není s tarší
otonskou svatyní.

POO N: odborný

AUT. :
LOK.:
MAPA:
• 1:
POZN:
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DOBŘÍŠ , ok r.P řfbram

(117]

POO N: odborný

záměr
AKCE: povrchový sbě r
K. (student)
DAT.: 1988
Hradec, vrch 6 km SZ od Dobříše.
ZM10 12-43 · 07
PIAN: 3 SOUŘ: 372:076
(A) pravěk
AKT.: sídliš tní
KOMP: sfdl.výšinné opevněné
(B) raný středověk
AKT .: sídli štn í
KOMP: sídl.výši nné opevněné
Z blíže neur čené části hradi ště 8 omletých zlomku keramiky, 2 okraje (tzv . lfmcovitý a šikmo
seř lznutý protažený).
ULOŽ: M P řlbram, sine

AUT . :
LOK.:
MAPA:
• 1:
• 2:
POZN :

N ováček

28
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DOLÁNKY, okr.Louny

(123]

POON:
AUT. :
LOK . :
MAPA:
* 1:
* 2:
POZN:

odborný záměr
AKCE : sondáf
Bubenfk J . ( ARŮ Praha)
DAT. : 1988
JV předpolf vrchu Rubfn .
ZM10 12·1 1· 17
PIAN : 1 SOUŘ: 393 :071
CA) raný středověk 2 AKT . : sfdlištnf
KOMP: sfdl.výšimé opevněné
CB) raný středověk 3
AKT .: sfdlištnf
KOMP: sfdl.výšinné opevněné
V sondě V/88 na vlastnfm úpatf vrchu zachyceny a prozkOUTlány 3 sí d lištní obj ekty. Jeden mělký,
starohradištn l, překrytý hlubšf zásobní jámou se starohradištnfmi keramickými z lomky,
zuhelnatělými obilkami, peckami a malvicemi a nároff dal šl ho objektu s hradištní keramikou a
podobnými paleobotanickými nálezy.
ULOŽ: ARŮ Praha, sine
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DOLÁNKY, okr.Louny

[145]

POO N: odborný záměr
AKCE: sondáf
AUT.: Bubenfk J. CARŮ Praha)
DAT . : 1988
LOK. : SV okraj JV předpoli vrchu Rub fn v mfstě geofyz i kálnfch anomálif .
MAPA: ZM10 12· 11 · 17
PIAN : 1
SOUŘ : 413 :070

* 1: CA) pravěk AKT. : sfdlištnf KOHP : sidliště Cnespecif . )
* 2: CB) raný středověk 2 AKT .: sldlištnf
KOMP : sfdliště (nespecif.)
* 3: CC) raný středověk 3 AKT. : sfdlištnf
KOMP: sfdliště (nespecif.)
POZ N: V prostoru geofyziká ln í anomálie (řez I) sledována dále výrazná destrukce a z jištěno, fe měla
zřejmě ~vodně jednu ze stěn lemovanou k~ly a druhou provázánu b řevny. Její jádro bylo asi 2 m
ši r oké . Tato destrukce datovaná keramikou staršf doby hradištnf či počátku střednf doby
hradi štnf nasedala ještě na dalšf, asi 20 cm mocnou vrstvu s hradi š tní keramikou a teprve pod
nf byla mohutná ( v sektoru C na svahu 2 m silná) splachová(?) vrstva s nevýraznými pravěkými
keramickými zlomky.
ULOŽ: ARŮ Praha , sine
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DOLÁNKY, okr.Louny

[318)

POON: odborný záměr
AKCE: sondáf
DAT. : 1989
AUT. : Bubenlk J. CARŮ Praha)
LOK. : SV okraj JV předpolí vrchu Rubln v místě geofyzikální ch anomálii.
MAPA: ZM10 12- 11 · 17
PIAN: 1 SOUŘ : 413 : 070
* 1: (A ) d.bronzová neu rč.
AKT. : sldli š tnl
KOMP : sídl . výšinné opevněné
* 2: CB) d.halštatská (HaC·HaD)
AKT. : sf dliš tn í
KOMP: sidl.výši mé opevněné
* 3: (C) datace neurčena
AKT .: sldlištnf
KOMP: neurčen
POZN: V místě anomálie III, zjištěné geofyzikálním (elektrickým, odporovým) pr6zkunem, zachycena
pouze ku lturn í vrstva s drobnými keramickými nálezy , z nichf rozpoznate l né se hlásí do doby
bronzové. Do nf zapuštěny k6lové jamky, které svou hloubkou a výplni připomlnaji
cha rakteri st ické k6lové j amky doby halštatské z odk ryv6 na nedalekém úpatí vrchu a j en
ojediněle poskytly nevýrazné keramické zlomky . Pod ni ještě z jišt ěno několik dalších k~lových
jamek zapuš t ěnýc h do podlofl a vyplněných výplni neod lišitel nou od této vr stvy. Poskytly
rovněž pouze nevýrazné keramické zlomky . Nelze j e blfže datovat .
ULOŽ: AR Ů Praha, sine
70

(333 )

DOLÁNKY, okr.Louny

POO N: odborný z áměr
AKCE: sondáf
AUT.: Bubeník J. (ARŮ Praha)
DAT.: 1989
LOK.: JV p ředpo ll vrchu Rubín.
MAPA: ZM10 12- 11 · 17
PIAN: 1
SOUŘ: 392 :072
• 1: (A) pozdní d .ha lš tat ská
AKT . : sfdlištnf
KOMP : s!dl.výšimé opevněné
• 2: CB) hrad ištní obd .
AKT . : sfdlištnl
KOMP: sldl.výšinné opevněné
POZN : Na ůpatf vrchu v sondě Vl / 89 (3~4 m) zachyceny dva sldlištnl objekty (jámy) pozdn l doby
halštatské s nálezy zlomkO keramiky a zvfřecl c h kosti . Dále zachyceno z této doby 5 kOlových
jamek. Jede n z objektO (č.48/89) přitom částečně narušoval a částečně p ř ekrýval 3 z těchto
j amek , což na svě dčuj e nově dv ěma fázim osldlenl v době halštatské. Dále prozkoumány 4
sldlištní objekt y doby hradi štnl charakteru peci (?) a zásobních jam s nálezy zlomkO keramiky
a zvfřec fc h kosti. Z obj. č . 47/Ba tél zbytky zuhelnatělých obilek. Obj. č . 49/89 (zásobnl
j áma ), ve kterém byly na dně zjištěny zbytky zuhelnatělých trámŮ z konstrukce, byl v
s uperpozici s podlouhlou jámou č.50/89 .

29

ULOŽ: ARŮ Praha, sine
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[352]

DOLNÍ BCXJSOV, okr.Mladá Boles lav

stavba
AKCE: povrchový sběr/ sondáf
Waldhaus er J. (NTM Praha)
DAT .: 1989
lntravi lán, zhruba mezi kostelem a kinem, poloha "Choboty."
ZM10 03-34-18
PIAN : 2 SCXJŘ: 014:164 021:1n 021:164 014:1n
CA) stará d.řfmská AKT .: sfdlištnf
KOHP: sfdliltě rovinné
CB) hradištnf obd.
AKT .: sfdlištnf
KOHP : sfdliště rovinné
CC) vrcholný středověk 1 AKT .: sfdlištnf
KOHP: sfdliště rovimé
Během stavby rodimých domkfi se podařilo zjistit zahloubený objekt (1/89) ze staršf doby
řfmské s typickou keramikou včetně výzdoby ozubeným kolečkem, dále kulturnf vrstvy a ojedinělé
kfilové jamky. Významný nález tvořf felezná pasová zápona. Povrchóvým sběrem se zachytilo
osfdlenf z doby před prvnf zmfnkou lokality v pfsemných pramenech (1330).
ULOŽ: M Mladá Boleslav, 27 560

POON:
AUT .:
LOK.:
MAPA :
* 1:
* 2:
* 3:
POZN:
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DOLNÍ BŘEŽANY, okr . Praha- západ

[838]

meliorace AKCE: sf( vertikálnfch řezfi
Čtverák V. (ARŮ Praha)
DAT.: 1989
Na pravém bl'ehu Bl'ežanského potoka západně od polohy "Kamfnek" .
ZM10 12-42- 13 PIAN: 2 SCXJŘ: 091:232
CA) k.vypfchané ker.
AKT .: sfdlištnf
KOHP: sfdliště rovinné
(B) d . laténská ·LtA AKT .: sfdlištnf
KOHP : sfdliště rovinné
(C) datace neurčena
AKT.: sfdlištnf
KOHP: sfdliště rovinné
V rýhách pro meliorace porušeno celkem 27 objektfi. Všechny byly ovzorkovány do hl .s těny 30 cm.
Nejprve poffzena kresebná dokumentace v mfstě porušenf a celý systém zaměfen A.Majerem.
Objekty 3, 6, 7, 13a, 16 a 21 neobsahovaly ve vzorku fádné nálezy. Objekty 1, 2, 4, 5, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 náleff kultuře s vypfchanou keramikou.
Převažujf většf nepravidelné jámy s černohnědou výplnf. V objektech 25 a 10 jsme zachytili
značnou koncent raci mazanice . Nálezy: keramika, mazanice, štfpaná a broušená industrie
keramický trojúhelníkovitý p ředmět s otvorem. Obj . 20 - vzorkovánf plošně rozšířeno. Zkounána
celá severnf část zahloubeného objektu, který byl vzdálen od koncentrace objektu vypfchané
kultury zhruba 150 m SZ směrem. Nálezy: keramika CLT A), zlomek železa.
ULOŽ: ARŮ Praha - Závist, sine

POON:
AUT .:
LOK.:
MAPA:
* 1:
* 2:
* 3:
POZN:
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[816]

DOLNÍ BŘE ŽANY, okr.Praha- západ

záměr
AKCE: geofyzikálnf prfizkun / geochemický prfizkun / plošný odkryv
V. (ARŮ Praha)
DAT .: 1989
od si lni ce Dolní Břefany -L hota těsně za okrajem intravilánu "Hradišfátko" .
ZM10 12-42 - 12 PIAN : 1 SCXJŘ: 402:255
(A) raný stř edověk 4 AKT .: sfdlištní·výrobnf
KOHP: sfdl.výšimé opevněné
Podle doporučení komise bylo v letech 1988· 9 pokračováno v odkryvu ve vnitřnf prostoře
hradi š tě. Na ploše 130 m2 byly zachyceny kfilové jamky (patrně stavby), zídka postavená do
základového žlábku zakončená k~lovou jamkou, která tvořila jižní část objektu vymezeného ie
třf stran žl ábkem. Objekt je obdélný se š. 170-180 cm. Dalšf žlab vytesaný ve skále jdoucf do
nes krytých ploch byl zachycen v délce 6 m (š . 10-30 cm, hl.8 -35 cm). V části skryté plochy bylo
pozorováno upraveni skalnfho povrchu odtesávánfm. Pod západnfm valem vně h radiš tě zachyceny
galeriové lomy odkud byl těfen (patrně) stavebnf kámen k výstavbě hradby s kamennou zdf v
líci. Dále bylo prováděno detailnf nivelačnf měření SV rohu hradiště . A. Majer aplikoval v
díl číc h úsec ích hradišt ě geofyzikální a geochemické prospekčnf metody.
ULOŽ: ARŮ Praha - Závist, sine

POON:
AUT .:
LOK .:
MAPA:
* 1:
POZN:

odborný
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DOLNÍ OLDŘÍŠ, okr . Liberec

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:
* 2:
POZN :

odborný záměr
AKCE: vizuální povrchový prfizkun / povrchový sběr
Kašpar V. ( s tudent)
DAT.: 1989
Pole JV od kostela a kostel.
ZM10 03 - 12 - 08
PIAN: 1 SCXJŘ: 195:074
CA) vrcholný středověk 2 · AKT.: kultovní -s fdlištní
KOHP : síd l i~tě rovinné
(B) novověk 1 AKT . : kultovní -s fdl iš tní
KOMP : sídliště rovimé
P ři pr~zkunu v okolí kos tela na l ezen smír čí křff s vytesaným mečem archaického tvaru a na

Čtverák
Severně

[448]

30

stěně kostela 4 náhrobky EberhardtG (drfitelé panstvf) s letopočtem 1597. Při sběru v poli JV
od kostela zfakán keramický materiál a kamenina datovatelné do konce 14 . a do průběhu 15 .
stol . Nález by mohl svědč it o existenci staršfho osfdlenf v bllzkosti stavby.

ULOŽ: u nálezce, sine
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DOLNÍ OLDŘÍŠ, okr.Liberec

PODN :
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:
POZN:

odborný záměr
AKCE : vizuálnf povrchový průzkum
Kašpar V. (student)
DAT .: 1989
DvGr stojfcf V od tvrze v jejf tě s né blfzkost i .
ZM10 03· 12·08
PIAN: 1 SOUŘ: 200:071
CA) novověk 2 AKT. : sfdlištnf
KOHP: dvGr
Proveden povrchový prGzkun hospodářs kého dvora , který se na cház i východně od tvrze, v jejf
bezprostřednf blfzkosti. DvGr je tvořen 4 budovami na čtvercovém půdoryse. Za staršf lze
považovat jifnf a západnf budovu . Jižnl budova měla nepochybně obytný charakter. Je
podsklepená, v západnf části obsahuje několik klenutých místnosti a ve východni konfrnu
sklenutou na dva sloupy. Budova západní je pravděpociobně provozního charakteru a obsahuje také
klenuté mfstnosti. Severn! a východnf budovy budou pravděpodo bně mladšfho data.
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DOLNÍ

OLOŘÍŠ,

(459]

okr.Liberec

(052]

odborný záměr
AKCE : vizuálnf povrchový prGzkun / povrchový sběr
Kašpar V. (student)
DAT.: 1989
Tvrziště na ostrůvku uprostřed rybnfčku na s okraji obce.
ZM10 03· 12 · 08
PIAN: 2
SOUŘ: 195:074
CA) přechod VS 2 • novověk
AKT .: sfdlištnf
K()1P: tvrz
V řfjnu byl proveden povrchový prGzkun tvrziště Dolnf Oldřiš. Jde o drobné kruhové tvrziště o
prťměru přibližně 25 m, obklopené rybnfkem, který vznikl přehrazenfm malého potoka dnes jif
nevysokou hrázi. Zástavbu mohla tvo ř it vzhledem ke s tf sněnosti prosto ru pouze jedna budova
situovaná do SZ části ostrťivku . Na JV straně lze předpokládat přfstupovou cestu přes mos t a
drobné ohrazeni . Činnosti vody je vyplavován na břehy ostrůvku bohatý archeologický materiál.
Jeho převážná část je glazovaná a červeně malovaná. Nalezeny byly i fragmenty renesančnfch
kachlG, malovaného skla, fragmenty okennfch tabulek , dva kusy talfřG berounského zboff a
kameniny. Železné přeáněty jsou zas toupeny pravděpodobnou součás ti hod i nového stroje, který je
na této lokalitě doložen v pfserrných pramenech, a zlomky hřebfkG. Celý soubor lze datovat do
rozpětf IS.· prvnf pol . 17.stol. a je na něm znát vliv sousednf Lu žice.
ULOŽ: u nálezce, sine

PODN:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:
POZN:
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DOLNÍ PODLUŽÍ, okr.Děčfn

PODN:
AUT.:
LOK . :
MAPA:
* 1:
* 2:
POZN:

odborný záměr
AKCE: vizuálnf povrchový prGzkun / kartografická evidence
Velfmský T. CARÚ Most)
DAT . : 1989
Úsek středověké cesty ze Žitavy na Tolštejn. Body 6 a 7.
ZM10 02·24·10
PIAN : 2
SOUŘ: 054:268 122 : 238
CA) vrcholný středověk AKT.: komunikace
K()1P : samostatný areál
CB) novověk AKT .: korrunikace
KOMP: samostatný areál
Cesta vedoucf ze Žitavy k západu na ~altersdorf a odtud na hřeben Lužických hor překračovala
státnf hranici NDR v poloze černá brána CSchwarzes Tor) v sedl e C670 m n.m.) mezi vrchy
Vyhlfdka a Pěnkavčí vrch. Tento úsek cesty již není v krajině patrný a byl rekonstruován dle
staršfch mapových podkladů. Od bodu 7 byly zji š těny výrazné relikty svazků úvozových cest
sestupujfcfch k západu do údolf bezejmenného potoka (bod 6). Odtud úvozová cesta opět stoupá
směrem ke hradu Tolštejn, v terénu uchována až k bodu 5 Ck.ú. Rozhled). Pos lednf úsek cesty k
hospodářskéru dvoru pod hradem je opět rekonstruovatelný ze staršfch mapových podkladG.
Pokračováni cest od Tolštejna na Chřibskou či na Českou Lfpu nebylo zatfm sledováno.
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DOLNÍ PODLUŽÍ, okr.Děčfn

PODM:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:
POZN:

odborný záměr
AKCE: geodeticko· topograf.prGzkun
Černá E. CARÚ Most)
DAT.: 1989
Poloha č.2 · severně od sklárny č . 1, na V svahu u bezejmenného přítoku Podlužského potoka.
ZM10 02· 24 · 10 PIAN: 1 SOUŘ: 070:228
(A) vrcholný středověk 2 AKT.: výrobní - komunikace KOHP: samos tatný areál
Zaměření areálu zaniklé sklárny a v jejfm okolí zaniklé středověké C?) cesty směřujfcf k
prvnímu nalezišti. Zlomky užitkové i technické keramiky, nístějové sklo.

t11n

[243]

31

ULOŽ:

M Děč fn,
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DOLNÍ POOLUŽÍ,

sine
okr . Děčfn

[142]

odborný záměr
AKCE: vizuálnf povrchový prBzklm / geodeticko- topograf . prBzkun
Černá E. (ARŮ Most)
DAT.: 1989
JV od hradu Tolštejna, na levém břehu bezejmenného přftoku Podlufského potoka.
ZM10 02 · 24.10
PIAN: 1 SClJŘ: 052:215
(A) vrcholný středověk 2 AKT.: výrobnf-kom.Jnikace
KOHP: samostatný areál
Zji š těno narušeni sklářské pece - zaměřenf. Zaměřen
úsek zaniklé středověké(?) cesty a
zahloubené obdélné útvary, rozložené nepravidelně podél levého b řehu potoka Cd01měnka, že by
mohlo jft o středověké sídlištnf objekty nenf prozat fm prokázána). Nálezy z l omkB keramiky
užitkové i technické, slitky skel a kusy nfstějového skla.
ULOŽ : M Děčín, sine

POON:
AUT. :
LOK .:
MAPA:
* 1:
POZN:
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DOLNÍ POŘÍČÍ, okr.Strakonice

[315]

POON:
AUT. :
LOK.:
MAPA:
* 1:
POZN :

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Michálek J . CM Strakonice)
DAT . : 1989
110·150 m JV od železniční zastávky Dolnf Poříčí, ppč. 392/1 (traf "Pod stránky).
ZM10 22·32·13
PIAN: 2
SClJŘ: 062:330 072:329 073:322 062:322
CA) mladý paleolit
AKT.: sídlištnf
KOHP: sídliště (nespecif.)
Štípaná bíle patinovaná industrie na ploše asi 140x70 m v ornici na p l ató a na mírném JV svahu
k pravému břehu Březového potoka. Označeno jako Dolnf Poříčí, lokalita IV.
ULOŽ : M Strakonice, sine
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DOLNÍ POŘÍČÍ, okr.Strakonice

[251 l

POON:
AUT. :
LOK.:
MAPA:
• 1:
POZN:

odborný záměr
AKCE: sondáž
Michálek J . CM Strakonice)
DAT .: 1989
Mf rný JV svah návrší k levému břehu Březového potoka, traf "Za potokem", ppč . 371, 462/1.
ZM10 22 · 32 · 13
PIAN: 2
SClJŘ: 079:314 085:305 090:296 on:293 071:308
CA) pozdní d.halštatská
AKT.: sídlištnf
KOHP: sídliště Cnespecif.)
Štípaná industrie v ornici a na úrovni hlinitopísčitého podloži, bez zjištění objektB (sondy
1·3). Celkem 359 kusB; další sondáž bude provedena v r.1990. Označeno jako lokalita Katovice ·
Dotnf Poříčí 111 .
ULOŽ: M Strakonice, si ne
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DOLNÍ POŘÍČÍ, okr.Strakonice

[258]

POON:
AUT. :
LOK .:
MAPA:
• 1:
* 2:
POZN:

odborný záměr
AKCE: vícenásobná sondáž
Michálek J. CM Strakonice)
DAT .: 1989
Levobřežní terasa tě s ně nad Březovým potokem ( traf "Za potokem"), ppč .455 .
ZM10 22·32·13
PIAN: 2
SClJŘ: 086:289 091:284 088:277 084:283
CA) mezolit
AKT .: sldlištnf
KOHP: sfdliště (nespecif.)
(B) d.laténská·LtC
AKT. : sídlištní - výrobní
KOHP: s1dliště (nespeci f . )
A. Patrně dvě menší sídliště cca 50 m od sebe; v sondách odkryty zahloubené Jamy se štípanou
industrii a makronástroji (celkem 10 objektu; 1065 kusu industrie). B. Zahloubené jámy, kulové
jamky a zahloubená chata (keramika, mazanice, zvfřecl kosti, skleněný korál, železná struska).
Zahloubená chata ( obj . 8/89) bude dokopána v r.1990. Označeno jako lokalita Katovice· Dolnf
Porfčf VI I I.
ULOŽ : M Strakonice, sine a i.č . A 2507-2531
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DOLNÍ SEKYŘANY, okr.Plzeň- sever

[325]

odborný záměr
AK CE: povrchový sběr
Baš ta J., Bašt ová D. , Břicháček P·. (ZČM Plzeň)
DAT.: 1989
V od obce, Jod s ilnice do Přehýšov a.
ZM10 11 · 44·22 PIAN: 2
SOUŘ: 361 : 072 368:065 360 : 057 352:064
(A) d . laténská · LtC
AKT. : sí dli š tní
KOHP: sfd li ště (nespeci f . )
Při pr Bzkunu zjištěno na r oz loze 2 ha sídliště s výraznou kulturnl vrstvou a porušenými
objekty. Sbě rem zlskán soubor keramiky, struska a mazanice .
ULOŽ : ZČM Plz eň, 324/89

POON:
AUT .:
LOK.:
MAPA :
• 1:
POZ N:

32
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DOUDLEBY NAD ORLICÍ, okr.Rychnov

n/Kněžnou

(159]

POON:
AUT.:
LOK. :
MAPA :
* 1:
* 2:
POZN:

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Mil itký J. (student)
DAT.: 1987
Na poli V od bývalé panské cihelny.severně od silnice Doudleby n .0.-Vant>erk , parc.č.743.
ZM10 14 - 13-20
PIAN : 2
SOJŘ: 048:304
(A) pravěk
AKT.: sfdlištní
KOMP: neurčen
CB) vrcholný středověk 2 AKT. : sfdlištnf
KOMP : neur č en
Zfskán 1 pravěký a několik středověkých střep5. Staršími nálezy z cihelny doloženo osfdlení
slezskoplatěnické, pozdně laténské a pozdně řfmské; mladohradištnf osídlení uváděno jen v
literatuře; nálézy uloženy v M Varrt>erk a M Hradec Králové.
LIT .: Domečka L. 1935, 9 (Osvěta lidu)
Oomečka L. sine, 618 (rukopisný inventář li)
ULOŽ : KMVČ Hradec Králové, 129/89
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DOUDLEBY NAD ORLICÍ, okr.Rychnov

n/Kněžnou

(425]

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:
* 2:
POZN:

odborný záměr
AKCE: povrchový sbě r
MilitkýJ. (student)
DAT.: 1988
SZ od hřbitova v obci, S od silnice Kostelec n.Orl.- Doudleby n.Orl . , parc. č. 593.
ZM10 14·13·19
PIAN: 2
SOJŘ: 368:360
CA) luž ická k.
AKT.: sfdlištnf
KOMP: sfdliště (nespecif.)
CB) vrcholný středověk
AKT .: neurčená
KOMP: neurčen
Mikrolokalita b) . Jevila se jako tmavý oválný prostor s naoranými objekty, dlouhý asi 50 m.
Nalezeny 3 pravěké střepy a 6 středověkých zlomk5 keramiky. Viz t éž pozn. u m1krol okality a).
ULOŽ: KMVČ Hradec Král ové, př .č. 132/89
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DOUDLEBY NAD ORLICÍ, ok r . Rychnov n/Kněžnou

(508]

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Mil i tký J. (student)
DAT.: 1988
SV od silnice Kostelec n.Orl . · Doudleby n. Orl., asi 250 m od mikrolokal ity b. Parc č . 593.
ZM10 14 · 13 · 14
PIAN: 2
SOJŘ: 376:012
CA) pravěk
AKT .: neurčená
KOMP: neurčen
Mik rolokalita d). Jevila se jako ztmavlý pros tor o pr5měru 80 · 100 m bez viditelných
naoraných objekt~. Na lezeny 3 atypické, snad pravěké střepy. Viz též pozn. u mikrolokality a).
ULOŽ: KMVČ Hradec Králové, př.č . 134/89

POON:
AUT.:
LOK .:
MAPA :
* 1:
POZN:
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DOUOLE BY NAD ORLICÍ, okr.Rychnov

n/Kněžnou

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
• 1:
POZN:

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Militk ý J. (student)
DAT.: 1988
SZ od hřbit ova, JV od mikrolokality b), parc.č .5 93.
ZM10 14·13·19
PIAN: 2 SOJŘ: 375:346
CA) pravěk
AKT.: s i dl i š tní
KOMP: sfdl iště (nespec i f.)
Mi krolokalita c). Na mikrolokalitě viditělné naorané objek ty. Nalezen 1
poznámka u mikrolokality a).
ULOŽ: KMVČ Hradec Kral ové, př.č . 133/89
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DOUD LEBY NAD ORLICÍ, okr.Rychnov

n/Kněžnou

POO N:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:
* 2:
POZN:

[452]

pravěký střep.

Viz tež

(337]

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Militký J. (student)
DAT .: 1988
Záp. obce, u terénní hrany nad údolfm Divoké Orlice, Jod silnice Kostelec .n .O.
ZM10 14 · 13·19 PIAN: 2 SOJŘ: 335:340
CA) luži cká k.
AKT .: sfdlištnf
KOMP: sfdliště (nespecif.)
(8) vrcholný středově k
AKT .: sfdlištnf
KOMP: sf dli ště (nespecif .)
Při terénním pr~zkUT1.J nalezeny na parc. č. 492, 493, 496, 498, 499, 500, 503, 504/1,2 zlomky
ke rami kv. Naleziště objeveno již v roce 1987.
ULOŽ: KMVČ Hradec Králové, sine

33

89

DOUOLEBY NAD ORLICÍ, okr.Rychnov n/Kně!nou

[910]

POON:
AUT . :
LO«: .:
MAPA :
• 1:
POZN:

odborný zéměr
AKCE : povrchový sběr
Mi litký J . {student)
DAT.: 1988
Na poli Z od bývalé panské cihelny, na S okraji obce, parc.č . 57,58,73.
ZM10 14·13· 20
PIAN: 2
SClJŘ: 004 : 317 015 :316 013 :304 003:303
{A) pra vě k
AKT .: sfdlištnf
KOMP: sídliště {nespecif . )
Pi'i terénnfm pruzkUl'lJ nalezeny na uvedené ploše střepy. Naleziště objeveno v srpnu 1987, tehdy
byly získány sti'epy lu!ické, slezskoplatěnické a středověké. U nálezu z obdob! VS 1· 11 nenf
jasné, zda skutečně dokládajf osfdlenf tohoto prostoru .
ULOŽ : KMVČ Hradec Králové, 128/89,127/89
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DOUDLEBY NAD ORLICÍ, okr.Rychnov n/Kněfnou

[832]

POON:
AUT. :
LOK.:
MAPA :
• 1:
POZN :

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Militký J . (student)
DAT.: 1988
S od hřbitova v obci, na okraji návršf, Z od kóty 317, parc.č.593.
ZM10 14·13·19 PIAN: 2 SClJŘ : 390:3n
CA) lu!ická k.
AKT.: sfdlištnf
KOMP: sídliště {nespecif.)
Mik:rolok:alita a). Jevila se jako tmavá skvrna s neoranými objekty o pruněru asi 40 m, nalezeno
27 stře~ Cz toho 2 okraje). Na k: . ú. Doudleby zjištěny celkem 4 mikrolokality {a·d) . Všechny
se nacházej{ JV od trati "Dlouhé hony". Mikrolokality jsou snad totofné ( pi'edevšfm b, c) s
lokalitou označenou" Dlouhé hony", kde roku 1925 proběhl výzk1.111 rruzea v Hradci Králové
(materiál nedochován) . Snad také odtud pocházf halštatsk:o·l aténs ký střep, uložený v KMVČ
Hradec Králové, inv. č. 2200, který je sice lokalizován na katastr vambereck:ý, ale do trati
"Dlouhé hony". Na katastru Vamberka se stejnou tra! objevit nepodařilo.
LIT.: D o me č k:a L. 1935 (Osvěta lidu)
Černý J. 1937 (Osvěta lidu)
ULOŽ: KMVČ Hradec Králové , 131/89
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DOUDLEBY NAD OR LICÍ, ok r.Rychnov n/Kněfnou

[804]

POON : odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
AUT .: Militký J. (student}
DAT.: 1988
LOK.: Na pol i nad terénnf hranou nad údolfm Divoké Orlice, Z od statku Fábrov, ppč. 508, 511/1,
526 .
MAPA: ZM10 14· 13·19
PIAN : 2 SClJŘ: 372:340 394:327 389:318 359:323
* 1: ( A) luf ick:á k.
AKT . : sfdl ištnf
KOMP: sí dl iště (nespecif.)
* 2: (B) obd. HaD až LtA AKT. : sfdlištní KOMP : sídliště Cnespecif.)
* 3: (C ) vrcholný s tředově k: AKT.: sídlištní
KOMP: s ídli š tě (nespecif.)
POZN: Pi'i pruzk1.111u východně hluboké vodoteče (ppč. 508, 511/1, 526) nalezeno : 155 sti'e~ pravěkých
(11 zlomku typických), 56 stře~ středověkých (především 15.stol., 7x tuhový materiál) .
Nalezi ště známo pod názvem "Na baště", v literatuře naleziště označováno jako hrad iště, nebo(
zde měla být rozorana asi 260 m dlouhá, na sucho kladená opuková zed; dnes je však zničena a
bez výzkunu tuto situaci nelze ověi'it; starší mi ná lezy (výzk:1.111 J. Černého z r.1924 a rruzea
H. Král ové r.1925 ) dolofeno osídlen{ lufick:é a slezsk:oplatěnick:é (li . a III.stupeň); M Vamberk:,
i. č. 1· E· 14/1 ·23 a ICHVČ H.Králové , inv.č.8484 - 8486.
LIT.:

L. 1935 (Osvěta lidu)
L. 1937, 4 (Osvěta lidu)
ULOŽ : M Varoerk:, i.č.1·E/1·23; M Hr.Králové i.č.8484 - 8486
D omečk:a

Č erný

92
POON :
AUT. :
LOK.:
MAPA :
* 1:
POZN:

DRAŽÍČ, okr . Písek:

odborný

[014]

AKCE : povrchový sběr
DAT.: 1988
V od obce, ploc hé návrší S od s .i lnice, Draffc - Bechyně.
ZM10 22 · 42·07
PIAN: 2 SClJŘ: 067 : 110
(A) pozdní d.br onzová
AKT .: sfdlištnf
KOMP : sídliště Cnespecif.)
Na rozl oze as i 10 aru zjištěno sídliště s porušenými objekty . Z jednoho získán soubor keramiky
a mazanice.
ULOŽ: ARŮ Plzeň, 421 2/88
záměr

Bř ich áček: P. (ARŮ Plzeň)
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DRHOVY, okr . Pl'fbrem

[020]

--- · --- ---------------·----- --··------------- -·-- ------------------- ---- --------·-·-· ····-- --------

POON:
AUT . :
LOK.:
MAPA:
• 1:
• 2:
POZN:

stavba AKCE : nedokumentovaná akce
Kašpar V. (student)
DAT.: 1989
Zahrada Jod domu čp ,55.
ZM10 12·43 · 19 PIAN: 2 SOOŘ: 309:014
(A) vrcholný stfedověk 2
AKT. : sfdlištnf
KOHP: sídl iště rovimé
(8) novověk
AKT .: sfdlištnf
KOMP: sídliště rovinné
Na podzim 1989 byl referent pfizván k nálezci, který mu poskytl materiál a základnf i nformace
o nálezových okolnostech . Prvnf nález byl učiněn při výkopu jam pro sázenf st romkO v roce
1968, a to jif~ od dnešního čp.SS . Bylo ·vykopáno několik j am o velikosti 80x80 cm do hl oubky
70 cm. Ve všech byty nalezeny stfepy v ornici i kulturnf vrstvě do hloubky 40 cm. Další nález y
byly zfskány pl'i kopáni základO v roce 1970 pro nový d1in čp.SS (na mf stě dffvějAí usedlosti) .
Podle údajO nálezce se zde nacházel terénní zlom. Další materiál byl zís kán v roce 1989 při
kopání základO pro sklenfk jif~ od kolny, která se nachází západně od čp.SS a ze sběru na
políčku jifně od skleníku. Vzhledem k tomu, fe zmfněná čp. jsou ne j ni!šf v obci, lze se
domnívat, fe se jedná o centru,, dřívější středověké obce.
ULOŽ: u nálezce
94

DUBENEC,

okr . Příbram

co3n

záměr
AKeE: povrchový sběr
K. (student)
DAT . : 1988
Z břeh Drásovské pl'ehrady .
2M10 22·21·02
PIAN : 2 SOUŘ : 342:293
(A) datace neurčena
AKT .: výrobní
KOMP : samostatný areál
Dva vedle sebe stojící kupovité relikty dehtal'ských destilační ch peci, z ni chž ke každé
pfi léhá zl'ejmě odpadová halda spáleného pal i vovéhR~,dl'eva. Výpus tě pecf ústí do 6 a 10 m
dlouhých struh a ty do společné sběr~ jámy o prťiněru 7 m. Nalezeno mnofstvf mazanice, kousky
dehtu, uhlíky. Žádný datovací materiál .
ULOŽ: u nálezce

POON:
AUT.:
LOK .:
MAPA:
• 1:
POZN:

odborný
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DUCHCOV, okr.Teplice

Nováček

co4n

POON: stavba AKCE: plošný odkryv
AUT.: Rusó A. (M Teplice)
DAT.: 1988
LOK.: J oá obvodové zdi zámeckého kostela Zvěstováni Panny Marie a spojovacího krčku zámku a
kostela.
MAPA: ZM10 02·32·17 PIAN: 1 SOUŘ : 209:125
• 1: (A) knovízská k.
AKT .: sídlištní
KOHP: sídliště rovinné
• 2: (8) hradištní obd.
AKT. : sídlištní
KOMP: sídli ště rovinné
• 3 : CC) vrcholný středověk AKT . : sfdlištní·kultovní·pohřební
KOHP: sfdliště Cnespecif.)
• 4: CD) novověk
AKT. : sfdlištní·pohl'ební
KOHP: město
POZN : Ve tl'etf sezoně výzkumu lokality Duchcov- zámek byl zjištěn západní závěr pozdně románského
kostela . Půdorys koste la rekonstruován na základě vztahu zachovaných reliktu zdiva a negativu
základu . Celá plocha uvnitř i vně zkounaného kostela přebudovaného v renesanc i sloužila až do
17. stol . jako hřbitov , jehož hroby se navzájem prostupuj i až do podloži . Z 35 hrobu
prozkounaných v roce 1988 pochází několik závěsku, růžence a knoflfky. Skelety byly převezeny
do NM v Praze. Mezi hroby mfsty zůstala neporušená torza původní síd lištní vrstvy raného
středověku až prvnf pol. 13. stol., a také část sídlištního objektu knovízské kultury . V těsné
blízkosti jižního negativu základu pozdně románského kostela byla situována jáma porušená
zčásti hrobem a recentním zásahem. V její výplni byl kromě keramiky staro· až pozdně hradištní
nalezen také stl'íbrný denár Boles lava lil. · Ryšavého, z roku 999 · 1002 či 1003 . Vně negativu
základu zkounaného koste la, mezi náběhem apsidy a východním opěrákem, byl v těsné blízkosti
puvodnfho zdiva zjištěn zahloubený objekt o rozměrech 100 x 80 x 60 cm, jehož funkce není
zce la zřejmá. Jeho stěny byly vydřeveny a celou tuto jámu kryl jílovitý, propálený příkrov, z
něhož se při okraji zachoval náběh, připomfnajfcf nízkou kopuli. Z výplně se stopami prouhlení
pochází předkolonizačnf keramika 13. s tol . Celá di spozice této jámy · na svědčuje toou, že byla
vyhloubena bua v době výstavby kostela nebo v době těsně ná sledující .
ULOŽ: M Teplice, 4-8/88
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DUCHCOV, okr.Teplice

POON: stavba AKCE : p lošný odk ryv
AUT.: Rusó A. CM Teplice)
DAT. : 1989

35

LOK.: Jod obvodové zdi zámeckého kostela Zvěstováni Panny Marie a spoj ovacfho krčku zámku a
kostela .
MAPA: ZM10 02 · 32·17
PIAN: 1
SOOŘ: 209:125
* 1: CA ) knoví zs ká k.
AKT .: sfdlištnf
KOMP: sfdliště r ovi nné
* 2 : CC) přerhod RS 4 · VS 1 AKT. : sf dl ištnf KCJo1P : sí dl iště rovinné
* 3: CB) hradišt n f obd.
AKT. : sfdli š tn f
KOMP: sídliště rovinné
KCJl1P: tvrz
* 4: CO) vrcholný stř edověk 2 AKT. : sf dli š tn i
KOMP: město
* 5: CE) vr cholný středověk AKT .: pohřebnf
KOMP: sfdliště Cnespecif.)
* 6: CF> datace neurčena AKT .: sf dli št n f· pohř ebn f
POZ N: Ve čtvrté se z óně výzkun.i v Duchcově byla výkopy ověřena existence opěráku u zá padn fho uzá věru
základu pozdně románského kostela. Kromě hrobu náležejfcfch středověk ém.i h řbitovu, z ni chž'
jeden obložen kameny, byly z jiš těny pozůstatky pravěk é ho objektu, pr avděpodobně knovízské
kultury . Ve vzdálenos ti 6 m západně od západn ího uzávěru kostela byly odkryty reli kt y
středověké s tavby z opuky s des trukcí pece v JV vnitřním nár oží (p ředběž ně VS 2) . Stavba byla
zahloubena do vrstev ze 13 . s tol . Jedná se patrn ě o pozůstatky gotické tvrze, k n íž náleží i
zbytky zák ladového zdiva o síle 180 cm, objevené v základech jižn ího křídla zámku a vybíha jící
od JV nároží opukové s tavby smě rem k jihu. Bezpros tředně se svažující terén za t ímt o zdi vem
zřejmě předs tavuje přikop . Těsně za jižn im licem základu opukové stavby je k základůn JV
nároži křídla zámku přizděn základ ohradní zdi , oddělujíc í pros tor zámecké zahrady od
bvvalého sak rálního okrsku. Základ by l zalofen do čás ti zatím nei nterpretované jámy. Jižně od
reli ktu ODUkové stavby (předpokládané tvrze) a 5 m od západního závěru kostela byla z jiš těna
neoatrná čás t snad základového zdiva či zpevněn i pro zdivo, sestávajfcf ze štěrku pojeného
vaonem. Není vyloučeno , že se jedná o starš f zděný (?) sfdli š tní objekt . V prostoru západně od
kostela byly situovány v b lízkosti zpevněného š t ě rku 2 jámy vyplněné kameny a dat ované
keramikou do konce 12 . až první pol . 13.stol . a část obdé lné mělké prohlubně s kul ovou jamkou,
patrně obydlí, nál e žející knovízské kultuře. Mezi j ižn ím náběhem apsidy a negativem východního
ooěráku kostela by la vytěžena h l ubo ká jáma kruhovéh o půdorysu, která ve výplni obsahovala
zlomky lidských kosti. Funkce této jámy není zreJma.
Poznámka: podle textu nelze bezpečně za řadi t nemovi t é a movité přeónět y k jednotl ivým
kul tur am.
ULOŽ: M Teplice, 3/89
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[248)

HÁJSKÁ, ok r .Strakonice

POON: odborný záměr
AKCE : povrchový s běr / sondáž
AUT.: Michá lek J. (M Strakonice)
DAT .: 1988- 1989
LOK.: Plošina návr š f a mfr ný S svah cca 500 m SV od kóty 485 m (H olý vrch ) , traf "Na voleškách",
ppč.5 9 .

ZM10 22 · 32·20
PIAN : 2
SOOŘ: 142 :327 136 :319 135 : 330 145 : 335
CA) pozdní paleo lit
AKT .: si d l i št n f
KOMP: s íd l i ště Cnespeci f .)
CB) eneolit neurč .
AKT.: síd li š tni
KOMP: sídliště (nespecif.)
CC> pozdní d .ha l š tat s ká
AKT. : sfdlištnf
KOMP: sídliště (nespecif.)
CD> d.laténská · LtC
AKT .: sidli š tnf
KOMP: sidli š t ě (nes pecif.)
Pozdně paleolitická št1paná i ndus trie v ornici a patrn ě dva sídlištní objekty s ohništi,
i ndustrií a makronástroji . Zlomky keramiky chamsk é ku l tury .. Pozdně halštatské zahloubené jamky
a vrs t va · zlomky keramiky a sklad hliněných tkalcovských závaž,. Zlomky keramiky a zlom~y 2
skleněnýc h ná ramku ml adš i doby laténské. Lokalita o zna čena jako Hájská li .
ULOŽ: M Strakonice, si ne a A 2079·2084,2085,2087· 2091,2097,2104·2105a

MAPA:
• 1:
• 2:
• 3:
• 4:
POZN:

okr.Č eská
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HAMR,

Lfpa

[310)

POON:
AUT.:
LOK .:
MAPA :
• 1:
POZN:

odborný záměr
AKCE : vizuální povrchový pruzkun / stavebně historický pruzkun
Durdík T. CARŮ Praha)
DAT.: 1989
Zř1ceniny hradu Děvína.
ZM1 0 03 · 31 · 09
PIAN : 1 SOOŘ : 004:345
(A) vrcholný středověk
AKT . : sídlištní
KOMP: hrad
Prva etapa oovrchového pruzkunu hradu ukázala, že se j edná o lokali tu s velmi složi t ým
s tavebn1m vývojem, minimálně ve č t yř ech až pěti s tavebních fázich . Jejich de tailn ějš í poznán i
s , vyžada dal š í podrobny povrchový pruz kun; již na základě první etapy je vš ak z ř e jmé, te v
dnes patrnych nadzerrnich kons trukcí ch s výji mk ou hlavní hradby a torza ná rožní čtver hranné
věže převalu ji poz ůs tatky mladší ch objek t u. Rozpoznáni královského hradu z konce 13 .sto l.,
re s pek ti ve Jeho detailnějši dispozice, bude dosti kOl!l)likované, pokud bez výzkun.i vůbec možné.
ZaJ1mava specifika Děv1na p ř ed s tavu j! pozů s tatky z řejmě výtahu a druhá hradn f studna, un fs těná
v pros t oru klesaJ1ciho opyše ,zhruba ve středu výšky hradn í ho kopce. Od hradu k ni vedla
upravena př1 st up ová, čas te č ně do skály zasekaná , chodbovitá kOlll..lnikace. U R. Svobody jsem měl
meznost s i prohlédnout maly soubor nález u vesměs mladšfho původu, mezi nimiž se vyskytla i

36

kamenina
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zl'ejmě

dreihausensk4 provenience .

HAMR, okr . Česk6 Lípa

[3441

odborný zWr
AKCE: vhu4'lnf povrchový prOzkun / povrchový sběr
Durdílt T. CARŮ Praha)
DAT.: 1989
Opevnění na vrcholu vrchu Hamerský Špičák .
ZM10 03-31 -08 PIAN : 1 SOUŘ: 455 : 314
CA) vrcholný stl'edověk AKT. : sídlištní
KOMP : hrad
Vrch Hamerský Špičák tvol'í dvojici se sousedním o 20 m nifším vrchem, na němf je situován hrad
Děvín.Z dOvodO mofného ohrofení hradu stl'elbou zde bylo zbudováno pl'edsunuté opevněni oválného
~rysu, zaujfmajfcf vrchol kopce. Jeho vnitl'nf plochu o rozměrech 17 x 7,5 m obklopuji dva
valy a pl'fkopy. Na mfstě nejsou patrny fádné stopy malty, ani reliéfnf relikty objektO. Sběrem
se podal'ilo z/skat malý keramický soubor tvol'ený zlomky hrncO a trojnofky. Podstatná část
souboru náleff konci 15 . stol. a podporuje tak naznačenou hypotézu, fe se jedná o pl'edsunutou
baštu. Několik stl'e~ je však mofno povafovat i za výrazně staršf. Naznačuji, fe počátky
opevněni by l'IIOhly nálefet snad jif do obdob/ počátečnfch fázi fivota hradu (jako je tom., napf.
na nedalekém Bezdězu). Pak by pro tuto dobu bylo nutno uvalovat o jiné, spfše stráfnf funkci .
ULOŽ: ARŮ Praha, sine

POON:
AUT. :
LOIC .:
MAPA:
• 1:
POZN:

100

HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, okr.České Budějovice

[8381

POON:
AUT.:
LOK .:
MAPA:
• 1:
POZN:

jiný podnět
AKCE: náhodný povrchový nález
Andreska J. (nálezce) DAT.: 1988
Hlubocké sádky.
ZM10 22-44 -22
PIAN : 2 SOUŘ: 260 :2n
CA) stará d.bronzová AKT .: neurčená KCJ4P : neurčen
V květnu odevzdal Ing J . Andreska CSc . část bronzového náramenfku z tyčinky plochého průřezu,
který nalezl na sádkách Státnfho rybál'stvf Hluboká nad Vltavou, v mf stech nálezu hfiven v roce
1974.
LIT.: Zavl'el P. 1984, 215·216 CAR 36)
ULOŽ: JČM České Budě jovice , A 23 080
ZAPS: Zavl'el P.
101

HLUBOKÁ NAD VLTAVOU,

POON:
AUT.:
LOK .:
MAPA:
• 1:
• 2:
POZN:

odborný

102

HLUBOKÁ NAD VLTAVOU,

POON :
AUT.:
LOK.:
MAPA :
• 1:
• 2:
POZN:

odborný

103

HLUBOŠ, okr.Pl'íbram

okr.České Budějovice

[7041

AKCE: orientační zjištěni v ploše
P. CARŮ Plzeň)
DAT. : 1989
Zátopová oblast VD Hněvkovice mezi Kl'esfnem a mys livnou "U Hacaru".
ZM10 22 · 44 · 17 PIAN : 2 SOUŘ : 471:112
CB) pravěk
AKT.: neurčená KCJ4P: neurčen
CA) novověk
AKT . : neur če ná
KCJ4P : neurčen
Na rozloze asi 2000 m2 provedena skrývka ornice. Na celé ploše nebyly stopy po os fdlenf, pouze
bylo nalezeno několik ojedinělých stl'e!XJ 16. - 18. stol. a pazourkový úštěp z hrany jádr a.
ULOŽ: ARŮ Plzeň, 217/89
záměr

Bl'i cháček

okr.České Budějovice

(0031

AKCE: povrchový sběr
P. (ARŮ Plzeň)
DAT.: 1989
SV od Křesfna,levý bl'eh Vltavy .
ZM10 22 -44·17 PIAN: 2 SOUŘ: 448:058
CA) stará d.bronzová AKT .: sfdlištnf
KCJ4P: sídliště (nespecif . )
(B) vrcholný středověk 1 AKT.: sídlištní
KCJ4P: sídliště (nespecif . )
Na plochém povrchu vnitřní čás ti meandru bylo nalezeno několik střeJXJ ze 13. stol., přfmo na
bl'ehu Vltavy (svahování zátopové oblasti) nalezen menší soubor keramiky starš í doby bronzové.
ULOŽ : ARŮ Plzeň, 217/89
záměr

Bř icháček

co,n

POON: odborný záměr
AKCE : povrchový sběr/ podpovrchové vkopy
AUT . : Nováček K. (student)
DAT.: 1988
LOK.: ZSV Hlubošská Lhotka, údolí s větve bezejmemého pravého přítoku Litavky, 450 m JZ od dvora

37

Náves.
MAPA: ZM10 12·43·16
PIAN: 2
SWŘ: 337:230
• 1: (A) vrcholný str~věk 2 AKT.: sfdllštnf-konunikece
KOMP: sfdliště rovinné
POZN : Hráz zaniklého rybnfka, od nf JZ na levém břehu potůčku okrouhlé mohyloví té vyvýšenina.
Mikrovrypem byly z objektu získány zlomky mazanice, uhlfky, v okolí povrchové nálezy
keramických zlomk~ z 15.stol., početné stopy po exploataci, zaniklé rybníky a kom.mikace.
Zjištěné doklady lze ztotožnit se ZSV Hlubošské Lhotka (prvnf zmínka 1320, pusté 1515) .
ULOŽ : u nálezce, sine
·
104

HLUBYNĚ , okr.Přfbram

POON:
AUT .:
LOK.:
MAPA:
• 1:
• 2:
* 3:
POZN:

odborný
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HNĚVKOVICE , okr. Havlfčkw

POON:
AUT.:
LOK. :
MAPA :
• 1:
POZN:

odborný záměr
AKCE: vizuální povrchový průzkun
Durdík T. (ARŮ Praha)
DAT. : 1989
Budova bývalé tvrze ve vsi.
ZM10 23- 12 -04
PIAN: 1
SWŘ: 036:119
(A) novověk 1 AKT. : sfdlištní
KOHP: t vrz
Pozůstatkem tvrze ve Hněvkovicfch je podélný patrový plochos tropý palác přestavěný na sýp):u,
situovaný jižně v bezprostřední blízkosti gotického kostela. Dnešnf budova je patrně v celém
svém rozsahu renesanční. V rámc i renesančních tvrzí se zde zř ejmě jedná sp fše o nenároč nou
variantu . V za s tavěném okolf se nepodařilo rozpoznat žádné relikty eventuálnf fortifikace.
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HODONICE, okr.Tábor

POON:
AUT .:
LOK.:
MAPA:
• 1:
* 2:
• 3:
POZN :

meliorace
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HOLEŠICE, okr. Most

[032]

záměr
AKCE : povrchový sběr
K. (student)
DAT .: 1988
Poloha " Švi hov" , 600 m Z od vrchu Drahýšov (557).
ZM10 22-12-19
PIAN: 2
SWŘ: 364:042 390:051 392:037 368:026
AKT . : neurčené
KOHP: neurčen
(A) pra věk
(C) vrcholný s tředověk 2 AKT.: neurčená
KOMP : neurčen
(B) vrcholný středověk
AKT .: neurčená
KOMP : neurčen
Kromě zlomku keramiky VS 2 (160 zlomku), nalezeno 35 zlomku pravěkých(?) a hradištnfch (1
okraj - okruží, 13.-1.pol. 14. stol . ), část brousku a kus strusky. Sběr nepřinesl jednoznačné
důkazy pro existenci ZSV Švihov (doložena 1288-1397) v tomto prostoru .
ULOŽ: u nálezců, sine
Nová ček

Bři c háček

AKCE :

P.

Brod

[054)

orientačnf zjištěnf

(ARŮ Plzeň)

[047]

v

řezu

DAT.: 1988

sine
ZM10 22-42 - 13
PIAN: 2
SWŘ: 156:285
(A) pravěk
AKT. : neurčená
KOMP: neurčen
(B) vrcholný s tředověk
AKT .: neur čená
KOMP: neurčen
(C) datace neurčena
AKT .: sídlištnf
KOMP: sfdliště (nes peci f.)
Melioraci bylo narušeno asi 24 menšfch objektu, z žádného se nepodařilo zfskat datovací
mater iá l . Po jejich zahrnutf bylo zfskáno několik nevýrazných střepťi (snad pozdnf halštat?)
pravěkých a středověkých.
ULOŽ: ARŮ Plzeň, 4215/88
[106)

POON: dul
AKCE: plošný odkryv
AUT.: Meduna P. (ARŮ Most)
DAT.: 1988
LOIC.:Jodvsi .
MAPA: ZM10 02-33 - 09
PIAN :
SWŘ : 235:142
AKT .: pohřebnf
ICOMP: samostatný areál
• 1: (B) únětická k.
• 2: (C) raný středověk 4
AKT.: pohřebnf
KOMP : samostatný areál
• 3: (A) datace neurčena
AKT .: sf dl išt nl
KOMP: neur če n
POZN: Zjištěno při průzkuru skrývek v předpolí dolu . Prozkoumáno mladohradištnf pohřebiště - 29
kostrových hrobu v šes ti řadách, část plochy Jničena buldozerem (zjistitelné pouze náznaky de n
hrobových jam), 1 hrob ( obj.33) snad druh ot n ě přem ístě n při skrývce(?), 28 hrobu v pťivodním
ul ožení - bronz, stříbro (záušnice), sk l o, kámen (korálky), že lezo (nuž, kovánf vědérka),
dřevo keramika, antropologický materiál . Prozkounaná plocha představuje cel kový roz sah
pohřebiště. Jeden hrob kultury únětické (obj.6), v superpozi ci s ml adohradi št n fm hrobem
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(obj.S)· bronz, keramika . 3 objekty neurčené· 2 k5lové jámy, 1 oválná Jéma (obj.22,31,32).
ULOŽ: ARŮ Most, sine
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HOLEŠICE, okr . Most

[123)

.............................................................................................................................. ..... ................. ..... ....... ......... . . ..... .... .............................
POON:
AUT.:
LOK. :
MAPA:
* 1:
* 2:
• 3:
• 4:
POZN:

d5l
AKCE : systematický plošný odkryv
Dobeš M. , Meduna P. (ARŮ Most)
DAT . : 1988
Poloha "K Vrskmani" .
ZM10 02·33 · 09
PIAN: 1
SOOŘ : 220:128
(A) michelsberská k.
AKT.: sfdlištnf
KOHP: sfdliště (nespecif.)
(B) k.šň5rové ker.
AKT . : pohřebnf
KOMP: samostatný areál
(C) únětické k.
AKT .: pohřebnf
KOMP : samostatný areál
(D) knovfzská k.
AKT. : neurčená
KOHP: samostatný areál
Záchranný vjzkllTI na hraně povrchového hnědouhelného dolu . Bylo zachyceno 23 jam michelsberské
kultury či blfže neurčených s keramikou a kostmi, 3 kostrové hroby kultury se šňůrovou
keramikou s keramikou, sekeromlatem, štfpanou industrii a neprovrtanými kamennými kuličkami, 6
kostrových hrobťi únětické kultury ve dvou skupinách s nálezy keramiky a žlab kultury knovfzské
o zatfrmf délce 180 m.
ULOŽ: ARŮ Plzeň, sine
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HOLÝŠOV, okr.Domažlice

[350)

odborný záměr
AKCE jednotlivá sondáž
Bašta J., Baštová O. (ZČM Plzeň, ARŮ Plzeň)
DAT.: 1989
Severnf výběžek Čelákovské hory nad bezejmenným potokem.
ZM10 21 · 22·18 PIAN : 2 SOOŘ: 226:227
(A) střednf eneolit
AKT .: sfdlištnf
KOHP: sfdliště výšinné
(B) pravěk
AKT.: sfdlištnf
KOHP: síd l iště výšinné
(C) raný středověk 3 AKT .: sfdlištnf
KOHP : sfdliště výšinné
V červnu a v záři provedlo pravěké odděleni ZČM a exp. ARÚ ČSAV zji š fovacf výzkllTI chamského
výšinného sfdliště v Ho lýšově. Celkem jsme položili čtyři sondy: sondy 1 a 3 umf st ěné
přibližně ve středu ostrož ny v bezprostřednfm okolf sondy z roku 1988 odkryly plochu 4,6x8,6
m, v nfž jsme zachytili ko~letnf poclorys obydli náležejfcfho chamské kultuře. Šlo o kulovou
nadzemnf stavbu lemovanou na severnf straně většfmi, snad zásobnfmi jámami a na východě a
jihu byly dalšf podlouhlé jámy neznámého účelu. Tyto objekty i k5lové jamky ohraničova ly
záměrně srovnanou plochu s maximálnf koncentraci nález5 keramiky, mazanice i š tfpané
industrie. Výplň objektu měla stejný charakter jako kulturnf vrstva, byla však tvrdšf. Sondy 2
(vel . 5,6x2 m) a 4 (ve l.5x1,4 m) zachytily jen jednotlivé pravěké objekty, v sondě 4 se
nacházela slovanská keramika minimálně středohradištnfho stáři a s nf velmi pravděpodobně
souv isfcf k5lová jamka, která procházela pravěkou vrstvou . Ve všech č tyřec h sondách se
ojedinělě vyskytly tuhované střepy, snad dokládajfcf existenci dalšf fáze os fdlenf.
Eneolitický keramický materiál dovol uje zařadit holýšovské výšinné s fdli š tě do dosud
nejmladšf ho známého horizontu vývoje chamské kultury v západnfch Čec h ách.
ULOŽ: ZČM Plzeň, RP 89/27, RP 89/40
POON:
AUT .:
LOK.:
MAPA :
* 1:
* 2:
* 3:
POZN:
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HOMOLE, okr.České Budějovice

[8;:>LJ

odborný záměr
AKCE : povrchový sběr
Zavřel P. (M České Budějovice)
DAT.: 1988
Pole v okolf kóty 436, SV od rybnfka "Stařeček".
ZM10 32-22·12
PIAN : 2 SOOŘ: 040 : 160
(A) mezolit
AKT.: neurčená
KOHP: neurčen
CB) d.hal š tatská (HaC · HaD)
AKT.: sfdli š tnf
KOHP : sfdliště rovinné
(C) vrcholný středověk 1 AKT .: sfdlištnf
KOHP: sfdliště rovinné
V lednu byl proveden povrchový pruzkllTI v okolf osady, při němž bylo nalezeno 1 silexové a
opálové škrabadlo; z doby halštatské pak 15 zlomku keramiky ze stěn nádob, zbarvení
hnědočerné, 1 zlomek mazanice s otisky dřev, 1 zlomek cednfku, 1 zlomek bronzového plfšku,
bochnfkovitý přes len s náznakem výzdoby zářezy; ze 13 .stol . pocházejí 4 zlomky stěn,
hnědočerné, bez výzdoby.
ULOŽ: JČM České Budějovice, A 22 193·22 200,22 537
POON :
AUT. :
LOK.:
MAPA:
* 1:
* 2:
* 3:
POZN:

HORNÍ RADOOŇ, okr . Jindři chův Hradec
POON: regulace

[841)

AKCE : orientačnf zjištěni v řezu

39

AUT.: Břicháček P. (ARŮ Plzeň)
DAT.: 1989
LOK.: JZ část obce .
MAPA : ZM10 23·32 · 16
PIAN: 2
SOJŘ: 065:307
* 1: (A) novověk 1 AKT.: sldlištnl K°"1P: s i o l i ště (nespecif.)
POZN: Při hloubeni nového koryta vodoteče porušena řada sldlištních objektu ze 16.stol. Na
upozorněni Z.Michala proveden výzkum objek tu , kde byly nalezeny 2 celé nádoby .
ULOŽ: M Jindřichův Hradec, 149/89

základě
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HORŠOV, okr.Domažlice

POON:
AUT .:
LOK.:
MAPA:

ULOŽ:

odborný záměr
AK CE: náhodný povrchový nález/ vícenásobná sondáž
Baštová D., Krušinová L., Bašta J. (ZČM Plzeň, KSPPOP Plzeň)
DAT . : 1989
Zahrada domu čp.2.
ZM10 21·21·24
PIAN: 2
SOJŘ: 432:120
(A) raný středověk 3
AKT.: sidlištnl
K°"1P : sídliště rovinné
(B) raný středověk 4
AKT.: sidlištnl
K°"1P: sldliště rovinné
AKT.: sidlištnl
K°"1P: sfdliště rovinné
(C) přechod RS 4 · VS
(D) novověk 2 AKT .: sldlištni
K°"1P: sídliště rovinné
V únoru sebra l spolupracovnlk ZČM Z.Karásek na zahradě dOOlJ čp . 2 větši rrnožstvl raně
středověké keramiky. Zahrada ležl severně od románského kostela, od něhož ji odděluje jen
cesta a ohradni zed. V březnu jsme po dohodě s majitelkou sebrali na lokalitě keramiku a
položili dvě sondy. V prvé z nich jsme zjistili 0,25 m silnou vrstvu tmavohnědé ornice
obsahujicl Ýětšl rrnožství střep{i 12.·13.stol . ; několik zlomku lze přiřadit středohradištnírru
obdob!, v rohu výkopu byl novověký objekt. Ve druhé jsme zjistili 21 cm široký žlábek
zahloubený do podloži se šedohnědou výplni, která obsahovala mladohradištni keramiku. V ornici
se ojediněle nalézaly středohradištní střepy.
M Plzeň, RP 89/21
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HORŠOVSKÝ TÝN, okr.Domaž li ce

*

1:

* 2:
* 3:
4:
POZN:

*

[847)

[21 1J

odborný záměr
AKCE : jednotlivá sondáž
Durdik T., Krušinová L. (ARŮ Praha,KSSPPOP Plzeň)
DAT.: 1986
N ádvořf státnfho zámku, SZ roh.
ZM10 21·21·25
PIAN: 1
SOJŘ: 144:021
(A) pravěk
AKT.: sfdli štnf
K°"1P: sidliště (nespecif.)
(C) vrcholný středověk 1 AKT .: síd li štní
KOMP: hrad
(B) středověk (RS·VS)
AKT .: sfdlištní
K°"1P: sídliště <nespecif.)
V sondě při západnf zdi paláce s význarrnou kaplí v JZ věži na profilu patrný vkop a maltová
vrstva dělily souvrstvl na vrstvy uložené před a po stavbě paláce . Pod maltovou vrstvou
nasedalo něko l ik vrstev bohatých na nálezy keramiky na štěrkovité podloží a lze je datovat do
prvnf pol.13.stol., přfpadně i do 12. sto l. Ojediněle se vyskytly střepy pravěké. Bylo
zjištěno 5 kulových jam různé velikosti a nestejného charakteru výplně. Dvě vrstvy nad
maltovou vrstvou s nepočetnými pravěkými střepy a střepy mladohradištní tradice lze považovat
vzhledem k absenci vrstvy z doby funkce hradu v druhé pol.13.stol. za vyrovnávaci planýrku po
dokončeni s tavby paláce. Pokud zde vrstvy odpovidajlcf f1..nkci hradu existovaly, pak byly
odstraněny beze zbytku při renesanční úpravě nádvoří. V sondách u severni ho křidla byla rovněž
dělfci maltová vrstva a stratigrafie bohatš f o horizont mladohradištní a vrstvu pravěkou,
těsně nad jilovým podložfm, bez bližšího časového zařazení
pro nevýraznost archeologického
materiálu. Sonda byla rozšířena východním směrem z důvodu nálezu předzákladu zdiva, které
dosahovalo až na podloži. Zdivo bylo odkryto v šířce 1,5 m ze tří stran a na JV straně byl
zjištěn nárožní kvádr, který svojí patuu určuje rozhraní nedochovaného lfce zdiva od
·
předzákladu. Druhotně bylo zdiva využito v renesanci jako předzákladu pro zea severního
křfdla. s nálezem staršf zdi muže souviset zjištěná spára mezi renesančním předzákladem a
hlubš lm předzákladem, snad gotickým, ve vzdálenosti 4 m od zdi SZ věže přistavěné k paláci .
Porušení situace znesnadňuje datování pozůstatku zdiv pomocí stratigrafie. Vztah zdi SZ věže a
4 m dlouhé zdi v předzákladové úrovni, která nejspíše pokračuje výše pod renesanční omítky, se
za daného stavu nepodařilo u rč it. zea muže souviset se dvěma opracovanými kvádry osazenými v
souběžné gotické severní zdi, které jsou zřejmě pozůstatkem řešení vstupu do sníženého přízemí
západnlho křídla. Pokud bychom 4 m dlouhou zea a ná lez zdiva s nárožnfm kvádrem (pi liře)
považovali za současné, nabízf se předběžná poněkud odvážná interpretace dochovaných zdí jako
pozůstatku po severní gotické arkádě. Tento předpoklad si vyžádá další ověřeni, i když by
takový stavební prvek na význarrném biskupském hradě nepřekvapoval.
ULOŽ: Horšovs ký Týn, zámek, sine
POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:
* 2:
* 3:
POZN:

40
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HORŠOVSKÝ TÝN, okr.Domaflice

[010)

-···-----·--··-- ---------- -- ---- ----- ------ ·- ·------ ----- ·- · · ----- ····· ··--- --- -- ---- · -·-· -·- -·-··POON:
AUT .:
LOK.:
MAPA:
• 1:

stavba
AKCE : vlcenásobná sondáf
DAT.: 1988
Krušinová L., Durdlk T. (KSSPPOP Plzeň, AR Ů Praha)
Nádvořl zámku.
ZM10 21 · 21·25
PIAN: 1 SOUŘ: 144 :021
CA) mezolit
AKT .: sfdlištnl
KOMP: sidl i ště (nespecif.)
• 2: (8) d.halštatská (HaC · HaD ) AKT .: sldlištnf
KOMP: sfdliště (nespecif.)
• 3: (C) raný středověk 4 AKT .: sfdlištní
KOMP : sidl . výšinné opev n ěné
• 4: (D) vrcholný středověk 1 AKT.: sldliš tní ·pohřebnl KOMP: hrad
• 5: (E) přechod VS 2 · novověk AKT .: sidlištní KOMP: hrad
POZN: Výzkun v areálu p&vodního hradu se soustředil na řešeni otázek, které vyplynuly z výsledku
výzkunů předcháze jlcfch sezon v letech 1984, 1985, 1986. V sondě 13 a 13A podél pilíře
stáva jfcf renesančnf arkády severnl ho křldla byl odkryt p&dorys zdiva pi li ře dochovaného pouze
v předzákladové úrovni. Na něj navazoval na západní straně v severnlm profilu cihlový pas,
který byl při východni stěně pil Iře, objeveného v roce 1986, porušen dvěma mladšlmi hlubokými
zásahy, r'\l!jdřfve rene sanč n ími. N ově zjištěné zdivo dal šího pi liře nejspfše rovněž gotického,
bylo druhotně zčásti využito pro pilíř renesanční arkády. S největší pravděpodobno sti je tedy
potvrzen předpoklad existence gotic ké arkády v severnim křfdle hradu, napojené na vstup do
prostor snfženého přízemí západního k řidl a . Sonda 14 probihala podél tzv. s taré kaple ze 40.let
13 .stol., resp. podél západní pravoúhlé stavby s armovaným SZ nároflm. Z důvodu porušeni
výkopem pro el . vedení dosahovala šířky pouze 0,5 m od zdi. Nehluboko pod dneš nl úrovni
nádvoří bylo zji š těno v západní části sondy zdivo z lomového kamene na žlutou maltu, které
ruže souviset s pozdně gotickým, či spíše renesančním zdivem odkrytým severním směrem v r oce
1984. Jen ve východní části sondy byla zji štěna neporu šená situace a ve vkopu a v malt ové
v r stvě k základu zdi byly nalezeny lidské kosti. Při současnosti západní části stavby by se
jednalo o porušeni staršího pohřebiště s předookladem s taršl sakrálnl stavby. Pravděpodobnější
interpretace je dodatečná přístavba západni části ke kapli, přičemž doš lo k porušeni h řbitova
kolem kostela. N epoče tné zlomky ke ram iky nepřispívají k řešeni. Druhá varianta je podpořena
zji š těním s páry uvn itř přizemi západní části (znejasněno však betonovou injektáži). Zajlmavé
je v této souvislosti sděleni bývalého správce zámku p . Dubce o nestejnoměrném promrzánl fasády
na s tředu západn í části v úrovni 2.patra v podobě okénka. Bude nutné provést výzkun vnitřních
pros tor a rovněž ověřit výšku armováni, zda se nejedná o pozůstatek věže. Nejvýznamnější
výsledky sezóny byly zjištěny · v sondě 15, s ituované kolmo na předpokládaný průběh zlomu
ostrožny, kde by bylo možné očekávat neporušenou s ituaci a předpokládané zbytky opevněni. Po
odebrání 2 m novověkých navážek v sondě 5x2 m byla podélně vyblrána polovina sondy. Po 10 cm
š edé jflovité vrstvy se rýsovaly na středu při jižním profilu 2 kul ové jamky nestejného
průněru. Blíže srázu byla větší kul ová jamka, východnfm směrem menši a hluboká kul.jamka.
Obdobná dvo jice se rýsovala v mazanicové vr stvě v severní polovině sondy. Mezi dvěma menšfmi
jamkami byla na středu sondy třeti. Celkem se tedy dochovalo 5 kulových jamek ve dvou řadách
rovnoběžných s průběhem srázu ostrožny. Ve východnf čás ti sondy se rýsovala výplň flabu, kde
byly patrné dalšl 2 kulové jamky o průněru cca 20 cm. Mladšf zásahy s ituaci vztahu žlabu a
tělesa s kulovými jamkami porušily, přesto se v severním profilu podařilo sledovat svrchnl
šedou jílovitou vrstvu tělesa, která prostupovala do výplně žlabu ve východnl části. Tlm je
doložena souvislost těchto pozůstatku konstrukčnlch prvku opevněni. Všechny zjištěné objekty
2 řady nestejně velkých kulových jamek, mazanicová vrstva a žlab, jsou pozůstatkem
f ort ifikace , jejiž čelo mělo nejspí še podobu vyplétané stěny a k zakotvení zadnf stěny sloužil
zmíněný žlab se 2 kuly . Prostor mezi těmito stěnami byl vyplněn materiálem zpevněným řadou
tenčíc h kůlů . Šíře ce léh o opevnění mohla být kolem 150 cm. Sonda konči la za východnf stěnou
žlabu, tudíž o sit uac i nemáme zatím před s tavu. Ve svrc hní šedé j í lovité vrstvě byl a obsažena
keramika. Následující vrstva mazanicová obsahova la vedle typických s třep& celkem 0,5 kg
mazanice s otisky prutů o různé síle. Ze severní pol oviny se zbytky spodni tmavě šedé hlinité
vrstvy pochází keram i ka, ze zásypu kůlu zlomek železa a z výplně žlabu taktéž keramika . Ve
výše uvedených vrstvách a ve světlé kamenité vrstvě těsně nad podložím byly nalez eny pravěké
střepy a nepočetný soubor štlpané industrie (za datovánl děkuji O.Baštové a S.Venclovi).
Získaný soubor keramického materiálu z vrstev opevněni je poměrně jednolitý a lze ho datovat
do mladohradi štní ho období . Délku trvání konstrukc e je těžké stanovit. u kůlu se př edpok ládá
existence bez oprav po dobu ~ca 1 generace· tj. 50 let. Bez detailnějšího rozboru keramiky ze
stratigrafii z této oblasti nelze dobu vzniku zjištěného lehč í ho opevnění na hraně ostrožny
otýně ní · přesněji ur čit. N epoc hybně opevňovalo biskupský dvorec, ovšem zda se tat o odkrytá
konst rukce doč kala fáze s kamennou stavbou tzv. staré kaple ze 40.let 13 .stol. nelze zatím
s tanovit, i když o opevnění lokality v této době nelze pochybovat. Jedná se o první
archeologicky zji š těný doklad otýnění u nás .
ULOŽ: KSSPPOP Plzeň,zámek H. T., si ne
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HOŘEŠOVICE,

okr.Kladno

[925]

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
• 1:
• 2:
POZN:

neurčen
AKCE: nesystematický plošný odkryv
Moucha v. (ARŮ Praha)
DAT.: 1989
SV od obce při odbočce silnice do Klobouk ze silnice 1/7 (Praha·Most)
ZM10 12 · 12 · 20
PIAN: 1 SOUŘ: 372:300 3n:300 381 :294 379:292 370:295 376:296
(A) mladá d.rfmská
AKT .: sfdlištnf
K()o1P: sfdliště (nespecif.)
(B) pravěk
AKT .: pohrebnf
K()o1P: samostatný areál
Na skryté ploše cca 60 x 100 m na levém brehu Bflichovského potoka bylo prozkounáno sfdliště
(nebo jeho část) z mladšf doby řfmské. Kromě mfsovitých jam se podařilo za chytit do spraše
zahloubenou chatu s k5lovou konstrukci (360 x 380 cm, hloubka 40 cm). V kotlovité jámě (objekt
16/89) leželo při stěně kostra mladého jedi nce ve skrčené poloze na pravém boku . Jáma
obsahovala několik nevýra zných pravěkých střepťi, kt eré nelze přesněji kulturně určit.
ULOŽ; ARŮ Praha, sine
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HOSTOUŇ,

okr. Domažlice

[139]

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Bešta J., Baštová D. (ZČM Plzeň)
DAT. : 1989
Pole V od hold u bývalých měděných dol~ .
ZM10 21·21·22
PIAN : 2
SOUŘ: 335:253
AKT.: sfdlištnf
K()o1P: sidliště rovinné
(A) pravěk
CB) s tředověk (RS · VS)
AKT .: sfdlištnf·výrobnf
KOHP: sfdliště rovinné
(C) novověk
AKT . : sfdlištnf
KOHP: sfdliště rovinné
CD) datace neurčena
AKT .: výrobnf
KOMP : sfdliště rovinné
Při prBzkunu jsme sebrali na poli osetém ozimem u bývalých měděných dolB u Mutěnina většf
rmožstvi keramiky, dokláda j icf osidlenf v pravěku a od mladohradi štnfho období až po novověk.
Mimo to jsme našli úlomky strusky z taveni měděné rudy, kousky horniny s náletem malachitu a
úlomky mazanice.
ULOŽ: ZČM Plzeň, RP 89/16

POON:
AUT. :
LOK. :
MAPA:
• 1:
• 2:
• 3:
• 4:
POZN:
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[0421

HOSTOVLICE, okr.Kutná Hora

POO N:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
• 1:
* 2:
* 3:
• 4:
* 5:
• 6:
POZ N:

odborný záměr
AKCE: povrchový s bě r
Valentová J. (M Kutná Hor e)
DAT.: 1989
Poloha "Na svaté " JZ obce, cca 300 m J areálu JZD, u potoka .
ZM 10 13 -43 · 03
PIAN: 2
SOUŘ: 005:147 011:143 002:133
(A) k.lineární ker.
AKT. : sfdlištnf
KOMP: sídliště (nespecif.)
(8) d.laténská· LtC
AKT.: sfdlištnl
KOMP: sídliště rovinné
(C) stará d.řimská
AKT .: s idli š tnf
KOMP: sfdliště rovinné
(D) raný středověk 4
AKT .: sidlištn f
KOHP: sfdliště (nespecif.)
(E) vrcholný s t ředověk 2 AKT.: neurčená
KOMP: neurčen
(F) datace neur č ena
AKT.: neur č ená KOMP: neur čen
Opakovaný sběr na poli, četné nálezy keramiky a strusky (nejasná datace) . Poloha uvedena v
soupisu A. Rybové ( l aténská sfdliště ve východních Čechách a přilehlé oblasti středočes ké,
1968, 15).
LIT.: Rybová A. 1968, 15 (Laténská sfdliště ... )
ULOŽ: M Kutná Hora, M Čáslav, si ne
okr.České Budějovice
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HOSTY,

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA :
* 1:
POZ N:
ULOŽ:

odborný

119

HOSTY, okr.České Budějovice

[219]

AKCE: povrchový sběr
P. (ARŮ Plzeň)
DAT. : 1988
Ploché k východu se sklánějfcf návršf .
ZM10 22-42 · 11
PIAN: 2
SOUŘ: 408:060
(A) mladá d . bronzová
AKT . : neurčená
KOMP : neurčen
Masivnf bronzový nánožnf kruh. Doklad pohřbíváni (?).
ARŮ Plzeň, 4430/88
záměr

Bři cháček

c15n

POON: pfskovna
AKCE: vícenásobná sondáž
AUT.: Břicháček P. (ARŮ Plzeň)
DAT.: 1988
LOK.: Pískovny V od soutoku Lužnice a Vltavy.

42

22·24 · 16
PIAN : 1
SOUŘ: 441:070
pozdnf pa leo lit
AKT.: sfdlištnf
KOMP : sfdl.rovinné opevněné
(8) eneolit neu rč.
AKT .: neur č ená
KOMP: neur če n
(C) st erá d . bronz ová
AKT .: sf dl ištnf·výrobnf
KOMP : sf dl . rovinné opevněne
CD) d.leténská· LtC
AKT .: neurčená
KOMP: neur č en
Dok ončen výzkl.111 hr ezeného s fdl iště ze steršf doby bronzové. Podafil o se prozkoli118t 5 sfdelnf ch
j ednot ek, které byly vytvofeny kulovými stavb ami se zásobnicovým i jámam1 a dal šími iamam1 v
okolf. Domy vymezovaly volné prostory s velkým rrno!s tv fm odpadku, některé arte fak ty dokladaJ1
s l éváni kovů e zprecován f dalšfch s urovi n (jantar, mastek ad.). Stavby měly různe rozmě ry, od
malých (4,3x4,8 m) po vě t š f C1 1,5x6·7,5 m), které převažovaly . Opevněn i tv oř 1ly 2 pflkopov1te
útvary o šffce 2 e 4 m (nebyly současné), hloubke obou byla 2 m. Využity byly i deprese,
které oddělovaly sldliště od okolniho ter énu. Jednotlivé s idelnl jednotky nebyly současne,
opevněni nálefi k fázfm staršfm, v mladš fm obdobf sestupuje osídlen! 1 do inundačního pros toru
(dnešního) obou fek. Nejv ětš í rrnof s tvf nález ů t voř! keramika se silnými vl1vy z Karpatske
kotliny e bavorského Podunajf. Dal š f írrporty svědči o kontaktech se severem Evropy (pazourková
dýka, jantar) . Nálezy z os tatních obdob! j sou ojed i nělé (jednotlivé s t fepy ), pouze pro pozd .
paleolit bylo zjištěno několik objektu.
ULOŽ: ARŮ Plzeň, 128/88 · 707/88

MAPA :
* 1:
* 2:
* 3:
* 4:
POZN:

ZM.10
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HOŠTICE, okr .K latovy

(A)

[323 )

PODM:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
• 1:
POZ N:

dálkový výkop AKCE: orien ta č n í z jiš těn ! kombinované
BraunP . (ARŮ Plzeň)
DAT.: 1989
S až SZ svah ná vršf u JZ okraje osady Ho štičky.
ZM1 0 22·13·2 1 PIAN : 2 SOUŘ: 233 :200
(A) pravěk
AKT .: n e ur čená
KOMP: neur čen
V souvis los ti s připravovanou výstavbou plynovodu St rážov ice · Klat ovy isme provedli p r ůzKl.fl
skrývky a terénních úprav na JZ okraji H oštiče k v mís t ech výs t avby h ospodářs k ých objektů STS.
V JV rohu s krývky byl o sebráno cca 10 pravěkých střepů. Ob jekty nebyly pozorovány. Na většině
plochy skrývka zasahova la hluboko do podloži. Sběr jižně a východně od s krývky na zoranem pol i
by l negat ivnf .
ULOŽ : ZČM Plzeň, s ine
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[201)

HRAD OSE K, okr. Tepli ce

POON:
AUT. :
LOK .:
MAPA:
* 1:
POZ N:

ji ný podnět
AKCE : povrchový sběr/ jednotlivá sondáž
Meduna P . ,Klápš tě J . (ARŮ Mos t , ARŮ Praha)
DAT. : 1988
Parcela domu č. p . 20.
ZM10 02 · 32 · 11
PIAN: 1
SOUŘ : 110 :094
CA) vrcholný středově k
AKT .: sídlištní
KOMP: h rad
Při pruzkl.fllu úprav terasy zahrady, z niž pocházel o z d řívějšíc h s běru značné množ s tví
keramiky, zj iš t ě na vrstva (splachová?), obsahuji cf chronologic ky homogenní soubor keramiky.
ULOŽ: ARŮ Most, sine
1~2

HRADČANY,

[1 57)

okr. Myritiurk

POD M:
AUT.:
LOK. :
MAPA:
* 1:
POZ N:

odborný záměr
AKCE: povrchový sbě r
Durdik, T., Chotěbor, P. , Sakařová J . (ARŮ Praha, KPR Praha)
DAT.: 1988
Pl ocha ZSV Mas tni ce, rozorané tvrzi š tě na poli .
ZM10 13· 14 · 10
PIAN : 2
SOUŘ : 063:144
CA) vrc hol ný s t ředově k
AKT. : sídlištní
KOMP: tvrz
T vrz i š t ě, které se j eště v 60. letech nacházelo v sadu a bylo reliefně dobře patrné, dnes lež í
na poli a bylo hlubokou orbou pra ~ticky zcela z ničeno. Projevuje se pouze zcela nevýrazným
reliéfem a koncentraci opuky. Na lezeno několi k keramic kých zlomku dat ova telnych do 13. · 14 .stol .
ULOŽ: M Poděbrady , si ne
123

HRADČANY, okr . Nyritiurk

POD M:
AUT. :
LOK. :
MAPA :
* 1:
POZN:

odborný záměr
AKCE : povrchový sbě r
Durdf k T., Chotěbor P., Sakařová J . (ARŮ Praha, KPR Praha)
DAT.: 1988
Pl ocha ZSV Mas tnice; t vrziště u hájovny.
ZMlO 13·14 · 10
PIAN: 2
SOUŘ: 057: 128
CA) vrcholný s t ředověk
AKT .: sídli š tní
KOMP : tvrz
Byl pořízen t erénnf ná čr t ek dobře dochovaného tvrzi ště u hájovny a na jeho zah radnick y využité

[337)

43

několik střeplj. Na ploše pole nad tvrzištěm (tato část ZSV leží na
byl sběrem získán soubor nálezů převážně datovatelných do 13. · 14 . stol. Vys kytly
se i zlomky stavebnfho materiálu.
LIT.: Durdfk T. , Sakařová J., Chotěbor P. 1991 CCB 2)
ULOŽ: M Poděbrady, sine

ploše nalezeno
k.ú.Opočnice)
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HRADČANY,

okr.Ny1TDUrk

[837)

odborný záměr
AKCE: vizuál nf povrchový pruzkun / geodeticko·topograf.pruzkun
Durdfk T. (ARÚ Praha)
DAT.: 1989
Tvrziště v areálu ZSV Mastnice na zahradě bývalé há jovny.
ZM10 13·14· 10
PI AN : 2
SOUŘ: 057:128
(A) vrcholný středověk
AKT . : sídlištní
KOMP: tvrz
V rámci dokončeni povrchového pruzkunu ZSV Mastnice a přilehlého tvrziště bylo měřičskou
skupinou ARŮ polohopisně a výškopisně zaměřeno tvrziště na zahradě bývalé hájovny . Výsledkem
je plán 1:200.
LIT.: Durdfk T. , Sakařová J., Chotěbor P. 1991 (CB 2)

PODM:
AUT .:
LOK.:
MAPA :
* 1:
POZN :

125

HRADEC,

PODM:
AUT. :
LOK.:
MAPA:
* 1:
POZN:

stavba
AK CE: nesystematický plošný odkryv
Braun P. (ARÚ Plzeň)
DAT.: 1988
U kostela sv.Jiří , místo pro výstavbu rodinného domku p.Ticháčka, ppč . 1212.
ZM10 21·22 -07
PIAN : 2 SOUŘ: 466:059
(A) raný středověk
AKT .: sídlištní
KOMP: sídliště rovinné
Na základě informace p.Faita z Hradce u Stoda, o připravované stavbě r odinného domku na
parcele č. 1212, byl proveden výzkun ohrožené plochy. Na této parcele byly již v roce 1948 při
kopání jam pro sázenf stromku objeveny hradištní kulturní jámy a dodatečně proveden sbě r. Na
ploše 10x10 byla strojem provedena skrývka humusu o síle cca 25 cm. Po ručním za č ištění byla
ve východní části zachycena kulturní vr s tva (v západní čás ti sondy, kde podloží vystupuje,
za chycena nebyla). Do podloží bylo zahloubeno ce lkem 25 objektu · jam a kulových j am~ Z vrstvy
i z objektu byla zf skána keramika, mazanice, zvfře c f kosti, kusy strusky(?) a zlomek

okr.Plzeň-jih

[911}

kostěnéh o předmětu.

LIT.: Justová J. 1979, 15 5- 160 (PA 70)
ULOŽ: ZČM Plzeň, sine
126

HRADEC,

okr.Plzeň - jih

[919)

POD M:
AUT. :
LOK.:
MAPA:
* 1:
POZN:

stavba
AK CE: orientační zji š t ěn í v ploše
Bašta J., Baš tová D. (Z ČM Plzeň)
DAT .: 1989
Intravilán· staveniště nové prodejny na návsi proti kostelu.
ZM1 0 21·22·08
PIAN: 2 SOUŘ: 005:055
(A) přec h od RS 4 - VS 1 AK T.: síd li š tní
KOMP : sídliště rovinné
Ve výkopu pro stavbu nové samoobs luhy na návsi j sme zji stili 5 objektu d obře patrných v
profilech. Ve směs se jednalo o sídlištní jámy, kt eré obsahovaly mladohradištní, p řípa dně
středověkou keramiku a zvfřecf kosti. Objekty byly vzorkovány a zaměřeny.
ULOŽ: ZČM Plzeň, 89/24
127

HRDLOVKA, okr.Teplice

PODM:
AUT .:
LOK.:
MAPA:
* 1:
* 2:
* 3:
* 4:
* 5:
POZN:

dul
AKCE: systematický pl ošný odkryv
Beneš J. (ARŮ Most)
DAT.: 1988
Velk ý ffrek.
ZM10 02 · 32-17
PIAN: 1
SOUŘ: 052:008
(A) neolit neur l.
AKT. : sídliš tní
KOMP: sídliš tě rovinné
(B) k .šňůrové ker.
AKT.: pohřební
KOMP: neu rče n
CC) únětická k.
AKT .: sídlištní
KOMP : sídliště rov inné
CO) únětická k .
AKT .: pohřebnl
KOMP: samostatný areál
(E) d.latén s ká CltA ·L tD)
AKT.: sídliš tní·pohřebnl
KOMP: sfdliš tě rovinné
Zachranne prace na l o kali t ě v predpo lí velkoloou Maxim Gorkij probíhajf od roku 1987. V sezóně
1988 byla dok onče na plocha SJ 1 a odkry t a a proz kounána plocha SJ 2 (dlouhé pá sy mezi haldami
s kryte orni ce), častečně i pros t or pod haldami. Celkový plošný rozsah useku SJ činil ke konci
sezony zh r uba 1,5 ha . Práce byly prováděny st rojem typu UDS. Byla rovněž s ledována plocha V
(s rovnej údaje v BZD 1987). P oče t evidovaných obje ktu od počátku pracf nyní činí 1237.

(003]

44

Podařilo se dokončit
části zkol61lány jif v

odkryv 8 kOO'pletnfch pljdorysu neolitických dlouhých domťi, z nichž byly
roce 1987, Práce se soustředily na vyblránl druhých polovin stavebnlch
jam a jiných zahloubených objektu, ale také na sledováni stop stavebnlch detailu . Ze zmfnku
stojf pljdorys č.3, jehož rozměry jsou nynl stanoveny na 49 x 8 x 9 m. Artefakty a ekofakty
byly zjištěny ve standardnlm mnofstvf a kvalitě (keramika, kost i , uhllky, broušená a štlpaná
indus trie). Obj . 919 byl šňůrový hrob, podle polohy kostry a typu mi l odaru (dóza, pohár ,
měděný nákrčnlk) typicky fenský. Na ploše SJ 2 byla zachycena podstatná část pljdorysu stavby,
vykazujfcf znaky staršf doby bronzové, počftáme-li mezi ně dvojité obvodové kuly, orientaci
V- Z a vchod z jižnf strany . Zhruba 150 m (plocha 8) od jifnfho okraje plochy SJ byl zachycen a
prozkounán únětický předklasický hrob s dvojpohřbem a se dvěma nádobami . Bylo prozkounáno cca
5 laténských polozerrnic s běžným archeologickým materiálem a jeden velmi rozsáhlý hluboký
hlinfk z LA. Ve většf polozerrnici č.917 byla nalezena u severnf stěny kos tra mladého jedince
bez dolnfch končetin.
ULOŽ: ARÚ Most, sine
128

HRDLOVKA, okr.Teplice

(623)

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:
* 2:
* 3:
* 4:
POZN :

dul
AKCE: nesystematický plošný odkryv
Beneš J. (ARÚ Most)
DAT.: 1989
Velký Ffrek
ZM10 02-32-22
PIAN : 1 SOUŘ: 035 : 344
(A) neolit neurč.
AKT.: sfdlištnf
KOMP: sfdliště rovinné
(8) střednf eneolit
AKT.: sfdlištnf - intruze
KOMP: sldliště rovinné
CC) k . šňurové ker.
AKT.: pohřebnf
KOMP: samostatný areál
CD) d . laténská (LtA- LtD)
AKT .: sfdlištnl
KOl'lP: sfdliště rovinné
Pokračovánf záchranných prac f na předpoll velkodolu Maxim Gorkij. Obecné informace viz
Hrdlovka, Malý Ffrek. A. Na ploše SJ bylo prozkol61láno několik části s tavebni ch kOO'plexu
(stavby č. 10 a 41) . Zmfněné neolitické stavby patří obdobi s vypíchanou keramikou, neni
vyloučeno, že se jedná o dvojdt.Jl. Dále bylo ovzorkováno několik hlinfku. Artefakty a ekofakty
zjištěny ve standartnfm možství a kvalitě. Na pl oše B identifikováno několik torz pljdorysu
dlouhých donli (stavby č. 18, 19, 20). B. Za výjimečný nález lze považovat vakovitou zásobní
jámu se čtyřmi rekonstruovatelnými nádobami . Dalšf keramika kultury kulovitých amfor byla
zjištěna v nedalekém hrobě kultury se šňurovou keramikou (č . 1568) v zásypu. C. Na ploše SJ
prozkounány další 2 šňurové hroby s běžnou výbavou a špatně dochovanými skelety. Hrob 1568
obsahoval sekeru a nádobu, hrob 1585 pouze 1 amforku. Dalšf šňurový hrob signalizuje na ploše
B jif jinou skupinu ( srovnej údaje P. Meduny). D. Prozkol6Tlána běžná laténs ká polozenr,ice a
dalšf objekt s kvalitním keramickým materiálem.
ULOŽ: ARÚ Most, sine
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HRDLOVKA, o.Chomutov, okr.Tepl ice

POON:
AUT.:
LOK. :
MAPA:
* 1:
* 2:
* 3:

dul
AKCE: systematický plošný odk ryv
Meduna P. (ARÚ Most)
DAT .: 1989
Poloha "Malý ffrek".
ZM10 02-32-22
PIAN :
SOUŘ: 035:344
(A) k.vypfchané ker .
AKT .: sfdlištnf
KOMP: s ídliště rovirné
( 8 ) k.šňurové ker.
AKT.: pohřebnf
KOMP: samostatný areál
(C) únětická k.
AKT.: pohřebnf
KOMP: samostatný areál
CD) raný středověk
AKT.: sfdlištnf-komunikace
KCJ4P : sídliště rovinné
(E) datace neurčena
AKT.: neurčená
KOMP: neurčen
Zjištěno při pruzkl61lech předpol f dolu Maxim Gorkij v rámci projektu "Lomský potok". Sondážemi
a ploš ným odkryvem zjišfován rozsah sídlištního areálu z celého období raného středověku.
Prozkounáno několik desítek objektu a získán značný soubor keramiky, osteologického materiálu,
paleobotanického materiálu a kamenu . V sektoru Ba D mimo jiné zjištěny sva zku rýh, které lze
interpretovat jako relikty orby či svazku ces t. Prozkol6Tlán ojedinělý hrob se šnurovou
keramikou, puvodně pod mohylou, která byla indikována kruhovým příkopem (průněr při~lifně 5
m). V tomto příkopu byly dochovány stopy dřevěné konstrukce věnce mohyly. V tomto prosto ru
zjištěny dva hroby kultury únětické, silně narušené, jeden zkounán J.Benešem. Hroby byly
součástf většfho pohřebiště. Na téže ploše registrovány i další objekty, narušené r ovněž
skrývkou podloží - kulturnf určení nenf jednozna čné, pouze jednu jámu lze zařadit ke kultuře
vypíchané.
ARŮ Most, sine

* 4:
* 5:
POZN:

ULOŽ:

[303)

45
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HRDL OVKA, o . Duchcov, okr . Tepl ice

POON :
AUT . :
LOK .:
MAPA :
* 1:
* 2:
POZN :

dťJl
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HR DLOVKA, o.Duchcov, okr . Tepli ce

POO N:
AUT . :
LOK.:
MAPA:
* 1:
* 2:
POZN :

dťJ l
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HRONOVA VESEC, okr.Písek

[057]

AKCE: orientačnl zjištěni v ploše
Beneš J . (ARŮ Most)
DAT .: 1989
Nový DvťJr.
ZM10 02·32·22
PIAN: 1
SOUŘ : 050 :258
(A) štltarská k.
AKT .: sldlištnl
KOHP: sldliště rovinné
(B) datace neurče na
AKT.: neurčená
KOHP: neurčen
Na h raně velkolorru Ma xim Gor kij byla zjištěna koncentrace archeologického materiálu z pozdní
doby bronzové . Šedočerně zbarvená plocha o velikosti asi 80 x 20 m se jasně odlišovala od
okolnlho flutého podloži . Bylo provedeno vzorkování a zaměfenl situace . Naleziště se nachází v
korytě menší ho zaniklého pravobřež nlh o prltoku Lou ča nsk é ho potoka . Terén zde by l poněkud
snfžen těžkou technikou v rozs ahu asi 1 ha. V pásu kulturnl vrstvy bylo náhodně zvoleno 7
odběrových mfst, ve kterých byla výkopem zji š t ěna hloubka kulturnf vrstvy (ko l í s ala od 10 do
60 cm) a v jejich okolf do 5 m bylo zkoumáno tak, že mater i ál by l přebfrán škrabkou asi do
hloubk y 10 cm. Bylo zfskáno většl množstvl keramiky a zvlřeclch kos ti . Celkově jde zřejmě o
splach povrchového sldlištní ho odpadu z výše (po spádnici) unlstěného sídliště. Mezi nálezy
se vyskytla i část retušované báze čepele ze žlutého pazourku (neurčeno) .
ULOŽ : ARŮ Most

[130]

AK CE : systemati cký plošný odkryv
Beneš J. (ARŮ Most)
DAT.: 1989
Malý Firek.
ZM10 02-32· 17 PIAN: 1 SOUŘ: 052 : 038
CA) únětická k.
AKT .: pohř ebnl
KOHP: samostatný areál
(B) raný s t ředověk 3
AKT .: sldliš t ní
KCJ1P : sf dli š tě rovinné
Pokra č ováni záchranných pracf na předpo lf Velkolomu Ma xi m Gorkij. V sezóně 1989 byly dokončeny
odkryvy pod haldami orni ce úseku SJ pomoci stroje UDS . Úsek SJ byl v záři definit iv ně odtěžen.
Byl zahájen výzkun plochy B, která se nal ézá částečně i na pos l ednfm zbyt ku katas tráln í ho /
územ! Li ptic (srovnej též hes l o Liptice). Vel ikost pl ochy B č in! as i 7 ha . Orni ce zde byla
skrývá na kvalitnfm buldozerem . Celkový počet dosud prozkounaných objektťJ (tedy po třetí
výzkunné karrpani) v k01Tplexu Hrdlovka · Lipti ce je 1636. A. Na ploše B byly identifikovány a
prozkounány 2 únětické hroby ( č. 1465 a 1466) , kter é obsahovaly vždy po jedné nádobě a 1
ske letu. Oba hroby j sou část i roz sáhlejší s kupiny. B. Zachycena 4 roz sáhl á soujámí se značným
množství m kerami ckého a os teologi ckého materi álu (s rovnej P.Meduna).
ULOŽ: ARŮ Most , si ne

[343]

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

POON :
AUT.:
LOK. :
MAPA :
• 1:
POZN:

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Frohli ch J . CM St ra konice )
DAT.: 1989
Na l ouce pp č. 662 a v lesl ku ppč . 646 na obou březfch potoka Cedron .
ZM1 0 22-24·08
PIAN : 1 SOUŘ : 122 :288
(A) s t ředově k (RS· VS)
AKT .: těžba
KOMP : samostatný areál
Dosud neznámé sejpy. Rýžoviště pťJvodně pokračovalo proti proudu potoka až za Kotaškov (nyn í z
větší části zplanýrováno).
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HŘÍMĚŽDICE, okr.Přlbram

POO N:
AUT.:
LOK. :
MAPA:
* 1:
* 2:
POZ N:
ULOŽ :

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Smejtek L. (M Přfbram)
DAT .: 1988
Asi 600 m Z od kostela; (Hříměždice 13) .
ZM1 0 22·21 · 05
PIAN: 2
SOUŘ : 066:193
(A) středověk (RS·VS)
AK T.: neurčená
KOHP: neurče n
(8) datace neu r čena
AKT .: neur čen á
KOHP : neurčen
Na l ezeny 2 zl omky nevýrazné keramiky.
M Příbram, sine
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HŘÍMĚŽD I CE, okr .Pří bram

POON: odborný záměr
AUT .: Smejtek L. CM

[804]

[800]

AKCE: povrchový sběr
DAT .: 1988

Příbram)

46

LOK.:
MAPA :
• 1:
• 2:
• 3:
POZN:
ULOŽ:

Asi 300 m SV od lOOJ.J;(Hřiměždice 12).
ZM10 22-21-05
PIAN : 2
SOOŘ: 185:252
(A) pravěk
AKT.: neu rč ená
KOHP: neurčen
(8) s tředověk (RS-VS)
AKT .: neurčená
KOHP: neurčen
(C) datace neurčena
AKT . : neurčená
KOHP: neurčen
Nalezen malý soubor nevýrazné keramiky .
M Příbram, sine
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HŘÍMĚŽDICE, okr.Příbram

[349]

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA :
* 1:
POZN:

meliorace AKCE : vfcenásobná sondáž
Smejtek L. (M Příbram)
DAT.: 1988
Ppč . 920/2; asi 400 m JV od samoty "Jiráska"; (Hřiměždice 2).
ZM10 22-21-05
PIAN: 2
SOOŘ: 025:338
(A) knov í zská k.
AKT .: sfdlištni
KCJi4P: sfdliště rovinné
Výzkun v poloze značně narušené melioracemi. Sondáf se soustředila do prostoru s výskytem
bohaté kulturni vrstvy při břehu sezónnlho pravostranného přftoku H řiměždické ho potoka. Sonda
o rozměrech 2x10 m, orientovaná Z-V a průběžně označená jako Vl/88, prokázala v těchto mlstech
intenzívní osídleni z mladšf doby bronzové , které se projevovalo existenci 40·50 cm mocné
kulturní vrstvy, kryté 35-40 cm silnou vrstvou ornice . Do jílovitého podloži byly v hloubce
80 -90 cm mělce zapuštěny objekty označené 17/88 · 22/88; na úrovni podloží se ve východnl
části sondy nacházela jednoznačně neinterpretovatelná mazanicová destrukce. Na prodlouženi
podélné osy sondy Vl/88 byly za účelem určeni průběhu kulturnl vrstvy vytyčeny 4 bodové sondy
1x1 m, a to tak, že sondy Vll /88 af IX/88 byly položeny v intervalu 10 mna ose západně od
hlavni sondy Vl /88 a sonda X/88 lefela 10 m východně. Západním směrem bylo zjištěno postupné
vykliňování kulturní vrstvy; v sondě X/88 měla však stej nou mocnost i charakter jako v sondě
Vl/88. Při výzkurru bylo nalezeno velké množství keramiky, mazanice, zlomky bronzu, uhllky a
úlomky přepálených kosti. Transekt byl v roce 1989 dokončen pŮdními vrty, kterými byl vymezen
plošný rozsah kulturní vrstvy. Jedná se zhruba o ovál s delšl osou cca 70 m a kratšl 5 m.
ULOŽ: M Přfbram, 11/88
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HUNČICE, okr.Plzeň-jih

[808]

odborný záměr
AKCE: vizuální povrchový průzkun
Durdík T. (ARŮ Praha)
DAT.: 1988
Zbytky hradu Frumštej na .
ZM10 11 · 44-09
PIAN: 1
SOOŘ: 174:297
(A) vrcholný s třed ověk 2 AKT.: sl dli št n í -korrunikace
KOHP: hrad
Č lenové Klubu A. Sed l áčka v souvislosti s prlpravou publikace o povrchovém pruzk1..m..1 hradu
Frunš tejna zbavili zbytky hradu neprostupného porostu a zaměřili. N ávštěva v řfjnu 1988 byla
zamerena na r evizi t ohoto zaměření a konzultaci výsledku povrchového pruzk1..m..1. Z hradu se
dochovalo obdé lné hradi ště obklopené přfkopy a va ly . Terénnl reli éfní situace unofňuje
uvažovat o dvojím vedení přístupové kOOJ.Jn ikace. Relikty na vlastni ploše hradu, která byla v
minulosti upravena a využívána jako sad, ne1.111ožňujf jednoznačnou interpretaci puvodnl
dispozice. Vyjádřit se k původu prohlubni, z nichf jednu považoval A. Sed láček za pozůstatek
věže a druhou za cisternu, není rovněž jednoznačně mofné. Stavebnf materiál byl zřejmě po
zániku hradu vyvezen. Při návštěvě hradu se nepodařilo zaregistrovat fádné pozůstatky malty.
Nelze vyloučit, le podstatná čás t konstrukci hradu byla vybudováná s ufitfm jiného poj iva.
LIT.: Čihák J., Fritz z., Miler J., Valenta P. 1989, 201·214 (CB l)
POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:
POZN:
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CHÁBORY, okr.Rychnov n/Kněfnou

[824]

POO N: odborný záměr
AKCE: orientační zji štění
AUT.: Militký J . (student)
DAT.: 1988
LOK . : Na ostrofně V od obce , SZ nad pravým břehem potoka, který se vlévá do Zlatého potoka,
ppč.268/2 · 3 .

MAPA: ZM10 14 - 11 -19
PIAN : 2
SOOŘ: 016:186
• 1: (A) vrcholný středověk
AKT .: sfdlištnl
KOMP: hrad
POZN: Kruhový hrádek obklopený příkopem, západn.f polovina hrádku zcela odtělena starým opukovým
lomem, SZ část přfkopu sloulí dnes jako smetiště; z plochy hrádku a okolf přfkopu zlskáno 25
s třepu , převáfně 13. - 14.stol.
LIT . : Sedláček A. 1883, 74 (HZT - Hradecko 11)
U~OŽ : KMVČ Hradec Králové, s i ne
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CHANOV, okr.Most

[051]

POON:
AUT .:
LOK .:
MAPA :
* 1:
POZN :

s tavba silnice
AKCE : sondáž
Meduna P. (ARŮ Mos t)
DAT. : 1988
Jod silnice Mos t-Louny při katastrální hranici Chanova.
ZM10 02-34 - 06
PIAN : 1 SOUŘ: 209:166
(A) k.vypíchané ker .
AKT . : sfdli š tnf
K04P: sf dli š tě rov inné
Zjištěno při pruzkUIU terénních úprav sowisejfcfch s výstavbou nové karunikace. Prozkoumána 1
sfdlištnf jáma a 3 kulové jámy - keramika , kámen.
ULOŽ: ARŮ Most, sine
139

CHLUMEC, o. Olešnfk, okr . České Budějovi ce

[900]

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

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:
POZN:

inženýrské sftě
AKCE: orientačnf zjištění v řezu
Braun P. (ARÚ Plzeň)
DAT.: 1989
Trasa vodovodu Chlumec- Purkarec, SSZ od silnice spojující jmenované obce.
ZM10 22 -44-12
PIAN: 2 SOUŘ: 073:355 283:397 405:437
(A) AKT .: negativní zjištění
Při rekognos kaci výkopu pro vodovod nezjištěny žádné nálezy.
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CHOOOUŇ, okr.Beroun

[906]

POON :
AUT.:
LOK. :
MAPA :
* 1:
POZN :

stavba s ilni ce
AKCE: nesystematický plošný odkryv
Matoušek V. (M Beroun)
DAT . : 1988
Rozhraní katastru Chodouň a Libomyšl . Křižovatka silnice Libomyšl - Zdice a železniční tratf.
ZM10 12-32-25
PIAN: 2 SOUŘ: 382:133
(A) k. l ineární ker.
AKT .: sldl ištnf
K04P: sld l iště rovinné
Při budováni nové křižovatky pro napojení odboč ky na dálnici D 5 na stáva jl cí k~nikačnl
sys tém zji š těno po skrývce ornice celkem 8 zahloubených objektu, z nichž 5 bylo sondováno
podélnými řezy a 1 objekt odkryt zcela. Objekty obsahovaly zlomky lineární keramiky .
ULOŽ : M Beroun, 126/88
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CHOOOUŇ,

okr.Beroun

[958)

-- - .. ---- -- - ... -- - -- --- -- ........... --- -- .................... ---·- .................... . ·--- -------··- ----- --·----·- ---------- ---- -

meli orace
AKCE : orientačnl zjištění v řezu
Matoušek V. (M Beroun)
DAT. : 1988
Pole v prostoru vymezeném s iln ici Libomyšl · Zdice a řekou Litavkou JZ od obce Chodouň.
ZM1 0 12 · 32 -25
PIAN: 2
SOUŘ: 395:221 419 :234
(A) neolit neurč.
AKT.: s ldl ištnl
KOMP: sl d liště rovinné
(B) vrcholný s třed ově k
AKT.: sld li š t nf
KOMP : sídliště rovinné
Dokumentace a vzorkováni odvodňovací rýhy 150 cm. hl. a 300 m dl . Zjištěny dvě kulturn í vr s tvy
A) neolitická, B) vrcholně středověká. Mocnost vrstev 30 cm, délka shodně 60 m.
ULOŽ : M Beroun, 123/88

POON:
AUT .:
LOK .:
MAPA:
* 1:
* 2:
POZN:
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CHOOOUŇ, okr.Beroun

[011]

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA :
* 1:
* 2:
POZN:

meliorace
AKCE: vertikál nl řez
Matoušek V. (M Beroun)
DAT . : 1988
Nad pravým břehem Litavky Jod obce .
ZM10 12 -32 -25
PIAN: 2 SOUŘ: 479 : 170
(A) neo lit neurč.
AKT .: s fdli š tnl
KOMP : sldliště rovinné
(B) únětická k.
AKT.: sfdlištnf
K04P : sfdliště rovinné
V melioračnfch rýhách dokumentováno a vzorkováno celkem 7 zahloubených objektu. Dva objekty
obsahova ly neolitickou keramik u, jeden většf množs tvl keramiky únětické.
ULOŽ: M Beroun, 204/88
143

CHOTĚBUDICE, o.Krásný Dvur, okr . Louny

POON:
AUT.:
LOK .:
MA PA:
* 1:

plskovna
AKCE : systemati cký plošný odkryv
Šurrberová R. CM Kutná Hora)
DAT . : 1988
Plskovna .
ZM10 12- 11 - 16 PIAN: 1 SOUŘ: 256:2n
CA) k.lineá rnl ker.
AKT .: sldlištnl
KO.P:

[022)

48

s ídli ště

rovinné

• 2: (8) k.vypfchané ker.
AKT .: sfdlištnf
KOMP: sfdliště rovinné
POZN: Výzkun navázal na sezóny z let 1973/84. Při obnoveni těfby v pfskovně byla s kryta a z ač i š t ěna
plocha 1890 m2, na které byly zřetelné tři částečné ~dorysy neolitických dlouhých dOIOO, z
toho jeden s obvodovým flabem v seve rní části. Dále byly zjištěny 2 velké hlinfky ve výc hodn í
části plochy a 30 jam v bllzkosti p\Xlorysfi donli. V ětšina objekt& je datována do s třednfh o af
mladšfho obdob{ kultury s lineární keram ikou, jeden objekt v severozápadnf č á s ti s kryt é plochy
ná l ež! kultuře s keramikou vypíchanou. Z objektu zf s káno i zna č n é rrnožstv i os teolog ic kéh o
materiálu.
ULOŽ: ARŮ Most , sine
CHOTĚBUDICE,
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[045]

okr . Louny

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA :
• 1:
POZ N:

meliorace AKCE: vertikálnf řez
Dobeš M. (ARŮ Mos t)
DAT.: 1988
Pravý břeh potoku Dubá li.
ZM10 12·11·16
PIAN : 1 Sa.JŘ: 286:241
CA) d.laténská·d.římská
AKT .: sídlištnf · výr obní
KOMP: sídliště rovinné
Torzo zahloubené chaty v melioračnf rýze s nálezy keramiky, osteologického mat e ri á lu, s t rusky
a felezného h řebu .
ULOŽ : ARŮ Mos t, sine
CHRAŠTICE,

145

okr .Přf bram

[054]

inženýrské sftě
AKCE: sondáf
K. (student)
DAT. : 1989
850 m JJV od zámku ve Zbenicfch, 11 m záp. od silnice ze Zbenic do Chra š ti č ek, mfrný J svah .
ZM10 22 · 21·17
PIAN: 2
SCXJŘ: 235:205
CA ) pravěk
AKT .: sfdlištnf
KOMP: sídli š tě Cnes peci f .)
Na s krývce pro vodovodnf rýhu prozkounán zbytek drobného objektu o rozměre c h 100x65 x12 cm s
uhl fkatou výplni do červen a pr opálenou. Tři atypické zlomky pravěké keramiky.
ULOŽ: u nálezce, sine

POO N:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
• 1:
POZN:

N ováče k

(101 ]
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CHVALETI CE , okr . Pfsek

POO N:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
• 1:
POZN:
ULOŽ:

odborný záměr
AKCE: povr chový sběr
Frohlich J . CM Strakonice)
DAT. : 1988
Plošinka návšf pole, 50 m SZ od h ř bitova.
ZM10 22 · 43 · 03
PIAN: 2 SCXJŘ: 372:294
KOMP: sldliště (nespec if.)
(A) raný středověk 4 AKT. : sfdli št ni
14 zlomku nádob (výzdoba hřebenovými vpi chy> a 3 kusy mazanice .
po zpracován{ M Písek, si ne
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CHVALOVICE, okr.Prachatice

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
• 1:
POZN:

stavba
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JAKUB, okr.Kutná Hora

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA :

odborný záměr
AKCE : povrchový sběr
Valentová J. CM Kutná Hora)
DAT.: 1989
Na poli p~iléhajfcfm V k Novému rybnfku, poloha U studánky.
ZM10 13· 41 · 11
PIAN: 2
SCXJŘ : 166 :273 185 :296 220:257 202 : 247
CA) k.lineárnf ke r .
AKT. : sfdlištni
KOMP: sfdl iš tě Cnes pecif.)
(B) k . vypf c hané ker .
AKT.: sfdlištn i
KOMP : sfd l iště (nespec if. )
CC) pozdnf d . bronzové
AKT . : sídl iš tn í
KOMP: sfdl iš tě (nespec i f . )
CD) d.latens ká (LtB · LtD)
AKl .: s1dliš tn f
KOMP: s l dl iš tě Cnespeci f . )

[108]

AKCE: orientačnf zjištěni
P. (JČM České Budějovice)
DAT.: 1989
Na dvoře used lost i čp. 27.
ZM10 32 · 21·04
PIAN : 2 Sa.JŘ: 271:258
(A) vrcholný středověk 1
AKT.: neur č ená
KOMP: neurčen
Při s tavebnf činnos ti bylo nalezeno 7 zlomku keramiky ze stěn
některé jsou zdobeny vlnicemi.
ULO Ž: JČM Če ské Buděj ovice, 306/ 89

•

•
•

1:

2:
3:
• 4:

Zavřel

a

okra j & zásobni c , z ni chž

[117]
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•

5: CE>

AKT .: s idlištni
KOMP: sfdliště Cnespeci f . )
1 AKT ~= neurčená
K()iilP : neu r čen
POZN: Opakovaným sběrem do lofeno vicenásobné vyufitf polohy v pra věk u. V pří padě sporadické kerami ky
13.stol . možno uvažovat o souvislosti se zat fm ne loka l 1zovanou ZSV Ka či n (dol ožena 1142),
poloha s e nalézá na pravém břehu Kačins kého potoka .
ULOŽ: M Kutná Hora, sine
d .ři ms ká

* 6 : CF) vrchol ný
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stfedověk

JANOV, o . Hamr, okr . Most

(129)

POON:
AUT.:
LOK . :
MAPA:
• 1:
• 2:
• 3:
POZN:

odborný záměr
AKCE: povrchový s bě r
Vel fmsk ý T. CARŮ Most)
DAT.: 1989
Pr~běh svazku úvozových cest.
ZM10 02 · 31·19
PIAN : 4
CA) raný středověk 4
AKl . : neu rčená
KOMP : neurčen
(B) vrcho lný středověk
AKT .: kcm..,nikace KOMP: samos tatný areá l
CC) novověk
AKT. : kcm..,nikace
KOMP: s amostatný areá l
Sledován pr~běh svazku úvozových cest od ůpatf Krušných hor (k.ú. Janov) až po státnf hrani ci
s SNR (k.ú. Mn išek) . Cf . nález pozdně hrad i štni keramiky Křifatky, okr.Most.
LIT.: Černá E., Velimský T. 1990 (AH 15, v tisku )
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JAROSLAVICE, okr .České Budě jovice

(131 )

odborný záměr
AKCE: sondáž/ povr chový sběr
Braun P. (ARŮ Pize/\)
DAT.: 1989
Osada Pardovice, Jod jádra obce.
ZM10 22 · 44 · 07
PIAN: 2
SOUŘ: 447:322
CA) vrcholný středověk 1 AKT.: neurčená
KOMP: neurčen
(B) p ř echod VS 2 · novověk
AKT . : neurčená
KOMP : neur č en
Jifně od jádra obce v okolf samot byly položeny 3 sondy 4 x 1 m. Byly v ni ch zachyc eny pouze
splachy a naváfky se zbytky vrstev 15 . ·16 . stol. Sbě rem ojediněle zfskána keramika 13.stol.
ULOŽ: ARŮ Plzeň, sine

POON:
AUT.:
LOK . :
MAPA :
• 1:
• 2:
POZN :
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JAROSLAVICE, o . Kos telec, okr . České Budějovice

(145]

POON :
AUT. :
LOK. :
MAPA :
• 1:
• 2:
POZN :

odborný záměr
AKCE: sondáž
Braun P. CARŮ Pize/\)
DAT . : 1989
S od obce, podél pravého břehu Vlatvy.
ZH10 22· 44·02
PIAN: 2 SOUŘ: 425:098
CB) vr cholný středověk 2 AKT.: sídlištní
KOMP: sfdliště (nespecif.)
CA) vr cholný středověk
AKT.: sfdlištnf
KOMP: sfdliště (nespecif.)
Na základ ě sběru M.Trávnfčka na skryté ploše byly na úpatí mí rnéh o svahu, skloněného k západu
k toku Vltavy položeny 2 sondy o rozměru 12x1 a 10x1 m. Zachycena byla kulturni vrstva s
keramikou 13. · 14.stol. a menši objekt, datovatelný do 15.stol. Keramika z kulturnf vrstvy je
starší než prvni pfserrná zpráva o existenc i obce z roku 1382.
ULOŽ : ARŮ Plzeň, sine
(301]
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JAŽLOVICE, okr.Praha-východ

POON:
AUT.:
LOK . :
MAPA:
• 1:
POZN :

dálkový výkop
AKCE: nesystematický plošný odkryv
Chytráček M. CARŮ Praha)
DAT.: 1989
Hfrný S svah nad bezejmenným př/tokem Pitovického potoka.
ZH10 12 · 42·15
PIAN : 1 SOUŘ: 330:272
CA) k.lineárnf ker.
AKT.: sfdlištní
KOMP: sfdliště Cnespecif.)
Částečně prozkoumány 3 skrývkou narušené pravěké sfdlištnf objekty: 3 menši sfdlištnf jámy, v
obj.3 Chl.45 cm) nalezeny zlomky neolitické keramiky (k . lineárnf).
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JENIŠŮV ŮJEZD, okr.Teplice

(309]

POON: odborný záměr
AKCE: plošný odkryv
AUT.: Beneš J . (ARŮ Most)
DAT.: 1989
LOK.: JZ od hřbitova.
MAPA: ZH10 02 · 32·22
PIAN: 1 SOUŘ: 015:120
* 1: (A) HaC (halštat C) AKT. : sfdlištnf KOMP:

50

sídliště

rovinné

2: (B) d .l aténská - LtB
AKT. : sfdlištní
KOMP : sí d liště rovinné
d.řfms ká
AKT. : výrobnf
KOMP : samos tatný areál
POZ N: V květnu byl proveden archeol ogi cký odkryv na zhruba 1 ha skryté ploc hy v jej! jižnf čas t í.
Charakter povrchu neumožňova l identifikaci kulovýc h staveb (horšf kvalita skrývky buldozerem).
Byla prozkounána část lokality, na jej íž ploše probíhal výzkun již v letech 1984 a 1985. V
poloze1mici obdélného jXJdorysu (3/89) s výr aznou " lav i c! " a velkých rozměru by la nalezena
keramika, jejfž spodni hranici chronologického rozptylu lze vymezit j iž stupněm H C. Snad z
přelomu(?) LA/ B pochá zí hluboce zapuš těná polozemnice (2/ 89), v jejíž výplni bylo nalezeno
prťiněrné 1možství keramiky. Klas ická polozemnice (1 / 89) s e zásobničkou v pod laze poskytla
pozdně laténský materiál s "příměs í" některých střepl'i , již typic kých pro s taršf dobu římskou.
Pozdně ří mská : Vedle mělce zahloubené chat y s nepravi delným rozmístěním ku lu v podlaze (6/89)
byl prozkoumán objekt, jehož charakter zřejmě nevyluč uje in terpretaci jako hrn čířs ká pec
(4/89 ) . Objekt se rýsoval jako prs tenec na ploše cca 5 m2. Zji štěná maximální hloubka od
úrovně začiš t ění činila 170 cm, od P\'ivodního povrchu tedy cca 210 cm (!). Podaři l o se
rozpoznat mohutnou kamennou s tavbu s těn a dna (dohromady asi 2 m3 kamene), od severu šikmo se
svažují c! vzduchový kanál, z ř í c ený pláš f klenby , d vě f á ze používání za řfze ní a vrstvy s
typickými střepy, z ni chž bohatší byla vy t vořena v bývalém prostoru komory . Předpecní járru se
přes veškerou péči nepodařilo zji stit a t o ani v blízkém okolí. Uvn itř pece byly z jištěny
stopy žáru, nebyla vš ak nalezena železná struska ani z v ířecí kosti.
ULOŽ : ARŮ Mos t, sine

*

* 3: (C)
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JEZNICE, o. Hluboká n.Vlt .• , okr.Čes ké Budě jov ice

POO N:
AUT.:
LOK . :
MAPA:
* 1:
POZN :

odborný
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JEZNICE, okr . Čes ké Budějovic e

POO N:
AUT . :
LOK .:
MAPA :
* 1:
POZ N:

neur čen
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JEZNICE, okr.České Budějov ice

POO N:
AUT. :
LOK. :
MAPA :
* 1:
* 2:
POZN:

neurčen
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JEZNICE, okr.České Budějov i ce

POON :
AUT .:
LOK .:
MAPA:
~ 1:
* 2:

neurčen

(345)

záměr

AKCE: jednotlivá sondáž
P., Braun P. CARŮ Plzeň)
DAT .: 1988
Os ada Buzkov na břehu Vltavy .
ZM10 22- 44 -07
PIAN: 2 SOUŘ : 347:416
(A) vrcholný středověk
AKT.: s ídli štní
KOMP: síd l iš tě (nespeci f .)
Třemi sondam i byly zachyceny s tarš í objekty s d řevěnou konstrukcí a kamennou podezdívkou.
Zí s kaná keramika datuje si tuac i do 14. - po č átku 15.stol. Ojediněle zí s kány střepy ze 13. s tol .
ULOŽ: AR Ů Plzeň, si ne .
Břicháček

[521)

AKCE: sondá ž
P, Braun P. CARŮ Plzeň)
DAT .: 1989
Os ada Buzkov na břehu Vl tavy.
ZM10 22 -44 - 07
PIAN : 1 SOUŘ: 329:426
CA) pravěk
AKT .: s fdli štnf
KOMP: s ídli š tě (nes pecif.)
Na základě s běr5 položeny 2 sondy, které zachytily stopy kulturní vrstvy s nevýraznou
keramikou (zbytky osf dlení jsou na ploše asi 5 aru) .
ULOŽ: ARŮ Plzeň, sine
Bři cháček

pravěkou

[515)

AKCE: sondáž

Břicháček P. , Braun P. CARŮ Plzeň)

DAT. : 1989
Os ada Buzkov na břehu Vl tavy.
ZM10 22 -44 -07
PIAN : 1
SOUŘ: 347:416
CA) pravěk
AKT. : sídli š tní
KOMP: s ídli š tě (nespec if .)
CB) pře chod VS 2 - novověk
AKT .: sídlištní
KOMP : sídliště ( nespeci f .)
Pokračováni výzkl.lllJ z roku 1988 . Zjištěny zbytky d řevěného dorru s trativody pod podlahou.
Východně od něj při silnici podezdívka objektu z kamenných plot en. V jejím okol1 odkryty jámy
s keramik ou.
ULOŽ: ARŮ Plzeň , sine
[844!

AKCE: vf cenásobná sondáž
P. , Braun P. CARŮ Plzeň)
DAT .: 1989
Osada Buzkov na břehu Vl at vy .
ZM 10 22- 44 -07
PIAN : 1
SOUŘ : 350:422
KOMP : sídliště (nespeci f.)
CA) pozdnf d . ha lštatská AKT . : sí dli štnl
KOMP : sídliště (nespeci f .)
CB> vr cholný s t ředověk 1 AKT .: s ídl išt n1
Bř ic há ček
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POZN :

V

jédru osady by l y polože ny 3 sondy, v nich! byl y
kulturnf ch vrs t ev s kerami kou.
ULOŽ: AR Ů Plz eň, si ne
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JICKOVICE, okr . Pí s ek

z jištěny

r ozs áhlé s pl achy a zbytky

[919)

odborný z áměr
AK CE: povrchový sběr
Fr oh l i ch J . ( M Strakon ice )
DAT. : 1988
Náv r ~nf Var t a, vys t upujfci as i uoro s t řed s tr á ně k Vlta vě pro ti hradu Zvíkov.
ZM1 0 22-23 · 14
PI AN : 2
SOOŘ: 033:107
(A ) p řec h od VS 2 - novově k
AKl .: boj
KOMP: hrad
Opevně n i vybudované jako o ř edsunu t é ooev něnf Zvíkova , použité v roce 1429 a 1622 při obléhán í
hradu. Vnitřní plocha 32x23 m, na n í oahore~ 5x9 m ( s tanov i ště praku? ) . Z pří s tupné strany až
2 m h l uboký přf k oo a va l . Pov r chovým sběrem zí s káno 5 zlomk 5 nádob z 15 . stol .
LI T. : f rohl 1ch J. 199 1, 155 - 160 (CB 2)
ULOŽ: M Pfse k, 521/88

POON :
AUT.:
LOK.:
MA PA:
• 1:
POZ N:
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J I LMOV Á, o. Hora sv.Šebes t iána, okr. Chomut ov

[957)

---------- ---- --------- ----- ---- ----- ------ ----------· ----------- --- -- ---- -------· --·---- --·- ---- -;:'W h . vdtc. 11, , L~íT,~;'"
~~Cf:. jčdnvtti·,,~ 5Vl.d~i
AUT.: Če rná E. (A RU Most)
DA T.: 1988

LOK. :
MAPA:
* 1:
* 2:
POZ N:

SZ s vah Ske lného vrchu
po l oha I.
2M10 01-44-09
PIAN : 1
SOOŘ: 128 : 305
(A ) vr c holný středověk
AKT.: výrobn f
KOHP : samos tatný areá l
( B) n ovověk
AKT.: neurčená
KOH P: neur čer
A. Nemovité objekty: Dokončena ore oar ace hl avn i ta vic í sklá řs ké pece. Tvar silně ooš kozen,
DÚsorys j e neorav1delny kruh o rozměrech cca 2 ,70x3 ,00 m. Na obvodu st ěn dochovány s t opy pc
t ř ec h dvojicfch dřevěných k 6lů. Movité objekt y: Zl omky keramiky už itkové i technick é , s litky
sk l a, s kl á ř ský odoad. B. Cetne zl omky už itkové ke ram i ky a kac hlt.
ULOŽ: ARU Most, sine
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J I LMOVA, o. Ho ra sva t ého Šebest iána, okr.Chomut ov

[006)

POO N:
AUT. :
LOK.:
MAPA:
* 1:
POZ N:

odbor ný z ámě r
AK CE: jednotlivá sondáž
Č erná E. (AR Ů Mos t )
DAT . : 1988
S od dnešní ho Skelnéh o vrc hu, poloha II .
ZM1 0 0 1-44-09
PIAN : 1 SOOŘ : 203 :338
(A ) vrcho l ný s t ř edově k
AK T. : výrobn í
KOMP : samos tatný a r eá l
Plošným odk r yvem za chycena des trukc e sk lář s k é pece . Preparaci zi s kány zlomky užitkové
keram ik y, pánvi, k apiče k s kla a s litk ů s kl oviny. O j ed i ně l é nál ezy silně zkorodovaných
že l e zných přecinět6.
ULOŽ: AR Ů Most , s i ne
161

J IL MOVÁ , o .Hora Svatého Šebes t iána , okr.Chomut ov

POON :
AUT .:
LOK . :
MAPA:
* 1:
POZN:

orba ,rytí
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JIN DŘ ICHŮV HRADEC, okr . J i ndř i c hův Hr adec

[013)

--- - .. -- - -- - - - --- - -- --- ---·- ...... .. ----- ----- - ---- ----- ----- ---- - --- ----- -- - ....... ----- -- ----- .. . . --- .. . . --- -AKCE:

o r ienta č ní zji š t ě n í

Č erná E. (ARŮ Mos t)

v ploše

DAT . : 1988

S s vah dneš níh o Skelného vrchu - poloha Ill.
ZM10 01 -44 - 09
PIAN : 1
SOOŘ : 156:308
(A) vrchol ný s tředověk
AKT . : výrobní
KOMP : samos tatný areál
Zlomky už itkové ke rami ky, pánvf (ně které se zbytky s kla) a skleněných kap i ček. Uvedené nálezy
jsou již jed i ným i doklady ex is tence s kl árny, nebof objekty - pece · byly s krývkami pro novou
výsadbu st r omku zc el a zn ič eny.
ULOŽ: ARŮ Most , si ne

[431)

---··------- ---- ------ -------- --- ---·--·--- ----------·------- ------- ----------------·---·----- ----POO N:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
• 1:
* 2:

stavba
AKCE: vícenásobná sondá ž
Durdík T. (ARŮ Praha)
DAT.: 1988
Státní zámek ve městě.
ZM10 23-34-06
PI AN :
SOUŘ: 035: 193
(A) hradi š tnf obd.
AKT .. : sfd li š tni
K°"P: s fdl . výš inné
(B) vrc hol ný středověk
AKT.: s ídl iš tní
KOMP : hrad

52

opevně né

• 3: (C) novověk
AKT .: sfdlištnf
Kc:»4P : hrad
POZN: Výzkun se soustředil do třf prostor. Prvou se stala zahrada mezi Vel ký,ni arkádami a rondelem,
kde sondáf probíhala jif v 70. létech. Dvěma sondami byl upřesněn průběh zaniklé raně gotické
hlavnf a parkánové hradby, obrys zaniklé nárofnl věfe a v plném profilu sledována výplň
zaniklého mladohradištniho přfkopu, jehof plocha se v dispozici hradu ve 13. stol. stala
parkánem. Na 3 . nádvořf před stavením Adama I I. z Hradce byl třemi sondami dokončen p lošný
odkryv suterénu zaniklého gotického křfdla. V podlaze zmíněného sklepa, do něhož se vstupovalo
zděnou vstupnf šfjf či šnekovým schodištěm, byla zji š těna jfmka na stahování vlhkosti, do níž
téf vedl odvodňovací kanálek . V interiéru sklepa se kromě destruovaných podlahových úrovní
vyšších podlaff vyskytly i kvalitní soubory kachlů nálefejicfch výtvarně něko lika náročnym
kachlovým kamnť.n. Součástí reprezentativnf kolekce dalšího inventáře je i bronzové osobn f
pečetidlo. V nepodsklepené části budovy byly zkounány vrstvy výplně zaniklého ml adohradištn ího
př fkopu. Ve 13. stol . , kdy se tato plocha stala parkánem, byla vyufita pro sit uován! různýc h
objektu (nelze vyloučit kovárnu). V nejstarších vrstvách se vyskyt ly pozůstatky dře věné
konstrukce . Z vnějšfh o líce obvodové hradby vybíhalo mohutné zdivo, interpretovatelné jako
POZŮstatek věfe či opěrný pilfř . Na druhém nádvoří byl sledován průběh kontreskarpové strany
3 . př f kopu . V prostoru sondy však byla situace poškozena mladši m zásahem a zachyceny byly
pouze vrstvy výplně přfkopu .
LIT .: Durdfk T. v . t . CSSPS)
ULOŽ: ARŮ Praha, dep. J . Hradec, sine
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JINDŘICHŮV HRADEC , okr.Jindřichův Hradec

(542)

AKCE : sondáž
P. (ARŮ Plzeň)
DAT.: 1989
Klášter sv. Jana Křtitele .
ZM10 23-34-06
PIAN : 2
SOJŘ: 220:067
CA) raný středověk 4
AKT .: sídlištní·kultovní
Kc:»4P: sídliště rov i mé
(8) vrcholný středověk
AKT.: kultovnf·pohřebnf
Kc:»4P : město
(C) n ovověk
AKT .: kultovnf · pohřebnf
KCJ1P: město
V klá š teře sv. Jana zkounán kostel, sakristie, částečně kaple sv. Mikuláše a rajská zah rada .
Pod chórem dnešního dvoulodí zjištěn staršf objek t (závěr 12. stol.) jednolodnf s apsidou
opatřenou opěráky. Před chá ze lo rru však staršf osfdlenf s kulovými objekty. Dřevěné stavby byly
postaveny i kolem prvni stojfcf kamenné stavby. Zanikly spolu se starš im kostelem při s tavbě
dnešn ího dvoulodí. Odkryto množství hrobů, některé s bohatou výbavou (předevší m 16. a 17.
stol.). V sakristii z j ištěn průběh staršfho kostela a př ipojeni východní části kláštera na
s páru k chóru dvoulodl, spolu se zbytky předklá š terního osídleni. V kapli sv. Mikuláše bylo
zjištěno, že dnešnf stavbě předcházejí nejméně dvě starší. Na raj ské zahradě odkryt o rrnofst vi
novověkých hrobu a d ř evem roubená studna zasypaná v 16. stol.
ULOŽ: ARU Plzeň, sine

POON:
AUT .:
LOK.:
MAPA:
• 1:
• 2:
• 3:
POZN:

neurčen

B řicháček
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JINDŘICHŮV HRADEC, okr.Jindřichův Hradec

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
• 1:
• 2:
• 3:
POZN:

stavba
AKCE : vicenásobná sondáž
Du rdík T. CARŮ Praha)
DAT .: 1989
Státní zámek ve městě.
ZM10 23 · 34 · 06
PIAN:
SOJŘ: 035:193
Kc:»4P: sí dl.rovinné opevněne
(A) raný středově k 2
AKT .: sidlištni
CB) vrcholný středověk
AKT. : sídlištní
KOMP : hrad
CC) novověk
AKT . : sídlištn1
Kc:»4P: hrad
V tomto roce se výzkum soustředil do tři prostor . Na zahradě mezi Velkymi arkádami a rondelem
pokračovalo jednou sondou sledování zanikle parkanove hradby, Je j iz torso však bylo i v tet o
sondě (XLII) zbaveno l íců d1kv mladší m zá s ah ům . Na třet1m nádv oř1 byly vyhloubeny 4 sond) .
Sonda XLIV rovnoběžná s Velkvmi arkadam i zachytil a pr uběh zaniklého př1kopu, vyplněnéh o
definitivně v pruběhu 13.stol . , kdy se jeho pros tor stal parkanem kamemeho hradu. Na d nč
ořikoou bvlo nalezeno několik s tarohradi š tní ch střeoů. Situace při hranách př1koou byla velm ·
těžce POs tizena rene s ančn 1m sni fovan1m terenu, o ř esto se POda ř 1 lo na j 1t f r agment zd iva Jak
hlavni, tak parkanove hradby. v pros toru vnitřn1 plochy raně gotickeho hradu se k hradbě
přikladalo pravidelne nárof1 do skály zasekane j amy, ktera, Jak ukaza la i situace i v přileh l e
sondě XLVII, Je ne1sp1 še rene sa nč níh o puvodu. Zm1něna sonda dále zj1 s t 1la strat19rafi 1
novověkych povrchu nadvoř i, zbytky dvou d ř evěnvc h vodovodu a hranu do skaly zah loubeneno
ObJektu, v Jehof vypln1 se vys kytuJe material z 1, .s tol . Sonda XLV, kolma na nadvorní prÚčel1
staven, Adama li. z Hradce, přine s la další řez vypln1 zan1kleho pr1kopu a s kval1tn 1
strat19rafif 13 .sto l. V teto době zde v parkanu existoval obJekt, ne 1so1še kovarna. ~
parkanove hradby byl zachycen vn1třn1 l1c, z hlavni pak fragment vněJš1 h o . Sonda XLVI kolma n~
Stary palác zachytila cca polov1nu do ska ly zasekané s tudny či ciste r ny , zavezené j1 2 ve

(440)

53

13 .s t ol. Výzkun t ohoto objektu, kt erý nůže být i p ř edhradn í h o pc'.lvodu, bude pokračovat v roce
1990 . Tato sonda byla položena v mí s t č planovaného vyústění kol ektoru inž .sí tf, stejně jako
sonda Xllll na 2. n ádvo ří, která poskytla kva l i tní ( cc a 80 vrstevnou) s t ratigrafii a zachytila
kontrcs ka rou vče tně kontreskarpové zd i a čás t zá~you 3. p řfkopu. Poskytla též ve lmi kvalitn í
vzor ky gotického a rene se nč nfh o in ventá ře (z vláště ka c hlů).
ULOŽ: ARU Praha , dep. J.Hradec, sine
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JINDŘ I C HŮV HRADEC, okr.JindřichÚv Hradec

[046]

s ítě
AKCE : orienta čn í zjištění v fez u
P. (ARŮ Plzeň )
DAT .: 1980
obrn čo. 19 , Jezuit ské gynnás1 ur,.
ZM10 23 · 34 - 06
PIAN : 2
SOUŘ: 208:034
(A) vrchol ný středově k 1 AKT .: síd li štní
KOMP : měs to
(B> přec hod VS 2 · novověk
AKT .: sídli štn í
KOMP: měs to
Dokunentac e kanaliza č ních r ýh vedených v ra js ké zahradě podél ambitů, na jejich severní,
vychodní a západní s traně. Nejs tarší zbytky osídlení (polozermice , jámy) pocházej! ze
13 . sto l ., od 14 .stol. vzniká kamenná zás tavba. V sondách byla zachycena část hradební zdi
měs ta a její negativ. Celá s ituace by l a mnoh okrát přek opávána a převr stvována až do poč .
ZO.sto l .
ULOŽ : AR Ú Plzeň, sine

POO N:
AUT.:
LOK.:
MAPA :
* 1:
* 2:
POZN:
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inženýrské

Bři c há če k

JINDŘICHŮV HRADE C, ok r. Jind ř ichův Hradec

[259]

POON :
AUT.:
LOK. :
MAPA :
• 1:
* 2:
* 3:
POZN:

stavba
AK CE: or ienta čn í zji š t ění
Sládek S. (nálezce)
DAT.: 1989
Vnitřní pros tor dOOJ.J čp. 45/1 v městském jádru .
ZM1 0 23-34 · 06
PIAN : 2 SOUŘ: 042:230
AKT.: sí dl iš tní
CA) vrch olny stř ed ově k 2
KOMP: město
(A) p ř echod VS 2 · novověk
AKT. : sldli š tní
KOMP : město
{B) no vově k 1
AKT. : s ídli š tn í
KOMP : město
Při hl ouben í kanaliza ce ve vnitřnlm pros toru s tavebně upravovaného domu čp.45/1 , lež ícího při
h l avní městské hradbě byl z ne známých souvislosti získán menš í soubor archeologických nálezů ,
refer en tovi zprostředkovaně p ředa ný Stanislavem Sládkem. Soubor je tv o řen p ř evážně mater iálem
datovatelným do 16 .stol. (glazovené hranky, trojnožka atd . ); vyskytují s e i ka chle s tapetovým
dekorem .
ULOŽ: ARÚ Praha , dep. J . Hr adec, s ine
ZAP S: Durdík T.
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JI N DŘICHŮV HRADEC, ok r .Jindřichův Hr adec

[316]

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

POO N:
AUT.:
LOK . :
MAPA:
* 1:
POZ N:

stavba
AKCE: náhodný povrchový nález
Kopec ká J. (nálezce)
DAT .: 1989
Pros tor obvodové zdi dOOJ.J č p . 150/1 v měst s kém jádru v blízkos ti minoritského kláštera.
ZM1 0 23 - 34-06
PIAN: 1
SOUŘ: 068:216
(A) vrcho lný s tředověk
AKT .: s ídli š tní
KOMP : mě sto
Při podbetonování destruované obvodové zdi domu čp. 150/1, sousedíc! se schodi š těm vedoucím od
uli ce podle kos tela sv.Jiří s měrem k Vajga ru, byla narušena neznámá středo věká stratigrafie.
Na hromadác h vyházené hlíny pos bíra la J . Kopecká soubor nálezů, které p ředala referentovi. Při
pokus i o revizi s ituace byl již výkop zaházen a situace neověřitelná . Mezi nálezy převažuje
materiál 13 .stol. (bezuché hrnce , znač ky na dně, zásobnice s kyjovitým okrajem); několik
zlomků lze datovat do 14 .· 15.stol .
ULOŽ: ARŮ Praha, dep. J . Hradec, sine
ZAPS: Durdík T.
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JÍ ROV , o.Hradiště, okr .Karlovy Vary

POON :
AUT.:
LOK .:
MAPA:
* 1:
POZ N:

odborný zámě r
AKCE: podpovrchové vkopy
Kl sá k J . ( M Karlovy Vary)
DAT.: 1988
Pod Pustým zámkem.v od bývalé Mlýnské.
ZM10 11 · 22 · 22
PIAN : 2
SOUŘ : 350 : 232
(A ) vrcholný st ředověk
AKT .: sidlištnf
KOMP : tvrz
Důkladně opevněný (dvojité va l y a př íkopy) s tředověký objekt · tvrz . V sondě 18 x 0,5 m do
hl oubky maximáln ě 0,3 m nalezeno 27 ks zlomkové keramiky, kous ky mazani ce a 4 drobné že lezné

[855]

54

zlomky (hřeby) .
Karlovy Vary, sine

ULOŽ:

M
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KAMENNÝ ÚJEZD, okr.České Budějovice

[356)

----·------- --·------- ___ ----- ............................................. ------ --- ----- -- -- - ---- - ---- -- . -- - ------ -- - - -- . ,.._

odborný záměr
AKCE : povrchový sběr
Zavřel P. (JČM České Budějovice)
DAT.: 1988
Pole V od osady Rančice .
ZM10 32 ·22- 17
PIAN : 2
SOJŘ: 190:047
(A) vrcholný stl'edověk 1 AKT.: s ldli štnl
KOMP: sldl i ště rovinné
V lednu byl proveden povrchový pruzkun v okolí osady, př i němž bylo nalezeno 25 ks zlomku
keramiky ze stěn, hnědočerné, s přímě si tuhy, a 1 zlomek okraje, zakulacený, šedohnědý, s
pl'iměsi tuhy.
ULOŽ: JČM České Budějovice, A 22 191 · 22 192

POON:
AUT.:
LOK . :
MAPA :
* 1:
POZN:
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KÁCIŇ, okr.Příbram

[402)

záměr
AKCE: vizuální povrchový pruzkun
K. (student)
DAT. : 1988
Poloha "U pražské cesty", 1000 m JJZ od háj ovny Placy.
ZM10 22·21·07
PIAN: 2 SOJŘ: 328:305
(A) vrcholný středověk 2 AKT.: výrobnl·k01runikace
Dehtařské pracoviště tvořené 8·9 relikty peci (jedna z ni ch je čerstvě roz orána), sestavených
do dvou řad podle cesty ze Stěžova na Placy. Relikty majl prllllěr 6-12 m, výšku kolem 2 m, ke
každému z nich se připojuje přibližně stejně velká, ale méně pravidelná vyvýšenina,
interpretovatelná jako halda spáleného palivového dřeva . Ve svahu jižně od lokality je patrný
svazek 7· 8 výrazných úvozu zaniklé korrunikace, které respektuji pracovi ště . Sběrem zl s káno 5
zlomku keramiky a fragment trubičky z tenkého bronzového plechu .
ULOŽ : u nálezce

POON:
AUT .:
LOK.:
MAPA:
* 1:
POZN:

odborný
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KARDAŠOVA

Nováček

ŘEČICE, okr.Jindřichuv

[41 2)

Hradec

odborný záměr
AKCE: povr chový sběr
DAT . : 1989
Durdi k T. ( ARŮ Praha)
Zbytky hradu.
ZM10 23 -33 -03
PIAN:
SOJŘ: 421 : 182
* 1: (A) vrcholný středověk 2 AKT.: s idli štni KOMP: hrad
POZN: Návš těva na základě upozorněni J.Fulfka o ohroženi zaniklého hradu skládkou. Mohutná skládka
se nachází na protěj š í straně cesty procházejic f hradním příkopem, několik vět š í ch kusu
odpadku se nacházelo i v areálu hradu, především v příkopu. Vlas tni zale s něná plocha hradu
zřejmě
neni bezpro s tředně ohrožena roz šiřován ím s kládky .
LIT. : Durdile T., Frolfk J. 1981, 429-435 (SZO 1978-1979 , AR 33)

POON:
AUT.:
LOK . :
MAPA:
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KARLOVA VES,

o.Křivoklát,

[424)

okr . Rakovnlk

odborný záměr
AKCE: vizuální povrchový pruzkun
Durdi k T. (ARÚ Praha)
DAT .: 1988
Zříceniny hradu Týřov.
ZM10 12-32· 13
PIAN:
SOJŘ: 018:353
(A) vrcholný středověk AKT.: sídlištní
KOMP: hrad
Hrad,představujfcf jednu z klíčových lokalit pro poznáni hradnf architektury 13. sto l . v
celoevropském kontextu, byl zkounán v l e tech 1973, 1976- 1984 . V roce 1988 byl narušen
nezákonnými výkopy dr . Z.Gardavs kého, které posti hly předevšfm přihrádek pod velkou věži. K
zamezeni této činnosti byly podniknuty nezbytné kroky . Při běžné revizi s tavu lokality bylo
konstatováno, že oproti roku 1984 došlo pouze k ně k o lika drobným destrukc ím (Il ce hradby nad
severním potokem, okolí vstupního portálu patra bergfritu) a v inte r iéru don jonu se část
zásypu propadla do prostoru portálu sklepa. Na severnl stráni pokračovaly s běry .
ULOŽ: ARŮ Praha, sine

POON:
AUT .:
LOK .:
MAPA:
* 1:
POZN:
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[451]

KARLOVA VES, o.Křivoklát, okr. Rakovník

.POON : odborný záměr
AKCE: vizuální povrchový pruzkun / povrchový
AUT.: Durdfk T. (ARŮ Praha)
DAT. : 1989

55

sběr

LOK.: Zřfceniny hradu Týřov .
MAPA : ZM10 12 · 32 · 13
PIAN:
SClJŘ: 018:353
* 1: (A) vrcholný středověk AKT.: sfdlištnf
KOMP: hrad
POZN: Při revizi stavu lokality nebyly oproti stavu v minulém roce konstatovány fádné
změny. Pokračovaly sběry na severnf stráni.
ULOŽ: ARŮ Praha, sine
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c45n

KARLOVICE, okr.Trutnov

AKCE : náhodný povrchový nález
I. (ARŮ Praha)
OAT.: 1989
Turisti c ká stezka ze Sedmihorek do oblasti Maják, závěrečné stoupání .
ZM10 03 · 34 -03
PIAN: 2
SClJŘ: 407:354
(A) novověk
AKT. : neurčená
~~P: neur čen
Na povrchu pfsčitého terénu nal tlen kruhový plf šek ze žlutého kovu velikosti mince bez
výrazných reliéfních stop. Po očištěn! opis nečitelný. Z. Nemeškalovou urč eno jako početnf
penfz, známka nebo žeton.
ULOŽ: ARŮ Praha , Hrad, sine

POON:
AUT .:
LOK.:
MAPA :
* 1:
POZN:

jiný

výraznějšf

podnět

Boháčová

(244]

KARLOVY VARY, okr.Karlovy Vary

stavba
AKCE: orientačnf zjištěn! v řezu
Klsák J . (M Karlovy Vary)
DAT. : 1987
Vedle kostela sv. Mařf Magdalény .
ZM10 11-21-24
PIAN : 2
SOUŘ: 252:127
(A) vrcholný stř edověk
AKT .: sfd lištnf
KOMP: město
(B) novověk 1
AKT .: sídlištnf
KOMP: město
Po úpravě stráně pro novou zástavbu v centru mě s ta proveden sběr v odkryté situaci . Sebráno
několik desftek středověkých a novověkých střeptl. Zvláštní pozornost vzbudil hruběj i utvářený
obtáčený střep se zna čkou na dně .
ULOŽ: M Karlovy Vary, sine

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:
* 2:
POZN:
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(854]

KARLOVY VARY, okr.Karlovy Vary

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:
POZN:

odborný záměr
AKCE: sondáž
Klsák J . (M Karlovy Vary)
DAT . : 1989
Lázeňské lesy mě s ta Karlovy Vary, pod Doubskou horou, ZSV Obora.
ZM10 11 - 23-04
PIAN: 2
SOUŘ: 007: 352
(A) vrcholný středověk
AKT.: kultovnf
KOMP : sídliště rovinné
Ve zříceninách romanského kostela sv. Linharta 2 sondy ke zjištění
základové spáry . V druhé odhaleny základy triumfálnfho oblouku.
ULOŽ: M Karlovy Vary, sine
177

KARLOVY VARY, okr . Karlovy Vary

úrovně

podlahy kostela a

[833]

POON:
AUT.:
LOK. :
MAPA:
• 1:
POZN:

odborný záměr
AKCE : jednotlivá sondáž
Klsák J . (M Karlovy Vary)
DAT.: 1989
Lázeňské lesy města Karlovy Vary, pod Doubskou horou, ZSV Obora.
ZM1 0 11 - 23-04
PIAN : 2
SOUŘ: 008:371
(A) přechod VS 2 · novověk
AKT. : sidlištnf
KOMP: tvrz
V prostoru tzv . Kelleroergu potvrzeno 2 sondami středověké tvr::ště (14 . ·16 , stol . ). Nálezy
keramiky a kamenne de s trukce.
ULOŽ: M Karlovy Vary, sine
(911]
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KARLŠTEJN, okr.Beroun

POON:
AUT. :
LOK. :
MAPA:
• 1:
POZ N:

stavba
AK CE: j ednotlivá sondáž
Matoušek V. CM Beroun)
DAT.: 1989
Pravý břeh Berounky, dnes parkoviště před vchodem do Klučického mlýna .
ZM10 12·41·18
PIAN: 2
SOUŘ: 453 :2 13
CA) raný středověk
AKT .: pohřebnl
KOMP : samostatný areá l
Při hloubeni zaklad& pro obvodovou zea parkoviště porušeno a posléze odkryto celkem 6
kostrových hrobů . Hrob 1. Do s pělý jedinec uložen v natažené poloze na zádech SZ · JV. Za hlavou

56

a u · ramen oblofen kameny, 50 cm nad kostrou v prostoru lebky a hrudnfho koše ve l ký plochý
kamenný blok. Od kolen dolB hrob odbagrován. Miloda ry nezjištěny . Hrob 2 . Dospě lý jed inec
uložen v natafené poloze na zádech orientace SZ· JV . Souvi s le obložen kameny . u pravého
chodidla keramická nádoba . Od pasu výše odbagrován. Hrob 3 . Kos tra dftěte v natažené pol oze na
zádech SZ- JV . U lebky kámen. U levého chodidla keramická nádoba . Hrob 4 . Dospěl ý jedinec v
natažené poloze na zádech SZ · JV. Za hlavou a u ko l en kameny . V prostoru si lně porušené l ebky 4
s kleněné korálky. Chodidla odbagrována . Hr ob 5. Dva pohřby : a) d os pělý jedinec v natažené
poloze na zádech Z-V, po stranách lebky velké kameny, na úrovni pánve kámen , levá ruka položena
do pánve . V prostoru lebky 8 jantarových korálku, 4 střfbrné a 2 bronzové záušn ice. Na prs tu
pravé ruky bronzový prsten . b) kosterné pozOstatky velmi malého dítěte (kojence? ) p ři levé
noze dospělého jedince . Mezi kostmi lebky bronzová záušnice . Chodidla dospě l ého jedince
odbagrována. Hrob 6 . Dospělý jedinec v natažené poloze na zádech . Za lebkou kameny. Orientace
SZ · JV. Kostra d_ochována pouze od pánve výše . Milodary nezjištěny . Pět hrobO by lo v jedné ř a dě,
šestý hrob pocházel patrně z řady sousednl .
ULOŽ: M Beroun, 64 -70/90
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KAŠPERSKÉ HORY, okr . Klatovy

[949]

dOl
AKCE : system.vzorkovánl sondami
Waldhauser J . (NTM Praha)
DAT .: 1988
Cca 500 -2000 m JV od intravilánu, poloha Suchý Vrch (dříve Dur renberg) .
ZM10 22 -33-09
PIAN: 2
SOUŘ : 244 : 236 390:236 390 : 104 244:104
CA) vrcholný středověk AKT.: těžba
KOMP: samos tatný areál
(B) novověk
AKT . : těžba
KOMP : samostatný areál
Pros třednictvfm 72 sond a 200 mikrovrypO zkoumáno těžebnf pole, kt eré bude posti ženo
plánovaným znovuotevřenfm zlatodolu "Naděje" . Na pofádánf n.p. Geoi ndus tri a by l o vz orkováno 7
pinek , 2 kut acf přfkopy, zlatorudný mlýn s náhonem a dal š f útvary . Zfskána keram i ka od 14.
stol. do novověku, zlomky železných předmětO atd .
LIT . : Waldhauser J . 1989, 107- 123 (Hornická Přfbram ve věd ě )
ULOŽ : a)NTM Praha,b) M Šl.1118vy, 8)51534 -51536, 51547-51556, b)4403 · 4460

POON :
AUT .:
LOK .:
MAPA :
* 1:
* 2:
POZN :
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[031]

KAŠPER SKÉ HORY, okr . Klatovy

POON :
AUT .:
LOK. :
MAPA :
* 1:
POZN:

odborný záměr
AKCE: jednotlivá sondáž
Waldhauser J . (NTM Praha)
DAT.: 1989
JV okraj i ntravilánu, poloha "Koupali š tě" .
ZM10 22 · 33 · 09
PIAN : 2
SOUŘ: 245 : 241
CA) vrcholný s tředověk
AKT. : výrobnf
KOMP : samos ta t ný areál
Vypracovány základy kamenné stavby s vnit ř nlm za řf zenlm (pec, č ty ř úhelnlk o vé ukot vení břeven
atd. ), dá le s dvěma hromadami odpadu zlatonosného vy t ě ž e ného křemene ; mimo to feká ln í jí mka a
téměr pětimetrová ci s terna . Předměty hornického charakteru (např . kahany), dá l e organické
zbytky ze dna cisterny (šindele, kofené čás ti oděvO apod.), keramiky vče tn ě importO , početné
železné předměty a sklo. Celek lze interpretovat jako úpravnu zlatonosných rud .
ULOŽ : NTM Praha,M Šl.1118vy Sušice, sine
181

KATOVICE, okr . Strakoni ce

PODM:
AUT. :
LOK. :
MAPA:
* 1:
POZN :
ULOŽ:

odborný záměr
AKCE: povrchový sbě r
Michálek J. CM Strakonice)
DAT .: 1989
Mf r ný S·SV svah návrš l nad terasou Novosedlec kého potoka, t r a( Stránky,
ZM1 0 22 -32- 13
PIAN: 2
SOUŘ : 223 :033
(A) paleo lit -mez olit
AKT .: sldli š tnl
KOMP : s fdli š tě (nes pec if .)
Štfpaná indus trie . Označeno jako loka lita Kat ovice X.
M Strakonice, s ine

182

KATOVICE, okr . Strakonice

[131]

ppč.

1722/ 1 .

[122]

POO N: odborný z áměr
AKCE: povr chový sběr
AUT. : Michálek J . CM Strakonice)
DAT . : 1989
LOK.: Plató II nevýrazné sedl o návrš f nad levým břeh em Novosedl eckého potoka, t r af "Na
ppč. 1893/1.
MAPA: ZM10 22 -32- 13
PIAN : 2
SOUŘ : 163 : 039 167: 039 167 :034
163 : 034
* 1: CA> me zolit AKT . : s fdli š t nl KOMP : s ídl i št ě (nespeci f .)
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kněž s k ém" ,

POZN: Pri pr~zkunu nasb fr ána štfpaná indus trie (16 ks).
ULOŽ: M Strakonice, sine

Označeno

jako l oka lita Katovice IX .

[ 114]
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KATOVICE, okr.Strakonice

POO N:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:
POZ N:
ULOŽ:

odborný záměr
AKCE : povrchový sběr
Mi chálek J . (M Strakonice)
DAT .: 1989
Nfz ké návršf a SZ svah nad pravým b řehem Novos edleckého potoka, traf "V slouče ně " , ppč . 1677 .
ZM10 22 · 32 · 13
PIAN : 2 SOJŘ : 177: 022 182 :022 182:016 177:016
(A) paleolit·mezolit
AKT .: sfdlištnf
KOMP: ~fdliště (nespec if.)
Pri pr~zkunu zfskána štfpaná industrie (14 kus~). Označeno jako lokalita Katovice VI .
M Strakonice, s ine
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KLADRUBY , okr. Tachov

POO N:
AUT.:
LOK.:
MAPA:

ULOŽ:

odborný záměr
AKCE: or i e nta č n f zj iš těn í v řez u
Krušinová L. (KSSPPOP Plzeň)
DAT .: 1986
Areál klá š tere .
ZM1 0 11 · 44-2 1 PIAN: 1 SOJŘ: 048: 194
( A) vrtholný středověk 2
AKT .: s l dl ištnf
KOHP: klá š ter
(A) vrcholný středově k 2 AKT .: si dl išt ní
KOHP: klášter
(8) novověk 1
KOHP : klášter
AKT. : sí dl i štní
(B) novověk 1
AKT.: sídlištní
KOHP: klášter
V červenci byl proveden zj i šfovací pruzk un situace v souvislosti s propadem terénu v b lízkosti
hlavnfho vchodu do kostela Nanebevzetí Panny Marie. K propadu zemi ny došlo v če rvnu v prostoru
ohraženém nízkou zdí JZ od vchodu do kostela. Nepravi delný kruhový ot vor propadl i ny na povrchu
o rozměrech 1, 8 x 1,5 m se v hl oubce roz š iřoval do rozměr u 3,2 x 3 m. Převis hunusovi t é
vrstvy s drnem byl mf s t y af 0,7 m. Na nepravi de lných pro fil ech vzniklých sesut fm zeminy byl y
patrny kulturnf vrs tvy o různé mocnosti s př ikrým sklonem ze svahu od vchodu do kos tela . V
hl oubce 4 m od úrovně povrchu byl a z jiš t ěna v JV části otvoru čás t valené klenby z l omového
kamene na maltu mocná 0 ,5 m. Mezi klenbou a stěnou sesutého kužele zeminy z ůs tal otvor 0,5 m,
kt erým byl možný po nasviceni pruhled do dutého prostoru v nižš í úrovni. Klenba na seda l a na
dvě podél né stě ny uza vřené če lní s t ě nou , všechny zdi kvalitně lí covány z lomového kamene i z
většich nepravide lnýc h kamen~. Klenba byla zaplněna množs t ví m tenkých kr ápniku. V SZ
nejvzdá lenější zdi od kostela bylo v idět v polovině výšky stěny
cca 0,5 m velký otvor
pokrač ují cí do zdiva. Stávajici výška prost oru od paty sesutého kuže le zeminy k vrcholu klenby
byla odhadem 4 m a ce lkové pozorování na svědčova l o zřícení části klenby nejspí še pros t ory
obdélného pudorysu. Na nepravide lném profilu bylo možné rozli š i t 5 kulturních vrstev. Z vrstvy
dosedajfci na kl enbu byl ziskán pouze 1 zlomek keramiky reduk čně pálené, zdobené radélkem.
Jest liže lze na z ák l adě toho vrstvu datovat do 15.· 16.st o l., pak by obj evená neznámá prostora
nemě la být mladší tohot o data. Dále navazovala na prof i lu černá uhlík at á vrstva, jež by mohl a
souvise t s požárem r . 1590 . Tento předpoklad podporují nálezy keramiky s ufového charakteru se
zlomky c ihel, které lze zařad it do 16.· 17.sto l . Doplňují c í jsou výsledky še tření S. Gorgese a
J.Noska, kt eří provedli prohl í dku uvnitř zaklenutého prostoru . Výše zmíněn ý otvor ve s t ěně
výšky 0,6 m a šířky 0,2 m byl ohraničen 4 pí skovcovými kvádry. Če ln í s t ěna prostory byla ve
středn í č ásti porušena v líci vypad lým zdivem e mohla být pouze pří č kou . Nelze tedy vyloučit
pok ra čováni prostory dále . V m ís t ě sesutého kužele zeminy je možno předpokládat pokračován í
nižší ho zaklenutého prostoru · snad chodby vedoucí JV směrem. Na j ednáni by l o KSSPPOP Plzeň
požadováno zamě řeni objevených prostor .
KSSPPOP P lzeň, si ne
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KLADRUBY, okr . Teplice '

•

1:

* 2:
* 3:
* 4:
POZ N:

[258)

C34n

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:
POZ N:

stavba s iln ice
AKCE: or ienta čn i zji št ěni v řezu
Dobeš M. (ARŮ Most )
DAT.: 1989
s od obce.
ZM1 0 02·32 · 18 PIAN:
SOJŘ: 355:297
(A) knovfzská k.
AKT. : s fdti štnf
K~P : s fdli š tě (nespeci f .)
Na řezu přípojky k s iln ic i Bil i na - Teplice prozkounány 3 jámy (kerami ka, kosti,
pa l eobotanický materiál) .
ULOŽ: ARŮ Most, sine
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(409)

KLAPÝ, okr.Litomě řice

POON : Jlny podnět
AKCE : náhodný povrchový nále z
DAT. : 1988
AUT.: Ru só A. (M Teplice)
LOK.: Hrad Háznt,urk, V svah pod Bi lou věži (94 · 102 mu cesty z hradu, mě ř en o od horn í brany) ,
pp č .468/1 .
MAPA : ZM10 02 · 43 · 16
PIAN: 2
SClJŘ: 208:152
* 1: (A) vrcholný středověk
AKT . : sfdlištnl·kOOJ.Jnikac e
Kc»IP: hrad
POZN : V roce 1988 byla členy ČSOP Libochovice (dnes Házmburk) za r ovnavana ces t a ke hr adu . V ohb ť
ces ty, pod sesutými kameny , ve vr s tvě li s tovk y nalez eny zlomky ke ramiky pocházejíc!
pravděpodobně z areálu hradu .
ULOŽ: M Litoměřice, př . č . 53/89
[423 )

okr.Litomě ř i ce
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KLAPÝ,

POON :
AUT . :
LOK . :
MAPA :
* 1:
POZN:
ULOŽ:

j i ný podnět
AKCE: náhodný povrchový nález
Ru só A . CM Teplice)
DAT . : 1989
Hrad Házni:,urk, J svah pod Bilou věfl,ppč.468 / 1 .
ZM10 02·43·16
PIAN: 2 SClJŘ: 208:142
(A) vrcholný středověk 2 AKT.: intruze
KOMP: hrad
Na jižnim svahu pod bflou věžf nalezeny v suti kamenb zlomky ke r am i ky .
M Litoměřice, př . č . 52/89
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KLAPÝ ,

POO N:
AUT .:
LOK .:
MA PA:
* 1:
* 2:
* 3:
POZ N:

odborný záměr
AKCE: jednotlivá sondáž
Rus ó A. (M Teplice)
DAT.: 1989
Podhradí hradu Házni:,urku (uvnitř hradeb), V od obce Kl apý. Zanikl é s t ředověké mě s te č ko.
ZM10 02 · 43 · 16
PIAN: 1
SOOŘ : 221 : 128
(A) obd . HaD až LtA
AKT . : intruze
KOMP : neur č en
(B) raný s tředověk 3 AKT. : síd l ištní
KOMP: sldl. výš inné opevn ěné
( C) vrcholný středověk
AKT.: intruze· sídli š tní · kOf!Unikace
KOMP: měs t o
V če rvenc i a v s rpnu v průběhu 7 týdnu vyprac ována zji š fovac í sonda , kt erá měla ov ě ři t hl oubku
ul oženi pozů s tatku zaniklého s tředov ěkéh o městečka . Sonda o š fři 2 m a dé l ce 50 m, vedená
s everně od hradby směrem k úpa tí pr otáhlého h ř betu , byl a r o zd ě lena na osmimetrové úseky .
Poskytla zá kladní informace o kulturním profilu v JZ č á s ti podhradí . Z vrcholného s tředově k u 2
pochází několik základových zdiv probíhaj í cích vesměs směrem Z· V. Tě s ně u hradby hrubé
št ětovánf . Dále je možné zdůraznit ex i stenci drobného štětování , bua korrunikac e, nebo
izo lované zpevněn í terénu, situované nad destrukci objektu, který lze interpretova t s u rči t ou
pravděpodobnosti jako sklep se základovým zdivem z lícovaných opukových kamenů . Výz načně j šf
přeciněty nalézány ve svrchních mohutných s plachových vrstvá ch. Do obdob! vrcho lného s t řed ověk u
1 nebyl předběžně přiřazen žádný objekt, není však vyloučeno , že pří s lušné sídli štní obj ekty
s e nalézají mimo vedený vertikální řez. N epoč etná keramika z tohot o období inte r pre t ována jako
intruze. Ranénu středověku, př edevš ím střední době hradištní , nál eží f ortif i k ačn í prvek,
přfkop , do něhož založena vrch o lně středověká hradba měs tečka. Nedaleko přfkopu zji š těny
zásobní jámy. Dále lze jmenovat torza objektů, např . zbytek pí cky s ituované pra vděpodobně v
polozennici a část předpokládané polozemnice. V její těsné blízkosti jáma (druhotně? ) odpadn i ,
s většfm počtem kostěných výrobku . Pravěké nálezy (hal š tat , latén) z j i š f ovány pohr omad ě s
přeóněty z vrcholného středověku již ve s plachových vr s tvách i ve vlas tn íc h ob jektech, jež
však v časové tísnf a z technických důvodu neby l o možné vytěžit . Celá loka lita byla

[434)

okr.Litoměřice

polohopisně zaměřena .

ULOŽ: M Litoměřice, př.č . 55/89
[532)
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KLAPÝ, okr.Litoměřice

POON :
AUT. :
LOK .:
MAPA:
* 1:
* 2:
* 3:
* 4:
-POZN:

odborný záměr
AKCE: jednotlivá sondáž
Rusó A. (M Tepli ce)
DAT.: 1989
Podhradf hradu Házrrt>urka, zaniklé středověké měs teč k o (uvn i t ř hr adeb), sonda 2, ppč . 465/ 1.
ZM10 02 · 43 · 16
PIAN : 2
SOOŘ: 221:128
CA) obd . HaD až LtA
AKT.: sídl ištnf
KOMP : sfdl iště (nes pec i f.)
(B) d. laténs ká (LtA· LtD)
AKT . : neur č ená
KOMP : neur č en
CC) raný středověk
AKT.: sfdlištní
KOMP: sfdl iš tě výši nné
(O) vr cholný s tředověk 2 AKT.: sídlištní
KOMP: měs t o
Při východnf hradbě uvnitř podhradí proveden na jaře 1989 výkop (sonda 2) pro ins ta l ován i
př f střešku, který měl sloužit výzkli!Tié akci plánované na letnf měsí ce . Výkop byl proveden ve

59

splachových vrstvách . Odtěfena ornice, jflovité splachy, zjištěna destrukce hradby. Z nálezO
lze poukázat kromě fragmentárnf keramiky a feleza na zlomek skleněného laténského náramku.
Datovánf předběfné. Kultura, kontext i drlil aktivity v případě raného středověku určeny af po
zji š těnfch v sondě 1/89.
ULOŽ:

M Litoměřice, př . č.54/89
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KLAPÝ, okr . Litoměřice

POON:
AUT. :
LOK .:
MAPA:
* 1:
* 2:
* 3:
POZN :
ULOŽ:

odborný záměr AKCE: povrchový sběr
Rusó A. (M Teplice)
DAT.: 1989
Podhradf hradu Házrrb.Jrku, uvnitř hradeb, Z část, ppč.465/1 .
ZM10 02 -43 - 16 PIAN : 2 SOOŘ: 215 : 134 222 :133 223:124
(A) pozdní d.bronzová AKT .: sfdlištnf
KCJ4P: sídliště (nespeci f.)
(8) raný středověk
AKT .: sfdlištnf
KCJ4P : sfdl . výšimé opevněné
(C) vrcholný středověk 2 AKT . : sídlištní
KCJ4P : město
Zlomky keram i ky a felezných přednětu . Datováni předběžné .
M Litoměřice, př .č. 51/89
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KLÁŠTER HRADIŠTĚ N.JIZER . , okr.Mladá Boles~av

[520]

[553]

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

POON :
AUT. :
LOK.:
MAPA :
* 1:
POZN:

odborný záměr
AKCE : vizuálnf povrchový pruzk1.1n
Durdfk T. (ARÚ Praha)
DAT.: 1989
Zbytky kláštera, dnes areál pivovaru.
ZM10 03-33 - 10 PIAN: 2 SOOŘ : 185:374
(A) vrcholný středověk
AKT .: sídlištní-kultovní
KOMP : klášte r
Při revizi stavu lokality nebyly konstatovány rušivé zásahy. Pozornost věnována početným
architektonickým článk&n druhotně použitým jako s tavební materiál v ohradní zdi kos tela před
klášterem.
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KLÁŠTEREC, okr.Prachatice

[604]

POON: odborný záměr
AKCE : povrchový sběr
AUT.: Frohli ch!. (M Strakonice) DAT.: 1988
LOK.: Lesík na pravém břehu bezejmenného levostramého přítoku Arnoštského potoka. Cca 500 m Jod
Kláš terce .
MAPA : ZM25 22-34·22
PIAN: 2 SOOŘ: 217:128
* 1: CA) vrcholný středověk AKT. : těfba KCJ4P: samostatný areál
POZN: Dosud neznámé rýfoviště zlata .
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KLÁŠTERSKÝ MLÝN, okr.Klatovy

POON:
AUT .:
LOK .:
MAPA :
* 1:
POZ•:

odborný záměr
AKCE : povrchový sběr
Frohlich J. CM Strakonice)
DAT.: 1989
Levý břeh Otavy, cca 60 m S od mostu.
ZM10 22- 33·08 PIAN: 2 SOOŘ: 396:250
(A) vrcholný středověk AKT .: výrobní
KCJ4P: samostatný areál
V řeč i š ti zlomek mleciho kamene se soustřednými rýhami . Z tohoto prostoru přemístěny na
zahradu u čp. 3 v Klášterském Mlýně 2 celé mleci kameny se soustřednými rýhami a 1 kámen s
jamka111i. Cca 200 m s everně od mostu v řečišti při levém břehu lefí snad dalši mlecf kámen
(masivni zlomek s otvorem). Součást zlatorudného za ř izen i.
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KLATOVY, okr.Klatovy

POON:
AUT . :
LOK.:
MAPA :
* 1:
* 2:
POZN :

s tavba AK CE: orientační zjišt ě n í v řezu
Kruš inová L. (KSSPPOP Plzeň)
DAT .: 1986

[608]

[343]

Plzeňské přeciněs tí .

ZM10 21·24·20 PIAN : 2 SOOŘ : 298:082
CA) vrc holný s t ředově k 2 AKT .: sídlištní
KCJ4P : město
(B) n ovově k 1 AKT .: sídli š tni
KOMP: més t o
V dubnu byly KSSPPOP Plzeň zjištěny ve výkopech pro kanalizaci a vodovody o hl oubce 0 ,7-3, 5 m
por uš ené archeologické situace . Výkopy byly jif připraveny po betonáfi k zahrnuti a bylo mofno
provést pouze popis s ituaci a vyzna č ení do projektu. V mí s tě 1 byla od povrchu do hloubky 1,3
m zji š těna sypká s tavebni svě tlá hlinitá vrstva s cihlami. Pod ni probí hala o mocnos ti 0, 7 m
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vrstva cihel ve světlehnědé hlinité vrstvě , která v dé l ce 1,5 m překrýva la černou popelovitou
vr stvu. Ta byla 0,5 m zahloubena do rozpadaiíc lho se pl skovce ve spodní urovni a do
jllovitoplsčité svět lehněd é vrstvy výše . Z prof ilu bylo zlskáno něk o l ik reduk č ně vypá lených
stře~, dalšl byly nalezeny ve skrývce - celkem 5 stře~. lze je dat ovat do 15 . 16 .stol. v
místě 2 byla O, 1 m od povrchu výkopu porušena kruhová část nas ucho kladeného kvádrového zd iva,
které bylo zachováno do výškky 0,9 m o šířce 0,4 m. Předpokládaný vněj š í pruněr mohl činit
1,5 - 2 m. Až k betonu sahala novodobá výplň vni t řku. Obdobná s it uace byla zji š těna v m1stě 3
pouze v západním profilu. Zdivo byl o z menšíc h kamenů a celý útvar asi menšího prfuě ru. ly t o
nálezy zdiv lze nej s pí še in terpretovat jako zbytky s tar šlch st udní souvisejí c , ch s
předcházející zástavbou předně s t l. Následné hlášení pracovnlku s tavby o nálezu li dskych kost1
a většl ho množstvl keramiky při dal šl ch výkopových pracech, bylo předáno Zapadočeskému muzeu,
oddě lení dějin feudalisru, které převzalo dohled a zách ranné práce na této akci .
ULOŽ: KSSPPOP Plzeň, sine
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KLATOVY, okr.K la tovy

(000)

POON: jiný podnět
AKCE: vícenásobná sondáž
AUT.: Kamenická E. (KSSPPOP Plzeň)
DAT.: 1988
LOK.: Souběh ul . Zlatnické a Sokolovské, bývalý Ha hnův dum čp. 33.
MAPA: ZM10 21-24- 20
PIAN : 1
SOUŘ : 250:059
• 1: (A) přechod RS 4 - VS 1
AKT. : sídl i štní
KOMP: sídliště Cnespeci f .)
• 2: (B) vr choln~ střf'dově k 2 AKT .: sídl ištní
KOMP: město
POZ N: Po demo li c i Hahnova d001..J odkryty zbytky hradby vnitřního opevněn i a severnl cast městskyc h
hradeb. Ve východní části bašty ~lkruh ovitého p&:lorys u odkryt o rouben, s tudny (nevytěžena),
ved le nf plošina rarrpy z kamene a cihel, zřejmě mladšího data . Původně dovnitř otevř ená bašta
byla pozdě J i uza vřená kamennou zazd ívkou. K vnějšírw zdivu bašt y jsou dodate čné připojeny na
severní straně dva kamenné opěráky. K vnitřníru lí c i hradeb přiléh a ly dalš í přísta,ky
neznámého využ ití. Keramika z vnitřku bašty datuje opevněni do počátku 14 .stol., podle jeho
charak teru lze usuzovat, že j e zhruba ze s tejného časového období jako f ortifikace Suš i ce a
Domažlic . Ve spodnl vrs t vě jsou keramikcé zlomky 13. stol., ojediněle snad i staršl . Podle
vyobrazeni klatovských hradeb z počátku 18 .stol. je vnitřnl, nej s t aršf pas opevněn,, ve l ice
peč livě vybudován, pravidelně se tu s tří dajl hranaté a kruh ové věže ( nebo pŮlkruho v e bašty) &
3 v jezdy hranolov itýc h věži do mě s ta. Dnes vnitřnl pás opevněni téměř zm i zel v zastavbě
městskýc h domu, pouze kruhové věže v SV a JV nároží se dochovaly. Půlk ruh ové baš ty j sou s t e;ne
i v opevněni Domažlic.
ULOŽ: KSSPPOP Plzeň, si ne
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(020]

KL ATOVY, ok~ . Klatovy

POON:
AUT.:
LOK . :
MAPA :
• 1:
POZN:

odborný z áměr
AKCE: povrchový sběr
Braun P., Baštová D., M etli čka M. (ZČM Plzeň)
DAT.: 1989
Pole mezi s ilni cí Plz eň - Klatovy a t rati Plze ň-Klatovy, S od viaduktu.
ZM10 21· 24·20
PIAN: 2
SOUŘ: 255:228
(A) pra věk
AKT .: neurčená
KOHP : neur čen
Na mlrném nevysokém návršl mezi s ilni c í 27 a železnič ní t ratí (obé Plzeň· Klatovy), severně
od viadukt u (k řižova tk y obou komunik ac i), jsme v polnl trati s běrem mez1 ozunem z1 skal1
několik pravě k ých s tř e~. Pře s zkoumané pole bude veden pl ynovod Strážovice· ~latovy .
ULOŽ: ZČM Plzeň, sine
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(~071

KLATOVY , okr. Klatovy

POO N:
AUT .:
LOK.:
MAPA:
• 1:
POZ N:

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Braun P. , Baštová D. , Metlička M. (Z ČM Plzeň)
DAT.: 1989
Pole V od osady Činov, J od silnice Či nov· Obytce .
ZM10 22 - 13 - 16 PIAN: 2
SOUŘ : 044:005
CA) milavečs ká k.
AKT.: sl dli štnl
KOMP: sldliště r ovi nn é
Sběrem v blízkos ti nálezu jámy mi lavečské kultury (j if na k.ú. Slavošovice> z roku 1902 jsme
ziskali pr a vě ké s tfepy sfd li štnl ho rázu . Pravěké sldliště bude pravděpodobně na rušen0
pfipravovaným plynovodem Strážovice · Klat ovy.
ULOŽ: ZČM Plz eň, s ine
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KLENOVÁ, okr. Klatovy

.. .. ........ .... ................... ----- ....... ............ ................... .... ..... ----- ................ .... ................... .... ..

POON: jiný

podnět

AKCE :

orientačnl zjištěni

kooi> i nované
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[427]

Kruš inová L. (KSSPPOP Plzeň)
DAT . : 1986
Horn! hrad - JV čá s t parkánu.
ZM1 0 2 1-42·04
PIAN: 1
SOUŘ : 266 : 095
(A) vr chol ný s tredověk 2
AKT.: sldlištni
KOMP: hrad
(8) novověk 1 AKT.: sidlištni
KOMP : hrad
V roce 1986 pokračovala rekonstrukce prováděná stavebnf firmou v úseku mezi studnični věži a
věži polygonálni. V prlkrém svahu byly odst r aňovány zásypy parkánového tělesa a dosti razantně
bez zaji š těni archeol ogického dohledu zásypy čá s tečně i uvnitř hornlho hradu za odkrytým
vnitřnlm I l cem obvodové zdi . Po vyt ěženi výplně pros toru - zřejmě části zánikového horizontu z
nej s ta r š l fá ze funkce hradu - byl na dosažené úrovni patrný pravoúhlý útvar z většfch kamenu v
pOvodn í m ul ožení. Muže se jednat o pozustatek topeniště . Na šikmém profilu cca 3 m vysokém
byl o r oz li š eno n ěk ol ik kulturnfch vrstev uzavřených shora nejspí š e renesančn í dlažbou. Dále
by l obnažen zbytek goti cké zdi kolmé na obvodovou zeo horniho hradu. Nad studničnl věží v
mf stě v r. 1985 zji š těného vstupu do horního hradu byly ods traněnim zásypO odkryty 4 schody o
š ířce 1, 1 m s pojujl cí prostor hornfho hradu s parkánem a studničnf věži. Byla provedena
f o todokunentace s ituac í a na jednánl vzneseny požadavky zajištěn[ trvalého archeologického
dohledu p ř i dal š lch praclch zejména v prostoru hornlho hradu a zajištěni zaměřeni odkrytých
ná l ezu zd i v . Vzhledem k odchodu referenta pro archeologii ze střediska byl zaslán vedením
KSS PPOP požadavek zajištěni archeologického dohledu a pořlzení fotodokunentace Západočes kéfw
111..Jzeu, které však z duvodu vytfženl vlastními povinnostmi požadavku nevyhovělo . Z těchto
duvodu se při rekonstruk c i hradu Klenová přichází o závažné informace o pOvodnlm vzhledu
pr os t oru ho rn í ho hradu v nejstaršl stavební fázi .
ULOŽ : KS SPPOP Plzeň, s ine

AUT . :
LOK. :
MAPA:
* 1:
* 2:
POZN:
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[109]

KLUKY, okr.Kutná Hora

- --- --- -- ----- -- - --- -- --- -- ---- ----- --- -- ----- --- -- ------ ------------- ---- ---- -- --- -- -- -- --- -- -- -- odbo rný z ám ě r
AKCE: povrchový s bě r
Charvá t P. (ARÚ Praha )
DAT.: 1988
Po le při SZ okraji obce .
ZM10 13 - 32 -25
PIAN: 2
SOOŘ: 476:352
(A) zeměděl s ký pravěk
AKT . : sídlištní
KOMP: s ídli š tě (nespec if . )
(B) přechod RS 4 · VS 1 AKT.: s ldli š tnl
KOMP: sídliště (nespecif.)
(C) přec hod VS 2 - novověk
AKT.: sídlištní
KOMP : síd li š tě (nespecif.)
Sběr na zoraném poli. Celkem 8 střepO (1 neurčený mladš í pravěk, 6 raný středověk, 1 vrcholný
středov ěk - novověk) .
ULOŽ: ARÚ Praha, s ine

POON:
AUT .:
LOK . :
MAPA :
* 1:
* 2:
* 3:
POZN :

[425]
KLUKY , okr.Kutná Hora
200
- - - -- - -- -- -- -- ------- -- ............ - ----- --- --- ---- -- ----- .. -- --- - - --- ..
--- ------·
POON: odbo rný záměr
AKCE: povrchový s běr
AUT . : Charvát P. (ARÚ Praha)
DAT.: 1988
LOK.: As i 250 m od J okraje intravilánu Pucheře, v poli mezi potokem a s ilni c í Kluky - Olšany .
MAPA: ZM10 13 · 32 - 25
PIAN: 2
SOUŘ: 408:317
* 1: (A) přechod RS 4 - VS 1 AKT.: s ídlištní
KOMP : sídli š tě (nes pecif . )
POZN: Sběr na zoraném poli . 6 zlomk5 keramiky pravděpodobně ze 12.-13 . stol.
ULOŽ: ARÚ Praha, s ine

--·-- --

--- -

---- -

--

--·--

[2201
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KLUKY, okr . Kutná Hora

POON:
AUT. :
LOK.:
MAPA:
* 1:
POZN :
ULOŽ :

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Charvát P. (ARÚ Praha)
DAT.: 1988
Při J ok raji obce.
ZM10 13 -32 - 25
PIAN: 2
SOOŘ: 470:283
(A) přechod RS 4 - VS 1 AKT . : s fdlištní
KOMP: sfdliště (nespecif.)
Sbě r na poli . Nalezeny 4 s třepy z období raného s tředověku .
ARÚ Praha, sine
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KLUKY, okr.Kutná Hora

POON:
AUT.:
LOK. :
MAPA :
* 1:

odborný zám ě r
AKCE: povrchový s běr
Char vá t P. CARŮ Praha)
DAT.: 1988
As i 200-250 m od S okraje obce, v poli při levém okraji bezejmenné vodoteče.
ZM10 13- 41 - 16
PIAN: 2
SOOR: 000:000
(B) zemědělský pravěk
AKT . : s ídlištnf
KOMP: síd l iště (nespec if . )

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

[227]

--------- ------ --- -- ----- ------- ------ ---- -- --- ---------- ---- --- -- ---------------- ------- --- ------ -
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• 2: (A) přechod RS 4 - VS
AKT. : sfdlištnf
KOMP: sfdliš tě (nespeci f . )
• 3 : CC) datace neurčena
AKT.: neurčená
KOMP: neurčen
POZN: Sběr na zoraném poli. 7 zlomku raně středověkého rázu, 5 zlomku pravěkých, 1
tuhového materiálu neurčitelný.
ULOŽ: ARŮ Praha, sine

vyhradně

203

KLUKY, okr.Kutná Hora

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA :
• 1:
POZN :
ULOŽ:

odborný z áměr
AKCE: povrchový sběr
Charvát P. (ARŮ Praha)
DAT.: 1989
V poli cca 300 m S obce, při pravém břehu bezejmenné vodoteče tek oucí na sever.
ZM10 13-41-21
PIAN: 2
SOOŘ: 022:364
(A) přechod RS 4 - VS 1 AKT. : sfdlištnf
KOMP: sídliště (nespeci f .)
Sběr na zoraném poli . 3 zlomky mladohradištnf - 13 .s tol.
ARŮ Praha, si ne
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KLUKY, okr.Kutná Hora

z

[234)

[418)

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Charvát P. {ARŮ Praha)
DAT .: 1989
V poli asi 1000m S obce, při pravém břehu bezejmenné vodoteče .
ZM10 13-41 - 16
PIAN: 2 SOOŘ: 043:011 057:003 055:000 040 : 007
{C) pravěk
AKT .: neurčená
KOMP : neurčen
(A) přechod RS 4 - VS 1
AKT . : sfdlištnf
KOHP: sídliště (nespecif . )
(B) novověk 1
AKT . : sfdlištnf
KOHP: sídliště (nespecif . )
Sběr na zoraném poli. 1 zlomek neurčeného pravěku, 14 zlomku z obdob!
mladohradištnfho- 13 . stol., 1 zlomek z 16 . - 17.s tol.
ULOŽ: ARŮ Praha, sine

POON:
AUT.:
LOK .:
MAPA:
* 1:
• 2:
* 3:
POZN:

[222)
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KLUKY, okr.Kutná Hora

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA :
• 1:
* 2:
POZN:
ULOŽ:

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Charvát P. (ARŮ Praha)
DAT.: 1989
Při S okraji intravilánu obce.
ZM10 13-4 1-21 PIAN: 2 SOOŘ: 009:343
(A) přechod RS 4 - VS 1 AKT .: sfdlištnf
KOHP : sfdliště rovinné
(B) novověk 1
AKT.: sfdlištnf
KOHP: sídliště rovinné
Sběry na zoraném poli. Šest mladohradi št nf ch střepu, 1 střep ze 16 . - 17.s tol .
ARŮ Praha, sine

206

KNĚŽICE,

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:
* 2:
POZN:
ULOŽ :

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Černá E. (ARŮ Most)
DAT.: 1988
s od vsi mezi železnici a Leskovským potokem, pole č . 2.
ZM10 12-1 1• 12
PIAN: 2 SOOŘ: 334:112
(A) d.bronzová neurč.
AKT.: sfdlištnf
KOHP: sídliště rovinné
(B) vrcholný středověk
AKT.: sídlištní
KOHP: sídliště rovinné
Revize lokality, upřesňováni rozsahu a vzorkováni.
ARŮ Host, 37/88
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KNĚŽICE , okr.Louny

POON :
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:
* 2:
* 3:
POZN:

odborný záměr
AKCE : povrchový sběr
Černá E. CARŮ Host)
DAT .: 1988
SV od obce , pole č . 4.
ZM10 12- 11 - 12
PIAN : 2
SOOŘ: 390:134
(A) eneolit neurč.
AKT .: sfdlištnf
KOMP: sídliště rovinné
(B) stará d .bronzová
AKT .: sídli štní
KOHP: sídliště rovinné
CC) vrcholný středověk AKT .: sfdli š tnf
KOMP : sí dl iště rovinné
Prováděna revize lokality zjištěné sběry v roce 1982 (cf . hl áš. 483/82) . Upřesňováni rozsahu a
datováni. Zfs kány četné zlomky pravěké keramiky, kusy mazanice, zvířecí kosti (nevzorkovány) .
Oproti předchozf111J sběru zfskán kerami cký materiál datovaný do VS 1 a VS 2.

[413 )

okr.Louny

[402)
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ULOŽ: ARŮ Most, 38/88
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[420]

KOKŠ ÍN, o.Švihov, okr.Klatovy

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
• 1:
POZN:

odborny záměr
AK CE: povrchový sběr
Bašt ová D., Břichá če k P. (ZČM Plzeň)
DAT .: 1989
Kokšfnsky vrch .
ZM10 21-24·10
PIAN: 2 SOJŘ: 069:288
(A) novově k
AKT.: t ěžba
KOMP: samostatný areál
Re vize staršf zprávy o hrad išt i na Kokšfnskérn vrchu . Při pruzkunu neby ly stopy po ope vněni
nal ezeny . Ve východní část i vrcholové partie jsou však rozs áhlé jámy a odvaly souv i se j fc f s
novověkou těžbou tuhy.
LIT.: Krat oc hvil J. 1960, 252 (T opograf . mineral .Čec h Ill)
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KOLMÝ, okr.České Budějovice

POON :
AUT .:
LOK.:
MAPA :
• 1:
POZN :

neurčen
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KONĚTOPY, okr. Příbram

[428]

AKCE: jednot livá sondáž
P., Krajle R. (J ČM Č . Budějovice, M Tábor)
DAT .: 1989
les "H robár na" , cca 1600 m JVV od středu obce Ševětin.
ZM10 22·44· 14
PIAN: 2
SOUŘ: 481:100
CA) vrcholný středově k 1 AKT .: neu rč ená
KOHP: neurčen
Záchranný výzkun Jihočeského musea v Českých Budějovi c ích a MHRH Tábor v letech 1988 · 1989.
Prokopán za tím neinterpretovatelný objekt mohylovitého charakteru o prEměru asi 8 m a výšce
0,5 m, tvořený vrs tvami šedohnědé sypké hlfny, žlutého pfsku a černé mastné hlfny promíšené
mazanici a značným rmožstvfm keramiky, tv ořené z většf části s tř epy zásobn ic . Téměř všechny
majf reparační otvory. Funkce objektu snad pomůže objasnit chemi cká anal ýza vnitřních nánosů
na stě ná c h některých zásobni c .
ULOŽ: JČM České Buděj ov i ce, sine
Zavřel

[918]

dálkový výkop
AKCE: povrc hový sběr
Smejtek L. (M Příbram)
DAT. : 1988
Asi 250 m Z od obce.
ZM1 0 22-21 ·06
PIAN: 2
SOUŘ: 275:1 95
(A) pravěk
AKT . : neur čená
KOHP: neur čen
(B) vrcholný středov ěk
AKT.: neurčená
KOHP: neurče n
Př i sběr u na trase dálkového vodovodu Příbram - Dotni Ne r es tce získán
keramiky be z bl i žšího určeni.
ULOŽ : M Příbram, 18/88

POON :
AUT. :
LOK.:
MAPA:
• 1:
* 2:
POZ N:
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nepočet n ý

soubor

[854]

KOPISTY, okr .Most

du l
AKCE : povrchový sběr
Meduna P. (ARŮ Mos t)
DAT.: 1987
S od obce Konobrže .
ZM10 02-32 -21 PIAN:
SOJŘ: 020 :000
(A) neolit neurč.
AKT. : sídlištní
KOMP: sí dli ště (nespecif.)
CB) d . halštat ská (HaC - HaD)
AKT .: s!dl ištni
KQli1P : s ídli ště (nespecif.)
Z ji štěno při pruzkllll.J předpoli dolu Most. Sběr prováděn na nerovnoměrně skryté ploše,
přib ližn ě o rozměrech 150 x 50 m. Nálezy se koncen trova ly v J Z části plochy - keramika, kámen.
ULOŽ: ARŮ Mos t, sine

POON:
AUT. :
LOK.:
MAPA :
• 1:
* 2:
POZ N:
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KOPISTY, okr .Mos t

[924]

POON:
AUT . :
LOK.:
MAPA:
* 1:
* 2:
* 3:
* 4:

důl
AKCE: orie n tač ni zjištěni v řezu
Meduna P. , Klápště J. (ARŮ Mos t, ARŮ Praha)
DAT .: 1988
Jádro vsi.
ZM10 02-33- 05
PIAN: 1
SOUŘ: 401 :295
CA ) d .řfmská
AKT . : s ídli š tní
KOMP: sídli š tě (nespec if.)
(B) vrcholný s tředověk 1
AKT.: sfdl i štnf
KOHP: tvrz
(C) vrcholný stř edověk 2 AKT . : sídlištní-výrobní
KOMP: tvrz
CD) novověk
AKT .: s idlištni
KOHP : tvrz

64

* 5: CE) datace

neurčena
AKT .: neurčená KOMP: neurčen
POZN: V pruběhu roku postupně dokunentována stěna prvnfho skrývkového Fezu, procházejfcfho jádrem
bývalé obce Kopisty . Dokunentována geomorfologická situace a archeologické objekty, z nichf
vesměs zfskány datovacf vzorky - keramika, železo, kámen, s truska, kost.
ULOŽ: ARÚ Most, sine
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KOPISTY, okr . Most

[952]

inženýrské sftě AKCE : orientační z jištěn! v řezu
Dobeš M. CARÚ Most)
DAT .: 1988
U železničního přejezdu .
ZM10 02-33-05
PIAN: 2 SOUŘ: 320:296
CA) k.lineárnf ker.
AKT. : sfdlištnf
KOMP: sfdliš tě (nespecif.)
* 2: (B) k.vypfchané ker . AKT . : sfdlištnf KOMP: sídliště Cnespecif.)
POZN: Ve výkopu pro inženýrské sftě byla ovzorkována jedna jáma kultury lineárnf a jedna jáma
kultury vypíchané (keramika, kosti, štípaná industrie) .
ULOŽ: ARÚ Most, sine
POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:
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KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY, okr.Kolin

coon

jiný podnět
AKCE: orientačnf zjištěn! korrbinované
Durdfk T. (ARÚ Praha)
DAT.: 1988
Starý zámek, v část předzámčf.
ZM10 13 -31-09
PIAN: 1 SOUŘ: 036:194
(A) přechod VS 2 - novověk
AKT . : sfdlištnf
KOMP: hrad
Pracovnfky n . p. Obnova památek byla vytěžena část klenebnfho zásypu valené klenby pFfzemf
bývalého barbakánu v blízkosti dnešní vstupnf brány . Z klenebníh o zásypu byl zí skán a převzat
menší soubor kvalitních kachlu, datovatelných od pozdní gotiky do rané renesance. V chodbě při
hlavnfm příkopu byla vyhloubena šachtice IG pr uzkun..t, v nff bylo možno konstatovat úrovně,
odpovfdajfcf době života pozdně gotického barbakánu a kuc hyně. Na vně jšf fasádě této čás ti
předzámčf byla odkryta řada klf čovýc h střflen; na nádvorní fasádě pak zbytky jednoho pŮvodnfho
vstupu. Dokunentovány byly též 2 šach tice IG pruzkuru při západní čás ti předzámčí. V okrufnfm
příkopu jádra na dno nasedaly již novověké vrstvy; šachtice při vnějšfm li cí západn l části
předzámčf nedosá hla úrovně rostlého terénu a v celé vyhloubené hloubce se pohybovala v
mladších než renesančnfch navážkách . Záchranná akc e pokra čo vala v roce 1989.
ULOŽ: ARÚ Praha, sine
POON:
AUT . :
LOK .:
MAPA:
* 1:
POZN:
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KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY, okr.Kolin

[053]

jiný podnět
AKCE: orientačnf zjištěn! korrbinované
Durdík T. (ARŮ Praha)
DAT.: 1989
Starý zámek, v část předzámčí.
ZM10 13-3 1-09
PIAN: 1
SOUŘ: 036: 194
CA) přechod VS 2 · novověk
AKT .: sídlištní
KOMP: hrad
V pros toru bývalé černé ku c hyně byly vyhloubeny 2 š achti ce při patě děl ic ího pasu, ur č ené k
podezdění celé kons trukce . V obou byla dokunentována s tratigrafie, za chycující s ituace od doby
stavby objektu koncem 15.stol . až po novově ké úpravy s několika podlahovými u rovněmi. Souč a sn ě
byla odstraněna zazd ívka původního okénka kuchyně, při čemž se uk áza lo, f e je~o ostění není
profilováno. Objekt je pod r obně s ledován pro svuj klfčový význam (jeden ze dvou zámeckých
českýc h hradní ch barbakánu, di spo zičně nejkomplikovanější česká středověká hradnf kuc hyně);
současné nešfastné utilitární úpravy nesporně před s tavuj! jeho výrazné znehodnocen! a
přinášej! s sebou markantní pokles vypovfdacf schopnosti .
ULOŽ: ARŮ Praha, sine
POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA :
* 1:
POZ N:
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KOSTELEC NAD ORLICÍ, okr . Rychnov

n/ Kněžnou

[358]

POON: cihelna
AKCE : plošný odkryv
AUT , : Militký J. (student)
DAT.: 1988
LOK.: S okraj města, S okraj hliniště cihelny, u terénn f hrany nad údo lím Š t ědrého potoka, ppč.
12n.
MAPA: ZM10 14 · 13 · 14
PIAN: 2
SCXJŘ : 204:132
• 1: CA) jordanovská k.
AKT .: sfdlištnf
KOHP: sfdlištč (nes pec if.)
·* 2: (B) d . laténská· ltD
AKT.: sfdlištnf
KOMP: s íd l iště (nespeci f .)
POZ N: V květnu se podařil o prozkounat část obj . 1 ( jordanovs ká ku l tur a?), v jeho okolf by lo z jiš t ěn o

65

několik

dalšlch objekt5, které však kvůli totálně ztvrdlé zemině nemohly být prozkol.lllány. V
a řfjnu proběhl záchranný výzkun v prostoru SZ od objektu 1, na ploše asi 50x75 m bylo
registrováno 69 objekt5, většina z nich byly k5lové jamky, většfch objekt5 bylo zachyceno jen
několik; téměř všechny objekty bylo možno datovat do pozdnf doby laténské; kultuře jordanovské
patřily obj.3 a 50, vět šina objektů na nalezišti byla alespoň ovzorkována a většina objektu
byla téměř bez nález5 , většf kolekce nálezů pocházej! z obj.3 (keramika, mazanice a zlomek
sekeromlat u) a z obj.70 (keramika, mazan ice).
ULOŽ: M Rychnov nad Kněžnou, sine
záři
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KOSTELEC NAD ORLICÍ, okr.Rychnov

n/Kněžnou

[143]

POON:
AUT .:
LOK.:
MAPA:
• 1:
POZN:

cihelna
AKCE : nesystematický plošný odkryv
Kalferst J., Militký J ., Prostřednfk J. (KMVČ Hradec Králové)
DAT.: 1988
Na S okraji města, na JZ okraji hliniště cihelny, traf
"U svatého Jana".
ZM10 14 - 13-14
PIAN : 2
SOUŘ: 187:102
(A) d.laténská (LtA · LtD )
AKT .: sfdlištnf
KOHP : sídliště (nespecif.)
Na ploše asi 40x20 m byla buldozerem odstraněna ornice, ve sprašovém podloži bylo zahloubeno
19 menších objektu; většina z nich byla alespoň ovzorkována; obj. 2, 3 a 20 lze klasifikovat
jako sila (obj. 2 a 3 obsahovaly zuhelnatělé plody, pravděpodobně hrách), nálezově byly
všechny objekty velice chudé, obsahovaly mazanici, nečetné, vesměs atypick~ střepy a zlomky
otevřeného bronzového kroužku. Sběr na poli, které přiléhalo ke zkounané ploše na jižnf straně
byl zcela negativní .
ULOŽ: KM VČ Hradec Králové, sine
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KOSTELEC NAD ORLICÍ, okr.Rychnov n/Kněžnou

POON: s tavba
AKCE : krátký vertikálnf řez
AUT.: Militký J. (student)
DAT.: 1989
LOK .: SZ část Palackého nám., parcely u č.p. 28-30,

[425]

ppč.2702,

na

hraně

nad údolfm potoka, ul. "Na

příkopech".

ZM10 14 · 13 · 14
PIAN:
SOUŘ: 121:066
(A) lužická k.
AKT .: sfdli št nf
KOMP: síd liště (nespecif.)
(B) vrcholný středověk 2 AKT .: sídlištní
KOHP: město
(C) novověk
AKT .: sfdlištnf
KOMP: mě s to
V souvislosti s výstavbou nákupního střediska a bytovýc h jednotek byl celý uvedený prostor
odbagrován; záchranný výzkun se omezil na si tuace zjištěné ve stěnách výkopu; podařilo se
prozkounat čás t jámy lužické kultury se zlomkem drtidla, mazanici a četným kerami ckým
materiálem; stře dověké obdobf je zastoupeno několika stratigrafickými situacemi, částečně
prozkounanou rozsáhlou jfmkou s čet nou keramikou, přeslenem, železnými přeÓ'llěty a kostmi
(obj.Z), především polozemnicf (obj.4), ve které z5stala zachována spálená dřevěná konstrukce
(snad podlaha a zřfcené obložení stěny); novověké obdob! reprezentuje objekt 3 a výrazná
smetištní vrstva s bohatým materiálem nad obj .4, odtud pocházf také keramická zeleně glazovaná
stylizovaná figurka, pravděpodobně ptáčka.
ULOŽ: M Rychnov nad Kně žnou, sine
MAPA:
• 1:
• 2:
• 3:
POZ N:
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KOSTELEC NAD ORLICÍ, okr.Rychnov

n/Kněžnou

[449]

POON:
AUT.:
LOK. :
MAPA :
* 1:
* 2:
POZN:

odborný záměr
AKCE : povrchový sběr
Militký J. (student)
DAT.: 1989
J část ppč. 1527,1536,1538 · 1550, v část ppč. 1526.
ZM10 14 - 13 - 19
PIAN: 2
SOUŘ: 297:349 310 :348 309:332 298:337
(A) lužická k.
AKT .: s ídl ištnf
KOHP: sídliště (nespecif.)
CB) s lez s koplatěnická k.(HaB)
AKT.: sí dlištní
KOHP: sídliště (nespeci f .)
Na poli u terénní hrany s everně od údolí Divoké Orlice, západně od cesty rozdělujf cf k.ú.
Kostelec n. O. a Doudleby n . O., jižně od s ilnice Kost elec n.O . · Doudleby n.O. nalezeno při
pruzkurru 21 pravěkých zlomků keramiky (3 střepy typické) .
ULOŽ: M Rychnov nad Kněžnou, sine
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KOSTELEC NAD ORLICÍ, okr.Rychnov

n/Kněžnou

[456]

POON: odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
AUT . : Militk ý J. ( s tudent)
DAT.: 1989
LOK . : Na po li na S okraj i měs ta, na svahu sbí hají cf m k severu, Jod Štědrého potoka, Jod trati "Na
nebesích".

66

MAPA : ZM10

14 - 13-14

PIAN: 2

SCXJŘ:

085:131

* 1: (A) neolit-eneolit AKT.: neurčená KOMP: neurčen
* 2: (B) vrcholný středověk 2 AKT . : neurčená KOMP : neurčen
*

3: (C) novověk
AKT.: neurčená
POZN : Nalezen pazourkový čepelovitý
ULOŽ : M Rychnov nad Kněfnou, sine

KOMP:
úštěp,

neurčen

20

středověkých

až

novověkých střept,.
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KOSTELEC NAD VLTAVCXJ, okr.Plsek

POON :
AUT.:
LOK .:
MAPA :
* 1:
POZN :

orba,rytl
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KOSTELECKÁ LHOTA, o. Kostelec nad Orlici, okr . Rychnov n/Knčžnou

[504)

AKCE: jednotlivá sondáž
P. (ARŮ Plzer"i)
DAT.: 1988
Traf' "Pod kostelem", ppč. 205.
ZM10 22 -23 -09
PIAN: 1 SCXJŘ: 354:173
(A) d . laténská (LtA-LtD)
AKT .: sldlištnl
KOMP: sfdliště (nespec if .)
Prozkounána chata porušená částečně orbou. Zahloubený objekt 5,6 x 2,5 m s upraveným výchoz em
skály v JZ rohu. Získán početný soubor keramiky, zvfřecf kos ti a 2 zlomky železných předmě t fi.
Objekt součástí rozlehlého sfdliště.
ULOŽ: ARŮ Plzeň, 1-10/88
Břicháček

[5 13]

POON : odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
AUT. : Militký J. (student)
DAT.: 1988
LOK.: Na pol i sbíhajícím k severu, Jod Lhotského potoka, při J okraji zastavěné plochy v Z č á sti
obce.
MAPA : ZM10 14 · 13 · 19 PIAN : 2
SCXJŘ: 085 : 250
* 1: (A) vrcholný středověk AKT.: sídlištní KOMP: sldliště (nespecif.)
POZN: Nalezeno 73 zlomkfi keramiky (14 okrajfi), některé střepy je možno datovat minimá lně do 14 .sto l .
Pokud jsou v tomto prostoru narušovány skutečně středověké objekty, s ouvi s ! p r avděpodo bně s
počátky dnešní vesnice.
ULOŽ: KMVČ Hradec Králové, sine
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KOUPĚ, o.Volenice, okr.Přfbram

[520]

POON :
AUT. :
LOK. :
MAPA:
* 1:
POZN:

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Frohlich J. CM Strakonice)
DAT.: 1988
Pole .450 m JV od Telčovského rybníka, mezi fel.tratí a potokem; ZSV Tel č ovi c e.
ZM10 22-14·04
PIAN: 2
SCXJŘ: 311:200
(A) vrcholný středověk
AKT.: sídlištnf
KOMP: sídli š tě rovinné
Nalezeny zlomky nádob z 13 .·15 . stol. (60 ks· výběr). Telčovice připomfnány v roce 1349 a
1506.
LIT.: Roubík F. 1959, 60 (Soupis a mapa)
ULOŽ: M Blatná, 80/88
[804]
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KOVÁRY, o.Zákolany, okr.Kladno

POON :
AUT .:
LOK.:
MAPA:
* 1:
* 2:
POZN :

odborný záměr
AKCE: systematický plošný odkryv
Bartošková A. (ARŮ Praha)
DAT.: 1989
Budeč · předhradí, poloha Na kašně .
ZM10 12·23·04
PIAN: 1 SCXJŘ: 397:120
(A) raný středověk 3
AKT .: sídlištní
KOMP: sídl.výšinné opevněné
(B) raný středověk 4
AKT. : sídlištní
KOMP: sfdl.výšinné opevněné
V roce 1989 bylo zahájeno po třech letech pokračování plošného odkryvu (218 m2) v SZ části
polohy Na ka šně, v těsné blfzkosti vnějšího valu. Plošný odkryv byl započ at v r oce 1985. Ve
výzkunu se pokračovalo v roce 1986, kdy nusel být náhle přerušen. Výzkuoové prár.e byl y
obnoveny a ukonč eny v roce 1989. V prostoru zkounané plochy byly zjištěny dva sídl i š tní
horizonty, a to mladohradištní horizont destruovaných kamenných podezdfvek , který lze
předběžně datovat do 2.pol. 10.stol . a s t ředohradištní horizont písčitých a jílovýc h podl ah,
předběžně datovaný do 1.pol. LO.stol. Mladohradi štní síd l ištní horizont představuji dvě
pravoúhlé substrukce z lomového kamene, ostře ohraničené lícovanými, většinou víceúrovňovým i
vrstvami kamenfi. Obě substrukce jsou od sebe odděleny esovitě probfhajícím flábkem, vzniklým
opozicí dvou sous edních stran uvedených substrukcí . V rámci těchto subs t rukc í se podařil o
identifikovat několik pravidelných shlukfi lomového kamene rovnaného do p ř ibližných pravoúhl ých
čtyřúhelníkfi o straně cca 4 m. Pracovně lze konstatovat, ie tyto útvary jsou pozfis tatky asi

67

srubové obytné arch itek tury s kamennými podezdfvkami. V jednom přfpadě nelze vyloučit výrobn f
funkci nadzermlho objektu, nebof na poměrně dobře zachovalé kamenné podlaze by l o zjištěno
ohniš tě lemované věncem přepálených kamennu prolofených f e lezitou s trus kou, kt erá by la četně
nacházena i v bezpros třednfm okolf kamenné podlahy. Hladohradi štn f1ru sfdl ištnl1ru hor izontu
předcházela fáze sta r š lho sf dliště, jehof pozůstatky ve formě pfsčitých nebo jflových podlah a
ohn i šf byly odkryty po pos tupném odstra n ěn i des truovaných i skládanýc h kamennýc h úrovni.
Spodnl úroveň kamenu spočivala na vrs t vě, kt erá se svou s tr uktur ou i obsahem markantně
odlišovala od předcháze jíc! vrstvy, souvise jfcl s kamennou subst ruk cf . V úrovni kamenné
subs trukce se vyskytoval tmavý hurus, obsahujlcl mladohrad iš tnl keram i ku s kalich ovitými
okraji. Pod touto vrstvou násl edovala vrstva svě tlej šl a sypčf hl fny, ve které výskyt
typických "kal icháč u " nebyl zaznamenán . Tato vrstva překrývala pf sči té nebo ji l ové úpra vy
podlah a do sedal a na vyrovnávací sufovou naváf ku z r oz padlého pf s kovc e . Sufová navážka tvoří
k onečnou dosaženou úroveň, plnicí dle předchozfch výsledku výzku1ru funkci vyrovnávky
vylámaného pískovcového pod loži, ke které došlo v relativně současné době s výstavbou 1. fáze
vnějšího opevněni , tj . někdy na pře lOIW 9.-10. stol. Lomovou č innost vyvolala zřejmě potřeba
výstavby kamenné zdi vnějšího opevněni. Zasypánfm skalnf ch nerovnosti a t í m vyrovnánlm te rénu
vzn ikl y podmínky k založení sídliště , jehož s t aršf etapa vznikla pravděpodobně v tě s né
na slednos ti po vybudování starš í fáze opevněni, doprová zené dvoufázovým valovým opevněním.
Kontinuita trvání dvoufázového v nějšf h o opevněni je v příčinné souv i slos ti se vznikem a
exis t encí středohradištního a ml adohradi št ního sí d liš tě v prostoru Na ka š ně .
ULOŽ: AR Ú Praha, dep . Kováry, si ne
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KOZOLUPY,

(249]

okr . Plzeň-sever

POON :
AUT.:
LOK.:
MAPA :
* 1:
* 2:
* 3:
POZ N:

odborný zám ěr
AKCE : povrchový sběr
M. Metl ička (ZČM Plzeň)
DAT .: 1988
Z od obce Kozolupy na rozhraní k . ú. Kozolupy a Vochov.
ZM10 11-44-20
PIAN: 2
SOJŘ: 122:329
(A) d . bronz ová n eurč.
AKT .: sídli š tní
KOHP: sí dlišt ě rov inné
(B) d . lat énská·LtB AKT.: sídli štní
KOMP : s ídl iště rovinné
(C) d .ř ims k á
AKT .: síd li š tní
KOMP: sídl i ště rovinné
P ř i povrchovém prŮzku1ru v povodí řeky Mže jsem provedl sběr na zoraném poli m írně se
svažujícím k severu k řece. Lokalita je od současného koryta Mže vzdálena nece l ých 100 m a
l ežf na roz hraní údolnl nivy a prvnf řlční t era sy. Sběrem zjištěný r ozsah polykulturního
os id l eni je zhruba 300x100 m. Získaný materiál obsahuje vět ší rmožs tvi zlomkové keramiky.ULOŽ : ZČ M P lz eň, RP 88/25
(314]
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KOŽLÍ U OR LÍKA, okr. Písek

POO N:
AUT .:
LOK.:
MAPA :
* 1:
POZ N:
ULOŽ:

odborný záměr
AK CE: povrchový sběr
M. Lut ovský (NM Praha)
DAT.: 1988
Po l e na mír ném svahu, 100n JV od J okraje rybníka Bohce.
ZM1 0 22 - 23-03
PIAN: 2 SOJŘ: 11 5:23 1
(A) raný s t ředověk 3
AKT.: sídli š tní
KOHP: sídliš tě rovinné
Sběrem zfskány z l omky keramiky (cca 20) koncentrované na ploše cca 20x20
NM Praha, s ine
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KOŽLÍ U OR LÍKA , okr.Písek

ffi.

[321 l

odborný záměr
AKCE : jednotlivá sondáž
M.Lutovs ký (NM Praha)
DAT .: 1988
J ok raj Velkého pukňovského les a, 200 m SV od rynika Bohce .
ZM1 0 22-23·03
PIAN : 2 SOJŘ: 125: 266 129: 264 128: 265 124: 267
(A) d.laténská (LtA · LtD)
AKT .: int r uze KOMP: neur čen
• 2: CB) ranY s tředověk AKT .: pohřebn1
KOMP: samos t atný areál
POZ N: Pok račováni systemati ckého výzkuru skupi ny mohyl Kožlí I . Prozkol.ffláno da l ších 5 mohyl. Mohyl a
1: žárová, s pravoúhlou dřevěnou konstrukcí, v nás ypu zlomky keram iky , přeslen, několik
spá lených l idských kůstek . Mohyl a 5: žá r ová, s pravoúhlou kamennou i d řevěnou konst rukci, v
násypu zlomky keramiky, spálené l idské i zvířecí kůs tky. Mohyla 6 (zkol.fflána jen částečně): bez
za chycených lids kých pozůstatku a výrazně jš í konstrukce, v násypu zlomky keramiky , olivovitý
korálek. Mohyla 4: Vzhl edem k t01W, že t ento útvar ses t ává ze 4 náspu„ byly částečně
prozkol.fflány pouze dva z ni ch . Mohyla 4/1 : žá rová, s pravoúhlou dřevěnou konstrukci, v násypu
zlomky ke ramiky, s pá l ené l ids ké kůstky, doda tečně zapuštěný dětský kos trový poh řeb. Mohyl a
4/2: žárová , s výrazným zastoupením kamenu v konstrukci, v násypu l ids ké spá l e né kůs tky,
z l omky keramiky. Prozkounané mohyly jsou datovány rámcově do konce 8 . a do pruběhu 9 . stol. Ve

POO N:
AUT.:
LOK .:
MAPA:
* 1:

68

všech násypech (nejvfce v mohyle 4/2) nalezeny i zlomky laténské keramiky ( Lt D). Sonda při JZ
okraji pohřebiště odkryla část kamenné dlafby, dalšf sondáže v mezimohylovém prostoru přinesly
negativnf zjištěnf .
ULOŽ: NM Praha, sine
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KOŽLÍ U ORLÍKA, okr . Pfsek

[408)

odborný záměr
AKCE: jednotlivá sondáf
M. Lutovský (NM Praha)
DAT .: 1989
Velký puňkovský les, 270 m SSV od rybnfku Bohce.
ZM 10 22-23·03
PIAN: 2
SOUŘ: 126:274
(A) pravěk
AKT.: intruze
Ka-4P : neurčen
CB) hradištní obd.
AKT.: pohřební
KOMP: samostatný areál
Částečně prozkoumána jedna ze dvou mohyl tvořících skupinu Koflí li. Nebyly zachyceny lidské
pozůstatky, pouze části zuhelnatělých dřev (konstrukce?) a několik větš ích kamenů. Násyp
obsahoval několik drobných, blífe neurčitelných pravěkých(?) stře~ a jeden zlomek patrně
hradištního stáří.
ULOŽ: NM Pra ha, sine

PODN:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:
* 2:
POZN:
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KRAJNÍČKO,

okr . Strakonice

(502)

PODN: jiný podnět
AKCE: náhodný povrchový nález
AUT.:?
DAT.: 1989
LOK .: Hrad Helfenburk. Pod velkou věff.
MAPA: ZM10 22 -43-06
PIAN: 2 SOUŘ: 086:152
* 1: (A) vrcholný středověk 2 AKT.: sídlištní Ka-4P : hrad
POZN: Při _úpravách hradu v rámci hnutf Brontosaurus nalezen německý groš Dietricha v. lsenburg
C1459- 1463) •
ULOŽ: M Strakonice, i.č. 15556
ZAPS : J . Frčhlich
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KRAJNÍČKO,

okr.Strakonice

(51 OJ

PODN: jiný podnět
AKCE: náhodný povrchový nález
AUT. :?
DAT . : 1989
LOK.: Hrad Helfenburk. V příkopu u brány.
MAPA: ZM10 22- 43 -06
PIAN: 2
SOUŘ: 089:158
* 1: (A) vrcholný středověk 2 AKT.: sídlištní
Ka-4P: hrad
POZN: Při úpr avách hradu v rámci hnuti Brontosaurus nalezena kamenná koule o
ULOŽ: Lapidáriun hradu, si ne
ZAPS: J.Fr čhl ich
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KRČ, okr.Písek

průměru

16,5 cm.

(520)

PODN:
AUT. :
LOK .:
MAPA :
* 1:
POZN :

odborný záměr
AKCE : povrchový sběr
J.Michálek (M Strakonice)
DAT .: 1988
Mírný svah ZSZ nad nivou, cca 500 mV od pravého břehu řeky Blanice. Ppč. 799/1 .
ZM10 22-41-24
PIAN: 2 SOUŘ: 320:218
(A) pozdní d.halštatská
AKT. : sídlištnf
KOMP: sí dli š tě (nespecif.)
Plocha cca 100 x 80 m. Nalezeno 22 zlomku nádob (okraje, stěny). Označena jako lokalita Nová
Ves u Protivína VIII.
ULOŽ : M Strakonice, i.č . A 2100
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KRČ, okr.Písek

[5 29]

PODN: odborný

záměr
AKCE: povrchový sběr
J.Michálek CM Strakonice)
DAT .: 1988
Mírný ZJZ svah nad nivou, cca 350 m v od pravého břehu řeky Blanice. ppč. 799/1.
ZM10 22- 41 -24
PIAN: 2
SOUŘ: 308: 242 316:234 314 :230
(A) vrcholný s tředověk 1 AKT.: sfdlištnf
Ka-4P: sídliště (nespeci f. )
50 zlomků nádob (okraje, dna, stěny hrncu ), materiál tuhový . Označ eno jako lokalita Nová Ves u
Protivína VI I .
ULOŽ: M Strakonice, l.č. A 2101

AUT.:
LOK .:
MAPA :
* 1:
POZN:

69
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KRČ,

POON:
AUT. :
LOK.:
MAPA:
* 1:
POZN:
ULOŽ:

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
J.Michálek CH Strakonice)
DAT .: 1989
Mfrný Z·JZ svah, 520 m od pravého břehu řeky Blanice, ppč . 447 Cst.ppč . 850/1).
ZM10 22 · 41-24
PIAN: 2
SOJŘ: 325:226
CA) paleolit -mezolit
AKT.: sfdlištnf
KOMP: s fdli ště Cnespecif.)
Štfpaná industrie a št ípané křiš(ály. Označeno jako lokalita Nová Ves u Protivfna VI.
M Sťrakon1ce , sine
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KRCH LE BY, okr.Domažlice

[536)

okr.Pfsek

[541)

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:
POZ N:

odborný záměr
AKCE: jednot li vá sondáž
J . Bašta, O.Baštová (ZČM Plzeň)
DAT.: 1988
Návršf Holubi hl ava, ostrožna nad dvěma potoky asi 1km SV od obce.
ZM10 21-22-22
PIAN: 2
SOJŘ: 388 : 282
CA) pozdní d.halštatská AKT .: sfdlištnf
KOMP: sídl.výši nné opevněné
Na návrší Holub! hla va u Krchleb se nalézá hradiště o rozloze asi 3 ha, které je opevněno
mohutným příkopem a dvěma valy, z ni chž vnitřní je mohutnější. O lokalitě se zmiňuje staršf
literatura, později nebylo ověřeno. O datován! hradiště jsme se pokoušeli od roku 1985 .
Datujíc! materiál přinesla až v roce 1988 naše sonda O,S x 0,5 m položená na špici ostrožny,
na nfž se fortifikace nal ézá. Pod 8 cm lesnfho hunusu se nacházela asi 40 cm si lná hlinitá
prachovitá vrstva s velkými kameny obsahujfcf úlomky mazanice a pravěkou keramiku. Část zlomkB
zdobena kruhovými kolky, ras try, rýhami a radýlkem.
ULOŽ: ZČM Plzeň, RP 88/27
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KŘÍŠE,

POO N:
AUT.:
LOK.:
MAPA :
* 1:
POZ N:

odborný
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KRUPÁ, okr . Kutná Hora

[555)

okr.Rokycany

AKCE : jednotlivá sondáž
DAT.: 1989
Ostrožna nad Berounkou v poloze" Dírka" .
ZM10 12-33-09
PIAN: 2
SOJŘ: 020:302
CA) střednf eneolit
AKT . : sfdli št ní
KOMP: sfdli š tě výšinné
Výši nné sfd l iště na ostrožně nad soutokem Berounky a jejfm pravobřežnfm přítokem. Zdejší sídlo
zvedajfcf se 25 m nad hladinu řeky mohlo zaujímat maximálně plochu 30x8 mna hřbetu ostrožny.
Sonda o rozměrech 60x60 cm zac hytila hned pod huwsem co-S cm) kulturnf vrstvu o síle 25
cm. Podl ož! tvoř! rostlá skála. Kulturní vrstva obsahovala mazanici (1,5 kg) a 5 zlomkB
keramiky charakterem a zpť,sobem zpracován! odpovídajicí chamské keramice. Stopy fort ifikace
nebyly z jištěny.
ULOŽ: ZČ M Plzeň, RP 89/29
záměr

M . Metlička CZČM Plzeň)

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
• 1:
POZN:

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Charvát P. CARŮ Praha)
DAT.: 1989
V poli přibližně 300m VSV obce Bykáň.
ZM10 13 -32-24
PIAN: 2
SOJŘ: 413:256
CA> vrcholný středověk
AKT .: sfdlištnf
KOMP: sid li ště výšinné
Sběr na zoraném poli. Ce lkem 7 střept, ze 13.-15.stol., včetně jednoho zlomku okraje typu
okruži, jednoho zlomku ok raje ovaleného a podtrženého a jednoho zlomku dna.
ULOŽ: ARŮ Praha, si ne
[001]
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KŘEPENICE, okr.Přfbram

POON:
AUT.:
LOK .:
MAPA:
* 1:
POZ N:
ULOŽ:

odborný zamer
AKCE : povrchový sběr
Smejtek L. CH Příbram)
DAT.: 1988
Asi 1,5 km JZZ od obce.
ZM10 22-21 - 05
PIAN: 2 SOJŘ : 476 :237
CA) knovízská k.
AKT .: sidlištnf
KOHP : sídliště Cnespecif.)
Získán soubor keramiky, včet ně okrajových a zdobených zlomkB; kosti.
M Příbram, sine

70
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KŘESETICE, okr.Kutná Hora

[100]

POON: odborný záměr
AKCE : povrchový sběr
AUT.: Charvát P. (ARŮ Praha)
DAT.: 1989
LOK .: V poli cca 1500 m S obce, v rohu tvořeném silnicf Kresetice · Perštejnec a bezejmenným
potokem.
HAPA : ZM10 13·32·20 PIAN : 2 SOJŘ: 058: 103 059 :100 049:100 049:103
* 1: CA) pravěk AKT .: neurčená KOMP: neurčen
* 2: CB) přechod RS 4 · VS 1 AKT.: sfdlištnf KOMP: sldliště (nespecif.)
POZN: Sběr na zoraném poli. 1 zlomek neurčeného pravěkéh o obdob!, 12 zlomku z doby mladohrad ištnf 13 . stol., včetně 2 zlomk~ pozdnfch derivátu kalichovitých okraju, 1 zlomek okraje s páskovým
uchem a 1 zlomek s větlé keramiky se flábkovou šroubovici.
ULOŽ: ARŮ Praha, sine
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KŘESETICE, okr . Kutná Hora

[049]

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Charvát P. CARŮ Praha)
DAT.: 1989
V poli cca 500· 1000 m S obce v pásu cca 500 m širokém při silnici Křesetice· P ol ičany.
ZM10 13· 32·20
PIAN: 2 SCXJŘ: 020:059 047:059 047 : 034 020:034
CA) pravěk
AKT .: neurčená
KOMP: neurčen
(B) vrcholný stredověk
AKT . : sfdlištnf
KOMP: sfdliště (nespecif.)
(C) novověk 1 AKT. : sfdlištnf
KOMP : sfdliště (nespecif . )
Sběr na zoraném poli. 2 střepy z neurčeného snad mladšfho pravěku, 15 střept'.\ 13 . · 14. stol.
(včetně 1 zlomku okraje typu "falešného okruff", 4 zlomky světlé keramiky, z nichf 2 pocházej {
rovněf z "falešných okruff", a 1 zlomek patky kameninového dfbánku) a dá le 4 zlomky keramiky
15. · 16 .sto l. Zlomek mince zde nalezené laskavě určila dr. Z. Nemeškalová jako prafský groš
Václava IV.
ULOŽ: ARŮ Praha, sine
POON:
AUT.:
LOK. :
MAPA:
• 1:
* 2:
• 3:
POZN:
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KŘESETICE,

okr.Kut ná Hora

[118]

POON :
AUT.:
LOK.:
MAPA:
• 1:
POZN:

odborný záměr
AKCE : povrchový sběr
Charvát P. (ARÚ Praha) DAT.: 1989
V poli mezi J okrajem obce Bykánec a si lnici Bykánec · Krupá, záp. si lnice .
ZM10 13·32·24 PIAN: 2 SOJŘ: 415:297
CA) vrchol ný středověk AKT . : sldlištnf
KOMP: sldliště (nespecif .)
Sběr na zoraném poli. Tři střepy, z toho
zlomek okruff či vzhuru vytafeného okraje ze
13. · 14.stol .
ULOŽ: ARŮ Praha, sine
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KŘESETICE ,

okr.Kutná Hora

[112]

POON: odborný záměr AKCE : povrchový sběr
AUT.: Charvát P. CARŮ Praha) DAT. : 1989
LOK.: V poli při Z okraji obce Bykánec, nad silnici Bykánec • Malešov i po svahu pod nf po obou
st ranách potoka.
HAPA: ZM10 13· 32·24
PIAN: 2 SOJŘ: 417:332 42 1:323 421:316 418:315 418:323
* 1: CA) vrcholný středověk AKT.: sldli štnl KOMP: sldliště (nespecif.)
* 2: CB) novověk 1 AKT.: sldlištnf KOMP: sfdliště (nespecif.)
POZN: Sběr na zoraném poli a v zahradách. Celkem 11 střept'.\, z toho 9 ze 13. · 14. stol. (1 zlomek
ma lého vzh~ru vytafeného okraje, 1 zlomek okruff) a 2 z 15 .· 16.stol.
ULOŽ: ARÚ Praha, sine
242

KŘESETICE,

POON:
AUT.:
LOK .:
MAPA:
* 1:
POZN:

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Charvát P. (ARÚ Praha) DAT . : 1989
V poli při S okraji obce, bezprostředně Z věf e kostela, přes cestu.
ZM10 13· 32 · 25
PIAN: 2 SOJŘ: 020 :348
CA) přechod RS 4 · VS 1 AKT. : sfdlištnl
KOMP : sfdliště rovinné
Sběr na zoraném poli. Dva střepy, z toho 1 zlomek kufelovitě seřlznutého okraje s
tuhy. Doba mladohrad ištnf af 13.stol.

[015]

okr.Kutná Hora

71

přfměsf

ULOŽ: ARŮ Praha, sine
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KŘINEC,

okr . Nynt)urk

[112]

odborný záměr
AKCE: vizuálnf povrchový prflzkllll
Durdfk T. CARŮ Praha)
DAT.: 1988
Zbytky hradu Kuncberka na nevysokém návršf S od Křince .
ZM10 13 - 12 - 18
PIAN: 1 SOUŘ: 147:244
(A) vrcholný středověk 2
AKT .: sfdlištnf
KOMP : hrad
(B) novověk 1 AKT. : sfdlištnf
KOMP: zámek
Prvá etapa povrchového prflzkllllu hradu Kuncberka. Hrad vznikl v pokročilejšf 2.pol . 15 . stol. na
nevysoké, avšak v okolnf rovině dominantnf výšině severně od Křince . Jeho polygonálnf obvod
obfhá nezvykle mohutný okružnf přfkop (hloubka přes 10 m, šfřka 30-45 m. Před nfm je vyhozen
rovněž nebývale mohutný val, jehož koruna je misty širší než 10 m. Nároží vnitřní plochy (o
rozměrech cca 120x80 m) jsou nevýrazně ba š tovitě upravena . Vnitřní plocha v d~sledku parkových
úprav nevykazuje kromě propadlých sklepfl žádné reliéfnf relikty . Zmfněné sklepy ze značné
části pří s luš í morsinském.J polygonálnímu zámku a myslivně, vzniklým v areálu zpustlého hradu
po třicetileté válce . N ěkteré opukové suterénní prostory mimo pfldorys zámku a hájovny lze
považovat za starší. Sběrem bylo zfskáno několik vrcholně středověkých a novověkých střepfl .
Extrémnf poloha vnějšího opevněni hradeb př edstavuje jeden z nejvýraznějšfch projevfl pasivnfho
směru reakce na r ozvoj dělostřelectva v 15.stol.
LIT .: Durd í k T., Boli na P. v.t. (Středověké hrady .• • )
ULOŽ : M Poděbrady, s ine

POON:
AUT.:
LOK. :
MAPA :
* 1:
* 2:
POZN :
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KŘIVOKLÁT,

okr.Rakovník

[349]

·---- --·-·-·- -·-·--·-- ----·-----------------------·--· -- ·-·· -···---- ........................ .. ........... ..... ........................ ..
POON: stavba
AK CE : ví cená sobná sondáž
AUT. : Durdík T. (ARŮ Praha)
DAT .: 1988
LOK .: NKP Státní hrad Křivoklát .
MAPA : JM1 O 12 -35-04
PIAN : 1
SOUŘ: 128 : 304
* 1: (A) vrcholný středověk AKT.: sídlištnf KOMP: hrad
POZN : Sondáž se so us tředila do tří pl och. Prvou se s t a l areál mans kého dOIW. V jeho interiéru byla
prozkounána poslední dosud neprokopaná ma lá plocha - prostor pr5chodu příčnou zdí . Odkryta zde
byla zadní st rana portálu, železné součás ti dveřf a z ře jmě čás t kons trukce dřevěnýc h schodfl.
Drobná sonda LXXXIII s ledova la vn ějšf lí c s t yku domové a věžové č á s ti mans kého dOIW . Sondou
LXVII - B by l pak do k on č en plošný odkryv dvora vedle manského dOIW . Dvěma sondami CLXXVII a
LXXXII) byl ověřován kOIT'plik ova ně jší p r5běh zaniklé parkánové hradby p ř ed s everním čelem věže
Huderky. V obou sondá ch bylo zachyceno zdivo ope v něn í , přičemž v jedné hradba vyk azovala 2
zděné a jednu dřevěnou fázi . Tento s ložitěj š f vývoj byl zapří č in ěn s tatickými porucham i v
d5s ledku chybného založení. Třemi sondami byl zapo č at výzkum severozápadního kouta dolnfho
nádvoří při věži Hude rce. Sondou LXXIX při ná r ož í dOIW Na kukle se ukázalo, že roz š fřenf
t ohoto dOIW je až errpirové ho s tá ři a přes poškozeni mnoha i nženýrs kými s ftěmi byla zkounána
s tratigrafie nádvoří . Jeho h ospodářském.i charakteru ve 13 .st ol. odpovídá mohutná vrstva
životní ch ne č istot, zji š t ěná spolu s da l ší mi povrc hy nádvoř í i v sondě LXXX I, kolmé na t ě le so
věfe Huderky . Tato sonda též stratigraficky ukázala, že věž v dnešní podobě byla vybudována až
za Vlad is la va Jagellons keh o a ni kol i v za Vá c lava IV. (tato interpretace vyplývala jif dávno i
z jiných pramen5) . Sonda LXXX při obvodové hradbě a štftové zdi dOIW Na kukle zjistila dosud
neznámou zaniklou podsklepenou stavbu, zni če nou požárem rotu 1422. Suterénní část obsahova la
tr ámovou, prozatim bl í fe nespecifikovatelnou, snad technickou kons truk c i . Po zániku stavby byl
s uterén za vezen des trukci a ná s ledovala stratigrafie mladš í ch povrch5 nádvoří .
ULOŽ: ARŮ Praha, dep . Křivoklát, s ine
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KŘIVOKLÁT,

okr . Rakovnfk

[957]

POON: s tavba
AKCE: vícenásobná sondáž
AUT . : Durdík T. CARŮ Praha)
DAT . : 1989
LOK.: NKP Státní hrad Křivoklát .
MAPA : ZM10 12 -35-04
PIAN: 1
SOUŘ: 128: 304
* 1: CA) štítarská k . AKT .: s ídlištnf KOMP : s fdl .výš inné opevněné
• 2: CB) hradi š tní obd .
AKT .: sí dli š tn í
KOMP: sídl .výšinné opevněné
* 3: (C ) vrcholny s tředověk AKT .: s ídli š tnl KOMP: hrad
• 4: CO ) novově k
AK T. : sí dli š tnl-depot
KOMP : hrad
POZ N: VyzkUTI se sous tředi l přede v š ím na okolí ve lké věže . V hornl m nádv oř í by ly vyhloubeny 4 sondy,
kter e zachytily předevš 1m novověké vrs t vy v nádvo ř í . N ejs l o žitěj š í s ituace se j evila v sondě
LXXX IV p ř i patě donjonu . Z vrs t ev souvisej í cích patrně s požá rem v roce 1596 nebo 1643 (event.

72

I
I
I
s

byly získány velmi kvalitní n4lezy, především soubor gotických a raně renesančních
Starší vrstvy se na skalním povrchu nedochovaly . V koutě při donjonu byla odkryta do
skály zasekaná cisterna, zavezená po vyvápnění a odvodnění jif okolo 13 .stol . Po ukončeni své
funkce, ~hem níf byla upravována, byla definitivně odvodněna otvorem, prorafeným do dosud
neznámé odvodr"lovací štoly. V obou sondách mezi královniným křfdlem a donjonem, stejně jako v
sondě v jifním koutě nádvoří bylo zjištěno zdivo zaniklé novověké budovy. Severn! parkán byl
zkounán třemi řezy, které obsahovaly slofitějšf stratigrafii od štftarských af po novověké
vrstvy. Situace v nejjifnější sondě LXXXVll, v níf byl zachycen okraj štftarské chaty ukazuje,
fe štftarské hradiště bylo většf ne! dnešnf hrad. Do vrstev parkánového tělesa v této sondě
byl v prvé pol . 17. stol . zakopán malý tolarový depot. Velmi dobře se zde zachovalo i pofářiště
z roku 1643 . Zbylé 2 sondy byly situovány jif před ohrafenfm svahu štítarského hradiště i raně
gotického hradu. Zachyceny byly zbytky roubené stavby z 15 . stol., pofářiště z roku 1422 a
zbytky zděného pilíře . Ve všech 3 sondách bylo potvrzeno datováni výstavby parkánové zdi do
doby Václava IV. Sondou XC pod věff Huderkou byl dořešen prOběh zaniklé parkánové hradby a
sondou LXXA v čele bollwerku se podařilo odkrýt poslednf nezkoumaný prostor před čelem
zaniklého manského dolllJ. Nálezová situace zde díky dislokaci nálezů umofňuje zpřesnit
rekonstrukci stavebnf podoby vyššfch úrovni paláce. Situace v sondě LXXXIV se stala podnětem k
romantickým pseudovědeckým spekulacfm o pokladech v podzemf hradu publikovaným v novinách
Svoboda a rozšfřeným Čs . televizi. Tyto úvahy, které vyvolaly fivý ohlas postrádajf zce l a
reálné jádro i kontakt s faktografii.
ULOŽ : ARŮ Praha, dep. Křivoklát, sine
oběma)

kachlů.

I

I
I

I
I

I
I

I
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KŘIVSOUDOV,

okr.Benešov

[446]

stavba AKCE : vizuálni povrchový průzkum
Durdik T. (ARŮ Praha)
DAT.: 1989
Zbytky hradu ve městě.
ZM10 23 - 12-12
PIAN: 1
SOUŘ : 188:326
* 1: (A) vrcholný středověk AKT.: sfdlištnf KOMP: hrad
POZN: V souvislosti se záměrem MěNV srovnat část valu hradu (prakticky j~ho poslednf zbytek) a
zavézt část posledniho zbytku hradniho příkopu a na takto vzniklé ploše vyměřit parcely ke
stavbě rodinných domků, provedena rekognoskace situace. K zásahům do terénu dosud nedošlo a
bylo k nim zaujato negativní stanovisko. MěNV podal návrh na zrušeni památkové ochrany areálu
hradu, k nělllJf ARŮ rovněf zaujal jednoznačně negativní stanovisko. Hrad, jeho! povrchový
prOzkum proběhl v roce 1987, představuje jeden z hlavních zdrojO informaci o čes ké biskupské
hradní architektuře 14. stol.
POON:
AUT .:
LOK . :
MAPA:
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KŘÍŽATKY, o . Hemr, okr.Most

[113]

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:
* 2:
POZN:

stavba AKCE: sondáf
Velímský T. (ARŮ Most) DAT.: 1989
Jádro vsi, zahrada dolllJ čp.6.
ZM10 02· 31-19 PIAN : 2
SOUŘ: 056:242 963:233 260:198 295:156
(A) hradištní obd.
AKT .: neurčená
KOMP: neurčen
(B) vrcholný středověk 1 AKT.: kom..,nikece
Kc»IP: neurčen
Při kopáni zákledO pro kotce našel J.Pejle pozdně hradištní střepy. Poté jsme provedli výzkU'll
sondou vedle miste nálezu· s negativním výsledkem. Podařilo se nám pouze dohledat dalšf
střepy v jif předtím vyhozené zemině . Střepy pocházejí ze dvou nádob. Nález na spočinku
Krušných hor souvisel zcele zřetelně s trasou Most - Freiberg (cf. dřívější nálezy z Ham ru a
Deutsch -Einsiedl). V souvislosti s nálezem v Křffatkách proveden povrchový prŮzkU'll a
doklffll!ntovány dochované úseky cesty od úpatí Krušných hor ef po hranici s NDR (viz Janov, okr.
Most).
ULOŽ: ARŮ Most, 1/89
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KŘÍŽATKY, o.Hamr, okr . Most

POON:
AUT.:
LOIC.:
MAPA :
* 1:
POZN:

odborný záměr
AKCE: vizuální povrchový prOzkU'll
Velímský T. (ARŮ Most) DAT . : 1989
PrOběh svazku úvozových cest .
ZM10 02-31 · 19 PIAN: 1 SOUŘ: 288: 157
(A) přechod VS 2 - novověk
AKT.: kOITlJnikace
KOMP: samostatný areál
Sledován prOběh svazku úvozových cest od úpatf Krušnýc h hor af po státní hranici s
Cf. nález pozdně hradištní keramiky Křífatky, o. Most.

[104]
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KUČEŘ,

POON:
AUT.:
LOK.:
HAPA :
* 1:
POZN:

odborný

okr.Pfsek

(124]

AKCE: povrchový sběr
P. (ARŮ Plzeň)
DAT.: 1988
Ploché návršf Jod obce a Z od potoka.
ZM10 22· 23·19
PIAN: 2
SOJŘ: 364:323
(A) stará d.bronzová
AKT .: sldlištnf
KOMP: sldliště (nespecif.)
Průzkumem zjištěno asi 30 objektu porušených orbou, na l ezena mazanice, keramika a
opál u.
záměr

BFi cháček

úštěp

z

ULOŽ: ARŮ Plzeň
250

KUČEŘ, okr.Plsek

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA :
• 1:
POZN:
ULOŽ:

meliorace
AKCE: orientačnl zjištěni v l'ezu
Frohl ich J, Kurz J. (M Strakonice)
DAT.: 1988
113· 210 m Jod kravina.
ZM10 22· 23·14
PIAN: 1
SOJŘ : 344:003
CA) d.bronzová neurč.
AKT. : sldlištnl
K()o1P: sldliště Cnespecif.)
Sfdlištnl objekty narušené melioracemi. Ve výplni zlomky keramiky.
ARŮ Plzeň, sine

251

KUTNÁ HORA, okr.Kutná Hora

(129]

(136]

POON: stavba
AKCE : sff vertikálních řezu
AUT .: Valentová J . (M Kutná Hora)
DAT .: 1988
LOK.: ZSV Cuthna Antiqua pl'i SZ okraji města, u silnice na Hol'any, proti hFbitovu, traf II Ku
ptáku".
MAPA: ZM10 13 · 32 · 15
PIAN: 2
SOJŘ: 005:099
• 1: CA) vrcholný středověk
AKT .: sldlištnl·výrobnf
KOMP: sídliště (nespecif.)
POZN: Neohlášená výstavba podnikových rodinných domků zničila podstatnou část pGvodní stl'edověké
hornické osady Cuthna Ant iqua. Kanalizační sff vytvoFila vertikální fezy celou lokalitou, cof
poskytlo mofnost zlskánl poměrně uceleného obrazu o rozsahu a struktuře pGvodnfho osldlenl .
Podrobně zdokumentováno pl'es 500 m profil~, v nich 10 objektu technicko·výrobnlho charakteru,
jedna zeimice a l'ada dulnfch děl. V SZ části lokality šachtové pole, v JV části okrsek s
lokálnl hutnickou výrobou, zpracovávajlcí zřejmě na mistě část suroviny. Zfskána značná
kolekce technické keramiky kolem roku 1300 i staršl. Ze zásypu ústf šachty stl'fbrné mince z
1.pol . 14 .stol . Celkový dojem odpovfdá nevelkérru osldlenl, krá tké době trvánf a
několikanásobným změnám terénu, které mohly zahladit četnějšf stopy sfdlenl ji! v době jeho
existence .
ULOŽ: M Kutná Hora, sine
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KUTNÁ HORA, okr.Kutná Hora

POON: infenýrské sftě
AKCE: plošný odkryv
AUT. : Valentová J. (M Kutná Hora)
DAT.: 1988
LOK.: Na JV okraji města, přeciněstf Karlov, pl'i silnici na Čáslav, na stavbě v areálu VOP , ppč .
4154.
MAPA : ZM10 13· 32 · 15
PIAN: 2 SOJŘ: 260:019
* 1: CA) d . laténská · LtB AKT.: pohl'ebnl KOMP: neurčen
POZN: Kanalizačnl rýhou a stavbou haly v areálu VOP zachyceno keltské kostrové pohl'ebiště . V tomto
prostoru proveden většl plošný odkryv. Zjištěno celkem 48 kostrových hrobG a jeden hrob
férový, sekundárně zapuštěný do kostrového. Meznf vzdálenost hrobG byla 60 m. K velikosti
pohl'ebiště nutno pl'ičlst 4 · 6 hrobG, zničených pl'ed ohlášenlm nálezu dělnlky . Četné nálezy
(t éměl' 300 ks kovových pl'edmětu , importy, keramika) spadajl do obdob! LT 81 · 82 .
ULOŽ: M Kutná Hora, 620· 751/88, 273·353/89 , 518·547/89
(956]
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KUTNÁ HORA, okr.Kutná Hora

POON:
AUT. :
LOK. :
MAPA :
• 1:
• 2:

odborný záměr
AKCE: systemati cký plošný odkryv
Zápotocký M. , Zápotocká M. CARŮ Praha)
DAT . : 1988· 1989
Traf "Denemark"· skalnf ostrofna nad stej nojmenným mlýnem, ppč.43n.
ZM10 13 · 32 · 19
SOJŘ: 433:200
CA) l'ivnáčská k.
AKT. : sfdlištnl
K()o1P: sfdl.výšinné opevněné
(B) vrcholný stl'edověk 2 AKT .: těfba
K()o1P : neurčen
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• 3 : (C) novověk
AKT .: neurčená
KOMP : neurč en
POZN: IX . a X.sezóna systematického výzki.m...r:
1988 · IX. sezóna: Celkem bylo odkryto a prozkOUTláno 250 m2.
1) Nejprve byl dokončen výzkun obj.ZO . Účel t ohoto objektu, vzhledem k jeho výplni, zus táva
nejasný. Tvarem, hloubkou i polohou by ne jspíše mohlo jlt o cisternu, ovšem v objekt u nebyl y
zachyceny fádné vrstvy (jen na dně slabá jflová vr s tvička, podobná jako ve velkých objektech
34 , 37 a 83), ale výplň tvořily jen velké , částečně rozpadlé kameny. Celek tvoř! dojem, jakoby
obje kt byl namáhavě vyhlouben v čisté skále a zanedlouho poté če r s tvě vylámaným kamenem opčt
zasypán. Kromě malého motstvf eneoliti ckých střepu byl v hloubce 280 · 300 cm jeden novověky
polévaný s třep.
2) Na jifnfm svahu hradiště jsme otevřeli sondu v sekt orech DO, D-1 a D-2, 2.5 m širokou a 15
m dlouhou. Chtěli jsme si ověřit, zda na svahu nebyly chaty či jiná zástavba, event. zda sem
nepokračovala palisáda. Sonda byla bez objektu.
3) Na východnfm svahu byla otevřena sonda široká 4 m, procházející se kt ory A5· 6, Z5 · 6 (délka
10 m). Zfskali jsme tak úplný př fčný profil jdoucí od sek toru Hna západním svahu p ř e s
akropoli at na úpatf východního svah u v sektoru Z. Touto sondou byl o z jištěno opevnen1
východního okraje akropole (hlinitokamenitý val se skládanými velkými ba lvany na vně jš í
straně) a patrně poměrně vysokou kamennou hradbou, dnes zřícenou nebo zámě r ně shozenou na svah
(mocnost kamenu v horn f části svahu až 1 m). V sektoru AS a A6 přek rývala hradba sta rš1 pec
č. 130, vytesanou z vnějšf strany do skály na okraji hrad iš tě. Vnitřní palisáda 105 vyús tila do
většfho kruhového objektu 133 .
4) Východn í okraj akropole · sektory A6·A1 2, 28· 210 . V sektoru A6 byl orozkounán ji žnf metrový
pás jako součást sondy ZA 5·6, na zbývajfcf části dokonče ny ob j. 83, 84 a nově zkoumán ob j .120
· většf nevýrazná deprese. Východní okraj tvoří kamenitý val, j iž nezkounaný, podobně jako v
sektoru A7. Do něho zasahoval ještě obj. 120, 84 a dále 86. Do skalnatého povrchu byly
zahloubeny další obj.121 a 129 s tmavou kulturní výplni a obj.132 s hnědou výp l ní, al e také s
řivnáčskými nálezy. Po skrytf povrchu jsme v severní části podle černé výplně označili ještě
obj.122, po vybrání jen zcela nevýrazná depre se. V sekt oru A8 byl prozkounán jeden zce l a
zahloubený obj . 123 a dva objekty· pece či s ila · letos nejboh at š í. Obj . 124 · byl pravide lného
šestiúhelníkovitého tvaru, vysekán do hl oubky cca 50 cm, s plochým dnem. Zachycena rozpad lá
hornf mazanicová vrstva, černá výplň a spodní mazanic ová vrstva. S největší pravděpodobno s t í
šlo o kopulovitou pec · ale otvor nezjištěn a nejasný byl i přístup k pec i. Stěny jsou to t iž
kolmé až podebrané. Podobné vrstvení i tvar měl i obj.125, byl jen hlubš í a čá s tečně překryt
valem.Z obou objektu jsme vyzvedli vz orky hlíny na plavení. Obj.125 zasahoval i do sektoru ZB,
Z9 a A9. V sektoru A9 byla situace složitější. V jižní polovině j sme prozkounali ob j .131 a
řadu kulových jamenk 367 · 371, které zde vytvářely téměř pravý úhel. Ve středu sektoru mě l k é
ohniště 126 bylo na povrchu spojeno s rozsáhlou kulturní vrstvou, překrývajíc! v témě ř
čtyřmetrovém pásu rozhranf sek t oru A9 a A1 0. v sektoru A9 po jej ím odkrytí (nechali jsme s tát
kontrolní profil) se rýsovala řada dal š í ch kulových jamek 388· 390, zbytek objektu · patrně
sila 115 a ve východnf části mírně zahloubený obj.127. Není vyloučeno, že kulové jamky,
ohniště a pec jsou pozůstatkem chaty, ale jejf pŮdorys není jednoznačný. Obloukem od JV k SV
byl zac hycen průběh pali sády 16 v sektorech Z9, A9 a hlavně v sek t oru A10. Kulové jamky v tét o
části palisády jsou mimořádně mohutné, hluboké a z vnitřní st rany zpevněné ve l kými deskam i
kolmo postavených kamenu. Zdá se, fe palisáda na východní s traně byla postavena těsně př i
vnitřní straně valu, jak ukazuje sonda v sektoru Z9. Jižně od pali sády za č íná již svah k
vnitřnfrru příkopu, zpočátku mfrný , na rozhraní sektoru A1 0 a A11 prudký, vytesaný do ská l y.
Tento svah byl překryt nálezově bohatou černou kulturní vrstvou. Sektory A11 a A12 jsme
zkounali ručně skrývanou 3 m širokou sondou. Sonda zachytila průběh vni t řního příkopu ,
stáčejícfho se k jihu. Situace je zde naví c zk°"""likovaná n ovějš ími planýrkami ,
navážkami a
stavbou s tředověkého kanálu. P říkop jsme skryli až na kamennou dlažbu, a l e protože zpusob
středověkého porušení a jeho rozsah nenf zcela vyjasněný , chceme v příštím roce dokonč it
výzkun přfkopu až do dna . Severní okraj sondy zachytil těle so písčitohlinitého valu mezi
příkopem č. 1 a č.2, překrývající černou vrstvu bermy .
5) Sonda 5 v lese na východní straně svahu (3x7 m), unf s těná mezi sondu 1 a sektory A11 · A1 2,
měla za úkol prozkounat vrstvení bermy a vztah ke s tředově kém.J kanálu. Vr stvy bermy Chorn i,
mezivrstva, spodnf) byly zkounány ve č tvercfch, vzaty vzork y k propla ven í. Souvrstvf bermy
překrýval hlinitý val, ten pak, porušen kanálem sestávajícím ze dvou řad lícovaných kamenných
zfdek, mezi nimiž patrně položen kanál (dřevěný?) .
6) Dále k JV jsme sondu 6 (2x4 m) navázali na sondu 3, zkoumanou v roce 1985. Odkryli jsme v
nf 2 příkopová zahloubenf souběžně vedle sebe , jedno s atypickou výplni, druhé · zachycené j en
v rohu sondy · s kamenným závalem. V příštím roce bude sonda prod louž ena směrem k západu.
Závěr: V této sezóně jsme plně splnili plánované úkoly :
1) byla založena a dokon čena sonda na východním svahu akropole, která dokázala existenc i va l u,
mechan isrrus jeho zřfzení, ukončení vnitřní palisády, absenc i palisády obvodové i absenc i
bohatšfch kulturních splachu. Prudkost svahu vylučuje exi stenc i zástavby jaká byla pozorována
na jiných řivnáčských sfdlištf ch.
2) Skryt a dok ončen odkryv sektorové řady AS · A12 na východnfm okraji hradiště, jfmž bylo
prokázáno valové opevnění této části a stopy nadzemf zástavby, sestávající z pecí, ohnišf,

mělkých

depresf a kůlových jamek , jejich! uspořádánf však ne1.1110fňuje jasnějšf představu o
i:lidorysech jednotlivých donů. Zjištěn pruběh dalšf palisády č.16 se zajfmavými stavebnfmi
detaily. Sonda přes posledni 2 sektory A11 · A12 podstatně přispěla k vyjasněnf stratigrafické
situace této partie na přechodu od akropole k ploše předhradi (existence valu mezi 1. a 2.
příkopem, překrývající staršf souvrstvf na svahu· označovaném jako berma, zaplnění příkopu
nejméně dvěma planýrkami, vzájermý poměř středověkého zděného kanálu k těmto planýrkám).
3) Dokončen výzkum obj . 20 · cisterny.
4) Navfc byly odkryty a dokončeny 3 zjiš!ovacf sondy, jedna na jifnfm a jedna na východnfm a
jedna na severovýchodnfm svahu hradiště, které pomohly alespoň zčásti objasnit zi:lisob
opevněnf.

1989 · X.sezóna <závěrečná) . V tomto roce bylo nově odkryto a prozkounáno jen 35 m2, výzkum
jsme dokončovali na dalších 25 m2. Ručně zahozeny všechny odkryté plochy v lese a na svazfch o
ploše asi 125 m2.
1) Sektory A11, A12 : Metrový pás při východním okraji sektorů byl prozkoumán al na dno příkopu
3 (260 cm hloubka, 5 m šířka). Zachyceno a otevřeno pť,vodnf vrstvení (směry přirozeného zásypu
i planýrky) i středověký zásah (vodní dílo). Sondu jsme ještě prodloufili k severu na bermu a
val, kde se zopakovala situace ze sond 1 a 5, se dvěma spálenými vrstvami na bermě .
2) Sektory 29, 210: V minulém roce výzkum sondy valem v sektoru Z9 byl ukončen na vrstvě
nepravideln ě vrstvených kamenu. Letos jsme tyto kameny vybrali a teprve pod nimi odkryli
základ okraje valu provedený ze skládaných lfcovaných kamenů na hlinitém podlolf . Rozšířili
jsme tuto sondu směrem k severu do sektoru 210, kde byl průběh hradby sledovatelný ještě v
délce 2 m (celkem 3,5 m). Dále byl porušen patrně stavbou středověkého vodnfho díla .
3> Sektor 28: Otevřeli jsme ještě další dvoumetrovou sondu, tentokrát při jilnfm okraji
sektoru 28. Na povrchu patrné zbytky kamenného valu však byly značně rozrušené a celý prudký
skalnatý svah (výškový rozdil 3 mna 5 metrů délky) byl pokryt jen jednotlivými spadanými
kameny a poměrně bohatou vrstvou, s nálezy pocházejfcfmi patrně z hlinitého valu na okraji
akropole.
4) Sonda 7 na východním svahu akropole: V loňském roce odkrytá sonda 6 ukázala, le vedle
přfkopovitého zahloubení s atyp ickou výp lní se v JZ rohu rýsuje další zahloubení. V letošním
roce jsme tedy otevřeli další sondu 2x1,5 m posunutou směrem k západnlru svahu . Odkryli jsme
dalšl příkopové zahloubeni vytesané do skály o délce 3,8 m a hloubce 1,5 m zaplněné při dně
velkými kameny (spadlá hradba) a v horni polovině drobněj š ími kameny a hlínou (patrně splach
či planýrka). Jde s největší pravděpodobností o část vnit ř niho příkopu 3, který dále k JV
vyústil do téměř kolmého svahu akropole.
5> Sonda 8: Na JV spočinku os trofny byla v roce 1985 odkryta sonda 4, orientovaná V·Z, která
prořf1la val na východním okraji této plošiny pod akropoli. Protole celá její plocha o
rozměrech cca 20x15 m byla opevněna, soudili jsme, le zde mohly být vybudovány ještě nějaké
dalšl stavby. Sonda vedená tentokrát kolmo na sondu 4 v délce 8x1 m však byla sterilní. Je
možné, že val chránil jen přistup k akropoli z JV strany, kde nejspíše (stejně jako dnes) byl
nejbližší př ís tup k vodě v údolf Vrchlice.
Závěr: Letošní sezóna· poslednl plánovaná sezóna systematického výzkuru středoeneolitického
hradiště Denemarku · upřes nila naše poznatky o stratigrafii na ploše bermy v předpolí .
vnitřnfho příkopu (vrstvy pocházející pravděpodobně z destrukce chat 1.stavební fáze) a o
průběhu vnitřního přikopu na východní straně akropole. Především však přinesla prvý bezpečný
dok lad existence opevněni obvodu akropole kamennou zdí · nejstarši bezpečný doklad licované
zdi - hradby v českém pravěku. Z technických důvodů nemohla být provedena sondáž (rýhováni) při
SZ straně p ř edhradí, kde fos fátová analýza p. Hajera naznačila existenci nějakých rozměrnějších
objektů (pokrač ování zás tavby na předhradí?) .
ULOŽ: ARÚ Praha· Bylany, sine
(449]
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KUTNÁ HORA, okr . Kutná Hora

POON:
AUT.:
LOK . :
MAPA:
* 1:
* 2:
* 3:
* 4:
POZN:

stavba
AKCE : vlcenásobná sondáf / krátký vertikální řez
Šumberová R. CH Kutná Hora)
DAT. : 1989
Předmě s tí Karlov, cca 300 m J potoka Vrchlice, staveniště montované haly pro sklad nábytku.
2M10 13·32· 15
PIAN: 2
SOUŘ: 199: 087 214:094 221 : 072 205:068
(A) eneolit neurč.
AKT .: sldlištnl - pohřebnf
KOHP: neurčen
(B) mladá d.bronzová
AKT. : sídlištní
KOMP: sídliště rovinné
(C) bylanská k.
AKT .: sídlištní-pohřební
KOMP: sídliště rovi nné
(D) d .řims ká
AKT .: výrobní
KOMP: neur čen
Při skrývce pro montovanou halu skladů nábytku zjištěno lárové pohřebiště kultury bylanské,
kumulace strusky, kamenná destrukce a mnolstvf keramiky různého stáří . Na ploše 35 x 100 m
rozměřené do čtvercové sftě prozkoumáno 10 sond o celkové ploše 100 m2 a vertikální řez 1x12
m. Zjištěny: A. Dva eneolitické kos trové hroby porušené mladší mi objekty a zlomky keramiky z
vrstvy. B. Dvě sídlištní jámy z mladš í doby bronzové . C. Žárové pohřebiště bylanské kultury
(cca 11 hrobů) částečně zničené, zachovaná torza nádob a spálené kůstky, pod kamennou ·
destrukc i kostrový pohřeb vybavený bronzovými šperky, lelezným nolem, 25 nádobami a kostrou
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zvlFete. V nádobách a kolem nich dalšl osteologický meteriál. Vertikálnfm Fezem byl a zachycena
s fdlištnf jáma bylanské kultury. D. dle výrazných kunulac f strusky a mazanice nalezeno 5
felez áFských pecf z doby řfmské a jeden sl d lištnl objekt s kostrou psa. Vzhledem k mělkemv
ulofenl objektB a silné inundačnf vrs tvě z řejmě nebyly z jiš těny všec hny obj ekt y.
ULOŽ: M Kutná Hora, 47-107/90
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POO N:
AUT .:
LOK.:
MAPA:
* 1:
POZN :

s tavba
AKCE : náhodný nález pFi terénním zásahu
Valentová J . (M Kutná Hora)
DAT. : 1989
Přeáněstf Karlov, are á l SOU Teplotechny, úprava hfi š tě, ppč. 3322.
ZM10 13 -32·15
PIAN : 2
SOOŘ : 160:025
(A) vrcholný středověk 2 AKT. : depot
KOMP : neurčen
Při t erénnl ch úpravách nalezeny s tř l brné mince, d ilem na p.'ivodn1m místě uloženi, ale ,
roztroušené v š i ršf m okoll nálezu. Depot z řejmě z většl čás t i zmizel pf1 odvozu zeminy ,
za chováno 27 pra!ských gr ošů (z obdob! Vác lava IV . , J iř l h o z P oděbrad a Vlad islava
Jagellonského) a dva úlomky keramiky se zbyt ky zelené patiny, z jevně z nadoby, ve kte re by .
depot p.'ivodně ul o!en .
ULOŽ: M Kutná Hora, sine
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KY ŠICE , okr.Kladno

POON:
AUT .:
LOK. :
MAPA:
* 1:
* 2:
* 3:
POZ N:

stavba
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LABY,

POON:
AUT.:
LOK .:
MAPA :
* 1:
POZ N:

dálkový výkop

258

LAZSKO,

POO N:
AUT .:
LOK.:
MAPA:
* 1:
POZN:

AK CE: náhodný povrchový nález
K. (student)
DAT. : 1988
V okraj obce, zahrada č p.58.
ZM 10 22· 21 · 11
PIAN : 2
SOUŘ: 118:271
(A) datace neur čena
AKT .: přemfstěnf zemi ny
KOMP : neurčen
Kus metalurgické silikátové s trusky ( 0,52 kg) nalezený při hl oubení základů dorru v hloubce 1,5
m. Nálezce p ředa l rruseu část ke rami c ké dyzny s ná letem str usky, zlskané na svahu hráze
Hubenovs kého rybníka (500 m SV od Lazs ka) . Z průzkunu místa nálezu vyplývá, !e předmět sem

r511 1

AKCE : orien ta č ní zji štěni v ploše
I. (ARŮ Praha )
DAT . : 1989
J čá s t obce, plocha S od rybnfku Na parkanu.
ZM 10 12-23 - 17
PIAN : 2
SOUŘ: 364 : 114
(A) mladá d.bronzová
AKT .: sld l i š tnf
KOMP: sf dli ště rovi nné
( B) vrcholný středově k 2
AKT. : intruze
KOMP: sl dli ště rovinne
(C) novově k
AK T.: s ldli š tnl
KOMP : sídliště rovinné
A. P ři jižnfm okraji stave ni ště za chyceno torzo vrstvy obsahujlcl nevyraznou keramiku .
B.- C. V závěre č né fázi přípravných pracl pro s ta vbu s kladu Tesly Eltos na ploše asi 1400 m2
byl v řezu p ř i západním okraji plochy zčásti jif zplanýrovaného pracoviště zj ištěn pr ůběh
p.'ivodnf ho rost l ého podloff a několik objektů do něj zahloubených, které lze datovat pouze
obec ně do novověkého obdob ! . Jedná se jednak o objekty ze smfšeného zdiva s maltovým pojivem,
někdy provázené úlomky mazan ice a dále o dva přfkopovité útvary s výrazným profilem vzdálené
od sebe 20 m. Četný keramický materiál z 15 . sto l . byl zlskán pouze z druhotné po l ohy, j eho
YTií stě n f a údajný p.'ivod v hl oubce 200-250 cm na svědčující pokračován! přlkopovi t ých útvarů i
do centrální části staven iš tě.
ULOŽ: ARŮ Praha, Hrad
Boháčová

o.Li bouň,

[529]

okr. Benešov
AKCE:

v řez u
DAT .: 1989
Návrš í nad Zvěs tovským po t okem na levém b ř ehu Bl anice.
ZM10 23- 11 - 13
PIAN: 2
SOOŘ: 274:257
(A) vrcholný středověk
AKT .: s ídli š tní
KOMP : s ídli ště (nespecif.)
Sledována rýha pro potrubf trans itního plynovodu mezi obcemi Louňovice p.Blanfkem a Laby. Ve
s těn ác h výkopu byly r ozpoznány a ov zorkovány 4 mělce zahloubené objekty (hl. 40-50 cm, d.
400-300 cm) s výraznou vrs tvou obsahujlcl zuhelnatělé dřevo. Z obj.č . 2 zlskány zlomky
s tředověké keramiky, bez bl ifšf ho u rčeni. Přibližně 500 m jižně směrem v severnlm svahu
os tréh o ter énního zářezu je v hl oubce 140- 180 cm patrná kulturnl vrstva obsahujlcf zlomky
středověké keramiky a zuhelnatělé dřevo .
orientační zjištění

Chytráček M. (ARŮ Praha)

jiný

[537]

okr.Příbr am

podnět

N ováč ek

n

byl

pravdpodobně přemístěn

ULOŽ:

M Příbram, sine
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LÉKAŘOVA

POON :
AUT.:
LOK.:
MAPA:
• 1:
POZN:

jiný

spolu s materiálem na opravu hráze.

LHOTA, o.Sedlec, okr.České Budě jovice

[940)

AKCE: náhodný povrchový nález
P. (JČM České Budějovice)
DAT.: 1988
Na J okraji osady.
ZM10 22·43·19
PIAN : 2
SOUŘ: 469:270
(A) vrcholný středověk 2
AKT.: neurčená
KOMP: sfdliště rovinné,
V lednu byl na jižnim okraji osady náhodně nelezen 1 zlomek mohutného kyjovitého okraje
zás obnice, zdobeného širokými rovn o běžnými vodorovnými liniemi .
ULOŽ: JČM Čes ké Budějovice, A 22 536
podnět

Zavřel

260

LEŠOVICE, o. Nečti ny, okr.Plzeň-sever

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA :
* 1:
POZ N:

odborný
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LHOT A, o.Dolnf

[107]

AKCE: vicenásobná sondáf
P. (ARŮ Plzeň)
DAT.: 1989
Hrad na vrchu "Špičák" u N ečtin.
ZM10 11 ·42·08
PIAN: 2
SOUŘ: 087:423
(A) vrcholný středověk
AKT.: sldlištnf
KOMP: hrad
Ve sooluorác i s KAS byl proveden pr~zkun a záchranný výzkun dosud neznámého hradu na vrchu
"Soičáku". Byl o položeno několi k sond pro ověřěni stavebnfho vývoje hradu. Byly zjištěny 2
faze: ze závěru 13.stol . a z 15.stol . Odkryta byla cisterna a část přfkopu.
záměr

Břicháček

B řežany,

okr.P raha- západ

[114)

POO N:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
• 1:
• 2:
• 3:
* 4:
• 5:

odborný z áměr
AKCE: systematický plošný odkryv
Mot yková K., Rybová A., Drda P. (ARŮ Praha)
DAT.: 1988-1989
H radiš tě Závist.
ZM10 12 ·42· 12
PIAN: 1 SOUŘ: 131:214
AKT.: sfdl i štnl
KOMP: sidliště výšinné
(A) eneolit neurč.
(B) pozdni d.bronzová
AKT.: sídlištní
KOMP: sidliště výši nné
AKT.: sldlištnl·korunikace· kultovnl
KOMP: sldl . výšinné opevněné
(C) obd. HaD až LtA
(0) d.latenská (LtB · LtD)
AKT .: sfdlištnl · korunikace
KOMP: sidl.výšinné opevněné
(E) d.ř1mská
AKT .: sfdlištnf
KOMP: sfdliště výšinné
AKT. : pohřebnf
KOMP: samostatný areá l
* 6: (F) raný s tředově k 3
POZ N: 1988 · terénnf akce soustředěny na několik poloh: akropoli, JV svah pod akropol i, středové
sedlo hradiště a pros tor při bráně A, v JV části p ředs unutého šijového opevněni.
Ak ropole: Ve středové části akropole , v sondě A 49, po odstranění komorových ná sypů ze závěru
časné doby lat énské odkryta severnf š tftová strana pozdně halštatského domu A 5 . Tento dun
tvoř1 součast druhé základnf řady pozdně halštatské zástavby v sousedstvf čtvercového
kultovního ohraženl. Západní část podlahy domu byla profata mladšfm mohutným palisádovým
žlabem, který dipozičně souvis! s rozlehl ou k~lovou stavbou C. Vně ohraženf byl z vel ké části
prozkounan zahloubený obj . ZO, o delší ose měřici asi 4 m. Tento objekt zničil střednf část
donu A a zahluboval se do skalnfho podloži. Jeho stěny nesly výrazné stopy výdřevy. Kromě
kerami ky z doby své funkce, tj . časné doby laténské, obsahoval i pozdně halštatské střepy,
sekundar ně sem přemístěné, dále železné kopl, jehlici, bronzovou šicf jehlu aj. Jifn f okraj
zahloubeného objektu nemohl být pro zkol.lTián, protože se ukázalo nezbytné nejdřfve staticky
zajis1t sous edfcl zdivo kamenné stavby IV . Severozápadně od popsané partie byl v sondě A 40
d o konč en odkryv největ šf ho domu pozdně halštatské řadové zás tavby, označeného A 1. Kromě
kons trukčních prvku odkryta druhá zdobená hliněná deska v interiéru tohoto domu. Ve východnf
čas t1 akropole, v sondách A 2/ 1 a A 17/1 · 2 dokončen odkryv západnf partie časně laténské
troJOOke s tavoy V. Základy, tvořené dvěma až čtyřmi vrstvami masfvnich kamen~, spočívaly na
př isekanem a vyrovnaném skalním podloži. Vnitřní prostor základu stavby vyplňovala kamenitá
porezn1 suf. V západním nároží byla situována kulová jáma o průněru 40 cm, hl. 50 cm, vysekaná
do skály. Je zbytkem po jednom z konstrukčně nezbytných kulu, které byly postupně vytyčeny v
rozích trojboké stavby. Z mladší ch obdobf v sondě A 49/1·2 dokončen výzkun rozlehlého doru z
mladší doby řimské. Doplněn o konstrukčnl detaily, nárofnf kulové jámy. Jihovýchodnf svah pod
akropolí: v sondě A 29/1 1- 12 odkryto třetf, relativně nejstaršf dláfděnl cesty z pozdnf doby
latenske. Po obou bocfch druhé a třeti c esty zjištěny stopy povrchových dol!Ů, z nichf zejména
objek t mezi vnitřním okrajem cesty a svahem byl půdorysně kOOl>letnl . Středové sedlo hradiště:
v sondě B 9 proveden odkryv mezi metry 175- 230. Kromě objektu eneolitických a z pozdnf doby
bronzové zji š těna zás tavba z doby oppida, části dvou zahloubených chat, stopa po kulových
stavbach, část ohraženi i usek místní cesty. Postor při bráně A: Z období oppida, z
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nejmladš fho horizontu, prozkoumány v sondě F 39/2-5 dvě n~lce zahloubené chaty a kulová j áma .
V sondě F 32 situované za protějšfm, j ih ozapadnfm k řfdl em brány A, ZJištěna čast zahl oubene
chaty z doby vzniku opevněni a část mčlkeho s 1deln1ho obJektu s kovovým i přeciněty neimladšiho
horizontu opcvněnf. Vlastnf řez opevněn1m v sondě r 39 přinesl první kO!Tl)letni prof i l
hradcbnf ho těle sa jak se zbytky kamenného l1ce, tak s vnitřní stranou hlinité raíf1'.)y. z
horizontu pod hradbou ziskány doklady předchozfho mladolatenského osídleni. V sondě F 39 , na
ploše 12x7 m se dokončil výzkum slovanského pohřebiště z přelOOJ-1 9. a 10 .s tol., z většf části
zkounaného v letech 1974 - 1978. Ve shodě s magnetometrickou prospekci odkryto 6 další ch
hrobových jam, č.XIX-XXIV. Ve dvou hrobech uloženy pozůs tatky do s pělých s milodary (vědérko,
Fe nožfk, dvě archaické bronzové náušničky, nádoba), v třetím pohřeb malého děcka (nádoba).
Tři hrobové malé jámy zůstaly nepoužity. Z konfigurace lze odhadnout, že slovanské pohřebiště
bylo původně početnější o zhruba dalších 10 hrobG, zničnych novodobou cestou.
1989 - terénním výzkumem dořešena hlavni stratigrafi ck á situace pozdně halštatské a časně
laténské akropole. Druhým cílem byl odkryv nově zjištěné brany N (1987) na linii centrálnfho
opevnění, v JZ sousedství akropole. V centrální partii akropole bylo podstatně dop l něno
rozloženi po zdně halštats kých řadových dřevěných d~. Kromě odkryvu větší části domu A 5, s
rozlohou přesahujfcí 11x8 m byly zjištěny dalši povrchové domy A 7 a A 8, odhalené v půdorysu,
vzhledem k značné hloubce hladiny výzkumu (až 260 - 300 cm), jen částečně. Z podlah d~
vyzdviženy výjimečné přeciněty, část ozdobného bronzového kování a skleněná perla s očky.
Stratigraficky se potvrdilo, že plocha pozdně halštatského dOOJ-1 A 5 byla profata dvěma různym1
objekty ze zlomu HaD/LTA: zahloubeným obj.20 ve tvaru polozennice s lavicovitým stupněm C5x3,4
m) a základovým žlabem palisády, která tvořila jedno z ramen ohraženi ko l em velké kůlové
stavby C. Dalším základním faktem je zjištěni, že oba objekty ze zlomu HaD/L TA jsou starší
než kamenná stavba IV. Pali sádový žlab je touto stavbou překryt, zahl oubený obj.20 dosahuje do
tak těsné blizkos ti kamenných základů, že je současnost vyloučena. Nadt o mezi povrch objektu
20 a základy stavby IV se vkládá slabší kulturní vrstva s časně latenskou keramikou, která tak
výstavbu kamenné stavby IV odsouvá mezi mladší objekty kamenné akropo l e . Vyzkumem se podařilo
odkrýt celé severnf průčelí stavby IV , měřící v původnfm stavu 14,5 m. Bylo pozorováno, že ve
vyššf poloze byla tato stavba později komponována jako jeden ze zák ladnfch bloků proponované,
znacne vyvýšené plošiny. V jihozápadním souseds tví akropole byla sonda A 48 rozšířena na
plochu 153 m2 a prokázal se v ní následující vývoj: Nejstarším objektem je kl ešfovitá brána N
z doby počátků oppida. Její poměrně dobře zachované zdivo, zachycené v obou křídlech mělo v
líci vertikální kuly. Šíře brány činila 7,5 m. V průjezdu se podařilo zjistit čás t půdorysu
dřevěné stavby v uzávěru, tvořeného mohutnými středovými kůl ovými jámami. Rozlišenou mladš f
stavební etapu brány se shodným půdorysem křídel a vyvýšenou vozovkou datuje železný exeíf1'.)lář
masivní spony spojené konstrukce ještě do stupně LTC 2. Po intenc ionálním zrušení brány a
založení nové brány F, posunuté západněji, zůstal v původním místě užíván nízký otvor,
zařaditelný dle nálezu kování pochvy meče do LTD . Nejmladší horizont z doby oppida
představuje prostor s kamenným dlážděním, zj evně okraj většího prostranstv í . P rá vě z tě ch to
míst byl ziskán nález stříbrné mince s koníčkem, bronzový masívní prsten a část mincovních
vážek .
Přímo do půdorysu brány N byla umfstěna neve lká germánská chata s ná l ezy domácf i
římsko - provinciální keramiky. Osfdlenf zde bylo patrně větší, protože v superpozici nad pozdně
laténským dlážděnim byla prozkol..lllána kulturni vrstva s nálezy nejen germánské keramiky, ale
importy: mortarium TS, stříbrný denár císaře Conmoda. Výzkum akropole uk ončen na základě
usnesení komise ze dne 21.9.1989, čj. 3062/89. Výzkum brány N doporučen výhledově k dalšfmu
odkryvua
ULOŽ: ARÚ Praha· Závist, sine
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LIBČICE, okr.Příbram

(811 J

záměr
AKCE: vizuálnf povrchový průzkum/ podpovrchové vkopy
K. (student)
DAT .: 1988
Kopec Přeslánka (též Homolka), 500 m SZ od středu obce.
ZM10 12-43- 20
PIAN: 2
SOUŘ: 322 : 202
(A) vrcholný středověk 2
AKT .: sídlištní
KOHP: sídl.výšinné opevněné
V SZ části vrcholového plató patrná protáhlá oválná vyvýšenina (cca 17x10 m) s minimálně třem i
zásahy mladšího data, přisazená k SV hraně svahu. Z mikrovrypu získán zlomek okraje nádoby z
15 .stol. Vrcholovou plošinu prstencovitě obtáčí (zhruba ze tří čtvrt in) valový až terasovitý
útvar, zda se jedná o pozůstatek fortifika ce či mladší terénní úpravy nelze jedno zna čně
rozhodnout. Regionální literatura zde předpokládá hradi ště či hrádek.
LIT. : Kropáček L. 1939, 58-60 (Předhist.hradiště na ... )
ULOŽ: u nálezce

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:
POZN:

odborný
Nováček
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LIBĚCHOV, okr.Mělnfk

[841]

POON: stavba
AKCE : orientačnf zjištěni
AUT.: Jiráň L. (ARŮ Praha)
DAT.: 1989
LOK.: Při s prBčelf budovy fary.
MAPA: ZM10 02-44-22
PIAN: 2
SOUŘ : 446:201
• 1: CA) novověk
AKT .: pohřebnf
KOMP: neurčen
POZN: Při hloubeni pravoúhlé jámy o rozměrech 3 x 3 m byly v jejf východnf stěně a v SZ rohu
zachyceny dva hroby. Jáma byla vyhloubena těsně pod severnfm pr5čelfm budovy fary, východnf
strana jámy je vysunuta proti východnf obvodové zdi o 0,75 m. Severní stěna jámy koreluje s
patou dnešní h řbitovnf zdi. Při zarovnávání východnf stěny jámy byl v hloubce 1,2 m od
dnešního povrchu v rozmezí 0,3 - 1,0 m od JV rohu jámy porušen hrob č.1. Dělnfky byla vyjrruta
lebka a některé většf kosti z porušené části hrobu. Přfmo v SZ rohu jámy byl potom v hloubce
0,7 m od dnešního povrchu porušen kostrový hrob č.2. Vzhledem ke stejné orientaci skeletu jako
v přfpadě hrobu č. 1 byla tentokráte kostra porušena v partii dolnfch končetin. Jejich části
byly až po pletenec pánevní opět dělnfky vybrány. Podle výpovědi dělnfk5 nebyly v prostoru
hloubené jámy žádné dal š f hroby zjištěny. Kromě kostf nebyly učiněny fádně dalšf nálezy .
Závěr: Oba skelety byly uloženy rituálně v hrobové jámě na zádech hlavou k západu. Vzhledem k
l.lllf stěnf mezi budovou fary a zdf dnes uffvaného hřbitova okolo kostela je patrné, fe se jedná
o staršf fázi pohřbfvánf na mistnfm hřbitově - s největšf pravděpodobnostf jif v novověku.
Zbytky skelet5 byly ponechány v hrobových jámách, kterým v současnosti jif nehroz! dalšf
narušeni .
ULOŽ: M Mělnfk, sine
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LIBICE NAD CIDLINOU, okr. Nyrrburk

[905]

POON: s tavba
AKCE : systematický plošný odkryv
AUT .: Justová J. (ARŮ Praha)
DAT.: 1988
LOK .: Předhradf slovanského hradiště, ppč.49/1 a 48/2. Tzv . Volkovo pole a pr5chod mezi nfm a ul.
Na valec h.
MAPA: ZM10 13 · 14 - 13
PIAN: 1 SOOŘ: 398:319
* 1: (~) lužická k.
AKT .: sfdlištnf
KOMP: sf dl iště rovinné
* 2: CC) d.řfmská AKT. : neurčená KOMP: neurčen
* 3: (B) raný středověk AKT .: sfdlištnf
KOMP: sf dl.rovinné opevněné
POZN: Výzkl.111 v areálu s tavby základnf školy na tzv. Volkově poli v severnf polovině předhradf
slovanského hardiště se soustředil jednak na výzkum části pťxlorysO pavilónO A a Ba ploch
pavilónu A a C (sondy 14k, 141, 14n, 14o/1 · 2, 14p/1 - 2), jednak na výzkl.111 trasy kanalizačnf
přípojky (sondy 14m/1·5). Na ploše vlastnfho Volkova pole se objevilo několik jam t obdob!
lufické kultury, k nimf patři dolnf horizont staršf kulturnf vrstvy 3 (s nálezem otevřeného
bronzového náramku s ryt ou výzdobou). Éře slovanského hrad iš tě od sklonku 8 . do pr5běhu
12 .stol. náleff hornf hor izont vrstvy 3 (8 .- 9 .stol. ) a zbytky mladšf kulturní vrstvy z
10 .- 12.stol. a dále cca 150 jámových objekt5 (mezi nimi např. jámy č. 85, 207a, 297, 298 s
hliněnými pecemi). Z kulturnfch vrstev a jam 8.-12.věku pocházf velký a rozmanitý nálezový
soubor: keramika (mfstni, prafská s kalichov itými okraji, východočeská, tuhová patrně
jihoče s ká), tradi č ně nepatrné 1111ofstvf mazanice, hojné zvfřeci kos ti a uhlfky, dá le okraje
pekáčů z keramické a mazanicové hmoty, přesleny ze střep5, hl íny a kamene, Ielezné artefakty
(nože, bř itva, ovčácké n5fky, jehla, šfdlo, pořfz, součásti vědérek, hřeby, kroufky, rámeček
přezky, ozdobné kováni, 5 šipek, dřfk stilu), ko s těné přeciněty (šfdla, brusle, korál), část
kamenného fernovu, střibrná hr ozničkovi tá náušnice, náhrde lnf ček z 8 velkých ovál ných
foukanych skleněných pere l (šest jednoduchých, 2 dvojité segmentované) a bronzová spona z
římské doby. Na s evernfm okraji Volkova pole a v pr5chodu mezi Volkovým polem a ulici Na
valech se zachovaly poz5s tatky opevněni - 3 soubefné přikopy. Ve dně vnitřního a vnějšiho
příkopu se zachovaly stopy po palisádovém flabu. Na plošině mezi vnitřním a středním přfkopem
patrně původně s tál o hradebni těleso, které je rozvezené.
ULOŽ: ARU Praha, dep . Libice, sine
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LIBICE NAD CIDLINOO , okr.Nyrrburk

[306]

POON: stavba
AKCE: krátký vertikálnf řez
AUT. : Jus tová J. (ARŮ Praha)
DAT.: 1988
LOK.: Předhradf slovanského hrad iště , ppč. 25/3.
MAPA: ZPOD 13 - 14 - 13
PIAN: 1
SOUŘ : 393 : 089
• 1: (A) lufická k.
AKT.: sfd li štnf
KOMP : sf dliště rovinné
* 2: (B) rany s tředově k
AKT .: sidlištnf
KOMP: sfdl.rovinné opevněné
POZ N: Ve stěná c h "na če rno" vyk opaného sklepa p . Hotovce (sonda 48) v jitni části předhradí se ukázalo
kulturnl trojvrstvl (spodnl lufi cká vrstva, střednl z 9. · 10 .stol. a hornf vrstva z doby po
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roce 995) a narušená kulturnf j áma z 10.stol ., z je jfž výplně vyňata keramika, část železného
nože, felezná struska a zvfřecf kosti .
ULOŽ: ARŮ Praha, dep. Libice, sine
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LIBICE NAD CIDLINClJ, okr.Nyrrtiurk

PODN: stavba
AKCE : jednotlivá sondáž
AUT .: Justová J. CARŮ Praha)
DAT. : 1988
LOK.: Předhradí slovanského hradiště, ppč. 95 .
MAPA: ZM10 13·14 · 13
PIAN: 1
SClJŘ : 409 : 123
* · 1: CA) lužická lc . AKT.: sfdlištnf ICOMP: sfdliště rovinné
POZN: V prostoru plánované garáže p.Žižky (sonda 50) na východním okraji předhradí se zachova l y
lužická kulturní vrstva, lufická kulturní jáma a stopy recentních těžebních zásahu.
ULOŽ: ARŮ Praha, dep. Libice , sine
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LIBICE NAD CIDLINClJ, okr . Nyrrt)urk

[316]

PODN: stavba
AKCE: jednotlivá sondáž
AUT. : Justová J . CARŮ Praha)
DAT. : 1988
LOK.: Předhradí slovanského hradiště , ppč . 22/2.
MAPA: ZM10 13-14-13
PIAN : 1
SClJŘ: 390:091
* 1: (A) raný středověk AKT . : sídlištní KOMP : sídl.rovinné opevněné
POZN: Na ploše plánovaného dOITlJ rodiny Hartmannovy (sonda 49) u jižnfho obvodu předhradí se
zachovaly 2 hradištní jámy; většina plochy sondy byla v novověku etapově zahazována t ěžbou
písku.
ULOŽ: ARŮ Praha, dep. Libice, sine
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LIBICE NAD CIDLJNClJ, okr . Nyrrt)urk

[326]

PODN: stavba
AKCE: jednotlivá sondáž
AUT .: Jus tová J. CARŮ Praha)
DAT.: 1989
LOK.: V zázemí slovanského hradiště, ppč. 508/5.
MAPA : ZM10 13-14 · 13
SClJŘ: 443:115
* 1: CA) raný středověk 2 AKT . : sfdlištní
KOMP: s ídli ště (nespecif . )
POZN: Při hloubení sklepa u dOITIJ J . a L. Luxemburkových, č. p . 393 (sonda 52) se objevila
rozlehlé hluboké jámy z 10 .s tol . s nálezy keramiky a zvířecích kostf.
ULOŽ: ARŮ Praha, dep. Libice, sine
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LIBICE NAD CIDLINClJ, okr.Nyrrtiurk

část

[33n

PODN: stavba
AKCE: jednotlivá sondáž
AUT.: Justová J. CARŮ Praha)
DAT . : 1989
LOK. : Předhradí slovanského hradiště, ppč. 61/1 .
MAPA: ZM10 13 - 14 - 13
PIAN: 1
SCXJŘ : 389:115
* 1: CA) lufická k. AKT. : sfdl ištnf KOMP: sídliště rov inné
• 2: (B) raný středověk
AKT . : sfdlištní
KOMP: sídl . rovinné opevněné
POZN: Ve výkopu pro studnu u domu manfelu Teslíkových v Husově ul. č.p.33 (sonda 35b) v západní
polovině předhradf lefelo kulturnf souvrství; ornice (vrstva 1, která zničila mladšf ku l turní
vrstvu 2 z 10. - 12.stol.) a staršf kulturní vrstva 3, která je nah oř e s lovanská z 8.-9 .stol.,
dole je lužická .
ULOŽ : ARŮ Praha, dep . Libice, sine
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LIBICE NAD CIOLJNClJ, okr.Nyrrtiurk

[349)

PODN : stavba
AKCE: systematický plošný odkryv
AUT. : Justová J . (ARŮ Praha)
DAT.: 1989
LOK . : Pře!dhradf slovanského hradiště, ppč. 49/ 1 (tzv. Volkovo pole) .
MAPA : ZM10 13-14 - 13
PIAN : 1
SClJŘ: 398:319
* 1: (A) lufická k. AKT .: s ídlKtnf KOMP : sídliště rovinné
* 2: (8) raný stře!dověk 2 AKT .: sfdlištnf KOMP : sfdl . rovi nné opevnene
POZN: V areálu stavby základnf školy na tzv. V o lkově poli v severnf polovině předhradí slovanského
hradiště byl dokončen výzkun plochy pavilonu A (sondy 14k/3 a 14 o/3). V sondách se zachovala
staršf kulturní vrstva 3, která je nahoře staršf slovanská z 8. -9.stol. (v nf mimo jiné
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nalezeno ozdobné felezné kováni , které mť,fe pocházet z okruhu blatnicko- m ikulčického stylu),
dole lufická. V sondách se objevilo 13 hradištnfch a 1 lufická jéma. V hornf čésti zásypu jámy
358 z 9. - 10.stol. leielo o hni ště , nade dnem stejně staré jámy 359 spočfvala kostra psa. Z
hradištnf jémy 367 pocházej! mimo jiné zdobené stfedové destičky z oboustranného kostěného
hfebene, spojené ještě stfednfm z trojice železných nýt5.
ULOŽ: ARŮ Praha, dep. Libice, sine
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[401]

LIBICE NAD CIDLINOU, okr.Nynb..,rk

POON :
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:
POZN:

stavba silnice
AKCE: plošný odkryv
Justová J. (ARŮ Praha)
DAT.: 1989
Pfedhradf slovanského hradiště, ppč . 10 .
ZM10 13- 14-13
PIAN: 1
SOUŘ: 389: 115
(A) hradištnf obd.
AKT .: sfdlištnf
KOMP : sfdl.rovinné opevněné
V tras e plánované komunikace na obe~nf zahradě za budovou MNV (sonda 54) na JZ okraji
pfedhradf se podafilo odkrýt opevnění a doklady osfdlenf z pokročilé s třednf doby hradištnf a
z mladšf doby hradištnf. Sonda 54 zachytila dobře zachovanou spodnl část hradebnlho tělesa z
10 .sto l . Hradba stála dole pod svahem terasového ostrova, na něm! se rozkládá předhradf
(nikoliv na okraji předhradl), a to zjevně proto, fe respektovala vodnl zdroj , který stavitelé
opevněni pojali do opevněného areálu. Vyzděná kruhovitá studna (obj.11) se spodnl zachovalou
výdřevou ležela ve vnitřnlm pflkopě, asi 2 m za hradbou. Hradební těleso bylo postavené v
inundaci na opukové dlažbě, kterou nálezy datuji do 10 .stol. Jádro hradby tvořil udusaný
opukový štěrk promlsený hlfnou. Opukový základ vnitřnf hradebnf zdi byl široký cca 2 m a do
jeho na sucho kladeného zdiva byla zavázaná č tvercová vyzděná jfmka o pljdorysu 50x50 cm zatfm
jednoznačně neinterpretovaná (skrýš?; l~žko pro jeden z pilfř~ zatfm jinak nepoznané
kons trukce nad hradbou, např . věfe?). Vnitřnf přfkop opevněni z 10.st ol. byl široký 8-9 mana
jeho vnitfnlm svahu ležela 3 ohni š tě (obj.8-10). Zčásti jej zaplňovala kulturnf vrstva z
10 .stol. a na nf spočívala opuková des trukce vnitřnf hradebnl zdi, se stopami požáru, kte rou
lze dle ná lez5 datovat do roku 995 . Mezi nálezy z kultu rnf vrstvy 10.věku ve vnitřnfm pflkopě
se mimo j iné objevil okraj nádoby snad po l s kého pťivodu (situlovitý hrnec s válcovitým hrdlem) ,
ko s těný sti lus, železná ostruha s krátkým bodcem a s o č ky a znač né rmožstvl železné strusky. V
11 .- 12.s t o l. byl při vnitřním okraji vnitřnfho p ř lkopu založen okrouhlý jámový obj.7 a
naros tla zde nejmladší hradi štnf kulturn f vrstva z 11. - 12.stol., která obsahuje velké rmožstvf
opukových úlomk5 .
ULOŽ: ARŮ Praha, dep. Libice, sine
272

[321]

LI BICE NAD CIDLI NOU , okr.Nyrrtiurk

POON: s tavba
AKCE: jednotlivá sondáž
AUT . : Justová J. (ARŮ Praha)
DAT.: 1989
LOK.: VJV zázemf slovanského hradi š tě, pol oha "Na okrajku", ppč. 499/ 39.
MAPA: ZM1 0 13 - 14 · 13
PIAN : 1
SOUŘ: 423:101
* 1: (A) hr adi š tn l obd.
AKT . : s fdli š tnl
KOMP : síd li š tě (nespec if.)
POZ N: Při hloubení septiku u domu p.V.Panýrka, č.p. 255 (sonda 51) nalezen hradištní
který 111JŽe předs tavova t zbytek ohraženl v rámci známého o tevřeného slovanského
zázemí s lovans kého hradiš tě.
ULOŽ: ARŮ Praha, dep. Libice, sine
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(?)

žlábek,
ve VJV

hradi š tě

[332]

LIBICE NAD CIDLINOU, okr. Nynb..,rk

POO N:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:
POZ N:

stavba
AKCE : orientačnl zjištěni v řezu
Jus tová J. (ARŮ Praha)
DAT.: 1989
V zázemf s lovanského hradi ště , ppč. 508/50, 508/2.
ZM10 13 - 14 - 13
PIAN: 1
SOUŘ : 443 : 11 5
(A) raný s tředo věk 2
AKT.: sídlištní
KOMP: sfd li ště (nes pec if.)
Při bagrováni sklepa u domu p. J.Krunla, č.p. 436 ( sonda 53) byla nalezena zásobní jáma z
10. s tol., v je jímž zásypu byla keramika, železná struska, mazanice a zvf řecf kosti.
ULOŽ: ARŮ Praha, dep. Lib ice, sine
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LIBĚŠICE, okr.Louny

[233]

POO N: odborný záměr
AKCE: povrchový sbě r
AUT.: Če rná E. (ARŮ Mos t)
DAT. : 1988
LOK . : JV od obce, ppč. 696/1.
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MAPA:
* 1:
* 2:
* 3:
POZN:
ULOŽ:

ZM10 12·11·15
PIAN: 2
SOUŘ : 315 :080
CA) pravěk
AKT . : sfdlištnf
KOMP: sfdliště rovinné
CB) raný středověk 4
AKT .: sfdlištnf
KOMP : sfdliště rovinné
CC) vrcholný středověk 1 AKT . : sfdlištnf
KOMP: sfdliště rovinné
Vysoká koncentrace zlom~B keramiky a zvfřecfch kosti .
ARŮ Most , sine
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LIBKOVICE, okr. Most

POON:
AUT .:
LOK.:
MAPA:
* 1:
* 2:
POZN :

jiný

[241 )

AKCE : plošný odkryv
P. CARŮ Most)
DAT . : 1988

podnět

Meduna

Poloha "Nespě šic e" .
ZM10 02·32 · 21
PIAN :
SOUŘ: 263:143 260:139 258:137 256: 136 269:129
(A) pravěk
AKT .: sfdlištnf
KOMP: sfdliště rovinné
(8) datace neurčena
AKT.: sfdlištnf
KOMP : sfdliště rovinné
Zjišfovacf sondál v prostoru zakládané depon ie ornice, zjištěno 21 objektB pravěkých a
neurčených. A. Sfdlištnf jáma (obj .S) · keramika, kámen. B. 5 kulových jamek (4 prozkol.fllány ),
15 blfle neurčitelných objektů (jam, vodoteč! a eroznfch rýh)· z toho 4 prozkounány, bez
nálezlL
ULOŽ: ARŮ Most, sine
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LIBKOVICE, okr.Most

[249]

POON : cťil
AKCE : systematický plošný odkryv
AUT.: Dobeš M. CARŮ Mos t)
DAT .: 1988
LOK.: Cihelna .
MAPA: ZM10 02·32· 21
PIAN: 1 SOUŘ : 279:188
* 1: (B) k. lineárnf ker. AKT.: sfdlištn f KOMP: sfdliště (nespecif.)
* 2: (C) k.vypfchané ker . AKT .: sfdlištnf KOMP: sfdliště (nespecif.)
* 3: CA) neolit neurč. AKT .: sldlištnf KOMP : sf dli ště (nespecif.)
* 4 : CD) časný eneolit AKT . : pohřebnf KOMP: samosta tný areál
* 5: (G) únětická k. AKT . : sfdlištnf KOMP: sfdliště (nespecif.)
* 6 : CE) obd. HaD až LtA AKT. : sfdlištnf KOMP: sf dli š tě (nespec if.)
* 7: (F) d . laténská·L tB AKT . : pohřebnf KOMP: samostatný areál
POZN: Záchranný archeologický výzkl.fll na sprašové návěji svfrané soutokem Loms kéh o a Radč i ckého
potoka se uskutečnil ve 4 pásech na ploše o výměře asi 1,2 ha . Puvodnf skrývka byla provedena
buldozerem, dočištěni scraperem. Vizuá lně nedošlo k úniku objektu, ovšem dočiš těn ! z řej mě
způsobilo v případě neolitu odstraněni nejbohatšfch svrchnlch partii objektů a některých
kBlových jamek· dochovala se pouze torsa domů, č i spfše shluky jamek. Cel kem bylo prozkounáno
cca 480 objektů, včetně kulových jamek, z 90% neoliti ckých. Konkrétně patřf blfže neurčenému
neolitu 39 většfch objektů·(keramika, mazanice, štípaná industrie, kosti), kultuře lineárnf 46
(kromě obvyklých nálezů soubor hliněných zvfřecfch plastik a t orzo praffcf pece), kultuře
vypfchané 34 (mimo jiné jediné lépe zachované torzo dlouhého domu), časnému eneolitu 2
kostrové pohřby s keramikou, kultuře únětické 5 kostrových hrobů (kerami ka) a 5 jam (keramika,
mazani ce, kosti), období pozdně halštatskému až časně laténs kému 6 sfdlištnlch obje ktů, z t oho
1 zahloubená chata (keramika, kosti, mazanice, zl. skleněného korálku, struska, odlévacf
kelfmek, Fe hřeb) a kone č ně stupni LT B 4 kos trové hroby (Fe spony, bronz ové ná ramky).
ULOŽ : ARÚ Mos t, sine
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LIBKOVICE, okr.Most .

POON :
AUT.:
LOK .:
MAPA :
* 1:
* 2:
* 3:
* 4:
* 5:
* 6:
* 7:
* 8:
POZN :

důl
AKCE: systematický plošný odkryv
Dobeš M. (ARŮ Most)
DAT.: 1989
Cihelna.
ZM10 02· 32 ·21 PIAN : 1 SOUŘ: 279: 188
(8) k.lineárnf ker.
AKT.: sfdlištnf
KOMP: sfdliš tě (nespec if . )
CC) k.vypfchané ker .
AKT.: sfdli štnf
KOMP: sídliště (nespec if . )
(A) neolit neurč.
AKT.: sfdlištnf
KOMP: sfdliště (nespecif . )
CD) eneolit neur č.
AKT . : s fdlištnf
KOMP : s fdliště (nespec if.)
CE) únětická k.
AKT.: sídlištní
KOMP : sídliště (nespecif .)
CF) pozdnf d . halštats ká
AKT . : sídlištní
KOMP: sídliště (nespecif .)
(G) d . laténská CLtA· LtD)
AKT .: sfdlištní·pohřební
KOMP : sídli ště (nespec íf . )
CH) da tace neurč ena
AKT.: komunikace
KOMP : neur čen
Ve druhé se zóně záchranného výzkl.fllU byla prozkounána plocha o výměře cca 1 ha. Ce lkem by l o
proz kounáno 400 objektů včetně kulových jamek . Z tohoto poč tu pat ři bl fže neurčenému neolitu 6

[317]
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vétšfch objektO , k. lineánf 21 většfch ob jektO, k. vypfchané 8 objektO (kerami ka, kosti,
1lé1Zan1 ce, š tfpaná industrie, broušená industrie, zlomky zrnotěrek a otloukačO), 3 nálevk ovitým
pohar Om a eneolitu ob ecně, z toho jeden roz sáhlý hlinfk Ckeremika, kost i, mazanice, štfpaná
1ndustr1e), k. únětické 2 objekty (m.j . torzo kOlového ~Oll'U), 2 obj . pozdně halštat ském.I
obdobf Cm. j . úlomky fel ez, bronzi'.l a s t rusk a), 3 zahloubené chaty l aténskému obdobf Cm. i .
zlomk y tyglfkO, st rus ka , Fe spona, kostěná industrie)+ 1 kos trový hrob (Fe spona) . Do
č asové h o i ntervalu d . felezná · vrc holný středově k lze na základě nálezO (m .j. bronzová šipka)
datovat fragment úvozové ces ty .
ULOŽ: ARU Most, si ne
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POO N:
AUT. :
LOK.:
~APA:
• 1:
0 0ZN:

LIBOČ ANY ,

[336)

AK CE: náhodný povrchový nález
P. ( M Ža tec )
DAT .: 1988
Nález nelze dnes v ramc i katastru blffe lokalizovat.
ZM1 0 12 · 11 -08
PIAN: 4
CA) neoli t neurč .
AKT. : oj edině lý nalez
KOMP: neur čen
Kamenny brouš eny nás troJ plankovexn1ho pr ůř ezu, na dvou m1stech naznaky vrtaní dutym
přeOllětem, délka 120 1m1. Dar Iáka ZDŠ Kam1l a Voigta (Příkrá ul. 24 17, Žatec) . Podle s lov dárce
nalez l p ř edmět Jeho děda "u Libočan".
ULOŽ : M Žatec , 3/88
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j iný

o . Žatec, okr.Louny

podnět

Ho lodňák

[342)

LIDLOV Y DVORY, okr.Klatovy

POO N:
AU T.:
LOK. :
MAPA:
• 1:
POZ N:

odborný záměr
AKCE: vfcenásobná sondáf
Frohlich J . , Frýda F. (M Strakonice, lČM Plz eň )
DAT.: 1989
SV svah Hu(s ké hory .
ZM10 22 -33 - 14
PIAN : 1
SCXJŘ: 219:060
(A) novověk 2
AKT .: výrobnf
KOMP : samostatný areál
Výzkun sklářské pece, hutní ha ly, sk l í pku a odpadových hald. Nálezy: výrobn í odpad, výrobky
(duté sklo, tabulové sklo, oke1Y1í terč e, sk la do brýlí, korálky , knoflfky, umělé kameny),
rrnofstvf keramiky, zlomek zrcadla, 10 krejcar~ Marie Terezie z roku 1765 , zlomky pá nví, forem
na foukání sk l a, chladfcfch nádob, úlomek ro ta č n í ho brusu, pazourkové křesadlo atd . Ná le zy
datují provoz sklá rny do druhé pol . 18 . stol .
ULOŽ: M Kašperské Hory , si ne
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LI PNICE NAD SÁZAVCXJ, okr . Havlíčkw Brod

POO N:
AUT . :
LOK.:
MAPA:
• 1:
POZ N:

s tavba
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LIPOVKA, okr. Rychnov

POO N:
AUT.:
LOK.:
MAPA :
* 1:
• 2:
POZ N:
ULOŽ:

odborný záměr
AKCE: povrc hový sběr
Mili tký J. (student)
DAT.: 1989
SZ od stl'edu obce, parc .č. 123, 131, 132 , 134, 136, 150 , 157.
ZM1 0 14- 13 - 09
PI AN : 2
SCXJŘ: 330:307
(A) pravěk
AKT.: sídl iš tní
KOMP: sídliště (nespecif.)
(B) vrcholný středověk 2
AKT . : neurčená
KOMP: neur če n
Pl'i pr~zkunu nalezeno 9 pravěk ýc h s t řepCi (z toho 1 okra j), 1 malovaný
KMVČ Hradec Králove, př .č. 178/89
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LIPOVKA, okr.Ryc hnov

[356)

AKCE: orientačn f z j i š těn ! v ploše
Vl . (ARŮ Praha)
DAT .: 1989
JV úboč í hradu.
ZM10 23· 21 · 12
PIAN: 2
SCXJŘ: 138:105
AKT .: sídli š tní
KOMP : hrad
(A) vrcholný středověk
Na JV úbočf byl y provedeny zemní práce , při kterýc h by la obnažena skála, na které hrad stojí.
~ovněI byla zpevněna a rekonstruovana přistupova kOO'Unikace. Při těchto akc í ch byly pr ov áděny
pří ležit os tné sbě ry, kter ým i byla z1skána keramika, kost i a zlomky kachl6.
ULOŽ: Vadfn čp.S, okr. H.Brod, sine
Salač

[410]

n/Kněžnou

středověký střep.

[419]

n/Kněf nou

POO N: odborný zamer
AKCE: povrchovy sbě r
AUT.: Mi litký J. (student)
DAT.: 1989

84

· LOK. :
MAPA:
* 1:
* 2:
POZN:
ULOŽ:
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Z od stl'edu obce, poloha "Na dubanech", ppč.95 · 102, 104, 106 · 108.
ZM10 14-13·09 PIAN: 2
SOJŘ: 345 : 299 391:264 389:259 338 : 296
(A) pravěk
AKT.: neurčená
KOMP : neurčen
(B) vrcholný stl'edověk 2 AKT.: neurčená
KOMP : neu rčen
Nalezeny stl'epy (1x pravěk), pl'edevšfm 15.stol . a mladšf.
KMVČ Hradec Králové , 1nt89
LIPOVKA, okr.Rychnov

n/Kněfnou

(425]

POON: odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
AUT.: Braun P., Militký J. (ARŮ Plzeň)
DAT .: 1989
LOK . : JZ od stl'edu obce, Z od dvora Karol fn, na V svahu pole "Nad dvorem" , z od s i lnice
Lokot - Lipovka, ppč.565 .
MAPA: ZM10 14-13-09
PIAN: 2
SOJŘ : 350:197
* 1: (A) pravěk AKT . : neurčená KOMP: neurčen
* 2: (B) vrcholný stl'edověk AKT.: neurčená KOMP: s fdliště (nespec if . )
POZN: Pl'i pruzkl.fflu nalezeno: 1 pravěký střep, 22 středověkých (4 zlomky typi cké), něk te ré
datovatelné do 13.stol.
ULOŽ: KMVČ Hradec Králové, 179/89
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LIPOVKA, okr.Rychnov

n/Kněžnou

[435]

POON:
AUT.:
LOK .:
MAPA:
* 1:
* 2:
POZN:

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Militký J. (student)
DAT .: 1989
JJZ od středu obce, V od lesa "Dubenská" .
ZM10 14 - 13-09 PIAN: 2
SOUŘ : 405:200
(A) lužická k.
AKT.: s fdlištnf
KOMP: sfdliště (nes pecif . )
(8) vrcholný středověk 2
AKT.: neur č ená
KOMP : neur č en
Severně od bezejmenného levobřežnfho přítoku Loketskéh o potoka nalezeno pl'i t erénn fm pruzkU11.J
11 pravěkých střepť, ( 1 okraj) a 5 střepť, středověkýc h .
ULOŽ: KMVČ Hradec Králové, 180/89

285

LIPTICE, o.Duchcov, okr.Teplice

[444]

POON:
AUT.:
LOK .:
MAPA:
* 1:
POZN :
ULOŽ:
ZAPS:

dul
AKCE: náhodný povrchový nález
Sobota (amatér)
DAT.: 1988
U kostela .
ZM10 02-32-22
PIAN : 2
SOJŘ : 126:332
(A) neolit - eneolit
AKT. : neur čená
KOMP: neur čen
Při sběru na poli provedeném amatérem p . Sobotou nalezena broušená indus t r i e.
ARŮ Mos t, sine
Dobeš M.
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LIPTICE, o. Duc hcov, okr . Tepl i ce

POON:
AUT.:
LOK . :
MAPA :
* 1:
* 2:
* 3:
* 4:
POZN :

dul
AKCE: plošný odkryv
Beneš J . (ARÚ Most)
DAT . : 1989
Malý ffrek .
ZM10 02-32 - 22
PIAN: 1
SOUŘ: 041 : 357
(A) k.lineárnf ker.
AKT.: sfdlištnf
KCJo!P : s ídlišt ě Cnespecif . )
(B) 'k. vypf chané ker . . AKT .: s f dl i štnf
KCJo!P: s f d l i š tě (nespec i f. )
(C) k. lengyelská · AK T. : sídl ištn f
KCJo!P: s fdl i š tě Cnespec if.)
CD) únětická k.
AKT.: pohřební
KCJo!P: neur č en
A.- 8. Bylo pr ozkounáno několik jam a t orzo pťxlo r ys u dl ouhé ho dorru :
C. Zvláš tn f pozornost si zas louž í pťxlorys stavby č. 17 na pl oše B. Byl t vořen dvěma
symetrickými úzkými žlaby a minimálním množs tvím vnit řn íc h kulových jamek. Ce l ek, dlouhý asi
26 -28 m, měl konvexní, tzv . loaovitý tva r.
D. Byl zachycen shluk 4 mělkýc h kulatýc h jam. Dále by l prozkoumány 4 úně t ické objek t y: prvnf
funeráln fho a další pravděpodobně funeráln ích charakteru. Ved l e bě žnéh o s ke letu v h robě č.
1252 se třemi nádobami byly odhaleny 2 velmi netypi cké objekty, nema j í cí dosud analogi e. Obj.
1244 měl orientac i obdélné jámy pravidelných "hrobových rozmě ru" , orientace V·Z. Na značně
poni č ených 3 -4 nádobách byly nalezeny rozházené p ř epálené drobné kus t ky. Obj. 1245, stejného
tvaru i rozměru, obsahoval 4 nádoby, žárové kustky a 45 vál covit ých keramickýc h tka l covských
zá važí, jimiž byla obdé lníková jáma vylo žena a vyplněn a .

[449)

85

ULOŽ: ARŮ Mos t, sine
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LÍŠINA , o.Stod,

okr . Plzeň-jih

[505]

POON :
AUT.:
LOK . :
MAPA :
* 1:
POZN:

odborný záměr
AKCE: jednotlivá sondáf
Beš ta J . , Beštová D. (ZČM Plzeň)
DAT . : 1988
Lfšinský kopec , kóta 392m, leffcf as i 1 km JV od vsi nad rfčkou Me rklfnkou.
ZM1 0 21 - 22·13
PIAN : 2 SOJŘ: 350 : 152
(A) pra v ěk
AKT. : sfdlištnf
K~P: sfdl . výširné opevněné
Při sys temati c kém prfizkuru výš inných poloh v povodf Merklfnky jsme nevš tfvili Lfšinský kopec ,
čl en i t ou vyvýšen i nu obtékanou na JZ , západě e severu Merklfnkou. V jeho JZ části se nacházf
o pevněný areál o rozloze necelého hektaru . Fortifikace je nejlépe patrná v jeho jifnf a
západn f čás ti, kde má podobu mohutné terasy s vně j š f m p ř evýšením 3-4 m, vnitřním 0,5 m, která
se přimyk á ke dvěma skalnfm výchozfim (na výc hodě a severu). Ve vývratu nacházejfcfm se
přib l ifně v e s tředu opevněného areálu jsme našli 2 atypické pravěké s třepy. Kontrolnf sonda
vel . 0,6x0, 4 m v JZ rohu hradiště prokázala existenci barevně téměř neodlišené kulturní vrstvy
nelézajfcf se v hl. 20-45 cm. V bfloflutém pfsku se vedle uhlfkfi a zrnek rozplavené mazanice
sporadicky objevovaly pravěké střepy .
ULOŽ: M Plzeň, 88/ 12
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LÍ ŠNÁ, o . Zbi roh, okr . Rokycany

[923]

odborný záměr
AKCE: vizuální povr chový prBzkun
Ka špar V. ( student)
DAT. : 1989
Zří c eniny hradu Řebř f ka , SV stráň pod jádrem hradu .
ZM10 12-32 - 22
PIAN : 1 SOJŘ: 445:213
(A) vrcho lný s t ř edověk
AKT.: sídlištnf
KOMP: hrad
Provedl jsem revi zi zan iklého sídlištnfho komplexu Řebřfk . Pozornost byla věnována předevšfm
hr adu, na jehož SV svahu bylo objeveno poměrně velké nerušen{. V tomto mfstě se čá s t hradnf
d is pozi ce s vezla po svahu a vytvořila mocnou ka111ennou destrukci . V n f byl objeven 2x1 m veliký
výk cp, v nejhlubš fm mí s tě as i 1 m hlubok ý. Dále byl proveden sběr na celé SV stráni pod
hradem . Při tomt o sběru byl zfskán poměrně bohatý keramický materiál, který lze z většf čá s ti
dat ovat do p r~běhu 15 .st ol. (redukční výpal, vytáčen{, radé lkové dekory). Něko l ik střepťJ je
možno dat ovat do 14 .s tol. a 2·3 střepy do 13 . stol . Na jednom dně se nacházela hrnčířská
zna čka . Z karrnář s kých výrobkB byly nalezeny fragmenty komorových kachlB s plastickými dekory
na čeln fc h vyh ř ívacích stěnách . A t o 4 zlomky římsového kachle, z toho jeden zub cirrbuřf a 3
zlomky s lfpaným architektonickým motivem (kvadriloby). Dalšfmi plas tickými dekory
zas toupenými na čelnfch vyhřfvacfch stěnách komorových kachl~ byl fragment pos tavy· nohy
Samsona, zápasfcfho se lvem a část ocasu a strom.J kachle se stojícfm jezdcem za osed l aným
koněm. Všechny kannářské výrobky se svými dekory hlásf do poloviny 15.stol. Tento s běr
ro z š iřuje rej s třík kachlB známých z této lokality . ·
LIT. : Durdf k T. , Frolfk J . 1982, 367-3n (AH 7)
ULOŽ : AR Ů Praha, s ine
POON :
AUT . :
LOK . :
MAPA:
* 1:
POZN:
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LITEŇ,

POON :
AUT. :
LOK . :
MAPA:
* 1:
POZN:

jiný pod nět
AKCE : povrchový sběr
Matoušek V. (M Ber01.r1)
DAT.: 1989
Vrch Mramor, Z č á s t pásu skal ve směru SZ · JV, Jezevčf jeskyně.
ZM10 12- 41 · 23
PIAN: 2
SOOŘ: 037:287
(A) pr a věk
AKT . : sfdlištnf
K~P: nález v jeskyni
Při speleo logi c kém prfizkl.lTIU nalezen blfže neurčený (údajně malý)
Po nálezu keram i ka ponechána v jeskyn i a oozděj i již nenalezena .
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L I TEŇ,

[954]

okr . Beroun

počet

kusB

pravěké

keramiky.

[948]

ok r. Beroun

POON :
AUT . :
LOK. :
MAPA:
* 1:
POZN :

jiný podně t
AKCE: povrchový sběr
Matouš ek V. CM Ber01.r1)
DAT. : 1989
Vrch Mramor , Z od pásu skal ve směru SZ·JV, Desetnfková
ZM10 12· 41 · 23
PIAN: 2
SOJŘ : 025:288
(A) pravěk
AKT . : sfdli š tnf
K~P: nález v jeskyni
Při speleol ogickém pr5zkunu nalezeno 11 kus5 atypických
kos tf.
ULOŽ: M Be r oun, 138/ 89

86

jeskyně.

pravěkých střepťJ

a 3 kusy

neurčených

291
POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
• 1:
• 2:
POZN :

LITOHLAVY, okr. Rokycany
odborný

záměr

[958]

AKCE: povrchový sběr
DAT.: 1989

Metlička M. CZČM Plzeň)

JV od obce.
ZM10 12· 33 ·1 9
PIAN : 2 SCXJŘ: 404:317
CA) milavečská k.
AKT .: sldlištnl
KOMP: sl dli ště rovinné
CB) raný středověk 3
AKT. : sldlištnf
KOMP : sldliště rovinné
Pfi povrchovém pr5zkuru v okoll Rokycan jsem provedl sběr na pol i lefl cfm JV od obce Lit oh lavy
na mlrném návršl, které ze SZ obtéká Osecký pot ok a z jihu jeho bezejmenný p ř ftok. Z prostoru
pfibližně 150x100 m byla zlská na nepři liš výr azná milavečská a středohradištnl keramika.
ULOŽ: ZČM Plzeň , 89/22
o . B řezf, okr.České Budějov i ce
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LITORADLICE,

POON:
AUT .:
LOK .:
MAPA :
• 1:
• 2:
POZ N:
ULOŽ:

meliorace

293

LITORADLICE , o. Březf, okr.České Budějovice

[005]

zjištěni v řezu
DAT .: 1988
Jod obce, plošiny pahork5 při s iln ici do Jeznice.
ZM10 22·42 · 02
PIAN : 2 SCXJŘ: 226:122
CA) k.mohylová d . bronzové AKT. : sld li štnf
KOMP: sfdliště (nespecif.)
CB) pozdnf d . hal štatská
AKT .: sfd li štnf
KOMP: sldl iště Cnespeci f .)
Sldli š tě porušené meli oracemi. Z hromad hl fny vybrán menš i soubor ke ramiky.
JČM České Budějovice, sine

AKCE :

or ientačnl

Bři cháček P. CARŮ Plzeň)

[010]

AKCE: orien ta č nl zjištěni v ploše
P. CARŮ Plzeň)
DAT.: 1989
Okraj teras. stupně Jod přehrady.
ZM10 22 · 44 · 02
PIAN : 2 SCXJŘ: 456: 176
CA) stará d.bronzová
AKT . : sfdlištnl
KOMP : sld li ště Cnespec if.)
V rámci odtěžovánl ornice ze zátopové oblasti přehrady Hněvkovice byl na okraji terasovéh o
s tupně zlikvidován les a terén snížen o 30·50 cm. Na povrchu pl skového podloži byly odkryty
stopy kulturnl vrstvy a něko lik střepG.
ULOŽ: ARŮ Plzeň, sine

POON:
AUT.:
LOK. :
MAPA:
• 1:
POZN:

294

stavba

Bficháček

LNÁŘE, okr.S trakonice

[016]

POON :
AUT.:
LOK .:
MAPA:
• 1:
POZN:

odbor ný záměr
AKCE : povrchový sběr
Frohli ch J . CM Strakoni ce)
DAT.: 1988
Pole v trati "Nad Podhájčl", ppč . 1403/1, S od železni č nl stani ce Lná ře.
ZM10 24 - 14 · 12 PIAN: 2 SCXJŘ : 469 :201 475:200 474:194, 469: 195
CA) raný středověk
AKT .: sfdli štn l
KOMP : sldliště rovi nné
Na lezeno 177 zlomkB keramiky C10 .- poč.13 . stol . ) zdobené jednoduchými a několikanásobným i
v lni cemi , h řeben ovými vpic hy, šikmými rýžkami. Sběr na ploše asi 50 x 100 m.
ULOŽ: M Blatná, 5/89
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LOKET, okr.Soko lov

[325]

stavba
AKCE: orienta č nl zj išt ěni v ploše
Klsák J . CM Karlovy Vary)
DAT .: 1985
Radnice čp. 1/9, dvě podzemní vězeňské kobky v zadnfm traktu radnice.
ZH10 11 · 23 · 02 PIAN: 2 SCXJŘ: 268: 102
CA) novověk
AKT .: sídlištní
KOMP: mě s t o
Při rekonstrukci objektu radnice ze sutě a bahna zatopených kobek zachráněn rozsáhl ý soubo r
no vověké kuchyňs ké keramiky C1 7.· 18 .sto l.) , vět š in ou ve stř epec h. V nálezech převládajl hrnce
s jedním uchem rBzné veli kost i, dále se vyskytuje džbá nek , mí sa, pekáč, láhev, poklička.
Zpracováno v karlovarském ruzeu a p ředáno do Ok res ního ruzea v Sokolově.
ULOŽ : H Sokolov, si ne
POON :
AUT.:
LOK . :
MAPA:
• 1:
POZ N:

87
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LOMEC, o.Úmonín, okr. Kutná Hora

[025]

POON :
AUT .:
LOK.:
MAPA:
• 1:
• 2:
• 3:
POZ N:

odborný záměr
AKCE : j ednotlivá sondáž
Valentová J. (M Kutná Hora)
DAT.: 1988
Traf "Na zelenici",ppč.437.
ZM10 13 -34 - 05
PIAN: 2 SOJŘ: 280:261
(A) raný středověk
AKT.: sldl ištnl
KOMP : sldl.výšinné opevněné
(B) vrc holný středověk
AKT.: neurčená
KOMP: neurčen
(C) novověk
AKT . : neurčená
KOMP : neur čen
Mal ý kuželovitý útvar na skalnlm výběžku nad levým břehem Medenického potoka, v m ls tě ohbl,
cca 400 m od Pitrova mlýna, s oblým přík opem a vstupn í šijí, pť,dorys téměř kruhový (prť.něr 12
m). V SV kvadrantu položena sonda na ploše 15 m2, tfm skryta as i čtvrtina plochy lokality.
Zj i štěno pouze rozpadlé rulové podlož i, vyblhajlcí těs ně pod povrch, terénn l nerovnosti
vypl něny žlutým písčitohlinitým horizontem o mocnosti 15-30 cm, max. 45 cm (jáma?) . Na podlof í
zjištěny uhllky a s t ředohradi š tní stř epy, ojediněle nalézané i v h l inité vrstvě spolu se
středověkými ( 14 ks) a se zlomky 2 glazovaných novověkých nádob .
ULOŽ: M Kutná Hora, 534 -535/88
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LOUNY, okr . Louny

[035]

POON:
AUT . :
LOK.:
MAPA:
• 1:
POZN:

s tavba
AKCE: orienta č n l zjištění v řezu
Štauber B., Štauberová J . (M Louny)
DAT . : 1988
Zirm! stadion, základy nové kotelny.
ZM1 0 12- 12-03
PIAN: 2 SOJŘ : 188:091
(A) knovlzská k.
AKT .: s fdli štn l
KOMP : sf dliště (nespecif.)
Výkopem pro základy nové kotelny silně narušena kulturní vrstva se zbytky zahloubených
ob j ektů. Zfskáno větší rrno žstvl zlomků keramiky (v če tně zdobených a okra jů) a bronzový
rybářský há ček. Další soubo r keram iky předán 0M dobrovolným spolupracovníkem.
ULOŽ: H Louny, 54/88
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[041]

LOUNY, okr. Louny

POON: stavba
AKCE : jednotlivá sondáž
AUT .:~taube r B., Štaube rová J . CH Louny}
DAT .: 1989
LOK.: Pivovarská ul. č.4 3, SV roh gotické si ně v přfzemf.
MAPA: ZM10 12 · 12·03
PIAN: 2 SOJŘ: 075:066
* 1: CA) vr cholný středověk 2 AKT .: sf dlišt nf
KOMP : mě sto
POZN : Cl lem akce bylo zachycení ~vodní úrovně podlahy. Tato úrověň byla dosažena otiskem v malt ovém
výmazu na s everní obvodové s tě ně v hl . 45 cm pod dnešní podlahou. V zásypu v h l. 75 cm nalezen
stříbrný jednostranný haléř z poloviny 15 .stol ., v hl. 11 0 cm dosaženo šedožluté~o jll ového
podloži. Ce l ková sit uace byl a narušena recentním výkopem pro kanalizaci (19 .st o l . ), vedeným
pod podlahou nepodsklepené gotické sině.
ULOŽ: M Louny, 33/89
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LOUŇOV I C E

POD BLANÍKEM, o.Velký Blaník, okr.Benešov

POO N:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:
* 2:
POZN:

[059]

odborný záměr
AKCE : povrchový sběr
Durdi k T. CARŮ Praha)
DAT .: 1989
Hradiště na vrcholu Velkého Blaníka .
ZM1 0 23-11 - 09
Pl~N : 1 SOUŘ: 100:058
(A) d . halštatská (H aC · HaD}
AKT .: sfdlišt nf
KOMP: sidl.výši nné opevněné
CB ) vrcholný středověk 2 AKT .: sl dli štnl
KOMP : hrad
V rámci povrchového průzkuru byl srovnán souč asný stav hradiště s Vencourovým tll!llěřením ze
40.let. Opevněn i pravidel né akropole vykazuje poněkud odlišný charakter od vnějšlch valu a
jeho dnešnf podoba ru le být spojována s e xis tenci historicky doloženého st ř edověkého hradu .
Ta to stavba by v pinem rozsahu lllJSela být d ř evěná. Intenz ivni osldl enl v této části areálu
hradiště dokáza la ji ! sondát A. Knora a M.Šo lla ve 40.letech. I při referovaném povrchovém
průzkumu byl v akropol i sběrem získán malý soubor středověkých zlomků a pouze 1 pravěký střep .
Vysledky povrchových pruzkl611J obou Blaniku ukázaly, fe jiná lokalizace středověkého hradu nef
do areálu hradi š tě na Velkém Blaníku na základě současnýc h vědomosti, nenf mofná .
ULOŽ : AR Ů Praha, sine

88
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LOUŇOVICE

POD BLANÍKEM, o.Malý Blanik, okr . Benešov

(443)

PODN:
AUT . :
LOK .:
MAPA:
* 1:
POZN:

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Durdlk T. (ARŮ Praha)
DAT.: 1989
Zřlceniny kaple sv . Maři Magdaleny pod vrcholem Malého Blanika.
ZM10 23-11 - 14
PIAN: 2
SCXJŘ: 311:310
(A) novověk
AKT.: kultovní
Kc»4P: neurčen
Ve zdivu zřlceniny baroknl kaple nebyly zjištěny pozůs tatky fádných s taršfch konst rukci . V
jejlm interiéru bylo nalezeno několik střepů z redukčně pálených tenk os těnnýc h vytáčených
nádob s částečně leš těným povrchem, datovatelným nejsp lše · do 16.s tol . Terén v oko l l z řfceniny
patrně vykazuje nevýrazné reliéfní zbytky několika zaniklých objektu.
, ULOŽ: ARŮ Praha, sine
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LOUŇOVICE POD BLANÍKEM, o.Malý Blanik, okr.Benešov

t34n

PODN:
AUT . :
LOK .:
MAPA:
* 1:
POZN:

odborný záměr
AKCE: orientačnl zjištěni v řezu
Durdi k T. (ARŮ Praha) . DAT .: 1989
Zaniklý středověký objekt na svahu pod J vrcholem Malého Blanika .
ZH10 23-11 - 14
PIAN: 1
SCXJŘ: 037:280
(A) vrcholný středověk 2
AKT . : sldlištnl
Kc»4P: samostatný areál
Ve svahu pod jižnlm, vrcholem Malého Blaníka se nacházf zanik lý středověký objekt, zkounaný
drobnou sondou P.Radoměrským roku 1961 . Jde o dvoupros torový dOm s na sucho kladenými zcini,
opatřený zřejmě několika kvalitnfmi kachlovými kamny. Ve vzdálenosti 36 m ze svahu vybfhá
rozvalená zldka , za nff zbylo valové těleso o výšce cca 50 cm a šfřce základny cca 2 m.
Kubatura odpovldá kamennému plotu. P . Radoměr s ký celek interpretoval jako roz s áhlý a mohutný
opevněný objekt, kerý ztotofnil s hradem Blanikem, doloženým pfsemnými prameny . Takováto
interpretace vzhledem k charakteru, absenci jakékoliv fo r tifikace i s ituován! lokality v
terénu nepři c házf v úvahu. Interpretace tohoto domu stojfcfho o samotě, pod vrcho lem kopce v
lese , je krajně k~likovaná; v úvahu by nej spíše mohl př i cházet l ovecký s rub . Sběrem z
destruovaných profilu nezaházené sondy P.Radoměrského byla získána keramika 15 .st ol. včetně
fragmentu kachle s husitskými bojovnfky.
ULOŽ: ARŮ Praha, sine

302

LOVOSICE ,

(910)

okr . Litoměřice

inženýrs ké sftě
AK CE: orienta č ní zji š těni v ploše
Blažek J., Kotyza O. CARŮ Hos t, M Litoměři c e)
DAT.: 1989
Mezi garážemi ČS AD a cukrovarem, po levé straně si lnice do Siřejovic.
ZH10 02 -43 -07 PIAN: 1 SCXJŘ: 009 :208
CA) bylanská k.
AKT .: pohř ebnf
Kc»4P: samostatný areál
CB) d .s těhovánf národu AKT .: pohřebnl
Kc»4P : samos tatný areál
Při výkopu kanalizace zjišt ěn v červnu porušený kostrový hrob, orientovaný Z-V, hlavou k
západu. Pod lebkou nalezeny jantarový a skleněný korál a trojůhelnfko vi tý provrtaný závěsek ze
střepu terry sigi l laty·. Po skrytí celé plochy určené k zastavěni, tj . asi 70x8 m, se rýsovaly
dal š f hroby, 2/89 a 4/89 patřily bylanské kutuře, 3/89 a 4A/89 době stěhován! národu. Oba
bylans ké hroby byly kostrové , obsahovaly asi 8· 10 nádob, felezné kop í a nuž , bronzový
nákrč ník, náramek a kováni . Oba tyto hroby byly vzdáleny pouze několik desf tek metru od
známého pohřebiště zkol.1118ného R.Ple inerem a V.Mouchou v 50 . letech . Oba hroby z doby stěhován!
národu byly vyloupeny, hrob 3/ 89 by l do podloií zahl ouben skoro 3 metry a mimo skleně ných
korálu byl nalezen bronzový pozlacený knoflfk ze spony. Hrob 4A/89 porušoval bylanský hrob
4/89, byl zjevně vykraden, z puvodnf ho inventáře se dochova la železná š ipka a několik pazourku
z kře s a cf soupravy.
ULOŽ: M Litoměři c e, 46 -50/89

PODN :
AUT.:
LOK.:
MAPA :
* 1:
* 2:
POZN:
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PODN:
AUT . :
LOK.:
MAPA:
* 1:
* 2:
POZN:

LUHOV,

[937)

okr.Plzeň-sever

AKCE : povrchový sběr
DAT .: 1988
JZ od obce , poloha "U ovčfna" .
ZH10 11 - 44 -08
PIAN: 2
SCXJŘ: 155 : 123
(A) pravěk
AKT .: sfdlištnf
Kc»4P : sf dli š t ě rovinné
CB) raný stl'edověk 4
AKT. : sfdl i š tnf
Kc»4P: sidl iště rovinné
Provedl jsem sběr na poli na mlrném návrš i JZ od obce. Na severu obtéká návrší bezejmenný
levobřeini přftok Žebrác kého potoka . Sbě rem bylo z ji~ t ěno pra věké osldlen í zhruba v pros toru
200x 100 m, ale bohuiel se i pl'es ně ko lik keramickych zlomku nepodaři l o l okalitu bl fže č a sově

odborný

záměr

Metlička M. (ZČH Plzeň)

89

zařadit. Kromě

keram i ky obsahuje zfskaný soubor i kamenný drtič . Vzhledem k t omu, fe jsem
zlomk~ mladohradištnf keramiky, stojí za zmfnku těsné souseds tví tvrziště v

několik

sebral i
Luhově .

ULOŽ :

ZČM Plzeň,
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LUPENICE, o.Varrberk, okr.Rychnov

88/26
n/Kněfnou

[954]

POO N:
AUT.:
LOK . :
MAPA:
* 1:
* 2:
POZN:

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Militký J. ( student)
DAT. : 1988
Traf "Na mokři ná ch , Jod obce, Z od cesty Lupeni c e · Doud leby n . O.
ZM10 14 · 13 ·14
PIAN:
SOUŘ: 447:086
(A) luž ická k.
AKT. : sl dl ištnf
KOMP: sfdl iště (nespecif.)
(A) vrcholný středově k
AKT .: sfdlištnf
KOMP: sf dli ště (nespecif.)
Na ploše o průněru as i 40 m byly vi d i telné na orané objekty; získáno 19 s třepť, luži ckých (2x
okraj) a 18 st řepů středověkých, ně které je možné datova t alespoň do 14 . stol. Toto naleziště
je z řejmě totofné s lokalitou "Na moč idlech", zkoumanou v r oce 1925 muzeem v Hradc i Krá l ové,
prokopáno 14 jam, doc hované nálezy patřf lužické kultuře, KMVČ HIC, inv. č. 8467-8483; v lit.
uváděn o jako Doud leby nad Orlic{.
LIT.: Domečka L. 1935, 8 (O svět a lidu)
ULOŽ: KMVČ Hradec Král ové, 121-122/ 89
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MALESICE,

POON:
AUT.:
LOK .:
MAPA :
* 1:
POZ N:

odborný

306

MA LESICE,

coon

ok r.Plzeň -s ever

AKCE : povrchový sběr
DAT .: 1988
V od obce, poloha "Spasky" .
ZM10 11 · 44·20
PIAN : 2
SOUŘ : 419:364
(A) milavečská k.
AKT .: sfdli štn f
KOMP : sfdliště r ovinné
Při povrchovém pruz kurr,.,, povodí řeky Mže js em provedl sběr na poli
lež fcf m východně od obce,
kde pravděpodobně dříve prováděná meliorace narušila pravěké sfdlištní objekty. Lokalita l eží
v údolní n ivě, na levém břehu ř ek y Mže a sběrem zjištěná r oz loha je 250x100 _m. Sbě r em byla
zí skána zlomková keramika a malé nnožství mazanice .
ULOŽ: ZČM Plzeň, 88/2

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:
• 2:
* 3:
POZ N:

z ámě r

Met l ička M. (Z ČM Plzeň)

AKCE: povrchový sběr
DAT .: 1988
Z od obce, po l oha "U drátovny" .
ZM10 11 -44-15
PIAN: 2
SOUŘ: 195:047
(A ) pozdnf d . halštatská
AKT .: sfdlištnf
KOMP: sídl i ště rovinné
(8) st ar á d .řf ms ká
AKT .: sfdlištnf
KOMP: sí dliště rov inné
(C) raný s tředově k 4 AKT .: sfdlištn f
KOMP: sldliště rovinné
Při povrchovém pruzkurr,.,, povodf Mže jsem provedl sběr na zoraném poli západně od obce Ma l esice,
kde jsem zjistil narušeni sfdlištních objektu hlubokou orbou. Polyku l turn f sfdliště ležf v
udolni nivě řeky Mle a jeho rozsah zjištěný sběrem je 150x100 m. Z narušených objektu zfskáno
větší nnožs tvf ke ramic kých zl omk~ a mazanice. Sběry na lokal i tě pok r ačovaly i v roce 1989 .
ULOŽ: ZCM Plzeň, 88/1
307
POO N:
AUT. :
LOK . :
MAPA:
• 1:
POZN:

odborný

co1n

ok r .Pl zeň -s ever

záměr

M et li čka M. (ZČM Plzeň)

MALESICE,
odborný

[331]

o k r.Pl ze ň-s ev er

z áměr

AKCE: povrchový

sběr

M etlička M. (ZČM Pl zeň)
DAT. : 1988
Z od obce, na levém b řehu Čermínského potoka.
ZM1 0 11 · 44 · 15
PIAN : 2 SOUŘ: 127:083

AKT .: síd liš tní
KOMP : sfdli š tě rovinné
CA) po zdn í d.halštatská
Provedl jsem sber na zoraném poli svažujícim se k západu k beze jmenné vod ot eči, která spolu s
Čermínskym potokem, obtékajfcfm lokal i tu ze západu , se vlévá do řeky Mže . Sfdliště leffcf na
říčn1 terase mělo r ozl ohu cca 80x5D m. Z orbou narušených obj ektu byla zf skána z lomková
keramika a zvlře c f kost i (čá s t parohu).
ULOŽ : ZČM Plzeň, 88/ 18

90
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MALÉ HYDČ ICE , okr . Klatovy

[339)

POON :
AUT .:
LOK.:
MAPA :
• 1:
• 2:
POZN:

odborný záměr
AKCE : povrchový sběr
Frohlich J . ( M St r akonice)
DAT .: 1989
Po l e na návršf nad levým b ř ehem Otavy, 500 m JZ od Malých Hyd č i c.
ZM 10 22· 31 · 10 PIAN : 2
SOUŘ : 450:091 456 :008
(A) mladý paleolit
AKT .: neurčená
KOMP : neurčen
(B ) mezolit
AKT. : n eur čená
KOMP: neurčen
A. Patinovaný pazourkový odš těpek .
B. Dva kusy štlpané indus trie ( čepe lky), nalezené 5 m od sebe.
ULOŽ : ARŮ Praha, si ne
N EPOOŘIC E ,

309

MALÉ

okr.Plsek

POO N:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
• 1:
POZN:
ULOŽ:

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Frohlich J. CM Strakonice)
DAT.: 1988
Na poli cca 80 m Jod středu hřb i tovn l zd i.
ZM1 0 22·41-07
PIAN: 2
SOUŘ: 400: 175
(A) mezolit
AKT.: ne u rčená
KOMP: neurčen
1 ks š típané indus trie.
ARŮ Praha, s ine

310

MALEŠOV, okr. Kut ná Hora

(344]

(242)

POON :
AUT .:
LOK.:
MAPA :
• 1:
• 2:
POZ N:

odborný z áměr
AKCE: povrchový sběr
Charvát P. (ARŮ Praha)
DAT. : 1989
As i 200 m SZ od S okraje osady Bf le jov, v poli při obou březích potoka.
ZM10 13·32· 19 PIAN : 2 SOUŘ: 341 :075 345 :073
(B) pře c hod VS 2 · novověk
AK T.: sfdlištní
KOMP: sf dli š tě rovinné
(A) vrcholný středověk
AKT.: sfd lištní
KOMP: sí dl iště rovinné
Sběr na zoraném poli. Na levém břehu potoka 4 střepy 13.-14. s t ol vč e tně 1 malého vzh~ ru
vytaženého okraje a 1 zlomku nepolévanéh o kachle s rostlinnou výzdobou. Na pravém břehu zlomek
velkého vzh~ru vytaženého okraje z pozdního 13 . či 14. s t ol.
ULOŽ: ARŮ Praha, si ne
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MALEŠOV , okr.Kutná Hora

(235)

POON:
AUT .:
LOK .:
MAPA:
• 1:
POZN:

odborný z áměr
AKCE: povrchový s běr
Charvát P. (ARŮ Praha)
DAT.: 1989
As i 50 m SZ od S okraje osady Bf lejov, v poli při levém bře hu potoka.
ZM10 13·32· 19
PIAN : 2
SOUŘ: 329:063
CA) přechod RS 4 • VS 1 AKT.: sídlištní
KOMP: sfdliště rovinné
Sběr na zoraném poli. Tři s t ř epy mladohradištní až 13 . stol. včetně 1 zlomku s tr ojnásobnou
vlnic!.
ULOŽ: ARŮ Praha, sine
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[355]

MALE ŠOV, okr.Kutná Hora

POON : odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
AUT .: Charvát P. CARŮ Praha) DAT .: 1989
LOK.: V poli při SZ okraji Ma lešova, pod vysokou mezf mezi tratí a d flenským objektem, asi 300m SZ
okraje obce.
MAPA: ZM10 13 -32 ·24
PIAN : 2
SOUŘ: 31 2:3n
* 1: CA) př ec hod RS 4 - VS 1 AKT .: sídl ištnf KOMP : sfdl iště rovinné
POZN : S běr na zoraném poli. Zlomek spodn f část i nádoby s fragmentem dna a p říměs! tuhy.
Mladohradi štn f až 13 .sto l .
ULOŽ: ARÚ Praha, s ine
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[411 l

MAŠOVICE, okr.Domažlice

POON: odborný záměr
AKCE: orie nt ačnf zji š těn ! v ploše/ povrchový sběr
AUT.: Baš t a J . , Baštová D. CZČM Plzeň)
DAT.: 1988- 1989
LOK.: Pole mezi černýn potokem, Ml ýnskou strouhou a silnicí Mašovice · Horšovský Týn .

' 91

MAPA:
1:
* 2:
* 3:
* 4:
POZ N:

*

ZH1 0 21-23-04
PIAN : 2
SClJŘ : 345:240
(A) k.mohylová d.bronzové
AKT .: sfdlištnf
KOHP: sfdliště rovirYlé
(8) milavečská k .
AKT .: sfdlištnf
KOHP: s ídli št ě rov i nné
(C) pozdní d.halštats ká
AKT . : sídli š tnf
KOHP : s ídl iš tě rovinné
(D) raný stř edově k 4
AKT .: s ídl iš tn f
KOHP : sf dliště rovil"V'lé
V r oce 1988 jsme v pr5běhu letn fch měsí c u opakovaně s b írali keramiku na březích a dně
Ml ýnského náhonu, který poruši l pravěké a raně středověké rovinné sfdliště v nivě Černého
potoka (viz 820 1987). V roce 1989 jsme zji s t i l i, že část náhonu byla nově meliorována, ve
vyhrnuté hlíně jsme sebrali většf množs tv f keramiky a mazanice a dokončil i 2 objekty náleff cf
mila večské ku l tuře.

ULOŽ: ZČH Plzeň , 88/9 , 89/26
314

MA ŠŤOV,

POON:
AUT .:
LOK .:
MAPA:
* 1:
POZ N:

stavba

315

MECLOV, okr.Domažlice

okr.Chomutov

[422]

AKCE: nedokument ovaná akce
E. (ARŮ Hos t)
DAT. : 1989
JV čás t obce, u čp. 64.
ZH10 11 -22-20
PIAN: 2
SClJŘ: 234:369
(A) vrcholný stř edově k 2 AKT.: s ídlištní
KOHP : sf dli ště (nespecif.)
Převza l a jsem nálezy keramiky pocházejfcf z Hašfova, z výkopu prováděného majitelem domku
64. V době kontroly nalezi š tě nebylo již možno zj i stit bližšf nálezové okolnos ti
(stratigrafii), nebof s t ěny výkopu byly j iž zabetonovány .
ULOŽ: H Chomutov, sine
Černá

čp.

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
• 1:
* 2:
* 3:
• 4:
POZ N:

stavba
AKCE: sondáž
Bašta J., Baš tová D. (ZČH Plzeň)
DAT . : 1988
Ml ýnský vrch, leflcí na r ozhranf katas tr6 Heclova a Mašov ic.
ZH1 0 21 -23- 04
PIAN: 2
SClJŘ : 253 :211
(A) pozdnf paleo lit
AKT .: neurčená
KOHP : neurčen
(8) k.mohylová d . bronzové
AKT .: sfdliš tní
KOHP: sídl.výšil'Ylé opevněné
(C) nynická sk upi na
AKT .: sl dl išt nf
KOHP : sídl.výšinné opevn ěné
CD) pozdnf d. halštatská
AK T.: sf dl ištnf
KOHP: sf dl.výš inné opevněné
Od 22.7. do 11.8. problhal záchranný výzkum na hrad išti na Mlýns kém vrchu na rozhranl katastru
Heclova a Mašov ic . Podnět k němu dala stavba pře čer pávacf s tanic e vodárny, r ea lizovaná
Zemědělskymi s tavbami v Horšovském Týně. St avebnl podnik bohužel vč a s neohlásil zahájen í
zermich pracl, takže podst atná část plochy ve li kosti 25x25 m u rčené pro stavbu vodárny by la
skryta buldozerem ai na pod l oži . Proto jsme zde provedli pouze orientační výkopy a sebrali
zbylou keramiku. Podr obněji jsme prozkoumali plochu 12x2 mna jihozápadním okraji s taveni ště ,
kde jsme zji s tili 6 drobných objekt u - j ámy, pec a kulové jamky, kte r é velmi pra vděpodobně
náležely nynické skupi n ě pozdni doby bronzové. Z kulturnl vrstvy nad zahl oubenými objekty
pocházej, s t aromohylové a pozdně hal štat ské stře py. Na vrcholu žulového hřbetu u kó ty 41 7 m
se na oodloží a částečně i v objektech nacházely pazour kové a si lexové čepelky, které by podle
laskaveho určeni Dr. Sl. Vencla měly náležet pozdnímu paleo litu . Keramika nyni cké skupiny
pozdní doby bronzové z jištěná na l oka l i tě má v z áp adočes kém kontextu dosti vyjfmečné
postaveni.
ULOŽ: Zé M Plzeň, 88/23
316

MECLOV , okr .Domažl ice

[448]

POO N: odborný záměr
AKCE : povrchový s běr
AUT . : Bašta J., Ba štová D. (Z ČM Plzeň)
DAT.: 1989
LOK.: Pole po prave s tra ně silnice Mec l ov· Otov, asi 200 mV od mohylového pohřebiště na k.ú.
Ohn i šfovic.
MAPA: ZM 10 21·23-04
PIAN: 2 SClJŘ : 049:013
• 1: (A) pravěk
AKT . : neurčená
KOHP: neurčen
POZ N: Na ose tém pol i jsme našli v bllzkosti mohylového pohřebiště na k. ú . Ohni šfovice plochu o
rozměrech p řibliž ně 10x 10 m, na niž se v řídkém oz imu dala s bírat atypi cká pravěká keramika .
Není vyloučeno, že jde o r ozoranou mohylu.
ULOŽ : ZČ M Plzeň, 89/9

92
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MECLOV , okr.Domažlice

[453]

POON: odborný záměr
AKCE: povrchový sbě r
AUT . : Bašta J., Baš tová D. CZČH Plzeň)
DAT .: 1989
LOK.: Okraj návršf nad pravobřežním přftokem Černého potoka, po obou stranách silnice Mec lov ·
Otov .
MAPA : ZH10 21·23·04
PIAN: 2
SClJŘ : 105 :062 118:042
* 1: CA) mila večská k. AKT . : sfdlištnf KOMP : sfdliště r ovinné
POZN : Při pruzklfflu jsme na poli porostlém ozimem, ležfcfm po obou st ranách silnice Mec lov -Otov
sebrali většf rrnožs tvf keramiky , kterou lze podle něko lika okrajových zlomku nejspfše zařadit
do mladš f doby bronzové. Sfdelnf areál zji štěný sběrem je asi 100 m široký a 300 m dlouhý.
ULOŽ: ZČM Plzeň, 89/7
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MĚLNÍK, okr.Mělnfk

[408]

inženýrské sftě
AKCE : vertikální řez
Meduna P. (ARŮ Host)
DAT .: 1988
Řipská ulice.
ZH10 12·22· 03
PIAN :
SClJŘ : 118:098
CA) raný středověk 4
AKT . : sfdli š tnf
KOMP : předlokačnf aglomerace
Objekt zji š těn ve výkopu pro inženýrské sftě . Získáno rrnožstvf kerami ky a osteologického
materiálu. Objekt lze interpretovat jako zahloubenou část obydlí, zničeného pravděpodobně
požárem.
ULOŽ: ARŮ Host, sine
POON:
AUT. :
LOK . :
MAPA:
* 1:
POZN :
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MĚLNÍK , okr.Mělnfk

[415]

inženýrs ké s ftě
AKCE: vertikálnf řez
Meduna P. (ARŮ Host)
DAT.: 1988
Leningrads ká ulice.
ZH10 12·22· 03
PIAN :
SClJŘ: 110 : 102
CA) raný s tředověk 4
AKT.: sfdlištnf
KOMP : předlokačnf aglomerace
CB) vrcholný středověk
AKT. : sfdli št nf
KOMP: měs t o
CC) no vověk
AKT. : sfdlištnf
KOMP: mě s t o
Ve výkopu pro inženýrs ké sftě zjištěno minimálně 21 obje~tu , převážně kulové jámy. Výraznějším
objektem je 1/88, vanovitá jáma s rovným dnem, porušená mladš fmi zcini . Získáno značné nnofstv í
keramiky a osteologického materiálu.
ULOŽ : ARŮ Hos t, sine
POON:
AUT .:
LOK . :
MAPA :
* 1:
* 2:
* 3:
POZN:
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MĚLNÍK, okr.Mělnfk

[128)

inženýrské sftě
AKCE : vertikálnf řez
Meduna P. CARŮ Hos t)
DAT. : 1988
Nuša řská ulice .
ZM10 12-22 · 03
PIAN:
SClJŘ : 093:085
CA) k.vypfchané ker.
AKT . : intruze
KOMP: neurčen
CB) d.laténská CLtA·LtD)
AKT. : intruze
KOMP: n eurčen
CC) vrcholný středověk 1 AKT .: sfdlištnf
KOMP: před l okačn í ag lomerace
CD ) novověk 1 AKT.: sfdl i š tnf
KOMP: město
Ve výkopu pro inženýrské sftě zji ště ny 3 objekty. Obj. 1/87 a 11 / 87 náleží obdobf VS 1, obj.
- JJJ / 87 obdobf novověk 1. Zfskáno zna č né rrnožs t vl keramiky a os teol ogického materiálu. Druh
obj e ktu nelze spolehlivě určit · obj. 1/ 87 pravděpodobně podlouhlá vanovitá jáma, obj. 11/87
jáma s rovným dnem (nelze blfž e speci fi kovat) , obj. 111 /87 jáma bez bližšfho ur čenf.
ULOŽ: ARŮ Mos t , sine
POON:
AUT .:
LOK .:
MAPA:
* 1:
* 2:
* 3:
* · 4:
POZN:
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MĚŇANY ,

POO N:
AUT . :
LOK .:
MAPA :
* 1:
* 2:
POZN:

jiný podnět
AKCE : jednotlivá sondáž
Matoušek V. (M Beroun)
DAT .: 1989
Poloha Dl ouhý les , JZ obce.
ZM10 12·4 1·22
PIAN : 2
SClJŘ : 348 : 314
CA) pr a věk
AKT . : s fdl išt nf
KOMP : ná l ez v jeskyni
CB) novově k
AKT. : n eu rčená
KOMP: nález v jeskyni
Při s peleol ogi ckém pruzklfflu formou sondáže ve vchodu do

[427]

okr.Beroun

93

je s kyně

nal ezeny 2 kusy

neurčených

kos tf, 2 atypické pr a vě ké stfepy
Beroun, pf.č. 136/ 89

ULOŽ :

M
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MĚS TO TOUŠKOV, okr.Plzeň-sever

e

2

no vověké střepy.

(443)

POON: odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
AUT . : Metlička M. (ZČM Plzeň)
DAT. : 1989
LOK.: V od obce, v poloze " K Vlkýši ".
MAPA: ZM 10 11 · 44 · 15
PIAN : 2
SOUŘ: 090:103
* 1: (A) d.laténská · LtA AKT .: sfdli š tnf
KOMP : sf dli ště rovinné
POZ N: Sb ěr na poli klesajfcfm směrem JV do údolnf nivy řeky Mže . Lokalita vzdálena 250 m od
Čeminského potoka , na jehož pravém břehu l efl. Sběrem zfskáno 50 ks nevýrazné zlomkové
keramiky a zvfřecf kosti .
ULOŽ : Z ČM Plzeň, RP 89/2
323
POON :
AUT.:
LOK. :
MAPA:
* 1:
POZ N:

MĚSTO

TOUŠKOV , okr .Pl zeň ·s ever

odborný
Metlička

(435)

AK CE: povrchový s běr
M. (ZČM Plzeň)
DAT .: 1989

z áměr

JV od hřbitova .
ZMl O 11 ·44· 14
PIAN : 2 SOUŘ: 406:101
CA) milavečská k .
AKT .: s fdli š tnf
KOMP: s fdliště rovinné
P ř i povrchovém pruzkurru údo lf Feky Mže jsem provedl sběr na poli leffcfm JV od hřbitova ve
Mě st ě Touš kově. N aleziště se r ozk ládá na mírném svahu a od dnešnfho koryta řeky je vzdáleno
500 m. Sebráno bylo vět š f rmožs tvf zlomkové keramiky a blíže neurčitelný rohovcový úš těp.
Keramika dok ládá milave čs ké sf dli š tě zhruba v prostoru 150x120 m.
ULOŽ : ZČM Plzeň, RP 89/ 1
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MI KULÁŠOVICE, okr.Děčf n

(927)

POO N:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:
POZN:

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Černá E. (ARŮ Most)
DAT.: 1988
P l oha č. 1, "U kř ífku", pod prameništěm l evobřežnfho př í toku Černého potoka.
ZM1 0 02· 22 · 17
PIAN: 2
SOUŘ: 194:221
(A) přechod VS 2 · n o vo věk AKT . : neur č ená
KOMP: neur čen
Zlomky užitkové keramiky. Kromě nf nebyl nale zen žádný Jlny mater iá l, který by pomohl
specifikovat zdej š f osídlení . Pouze z názvu pot oka a z pomfstních jmen v okolí, doc hovaných na
starých němec kých mapách.
ULOŽ: ARŮ Most, s i ne
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MI KUL ÁŠOV ICE, okr.Děčí n

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:
POZN :

odborný zámě r
AKCE: geofyziká lní pruzkun / povrchový sběr
Černá E. (ARŮ Most )
DAT .: 1989
JV od obce, na horním t oku Černého potoka .
ZMlO 02- 22 - 17
PIAN : 2
SOUŘ: 126:215
CA) vrcholný středově k
AKT . : výrobnf
KOMP: samostatný areál
Nalezeny zlomky keramiky, pánví i kousky vyzdfvky ze s těn pece . Souč a s né měření probfhalo v
prostoru o rozloze cca 3 ha, ni cméně se nepodař ilo výrobnf objekty přesněji lokalizovat, nebot

výs ledky měření byly
ULOŽ: ARŮ Mos t , sine

ovl ivněny př irozenou

(935]

remanentní magnetizací

tamějších

hornin.
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MILÁ , o . B ečov, okr. Most

POON:
AUT.:
LOK. :
MAPA:
* 1:
* 2:
POZ N:

meliorace
AKCE : sí f vertiká lních řezu
Smr ž z. (ARŮ Most)
DAT.: 1988
Po le po pravé stra ně s ilni ce Mi lá - Hrádek, mezi silnici a V úpatím Píse č ného vrchu .
ZM10 02· 34 - 17 PIAN: 1 SOUŘ: 190 :008
(A) d .s t ěh ován f národu AKT. : pohřební
KOMP: samos tatný areál
(B) raný s tředověk 2 AKT . : výrobn í
KOMP: neu rčen
Při pruzkunu meliorač ních rýh objeven kostrový hrob a j áma. Kos trový pohřeb na zádech,
ori entace J -S, u nohou ce l á nádoba. Hrobová jáma úzká a dl ouhá, hl . 90 cm. Nevelká kotlovitá
jáma vyp l ně ná do červena vypálenou hlínou a uhl íky . Zc ela bez nálezu .

(94 2]

94

ULOŽ: ARŮ Most, sine
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POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:
POZN:

MILEVSKO, okr.Pfsek
záměr

AKCE: sondáf
P. (ARŮ Plzeň)
DAT .: 1988
V část konventu.
ZM10 22·24· 11
PIAN : 1 SOJŘ: 307 : 287
(A) vrcholný středověk AKT . : kultovnl
KOMP : klášter
Cí _lem výzkurru prováděného ve spolupráci s SŮRPMO (ing . dr . J .Muk) byl o zji sti t podobu závěru
kapitulní · sfně. Zjištěn byl pravoúhlý závěr s opěráky o délce 7 m, porušuj ící obj ekty a vrstvu
ze 13.stol . Vnitřní prostor byl částěčně dláfděn čtvercovými cihlovými dlafdi cemi, pod n imi
bylo odkryto několik hrol:>O .
ULOŽ: ARŮ Plzeň, 708- 742/88
328
PODN:
AUT . :
LOK .:
MAPA :
* 1:
* 2:
* 3:
* 4:
POZN:

odborný

(015]

Břicháček

MILÍN, o.Konětopy, okr.Příbram

(050)

záměr
AKCE: povrchový sběr
K. (student)
DAT.: 1988
S svah hřebene mezi Konětopy a Brodem.
ZM10 22·21·06
PIAN: 2
SOJŘ: 290:232 285 : 216 284: 198 275:216
(C) vrcholný středověk AKT . : sídlištní
KOMP: síd li ště rovinné
(B) vrcholný středověk
AKT .: sídlištní
KOMP: sí dliště rovinné
(D) vrcholný středověk
AKT .: sldlištní
KOMP: sídl i š tě rovinné
(A) vrcholný středověk
AKT .: sídlištní
KOMP: sí dli š tě rovinné
Na čtyřech polohách kurrulace keramiky, nejprůkazněj šl materiál z polohy 4 (63 zlomků keramiky
VS 1 včetně větších fragmentB s os trými lomy, vět š ina z jedné nádoby}, pocházejí cí přímo z
narušené situace.
ULOŽ: u referenta

329

odborný

Nováček

MILÍN, o.Konětopy, okr.Přlbram

(028]

PODN : dálkový výkop AKCE : vertikální řez
AUT.: Nováček K. ( student)
DAT.: 1988
LOK .: J svah hřebene mezi Konětopy a Brodem, 250m ZJZ od kaple na návs i v

Konětopech,

traf "Pod

VS Í 11 •

ZM10 22-21·06
PIAN: 2 SOJŘ: 281:182
(A) pravěk
AKT .: neur čená
KOMP : neur č en
(B) raný středověk 4 AKT. : výrobní-sídlištní
KOMP: neur č en
(C) vrcholný s tředověk 1 AKT.: výrobní
KOMP : neurčen
Vodovodní rýha. Prozkounáno torzo mělce zahloubeného nepravidelného objektu ( pŮvodnl rozměry
min. 5x1,5 m), vyplněného ulehlou černošedou vrstvou, obsahujlcí 145 zlomků keramiky ze
13.stol., 3 kg metalurgické s trusky, č ást keramické dyzny, zuhelnatělé jedlové dřevo a drobný
zlomek kosti a felezného plechu. Na přilehlé skryt é ploše se nacházel a většl kůlová jáma . V
protilehlém profilu rýhy byla vertikálně zdokunentována a ovzor kována mírná deprese, vyplněná
če rnošedými vrstvami, oddělenými steril"nlmi proplásty. Ce lá situace je pozůstatkem
metalurgické aktivity, obj . 1 je bezpochyby ml s tem primárního ul oženi výrobn lho odpadu
(předpecní jáma?). Sběry z bezprostřednlho oko l l dokládají s taršl (mladohradištní) horizont
osldlenl, souvi sejlcl patrně též s výrobnl činnosti , a bllfe neu rčené os íd l ení pra věké.
ULOŽ : M Přlbram, 38/90
MAPA:
* 1:
* 2:
* 3:
POZN :
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MILÍN, o.Konětopy, okr.Přlbram

(056)

dálkový výkop
AKCE : orienta č nl zj ištěni v ploše
Nová č ek K. (s tudent}
DAT.: 1989
600-700 m JZ od radni ce v Millně , J svah údoll, 200-300 m SZ od polohy "V ska l ách" (587 m).
ZM10 22· 21 · 11
PIAN: 2
SOUŘ: 332:313 350:308
( A) pravěk
AKT .: neur č ená
KOMP: neur če n
(B) hradi š tní obd.
AKT. : neu r čená
KOMP: neurčen
Na cca 150 m dl ouhém úse ku skrývky pro vodovodnf rýhu nalezeno 18 ví ce c 1 mene oml etých zlomk ů
pravěké keramiky, 1 snad hrad i štnl, 2 zlomky jedno s tranně natavené mazani ce, 3 ks s t rusky.
Nálezy se kurrulovaly ve východn l čás ti ús eku; obj ekty ne zj iš těny.
ULOŽ : u nálezce
POON:
AUT . :
LOK.:
MAPA:
* 1:
* 2:
POZN :

95
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[318]

MLADÁ BOLESLAV, okr.Mladá Boleslav

-------------- -------------- -- --- -------- ----- -- -- ---------- ----- ---------------------- ------- ----záměr

AKCE : vertikálnf řez
1. (ARŮ Praha)
DAT .: 1989
Nádvořf hradu v Ml adé Boleslavi.
ZM10 03·33·24
PIAN: 2
SOUŘ: 326:224
(A) raný středověk 4
AKT.: sfdlištnf
K~P: sfdl.výšinné opevněné
(B) vrcholný středověk
AKT.: sfdlištnf
KOMP: hrad
(C) novověk
AKT.: sfdlištnf
K~P: hrad
V návaznosti na záchrannou akci J .Fr idricha dokunentována rýha protínajfcf nádvořf směrem V·Z.
Zjištěny síd li štnf situace mladohradi štní ho obdob! tvořené objekty zahloubenými do písčitého
podloži, dále 30 cm mocným, nálezově chudým souvrstvfm (mj . kachlovité okraje), jehož součást!
jsou dvě opukové zdi na maltu (minimální šíře zdiva v západnf části výkopu 80 cm, ve východní
poškozené torzo o min . šířce 30 cm). Tento horizont překryt 5 · 30 cm silnou vrstvou navážky
mfsty charakteru štětování, obsahující keramiku s klasicky zduřelými okraji. Térwž obdob!
(1 . pol.13.stol.) nálež! blíže neznámý výrazně zahloubený (80 cm) objekt, jenž je spolu s
uvedenou vrstvou porušen mohutnou zdf z pískovcových kvádr~ ( š íře 195-200, dochovaná výška 100
· 105 cm), jfž lze připsat nejspf še fortifikační funkci a která spadá do 2 pol . 13.stol .
Souvrstvf navážek a planýrek ve stratigraficky nejmladšf situaci je poz~statkem úprav nádvořf
od 14 .stol. do současnosti . Při západní nádvornf zdi zjištěn ve stěně rýhy rozsáhlý objekt
vrcholně středověkého období, mladší než vlastni palácová budova mezi gotickými věžemi.
ULOŽ : ARŮ Praha, Hrad

POON:
AUT .:
LOK.:
MAPA :
* 1:
* 2:
* 3:
POZN:

odborný
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MNICHOV, o.Katovice, okr.Strakonice

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:
POZN:

odborný záměr
AKCE: vizuální povrchový pr~zk'-"1
Mi chá l ek J . (M Strakonice)
DAT.: 1988
Les Skovka, ppč. 1962, cca 150 m SV od kóty 440 m, na mírném svahu.
ZM1 0 22 · 32·08
PIAN: 1 SOUŘ: 058:095
(A) pravěk
AKT.: pohřebnf
K~P: samostatný areál
Tři mohyly v řadě od západu k východu .
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MNÍ ŠEK, o.Hamr, okr.Most

Boháčová

[344]

[353]

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

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:
* 2:
* 3:
POZ N:

odborný záměr
AKCE : vizuální povrchový pr~Zk'-"1 / povrchový sběr
Velímský T. (ARŮ Most)
DAT.: 1989
Pr~běh svazku úvozových cest.
ZM10 02 · 31·19
PIAN: 2
SOUŘ: 010:294 056:242
(A) raný stř edověk 4
AKT. : neur čená
K~P: neurčen
(B) vrcholný středověk
AKT.: komunikace K~P: samosta tný areá l
(C) novověk
AKT .: komunikace
KOMP: samos t atný areál
Sledován pr~běh svazku úvozových cest od úpatf Krušných hor až po státní hrani c i s Německem.
Cf. nález pozdně hradištní keramiky Křížatky, o. Most.
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MOČERADY,

[402]

o.Mimov, okr.Domažlice

orientačnf zjištění v řezu
Plzei'I)
DAT.: 1989
S od o~e Mimov, poloha "Pod zámkem".
ZM10 21 - 24·02
PIAN: 2
SOUŘ: 015:114
(A) milavečská k.
AKT .: s fdl ištnf
KOMP: sfdl iště rovinné
Ve výkopu sběrného melioračnfho kaná lu jsem objevil hlinito·jflovitou kulturnf vrst.vu o
ce lkové délce zhruba 50 m a sfle do 15 cm. Zahloubené sídlištní objekty nebyly v profilu
patrné. Ovzorkovánfm profil~, probíráním vykopané zeminy a sběrem na přilehlém poli jsem
zfskal soubor (zlomková keramika, mazanice, pískovcový drtič) , který lokalitu datuje do
milavečské kultury . Rozloha sídliště lef fc ího na mírném jifním svahu a na pravém břehu
bezejmenného přftoku Dravého potoka je sbě rem dolofena zhruba v prostoru 150x50 m.
ULOŽ : M Plze~, 89/38

POON:
AUT . :
LOK .:
MAPA :
* 1:
POZN:

meliorace
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MOČOVICE,

AKCE :

Met lička M. (ZČM

[213]

okr.Kutná Hora

POON : odborný záměr
AKCE : povrchový sbě r
AUT .: Charvát P. (ARŮ Praha)
DAT . : 1988

96

LOK.: J okraj obce, pole na jih od dO!rO čp. 134 a 96.
MAPA : ZM10 13·41· 21
PIAN : 2
SOJŘ: 162:275
KOMP : sťdli š t ě rovinné
• 1: (A) p ř e c hod RS 4 - VS 1 AKT. : sídlištní
AKT. : s íd liš tn ť
KOM P: sť dl iš t ě rovinné
• 2: (8) přechod VS 2 - novověk
POZN: Sbě r na zoraném poli . Celkem 23 střepy, z toho 15 z obdob! mladohradištn ího č i VS 1 C2x
výzdoba jednoduché vlnice , 1 zlomek malého vzhůru vytaženého okraje, 1 zlomek tuhove
zásobnice). 8 střepťi nálefí VS 2 - novověku 1.
ULOŽ: ARŮ Praha, sine
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MOČOVICE,

okr . Kutná Hore

[421)

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Charvát P. (ARŮ Praha)
DAT. : 1988
Nový dCn na Z okraji obce, V od domu čp.107.
ZM10 13-41 - 21
PIAN: 2
SOJŘ: 154:346
AKT. : sídlištní
KOMP: sídli š tě rovinné
(A) neolit-eneolit
(8) d . římská
AKT.: sfdlištnf
KOMP: sídliště rovinné
(C) přechod RS 4 - VS 1 AKT . : sfdl ištní
KOMP : sídliště rovinné
AKT.: sfdlištnf
KOMP: sfdli š tě rovinné
(D) datace neurčena
Sběr na zahradě rodinného dom.., . Celkem 27 s třepťi , patr ně z období neoli tu až eneo l it u (střep ~
pupkem), neur čeného mladšfho pravěk u , snad doby říms ké (1 zlomek okraje mi sky, 1 z l omek okra Je
drobné s itulkovité nádoby , 1 zlomek výdut ě s výraznou pří mě s i s lfdy), jakož i 1 zlome k
mazanice se zbytkem rovné plochy. Konzultace PhDr M. Zápotocký, CSc.
ULOŽ: ARŮ Praha, sine
POON :
AUT. :
LOK.:
MAPA:
• 1:
• 2:
• 3:
• 4:
POZN :
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MODLEŠOVICE, okr . Strakonice

(004 )

POON: odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
AUT.: Michálek J. CM Strakonice)
DAT.: 1988
LOK .: Mí rný svah nad nivou, cca 1220 m Jod pravého b ř ehu Otavy, ppč. 647.T raf "V há jku" , " Za
hájkem".
MAPA : ZM10 22-32-20
PIAN: 2
SOJŘ: 236:341
AKT.: neurčená
KOMP : neur č en
• ·1: (A) paleolit-mezolit
POZN: Na mírném svahu nad nivou, cca 1200 m jižně od pra vého b řehu Otavy nal e zen 1 ks ští pané
industrie (mléč ný opál).
ULOŽ : M Strakonice, sine
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MODLfiOVICE, okr.Strakoni ce

[010)

POON:
AUT.:
LOK. :
MAPA:
• 1:
POZN:

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Michálek J. (M Strakonice)
DAT . : 1989
Mírný svah SSZ nad nivou, cca 1420 m J od pravého břehu Otavy. Traf "V hájk u","Za hájkem".
ZM10 22-32 - 20
PIAN: 2
SOJŘ: 242:321
(A) paleolit -mezolit
AKT .: neur če ná
KOMP: neu rčen
Na mfrném svahu SSZ nad niyou, 1420 m jižně od pravého břehu Otavy nalezen 1 ks št ípané
industrie (mléč ný opál).
ULOŽ: M Strakonice, sine
(015)
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MODLÍKOV, okr . Písek

POON:
AUT . :
LOK . :
MAPA:
• 1:
POZN:
LIT. :
ULOŽ:

odborný záměr
AKCE: povrchový s běr / podpovrchové vkopy
Frohlich J. CH Strakonice)
DAT.: 1989
JV okraj vsi, za stodolou čp . 9, při vodoteči.
ZM10 22- 24-08
PIAN : 2
SOJŘ: 038 : 267
(A) vrcholný středověk
AKT. : sfdli š tn f
KOMP: sťdliště (nespeci f .)
Zlomky keramiky 13. a 14. stol.
Habart č. 1925, 281 (Sedl č ans ko,Sedlecko .. . )
u autora zprávy
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MODRAVA, okr.Klatovy

(140)

POON : odborný záměr
AKCE : povrchový sběr
AUT.: Kudrnáč J . CARŮ Praha)
DAT.: 1988

97

LOK.: Prostor v okolf Roklans ké nádrle za bývalou hájenkou Březnfk . Plocha 2.
SOUŘ: 206:011
AKT .: výrobnf
KOMP: samos tatný areál
POZN : Viz Modrava, plocha 1.

MAPA : ZM10 32 · 11 · 02
PIAN: 2
• 1: (A) vrcholný středověk 2
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[100]

MODRAVA, okr.Klatovy

POON: odborný záměr
AKCE : povrchový sběr
AUT .: Kudrnáč J. (ARŮ Praha)
DAT .: 1988
LOK.: Pros to r v oko l f Roklanské nádrle za bývalou hájovnou Březnfk. Plocha 1.
MAPA : ZM10 32 · 11 · 02
PIAN : 2
SOUŘ: 275 :079
• 1: CA) vrcholný středověk 2 AKT .: tělba
KOMP: samostatný areál
POZN: Z důvodu památkové ochrany us kutečněn povrchový průzkum a dokli!lentace rýfoviště. Zjistili
jsme, fe nejvi ce ohrofené jsou sejpy při severnf části Roklanské nádrle a v jejfm nejblilšfm
okolf . Proto pros tor rýfoviště zaměřen, fotograficky dokli!lentován a u Roklanské nádrfe
unf stěna
zabetonovaná trubka s tabulkou upozorňu·j fcf na památkovou ochranu rýžoviště.
Zmfněné sejpy jsou součástf nejvýše položeného rýfoviště v Čechách (1200 m). Jejich zachovánf
pro výzkl6ll je obzvláš f důležité, nebo( by se jfm objasnilo, zda souvisejf s rýlovánfm u Kvildy
a v jifnfch Čechách ve 14.stol . a nebo na bavorské straně Šlml!vy, kde je rýlovánf zaznamenáno
jif v době karolinské .
LIT .: Kudrnáč J . 1982, 455-485 (PA 73)
Kudrnáč J . 1973, 218 -221 CAR 25)
Kučera s. 1984, 103-106 (Sbornfk JČM 24)
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[148]

MOHUŘICE, ok r.České Budějovice

záměr
AKCE: povrchový sběr
P. (JČM České Budějovice)
DAT.: 1989
Pole S od obce.
ZM10 32- 24 -05
PIAN: 2 SOUŘ: 143:095
CA ) mezolit
AKT . : neurčená
KOMP : neurčen
Na výše zmíněném mfstě nal ezeno pazourkové rydlo s retušovaným polokruhovitým bokem,
šedobílérlti zabarveni .
ULOŽ: JČM české Budějovice , A 24 104

POON :
AUT .:
LOK.:
MAPA:
• 1:
POZN:

odborný
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MOST, okr.Most

Zavřel

[321]

POON: inženýrské sf t ě
AKCE : vertikálnf ře z
AUT.: Meduna P. CARŮ Most)
DAT. : 1988
LOK . : Poloha "Mos t · špitál" .
MAPA : ZM10 02-34 -06
PIAN : 1
SOUŘ : 000 :334 004:337 001:347
* 1: (A) - AKT .: negativn f zjištěnf
POZN : Část výkopu v recent nfc h navážkách se ukázala být negativnf .
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[255]

MOST , okr.Most

POON: inženýrské sf t ě
Ar.CE: vertikálnf řez
AUT.: Meduna P. (ARŮ Mos t )
DAT . : 1988
LOK.: Poloha "Mos t - špitá l" .
MAPA: ZM10 02- 33 · 10
PIAN: 1
SOUŘ: 471:331
KOMP: sf dliště rovinné
• 1: CA) vrchol ný s tředově k 1 AKT .: sfdlištnf
KOMP: mě s to
• 2: CB) vrchol ný středověk 2 AKT.: sfd l1 štnf · po h ř ebnf
POZ N: Z období VS 1 prozkoumána 1 jáma (obj.1), vrstva (obj . 4) a kul ová jáma (obj . 3). V témže .
prostoru, poblit presbyteria špitál ního kostela sv.Ducha, zji š těn kos trový hrob (VS 27) , v
zásypu zlomky s keletu dal šfch jedinců· antropo logický materiál. V dalšfm průběhu výzkumu
odkryta ještě s idli š tnf jáma (obj . 12) z obdobf VS 2. Zis kána keramika a sklo.
ULOŽ : ARU Most , s ine
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[312)

MOST , okr .Most

POO N: infenýrské sftě
AKCE: vertikálnf
AUT. : Meduna P. (ARŮ Mos t)
DAT. : 1988
LOK .: Poloha "Most · špitál" .

řez

98

MAPA: ZM10 02-33-10
PIAN : 1 SOJŘ : 475:334
* 1: (A) raný středověk 2 AKT . : sfdlištnf KOHP: sfdliště rovimé
POZN: Prozkounána část starohradištnfho sfdliště, v objektech intruse staršfho materiálu. Zjištěno 7
objektO, 2 jámy zásobnf Cobj.5,7), 3 jámy sfdlištnf (ob j.6,9, 11), vrstva (obj. 10), ohniště
(mimo chatu 7 obj.8) - keramika, osteologický materiál .
ULOŽ : ARŮ Most, sine
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MRAČNICE, okr.Domaflice

[100]

POON :
AUT.:
LOK .:
MAPA:
* 1:
* 2:
POZN:

odborný záměr
AKCE : povrchový sběr
Bašta J., Baštová D. (ZČM Plze~)
DAT .: 1989
Pole na svahu návršf V od vsi, po obou stranách silnice Mra č nice - Němči ce.
ZM10 21 · 23-04
PIAN: 2 SOJŘ: 338 :062
CA) nynická skupina
AKT.: sfdlištnf
KOHP: sfdliště rovinné
(B) raný středověk 4 AKT~: sfdlištnf
KOHP: sfdliště rovinné
Na poli leffcfm na východnfm okraji olx:e na mfrném návršf nad vodoteči jsme našli většf
mnofstvf (125 kusO) pravěké a ml adohradištnf keramiky . Nejvfce zlomkO lefelo na jifnfm svahu
návršf, rozsah osfdlené plochy ~leme předběfně odhadnout na 2 ha s tfm, fe lze rozeznat 3
koncentrace nálezO. Okraje a zdobené zlomky dovolujf předběfné datován! lokality do pozdnf
doby bronzové a mladohradištnfho obdob!.
ULOŽ : ZČM Plze~, RP 89/14
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MŠECKÉ ŽEHROVICE, okr.Rakovnfk

[316)

jiný podnět
AKCE : systematický plošný odkryv
Venclová N. (ARŮ Praha)
DAT .: 1988
V oborách, Libe~, SZ část J poloviny čtyřúhelnfkových valO .
ZM10 12-14 -09
PIAN: 1 SOJŘ: 007:248
CA) d .laténská- LtC
AKT.: kultovnf
KOMP: samostatný areál
Cf lem výzku111J bylo zfskání celého pťxforysu stavby, zčásti prozkol.lllané v loňském roce v SZ rohu
jifnf poloviny čtyřúhelnfkového valového areálu. K tomu sloufily sondy 31 G a 32 A· E. Dle
výsledkO letošnfho výzkl.lTl.l se objekt jevf následovně: Povrchová pravoúhlá stavba orientovaná
delšf osou S· J má max. rozměry 14x12 m. Vlastni konstrukci tvořf 13 velkých kO l ových jam
(prOm. 70x140 cm, hl .30-50 cm), po šesti na západnl a východnl straně a jedna na severnf
straně, na jižnl stra ně jáma chybí. Střed této plochy je prázdný až na 4 nevýrazné jamky
asymetricky rozmlstěné. Celý pťxforys je ohraničen žlabem, v němž byly situovány obdélnlkovité
jámy, po čtyřech v západnfm a východnlm flabu, po dvou v severnfm a jifnfm flabu, navlc ješ tě
pravoúhlé rohové jámy. Od výše popsaných velkých jam se tvarem, rozměry a výplni lišf 4 dalšf
jámy čtyřhranného pť,dorysu (prOm. 20-40 cm), loka lizované rovněf na flabem ohraničené ploše,
ale na rozdfl od velkých jam, symetricky v jejich rozfch . Situace svědči o dvou fázfch
výstavby zkol.lllané povrchové stavby . Z celého jejího prostoru byly zfskány jen sporadické
zlomky keramiky, zuhelnatělé dřevo a kousky červeně vypálené hlíny. Do SZ části pť,dorysu
stavby zasahuje ze severně přilehlé plochy úzký žlábek S· J směru, se stavbou nesoučasný.
Pokračuje pod severnf val, stejně jako několik menšfch jamek. Lze shrnout, fe výzkum odkryl
výjimečnou povrchovou stavbu s absencf běžných sfdlištnfch nález~. Analogické stavby,
lokalizované v keltských čtyřúhelníkových valech např. v jižnfm N ěmecku, jsou interpretovány
jako chrámy.
ULOŽ : ARŮ Praha, sine

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA :
* 1:
POZN:

[343)
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MUTĚNICE,

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:
* 2:
POZN:

odborný záměr
AKCE : povrchový sběr
Michálek J . (M Strakonice)
DAT.: 1988
Plató nad levým břehem řeky Otavy, ppč . 256.
ZM10 22-32 - 19 PIAN: 2 SOJŘ: 250 : 173
CA) mezolit
AKT .: sfdlištnf
KOHP: sfdliště (nespecif.)
(B) pozdnf d . halštatská
AKT .: sldlištnl
KOHP: sfdliště (nespecif . )
Sběry prováděny na ploše cca 30x20 m. Mezol it - štfpaná industrie v ornici. Pozdnl doba
halštatská - orbou rozrušený objekt (chata) a dalšf jámy(?). Zlomky kerami ky, mazanice a dva

okr.Strakonice

přesleny.

ULOŽ: M Strakonice, A. sine, B. A1883· 1884, A2076-2076b

99
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MUTĚ NICE,

POON:
AUT .:
LOK . :
MAPA:
* 1:
POZN:
ULOŽ:

odborný záměr
AK CE: povrchový sběr
Michálek J. CM Strakonice)
DAT .: 1989
Terasa, mírně skloněná k severu, nad pravým
ZM10 22·32 · 19
PIAN: 2
SOUŘ: 190: 129
Štlpaná industrie.
M Strakonice , sine
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MU TĚNICE,

POON :
AUT. :
LOK.:
MAPA:
* 1:
POZ N:
ULOŽ:

odborný z áměr
AKCE: povrchový sběr
Michále k J. CM Strakonice)
DAT . : 1989
Malé plató a J - JZ s vah k levém.J b ř ehu Volyňky, ppč. 176/ 4.
ZM10 22-32 - 19
PIAN : 2
SOUŘ: 210:109 212:109 212:11 0 210 : 11 0
Štfpaná indus tri e v ornici (na ploš e cca 50x40 m) .
M Strakonice, si ne
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MUTĚ NÍN, okr.Domažlice

okr.Strakonice

CA) me zolit

AKT .: sfdlištnf

[352]

břehem

Smiradického

potoka, ppč.

KC..P : sf d liště (nespecif.)

okr.Strakoni ce

(A) mezo lit

AKT .: sidlištnf

174/1.

[401]

KOMP : sidli š tě (nespecif.)

[406]

POON:
AUT.:
LOK . :
MAPA:
• 1:
POZN :

stavba
A~CE: nesystematický plošný odkryv
Bašta J . (ZČM P l zeň)
DAT. : 1989
Pole 200 m Z od že lezn ičnl zas távky Mu tě nfn , která přiléhá k si lnici Poběžovice - Mu těnfn.
ZM10 21 - 21-22
PIAN: 2
SOUŘ: 335 : 190
CA) pravěk
AK T. : síd lišt n í
KOMP: sídl i ště rovinné
Záchranný výzkun rov inného sídliště ležíclho v blfzkosti měděný c h dol u u Mutěn f na (cca 600 m
jižně) byl proveden na sk rývce Agropodniku. Na pl oše a si 0,5 ha jsme začistili, ovzorkovali
nebo částečně prokopali 44 objektů zahl oubených do podloží, vyplněných š edobflým jf l em
obsahujícím jen vzácně pravěkou keramiku a r ozptýlené uh lí ky. Koncentrace objek tu u okraje
skryvky naznačuje, že s ídli ště pokračovalo dále západním směrem.
ULOŽ: ZČM Plzeň, RP 89/15
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MYSLÍV, okr.Klatovy

POON:
AUT .:
LOK.:
MA PA:
* 1:
* 2:
POZ N:

neurčen

353

NAČE RADEC , okr.Benešov

POON:
AUT.:
LOK .:
MAPA:
* 1:
POZ N:

odborný záměr
AKCE: st a v ebně hi storický průzkun
Durdík T. (ARŮ Praha)
DAT.: 1989
Budova t zv. Solnice Z od kostela .
ZM10 23- 11 - 14
PI AN : 1
SOUŘ: 335 :093
CA) vrcholný středověk 2
AKT . : sídlištní
KOMP: tvrz
Povrchový pr ůzkum exteriéru věže zv . Solnice před západn ím průčelfm kostela. Jde o velmi
zvlášt ní st avbu dochovanou nejsp íše ve tře ch goti ckých úrovních a dne s u končenou novověkou
zvonicovou nástavbou. V úrovni př íz em í je věž kvadratická, opatřená poz dně gotickou omftkou s
omftkovou kvád rovou armaturou nároží a pas partou okna . Okno samo má charak te r okna obytného
interiéru a pozdně go t ickou profilaci s přetínavými obloučk y v překladu . Prvé patro je výrazně
kónické, zbavené omít ek a neobs ahujfcí na svých fa sádách žádný a rchi tektonický článek . Druhé
patro je dochováno pouze v t orzu, jeho l i ce však výrazně ustupovaly za l fce vršku patra
pr vého, tak že je zde nutno nej spfše předpokládat ochoz. Pudorysné rozměry věže jsou znač né.

[415]

AKCE: orienta č nf zj iš těni v řezu
I . CARŮ Praha)
DAT .: 1989
P ři okraji obce, S a SZ od ko stela .
ZM10 22 - 13 - 19
PIAN: 2
SOUŘ: 326:242 328:237 327 :233 325:230
CA) vrcholný středověk
AKT .: sídli štnf
KOMP: sf dliště rovinné
(8) no vově k
AKT .: s fdl iš tn f
KOMP: s fd l iště rovinné
V náhodně zjištěném a z většf části již zasypaném výkopu z jištěna 20 cm mocná hlinitá vrstva s
ojed ině l ým i uhlfky nasedající na hlinitojíl ové podloží . Z vyházené zemi ny obdobného charakteru
zí s kán menší soubor keramických zlomku, mezi n imiž se vedle keramiky novov ěké vyskytu jí i
úlomky keramiky z počátků vrcho lného středověku. Jiné dokl ady osídlen i této polohy nebyly
nalezeny .
ULOŽ: ARŮ Praha, Hrad, 589/89
Boháčová

[425]

100

I
I
I
Interpretace této neobyvklé stavby Je značně k~likovaná. Stoji v bezprostl'ednl bllzkos ti
kostelnl věle, takle pokud by mělo jlt o zvon1ci, 111..1sela by tato byt zbudována pro neobvykle
-vel ký zvon, který by se na kostelnl věl nevešel . Podoba ani vybaveni stavby však tuto
pfedstavu nepodporu je. Mohlo by jistě jlt i o věl v opevněni kostela . s neJvětšl
pravděpodobnosti se však jedná o pozdstatek feudálnfho sldla.
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NADĚJKOV,

okr.Plsek

[447l

POON: odborný záměr
AKCE : povrchový sběr
AUT.: Frohlich J., Hedvik B. CM Strakonice)
DAT.: 1988
LOK.: Polnl tra( "V mohylách" (dl'fve "V hrobech") , vpravo od silnice do Chyšek, 1200 m SZ od s
okra je obce .
MAPA: ZM10 22-24-03
PIAN: 2
SOUŘ: 013:165
• 1: (A) vrcholný stfedověk
AKT. : sfdlištnf
KOMP : sld li ště (nespecif . )
• 2 : CB) novověk
AKT .: s ldlištnl
KOMP: sfdliště Cnespeci f . )
POZN : Podle pamětnlků na lokalitě ůdajně zplanýrovany asi před 40 lety mohyly leflcl na
neobdělávaných pozemc1 ch. Nynf je zde pole, na kterém nalezeny z lomky keram1ky 13. · 16. s tol.
Nedochované objekty by ly nejsplše zbytky usedlos t i ZSV Volevec. Na proté Jšf m (pravem) břehu
Smutné pl'i ůpa tf lesa Kladina patrně seJpy po ryfovánl zlata .
LIT.: Roubfk F. 1959 , 50 (Soupis a mapa)
ULOŽ: S. Hedvik , Nadějk ov 109
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NASAVRKY , okr.Chrudim

POON:
AUT. :
LOK.:
MAPA:
• 1:
POZN:
ULOŽ:

meliorace
AKCE : vertikálnl fez
Čurda T. CM Pardubice)
DAT .: 1989
Parc.č. 431 /28 .
ZM10 13 -44-03
PIAN: 2
SOUŘ: 050:032
(A) vrcho lný stfedověk 1 AKT.: s idli š tnl
KOMP: sldliště (nespecif . )
Odvodňovacl rýhou narušena č ást jámy se zlomky keramiky. Zlskáno 14 zlomku (okraJe, zdoben1).
M Pradubice, sine

356

NEBÍLOVY,

(458]

okr.Plzeň- jih

[503]

jiný podně t
AKCE: jednotlivá sondáž
Kamenická E. (KSPPOP Plzeň)
DAT.: 1989
V kotlině malé místnf vodoteče, ve V části obce pŮvodnf tvrz pfestavěná na zámek.
ZM10 22- 11 - 12
PIAN: 2
SOUŘ: 300:355
(A) vrcholný stfedověk 2
AKT.: sldli š tnf
KOMP: tvrz
(B) novověk 1 AKT . : sfdlišt nf
KOMP: zámek
V SV části zadního traktu zámku bylo při vybfránf zvýšených podlah odkryt o zaob l ené kamenné
nárožf pečlivě lícované, spojené pevnou maltou. Zdivo probíhalo v př1mce i sousedn1 m1stnosti
a zjevně pokračuje dále k severu pod přilehlou kapli. Vně objektu, asi 10 m od stěny již
neby l o gotické zdivo zachyceno. Jde o část ohradn1ho zdiva tvrze, šfř ka 160 cm, za t1 m z11 š těna
délka 13 m. Pl'i vnitl'nl straně hradby nebyla v sondě zj iště na žádná úprava vnitřn1ho prostoru,
chybí vydláždění, k hradbě pfiléhají kulturn í vrstvy bez nálezů. Zdiva hr adby bylo použito
jako základů vni t řní s t ěny zámku při přestavbách, jak v renesanci (jižní hradba), t ak 1 v
baroku (východn í část hradby). Samotný objekt tvrze se rozkládal zřejmě v prostoru mez, křídly
zadníh o traktu, kde se nacház í vydatný pramen. V jižním křídle zadního traktu zamku bylo
odkryto pod podlahou puvodní ohniště , dlažba a pl'epážky renesanční kuchyně (místnost s
pilfl'em). Vně kamenné hradby probíhal k východu příkop nezjištěné hloubky (spodní voda), v
zásypu keramika 16.st o l . JV od zámku stojí ma lý kamenný š pýchar, starší go ti cká čás t
(kont>inace pivovar, špýchar), upraven barokně.
ULOŽ: KSSPPOP Plzeň, sine

POON:
AUT.:
LOK .:
MAPA:
* 1:
* 2:
POZN:

(541]
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NEČTINY, okr.Plzeň -s ever

POON:
AUT.:
LOK .:
MAPA :
* 1:
• 2:
POZN :

inženýrské sftě
AKCE: vertikálnl ř ez
Kamen i cká E. (KSPPOP Plzeň)
DAT. : 1989
Zámek N ečtiny. Nálezy v s čás ti are álu, pod neogotick ou v ěžič k o u.
ZM10 11 · 42 · 13
PIAN: 2
SOUŘ: 287:233
CA) vrcholný středověk 2 AKT.: sídlištní
KOMP : t vrz
(B) novo v ě k 1 AKT.: sfdl ištní
KOMP: tvrz
V průkopu jímky a kanalizace v areálu nádvoří bylo ve východní s těně průkopu obnaženo mohutné
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I

I

I

roubeni. Jde spfše o zbytek objektu sfdelnfho charakteru nef o studnu. Ve vzdálenosti
14 m od tohoto objek tu je ne profilu část kamenného základu spojena maltou a uvnitf je
dláfděnf provedeno oblázky pokládanými do melty. Podle charakteru zdiva nejde o gotickou
stavbu. Jde zřejmě o hospodáfské a obytné objekty, nálefejfcf ke staršf fázi zástavby této
lokality z pol. 16.s tol.(Gryspekovská tvrz). Podle nového uněleckohistorického prezkunu jsou v
kapli zámku použity gotické prvky, proto je třeba datováni objektu přehodnotit. Ke stavbě
objektu dle pfsermých pramene došlo za Gryspeke C por. 1550), byl založen C nebo obnoven?) i
přilehlý hospodéfský dvfir s ovčfnem. Podle náleze však lze uvafovat o gotické tvrzi, která by
vyplnila časový hiát mezi zánikem hradu Preitenštejna (na protě jšf skále) a gryspekovskými
úpravami.
ULOŽ: KSPPOP Plzeň, sine
dřevěné

okr.Přfbram
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NESTRAŠOVICE,

POON:
AUT .:
LOK.:
MAPA:
• 1:
POZN:

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Frohlich J. (M Strakonice)
DAT .: 1988
Louka na pravém břehu Hrádeckého potoka .
ZM10 22-21·21
PIAN: 2 SOUŘ: 146:362
(A) vrcholný středověk
AKT. : těfba
KOHP: samostatný areál
Rýfovnické sejpy , které pokračuji dále v lese směrem na Nestrašovice.

359

NE STRAŠOVICE , okr.Přfbram

POON:
AUT .:
LOK.:
MAPA:
• 1:
POZN:
ULOŽ:

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Frohlich J . (M Strakonice)
DAT .: 1988
Návršf na levém břehu Skalice, nad bývalým mlýnem J .
ZM10 22-21 - 21
PIAN : 2
SOUŘ: 122 : 249
(A) mezolit
AKT .: neurčená
KOHP: neurčen
Na temeni návršf 2 ks štfpané industrie.
ARŮ Praha, sine

360

NETOLICE, okr.Prachatice

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
• 1:
POZN:
ULOŽ:

inženýrské sf tě
AKCE: orienta čnf zji štěni v řezu
P. (JČM České Budějovice)
DAT .: 1988
Pole JV osady Greinarov, vedle silnice Greinarov - Lužice.
ZM10 22-43-23
PIAN : 2
SOUŘ: 436:114
(A} vrcholný středověk 1 AKT.: neurčená
KOHP: neurčen
Ve výkopu pro vodovod nalezeno 6 zlomkfi keramiky z okrajfi zásobnic zdobených šikmými
M České Budějovice, př.č. 42/88
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NETOLICE, okr . Prachatice

POON :
AUT.:
LOK.:
MAPA :
* 1:
* 2:
POZN :

stavba
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NĚMĚTICE, okr.Strakonice

POON:
AUT .:
LOK.:
MAPA:
• 1:
* 2:

odborný záměr
AKCE: systematický plošný odkryv
Michálek J. CM Strakonice)
DAT.: 1988- 1989
Traf Hradec, ppč. 630/2, 600 m JV od kapličky v osadě {střed lokality).
ZM 10 22-32 - 24
PIAN: 2
SOUŘ: 172:017 188:017 172 :026 188:026
(A) pozdní paleolit
AKT .: sfdlištnf
KOHP: sídliště {nespeci f.)
{B) pozdnf d.halštatská
AKT.: sídlištní-výrobní
KOMP: sfdl.výšinné opevněné

[420]

[308]

Skaličky.

[428]

Zavřel

zářezy.

[433]

AK CE: povrchový sběr
P. (JČM České Budějovice)
DAT .: 1988
Skládka u rybnfčka na V okraji města.
ZM10 22-43 - 24
PIAN: 2
SOUŘ: 053:297
CA) vrcho lný středověk 1 AKT.: přemfstěnf zeminy
KOHP: neurčen
(B) vrcho lný středověk 2 AKT .: přemístěni zeminy
KOHP: neurčen
Ze skládky u rybnfčka zí skáno 46 zlomkfi keramiky (hrnce s kapkovitými zarezy, 1 dno s
hrnčfřskou značkou) z obdobf VS 1, a
1 okraj zásobnice s nápisovým pás kem a 1 zlomek držad la
trojnofky z obdobf VS 2 . Přeáněty sem byly převezeny ze staveniště nového obchodního domu v
Netolicfch.
ULOŽ: M české Budějovice, př.č. 41/88
Zavřel

[456]

102

I
I
I
• 3 : (C) raný stfedověk 3
AKT.: sfdlištnf-výrobnf
KOMP: sfdl .výši nné opevněné
POZN : Závěrečná etapa p lošných odkryve, (od r . 1982). V letech 1988- 1989 zkoumána východnf čás t
hradiště (celkem 576 m2), s. 18 -10/88, 23-59/88 a 60-69/89, obj . 23-36/88 a 37-46/88. A.
Pozdně paleolitické sfdliště, objekty nez jištěny, š tfpaná industrie (192 kusfi) v orn ici a na
úr ovni podloff . B . Pozdně halštatské výšinné opevněné sfdliště, palisáda, před nf přikop,
uvnit ř zahloubené chaty a jámy (keramika, zlomky hliněných plastik (koniček ad.), skleněny
korál, bronzové přeaněty, přepálené zlomky tyglfkfi pro výrobu bronzu, pře sleny, h liněná
tkal covská závaff, kamenné mlýnky ad.) . C. Stfedohradištni výšinné opevněné sfdliště, pffkop,
jednoduchá kamenná hradba,nadzennf (kulové a srubové) obytné a h ospodářské objekty těsně za
fortifikac f. Akropole a menšf předhradf. Nálezy: četná keramika, mazanice, kam . fernov,
skleněné ko rá lky, četné felezné přectněty (nofe, přezky, šfdla, kosa, udice, drfadla, ataše a
kovánf dřevěných věder, sekerka?, hroty šfpO, téměř 100 kusfi ad.), bronzové přecinět y, zviřeci
a lidské kosti, spálené obilf a vlašský ořech, mnofstvf hlině ných a kamenných p řeslenů,
kamenné brousky, felezná struska.
ULOŽ : M Strakonice, sine a inv.č. A 2143- 2313, A 2347-2506, A 2571 ad.

I

I

I

I
I

I
I
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NIŽBOR , okr.Beroun

POON :
AUT. :
LOK. :
MAPA:
• 1:
POZN :

odborný záměr
AKCE: vizuálnf povrchový průzkum
Durdik T. (ARŮ Praha)
DAT .: 1989
Hrad (dnes zámek) Nifbor na ostrohu nade vsi .
ZM10 12 -41 - 06
PIAN: 1 SOJŘ: 082:256
(A) vrcholný středověk
AKT .: sfdlištni
KOMP : hrad
Při revizi průběfně sledovaného stavu hradu nebylo v jeho areálu konstatováno žádné nové
narušen!. V ý razně pokročilo opadáváni omftky z celé budovy, při čemž se ve fasádě kaple nad
řekou objevila ostěni dvou velkých gotických oken. V nádvornfm Ilci čelnf zdi zadní části
zámku bylo zaregistrováno něk o lik druh o tně poufitých raně gotických architektonických článkfi.
Hrad Nižbor před stavuje jednu z ne j hodnotně jšfc h hradn ich architektur Přemysla Otakara 11 .

364

NOVÁ VES U PROTIVÍNA, okr . Písek

POON :
AUT.:
LOK .:
MAPA :
• 1:
POZN :
ULOŽ :

odborný záměr
AKCE : povrchový sběr
Michálek J . (M Strakonice)
DAT.: 1988
Mírný V svah návr šf nad nivou Bl an i ce, ppč. 447 (staré pč.850/1).
ZM10 22-41·24
PIAN: 2
SOJŘ: 324:225
(A) únět i cká k .
AKT .: sfdlištnf
KOMP: sfdliště (nespecif .)
Zlomky keramiky. Ozna čeno jako lokalita Nová Ves u Protivína Vl .
M Strakonice, inv.č . A 2099
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NOVÉ HRADY, okr.České Budějovi ce

[531 J

[542)

[548]

inžený rské sítě
AKCE : síf vertikáln fc h řezů
Durdík T. (ARŮ Praha)
DAT .: 1989
Státní hrad v městě .
ZM10 35-13 - 07
PIAN:
SOJŘ: 324 :084
(A) vrcholný středověk
AKT .: sí dlištn í
KOMP: hrad
AKT . : sídlištní
KOMP: hrad
(B) novověk
V n á dvoří hradu strojně provedeno vět ší nnof s t vf rýh inženýrských sítf . Tyto výkopy profaly
celé historické nadloff a místy zasáhly výrazně i do podloží. Při tom byla zachycena část
těles a zaniklé okrouhlé věfe . Z rýh pocházej! kvalitní nálezy (mj. zlomek zvonu), jejichž
nejstarší část zřejmě unofňu je položit počátky hradu j i ž do doby před polovinou 13. stol.
(písemnými prameny doložen až v polovině druhé). Správa hradu též při stoupila k těženi vrstev
v tzv. hladomorně (prostoře vedle průjezdu přední brány) . Vybráno bylo cca 3 m renesančního
zásypu s nnožs tv ím velmi kvalitních nález ů (mj . i tyglíky).
ULOŽ: Nové Hrady a ARŮ Praha , sine

POON :
AUT.:
LOK.:
MAPA:
• 1:
• 2:
POZN :

366
POON:
AUT .:
LOK. :
MAPA :
. • 1:
POZN:

[834]

NOVÉ MĚSTO , o.Moldava, okr . Teplice

odborný záměr
AKCE : sondáž
Černá E. (ARÚ Most)
DAT .: 1988
V svah bezejmenného vrchu JZ od dne šního Skelného vrchu. Poloha Moldava 11.
ZM10 02 · 32 · 01
PIAN : 1 SOOŘ : 246: 168
(A) vrcholný středověk 2
AKT .: výrobn f KOMP : samostatný areál
1. etapa archeologického výzk~. Odkryv prováděn v místech, kde geofyzikální měření zachytilo

I
I
I
I
I
I

I

I

I
103

I

I

I

I

koncentraci výrazných anomálif. Odkryty poz6statky 2 pecf, h1avnf tavfcf a pomocné. V těsné
blfzkosti pecf zjištěny kulové jamky, v mfstech geofyzikálnf anomálie č.5 zachycena
nepravidelná jáma přecházejfcf za hranice skrývané plochy. Nálezy keramiky užitkové, technické
(pánve), skla a sklářského odpadu.
ULOŽ: ARÚ Most, sine
367

NOVÉ MĚSTO, o .Moldava, okr . Teplice

POON:
AUT . :
LOK.:
MAPA:
• 1:
POZN:

odborný

368

NOVÉ MĚSTO, o .Moldava, okr.Teplice

[911]

záměr

AKCE: systematický plošný odkryv
(ARÚ Most)
DAT.: 1989
JZ od dnešního Skelného vrchu. Poloha Moldava II.
ZM10 02-32-01
PIAN: 1
SOUŘ: 246:168
(A) vrcholný středověk 2 AKT.: výrobní
KOMP: samostatný areál
Dokončení preparace dvou sklářských pecf zachycených výzkunem v předchozfm roce. Současně
proběhl plošný odkryv severnlm a západnfm směrem od obou objektu (celkem prozkounáno 375 m2).
Západně od pecf zachycena malá torza dalších dvou objektu, která by mohla pocházet ze starších
destruovaných pecí. Nálezy keramiky, pánvf, skla a nístějového skla. Hotové výrobky nebyly
nalezeny.
ULOŽ : ARÚ Most, sine
Černá E.

r8sn

odborný záměr
AKCE: geofyzikální pruzkun / povrchový sběr
Černá E. (ARŮ Most)
DAT.: 1989
Jod Skelného vrchu, na okraji Novoměstských rašeliniš{.
ZM10 02 -32- 01
PIAN: 1 SOUŘ: 214:072
CA) vrcholný středověk 2 AKT.: výrobní
KOMP: samostatný areál
Na základě upoz orněn{ jsem provedla pruzkun polesí jižně od Skelného vrchu a podařilo se mi
lokalizovat polohu sklárny. Nejprve byla poloha podrobena sběru, při kterém jsem vytipovala na
základě koncentrace nálezu miste pravděpodobných objektu. Později, společně s manželi
Březákovými, jsme provedli geodeticko - topografický pruzkum i v okolf naleziště a byla
vytýčena plocha pro magnetometri cký pruzkun. I ten byl realizován ještě téhož roku a přinesl
dobré výsledky, t.j. zachytil v předpokládaných místech výrazné anomálie . Zí skány zlomky
keramiky, skla a skla nístějového .
ULOŽ: ARŮ Mos t, sine

POON:
AUT . :
LOK . :
MAPA:
• 1:
POZN:

•
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[920]

NOVÉ SEDLO, okr. Louny

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

POON:
AUT.:
LOK. :
MAPA:
* 1:
POZN:

stavba
AK CE: plošný odkryv
Dobeš M. (ARÚ Mos t)
DAT . : 1988
Stavebnf dvu r Dopravn fch staveb Olomouc.
ZM10 12 -11-08
PIAN : 1 SOUŘ: 157:172
CA) k.šňurové ker .
AKT.: pohřební
KOMP: samostatný areál
Na uspokojivě skryté ploš e o výměře cca 6 ha byl o vyzvednuto 10 kostrových hrobu ve dvou
skupi nách (6 + 4) . Obsahovaly keramiku, ploché kamenné sekerky, sekeromlaty , š tipanou
indus trii a měděný drátěný náramek.
ULOŽ : ARŮ Most , si ne
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NYMBURK, okr.Nymburk

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA :
* 1:
• 2:
POZN:

stavba

[225]

AKCE: vícenásobná sondáž
J . CM Poděbrady)
DAT .: 1988
Náměst í Čs. armády, čp. 127.
ZMl O 13 - 14 - 01
PIAN: 2 SOUŘ: 367: 021
(A) vrcholný středověk
AKT.: sídlištní
KOMP : mě s to
(B) novověk
AKT.: sídlištní
KOMP: město
Ve druhé, zá vě rečné se zóně předstihového archeologického výzkunu byla podrobně prozkounána
parcela čp . 127, přičemž byly sledovány jak urbani stické souvislosti zmíněného dOOl.J, tak
stratigrafická situace nezastavěného prostoru . Místo bylo nejspíše osídleno už v počátcich
města, . vzhledem k razantním pozdější m úpravám nelze určit podobu povodni zástavby, odkryté
ar chitektonické relikty j sou al novověké, nej spí še pouze s výjimkou meziparcelní zdi a části
obvodového zdiva při náměstí. K domu patřil prujezd, jehož povrch byl upraven trámovou
konst ruk ci a jílovitou vrstvou. Na volné ploše byl zachycen zahloubený objekt
interpretovatelný snad jako zbytky provizorního obydli zasypaného po zániku jednou vrstvou s
Sakařová

104

materiálem ze 14 . a 15. stol . Pl'i záchranném výzkurru byly zachyceny dvě studny obsahujfcf
velmi kvalitnf soubor archeologického materiálu z konce 13 . a prl'Jběhu 14 . st ol . v jeji ch
pl'fpadě se· jednalo o nesporně nejstaršf zjištěné objekty ve zkoumané ploše a v souvislost ech
veškerých dos ud prováděných výzkuru jediné dok lady nejstaršf fáze existence Nynt,urka.
ULOŽ: M Poděbrady , sine
371

NYMBURK , okr . Nymburk

(254)

AKCE: plošný odkryv
J . (M Poděbrady)
DAT.: 1989
Gottwaldova ulice, domy čp. 50 -55 .
ZM10 13- 14-01
PIAN: 2
SOUŘ: 381:027 385:028
(A) vrcholný stl'edověk
AKT.: sfdlištnf
KOMP: měst o
(8) novověk
AKT.: sfdlištnf
KCJIIP: ~sto
V prvnf sezóně pl'edstihového archeologického výzkunu byly prozkol..lTléÍny sklepy domu čp. 52, S4
(detailně), 55 a nepodsklepené prostory mezi domy 51·54. Sklepy domů čp. 52 a 54 byly zasypány
ve druhé čtvrtině 17 . stol., zásypové vrstvy obsahuj í i s tarší mater i á l , zásyp sklepa donu čp.
55 lze datovat do poč. 19 . stol . Dispozičnf souvislosti sklepu domu čp. 54 naz načuji možnost
využití staršího zahloubeného objektu. V nepodsklepeném prostoru byly zachyceny narůstajlcf
kulturnf vrstvy, nejstaršf pochází patrně ze 14. stol .
ULOŽ : M Poděbrady, sine
POONt:
AUT .:
LOK . :
MAPA:
* 1:
* 2:
POZN:

372

stavba

Sakařové

OČIHOV,

okr.Louny

(307)

POON: stavba
AKCE: orientačnf zji š těnf
AUT . : Holodňák P. (M Žatec)
DAT . : 1989
LOK . : Bezpro s tředně u stěny domu čp. 109.
MAPA: ZM10 12-13 -03
PIAN: 2 SOUŘ: 064:249
* 1: (A) knovízské k. AKT . : sfdlištnf KCJIIP : sfdliště (nespec if . )
* 2: (B) vrcholný středověk AKT.: sídl i š tnl KOMP: sí dliště (nespeci f.)
POZN: Při kopáni sklepa u domu čp . 109 zřejmě porušen sídliš tní objekt. Nález: zlomky keramiky s
hrubým prstováním, jermý střep se žlábkováním a atyp. střepy (doba bronzová), 1 zlomek se
žlábkováním a s lídnatým ostřivem (VS 1-2 ).
ULOŽ : M Žatec, př.č. 3/90
373
ODŘEPSY, okr. Nymburk
(331)
______ ...... ....
-- --- -- - ....... ·- --- -- -- -· --- ---- .. ---- --- --- --------- ·--- - - -·- .. --- --· -- - .. --- .. - - -POON : neu rčen
AKCE : náhodný povrchový nález
AUT .: Durdfk T. (ARŮ Praha)
DAT.: 1989
LOK .: Po le S od cesty vedoucf od stá tn í si lni ce do obory na Oškobrhu. Prostor J okraje ZSV Oškobrh.
MAPA: ZM10 13- 14 - 09
PIAN: 2
SOUŘ: 231:025
* 1: (A) vrcholný středověk AKT.: neur č ená KOMP: neur čen
POZN: Pol ovina železné podkovy, poměrně mas ivní, s nevýrazným, pouze ohnutím t ěla provedeným ozubem.
Nález sám nel..lllOžňuje bližšf dat ování než rámcové za řa z eni do vrcholnéh o středověku . Místo
nálezu leží v prostoru JV okraje ZSV Oškobrh, jak byl vymezen povrchovým prÚzktinem a sondáž í
J . Helli cha, M. Richtera a L.Hrdličky . Ves ni ce žila od pol. 13. do 15. stol. Souvislost nálezu
se vsi není prokaza telná, i když je nepochybně zn ačně pravděpodobná.
ULOŽ: ARŮ Praha , sine

-- ---

---

---

(401)
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OLŠANY, okr.Kutná Hora

POON :
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:
POZN:
ULOŽ:

odborný záměr
AKCE: povr chový s běr
Charvát P. (ARÚ Praha)
DAT.: 1988
JZ okraj intravilánu obce , v poli při levém břehu potoka vt ékajícího do obce od JZ.
ZM10 13 -32 - 25
PIAN: 2
SOUŘ: 343:280
CA) přechod RS 4 - VS 1 AKT .: sídl i št nf
KCJIIP: sfdl iště rovinné
Sběr na zoraném poli . Dva střepy 12.- 13 . stol.
ARŮ Praha , s ine

375

OLŠANY, okr . Kutná Hora

[347)

POON : odborný záměr
AKCE: povrchový s běr
AUT.: Cha rvát P. (ARŮ Praha)
DAT. : 1988

105

LOK.: Pfi S okraji intravilánu obce, v poli mezi kravfnem a levým břehem Olšanského potoka.
MAPA: ZM10 13-32-25
PIAN: 2
SOJŘ: 380 :305
* 1: (A) štftarská k.
AKT.: sídli štní
K04P : sídliště rovinné
POZN: Sběr na zoraném poli. Celkem 5 zlomku, z nichž jeden určil L .J iráň jako zlomek misky z obdobf
š títarské kultury 2.
ULOŽ: ARŮ Praha, sine
[356]

376

OLŠANY, okr . Kutná Hora

POON :
AUT.:
LOK .:
MAPA:
* 1:
POZN:
ULOŽ:

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Charvát P. (ARŮ Praha)
DAT.: 1989
V poli při SZ okraji vsi, u kravina, u silnice Olšany - Perštejnec.
ZM10 13-32 - 25
PIAN: 2
SOJŘ: 356:312
CA) přechod RS 4 - VS 1 AKT .: sfdlištnf
K04P: sfdliště rovinné
Sběr na zoraném poli. Celkem 14 střepŮ, podle materiálu mladohradištní - 13.stol.
ARŮ Praha, sine

3n

OPLOTY, okr.Louny
podnět

AKCE: náhodný povrchový nález
DAT.: 1988
Pole při S okraji obce, mezi s ilnic! Oploty · Kněžice a levým břehem Leskovského potoka.
ZM10 12·11 - 12
PIAN: 2
SOJŘ: 390:021
(A) d.laténská (LtA-LtD)
AKT .: sfdlištnf
K04P: sfdliště (nespecif . )
Ná lezy zfskány náhodným sběrem amatérského spolupracovnfka muzea v ploše již dřfve zname
lokality. Předány tři zlomky laténských skleněných přeánětu : 1. zlomek kobaltově modrého
s kleněného náramku s plastickou perličkovou výzdobou ve dvou řadách, d. 19 rrm. 2. zlomky
kobaltově modrého náramku s plastickými hrotitými vypnulinami na těle, d . 20 ·11111. 3. polovina
prstencovitého sk leněného korálu světle zelené barvy, pr&iěr cca 30 rrm.
ULOŽ: M Žatec, př.č . 4/88

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:
POZ N:
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jiný

[407]

H olodňák P. (M Žatec)

OPOČNICE,

[511 l

okr.Nyrrt,urk

odborný záměr
AKCE: vizuálnf povrchový pruzkun / povrchový sběr
Durdfk T.,Chotěbor P., Sakařová J . (ARŮ Praha, M Poděbrady)
DAT .: 1988
Tvrziště Bo lí ce na pravém břehu potoka Jeptiška S od Opoč nice .
ZM10 13-14-05
PIAN: 2
SOJŘ: 099:026
CA) vrcho lný středověk AKT .: sfdlištnf
KOMP: tvrz
Nevelké tvrziště (vnitřnf plocha cca 3x8 m) je tvořeno uněle nasýpaným pahorkem dnes bez
reliefních zbytku zástavby. (Popisy z konce minulého a poč . tohoto stol. zmiňují zbytky
cihlového objektu). Tvrzi ště se z jedné strany přimyká k potoku, ostatní obíhá mělký příkop,
v němž s e nachází vydatný pramen. Sběrem na svazích tvrzi š tě získán malý kerami cký soubor
datovatelný do 13.-14 .stol . U t ěch to nálezu nenf zřejmé, zda jsou dokladem doby života tvrze,
či zda se dostaly jako staršf pffměs do nasýpaného tělesa pahorku tvrziště . Bolíce patřf mezi
velmi nepočetné české tvrze charakteru 11 motte 11 , což však v polabské rovině nepřekvapuje.
LIT . : Durdík T., Chotěbor P., Sakařová J. 1989 , 265-270 (CB 1)
ULOŽ: M Poděbrady, si ne

POON:
AUT.:
LOK .:
MAPA :
* 1:
POZN:

379

OPOČNO ,

POON:
AUT .:
LOK.:
MAPA :
* 1:
POZN:

odborný záměr
Pleinerová I .

[532]

okr.Louny

AKCE: systemat ický plošný odkryv
Praha)
DAT.: 1988
Nad Opočen s kým hájem, S svah Z od obce.
ZM1 0 12 - 12 - 12
PIAN: 1 SOJŘ: 091:346
(A) mladá d . řfmská
AKT.: pohřební
KOMP: samostatný areá l
Pohřebiště se žárovými hroby, které se s kládalo z několika skupin. Výzkun byl v př edc hozí c h
sezónác h zaměřen h lavně na dvě seskupení výše na s vahu nad Opočenským hájem, a to předevšfm na
skupinu I. Jejf vymezení na východní a jižnf st raně bylo sledová no v r. 1986, v r. 1988 jsme
se soustředili na ur č en! její západnf a severní hranice . Zdá se, že I. skupina byla
prozkounána v plném rozsahu. Tvořila pás ve směru S· J, a to 70 příp. 80 m dlouhý o kolí s ajíc!
šiř í 6 - 13 m. V roce 1988 j sme s ledovali a vypracovali ob jekt, který byl součást! li . s kupiny
hr obťi těsně nad Opočens kým hájem. Šlo o žlab vyplněný vrs tvou, pros ycenou spál enými kos tmi,
střepy, čás tmi nádob, přfp. dal š ími předměty. Jeho zabarvení se téměř neli š ilo od podložní
žlutky. Roz sah nálezu a jen mf sty tmavší nebo na č ervenalé zabarven i u rčova ly rozměry žlabu.
(ARŮ

106

Jeho výška se pohybovala kolem 2,5 m, hl oubka mezi 100· 140 cm od dnešnf ho pov r chu. Ob jekt byl
také na základě pracf v r . 1987 zachycen v délce 7 m. Po kračoval směrem k severu, kam jsme ho
však už nemohli sledovat. Nalezli jsme v něm 26 pohřbťi v nádobách Cz nich 15 v roc e 1988) ,
některé byly zčásti zapuštěny pod jeho dno. Pohřby byly ve skupinkách t ěsně vedle sebe,
přfpadně v superpozici nad sebou. Hroby nebyly současné, objevily se př í pa dy porušeni nádoby
při ukládán{ dalšfho pohřbu nebo pohřby v zásypu. Je možné, že některé větší části nádob
nalezené v zásypu mohou představovat poškozené žárové pohřby, jindy se však zdá l o, že by l y
nádoby vhozeny do žlabu již rozbité, v případech, kdy jsme nacházeli části obrácené dnem
vzhůru. O žlabu lze uvažovat jako o zvláštní m pohřebním mí s tě, které rozrmožuje varianty
pohřebních zvyklostf mladořfmského období . Žlab navazuje na již dříve sledovanou vr stvu s
pohřebními pozůstatky a spolu s ní představuje situaci, jejíž výklad , t otiž postup v jakém k
pohřbívání docházelo, je zatím težko řešitelný.
Malým, v pod s tatě již jen dop l ňkovym ook r yvem
v r . 1988, byl výzkun v Opočně ukončen.
ULOŽ: ARÚ Praha, dep. Březno , sine
380

OPOLANY, okr. Nymburk

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:
* 2:
* 3:
* 4:
POZN:

pískovna

381

PACOV,

[558]

AKCE: orientační zjištění v řezu
P. (ARÚ Plzeň)
DAT.: 1989
Pí skovna "Na Horkách".
ZM10 13-14-14
PIAN: 2
SOUŘ: 199:059
AKT .: neurčená
KOMP: neurčen
(C) lužická k.
(A) pozdní d.hal š tatská
AKT. : pohřební
KOMP: samostatný areál
(D) d.latenská (LtB·LtD)
AKT .: neurčená
KOMP : neurčen
(B) raný středověk 3
AKT.: pohř ebnf
KOMP: samostatný areál
Jižnf stěna pískovny, ve vrcholové partii rozsypem stěny porušeny 2 žárové hroby pozdně
halštatské a 2 slovanské (středohrad.) kostrové hr oby. V překopaných vrstvach OJed i néle da lši
pravě ká keramika.
ULOŽ: M Poděbrady, sine
B ř icháček

[2 15]

okr.Pelhřimov

POO N:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:
* 2:
POZ N:

jiný podnět
AKCE: povrchový sbě r
Simota V. (nálezce)
DAT.: 1988
Tra! "Lom" a "Choustky".
ZM10 23· 14 · 06
PIAN: 3
SOUŘ: 200:070
CA) mezolit
AKT.: neu rče ná
KOMP: neurčen
(B) eneolit neur č .
AKT.: neurč ená
KOMP: n eur če n
Při terénní ch průzkunec h v okolí mě s ta nalezl V. Simota z Pacova 6 me zo l it ic kých pazourkových
če pelek a eneolitický retušovaný hrot.
ULOŽ: JČM České Buděj ovice , př.č . 325/88
ZAPS.: Zavřel P.
382

PAŘEZSKÁ

(221 J

LHOTA , okr.Jičí n

--- ---- - ---- ---- ---- --------·· -- -------- ------ ---- .. ----- ---- -------- -- - --- - -............. - - - - - - - - . -- - - - - - -

jiný podnět
AK CE: náhodný povrch ový nález
Raslová L. (nálezce)
DAT.: 1988
Zříceniny hradu Pařez, JZ svah pod hradem.
ZM10 03 -34-15
PIAN: 2 SOUŘ: 137:213
(A) vrcholný stř edověk 2
AKT.: sfdlištní
KOMP: hrad
Na JZ svahu pod hradem nalez eny 4 zlomky středověké č erveně malované keramiky. Jedná se o dva
okraj e hrnců, okraj džbánu a fragment těla nádoby. Ná l ezy lze rámc ově datovat do 1. pol .
15 .s tol .
ULOŽ: u referenta
ZAPS: Kašpar V.

POON:
AUT. :
LOK.:
MAPA:
* 1:
POZN :

[051)

383

PASEČNÁ, o.Fryni)urk, okr.Český Krunl ov

POO N:
AUT .:
LOK.:
MAPA:
• 1:
POZN:

jiný podnět
AKCE : o ri e nta č ní zjištění kombinované
Beneš A. (ARÚ Plzeň)
DAT. : 1988
Hrad Vítkův Hrádek zvaný též Vítkův Kámen.
ZH10 32 -41 -02
PIAN : 1 SOUŘ : 282 :006
(A) vrcholný s tfedověk 2
AKT .: sídl i štnf
KOMP : hrad
Při prohlfdce hr adu, kde voj s ko provádělo zemní práce, jsem v pros t oru mezi věži a vně jší m

---- ---- -- -- ----- ........ .... ---- ---·- ---- -- --- .... .. .... ----- -- -- - .. . -- --- -- .. -- -- --- --- - -- - - - - - .. .. - .. - - - - - . ..... .

107

opevněnfm

zfskal ze 2 porušených mfst na východnf straně keramiku ze 14. stol. a mladšf. Vně
ne výctiodni straně jsem v čerstvé dkladové jámě 1:jistil profil: 49 cm hnědé hlíny s
cihlovou navážkou, 14 cm fluté pfsčité vrstvy s drobnými žulovými kameny, 30 cm vložky hnědé
rašel inné vrstvy kapsovitě zahloubené (nálezově sterilnf), 20 cm jflu, žulové podloff. 10
kroku před vstupem· tj. v polovičnf vzdálenosti mezi vnějši hradebnf linii a popisovaným
výkopem· byly kolem r. 1880 nalezeny 2 bronzové jazykovité meče v hl. 11 šf1'ky lidské d la ně",
cf. L. Franz, Sudeta IX 1932, 58-59 (autor vylučuje nález hrobový i sekundární pohozeni
odjinud pocházejfcich předmětu a protofe ležely údajně srovnány vedle sebe, přiklánf se k
interpretaci nálezu jako pravěkého obchodniho depotu) . Na základě pozorováni na lokalitě r.
1965 CBZO 1968, 154-155) a -1988 však soudfm, fe se nemůže jednat o depot tohoto rázu (meče
majf mj . rozdílnou patinu, slučují v sobě prvky Sprockhoffova typu la a lb) . V prostředi, kde
probíhala intenzívni stavební činnost, by se při tak mělkém uloženi sotva zachoval i pra věký
depot votivního rázu . Spíše se jedná o doklad magických praktik (zabránění vstupu do hradu) ve
středověku nebo při (event. po) opuštěni objektu.
opevr,ění

384

PAŠTIKY, okr.Strakonice

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA :
* 1:
POZN:

neurčen

385

PÍSEK, okr.Písek

[231]

--------------------------------------------·-----··-----------------·------------- --------·-------

AKCE : orientační z ji štěn i v ploše
Frohlich J. CM Strakonice)
DAT . : 1989
Na poli cca 40 m ZSZ od zadního vchodu na hřbitov, ppč. 65.
ZM10 22 - 14-14
PIAN: 2
SOUŘ: 276:151
CA) vrcholný středověk 1
AKT.: sidlištnf
KC)l!P: sídliště (nespecif.)
Na ploše s odstraněnou ornici registrována sidl i št nf vrstva ze 13 .stol . Na povrchu zlomky
hrnců, zásobnic, felezný hřebik.
ULOŽ: M Strakonice, sine
[237]

POO N: stavba
AK CE: stavebně hi s torický průzkum
AUT.: Durdík T. (ARŮ Praha)
DAT. : 1988
LOK.: S křídlo hradu v Pisku, dnes budova rruzea.
MAPA: ZM10 22 - 41-08
PIAN: 1
SOUŘ: 142:167
• 1: (A) vrcholný středověk 1 AKT.: sidlištnf
KC)l!P: hrad
POZ N: Pokračování záchranného výzkumu severního křídla píseckého hradu. Odkrytím klenebnich čel
přízemí arkádového ochozu byl prakti cky dokončen výzkum nádvorní fasády dnešní budovy. Kápě
zaniklých kleneb ve zmíněné úrovni byly vyzděny z cihel . V interiéru se v úrovni přízemí
nepodařilo zjistit žádné nové detai l y. Z raně gotické stavby se doc hovala nádvorní zed a 2
příčky. Prvé patro#.řfdla obsahovalo velký sál zaklenutý minimálně čtyřmi poli křížových
kleneb. ln si tu byla zjištěna část jejich čel a tři osekané konsoly. V nádvorní zdi existoval
pouze jediný otvor, r ozměrný hrotitý portál, jehož ostěnf bylo v nádvorní fasádě odkryto již v
r. 1987. K řížovou žebrovou klenbu měla i obdélná místnost přiléhající k západnirru če lu sálu.
Otevřena byla rovněž předpokládaná roubená komora v nejzápadnější čás ti . Původní interiérové
omítky nebyly vzhledem ke zničujícím požárům nikde zachyceny. Ve zmíněné místnosti při
zaoadnim čele sálu se podařilo nalézt fragment pravděpodobně barokni fresky. Zjištěni učiněná
při výzkuru sev. křídla písec kého hradu výraznou měrou dokresluji podobu této kličové
lokality, představují její vyrazné zhodnocení a jištěni rozměrného velkého sálu nastoluje
zavažne otázky v širšic h souvis lostech.
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[329]

PÍSEK, okr.Písek

·· --------------·---------------·--·----··----·--·--· ------ ·-··--------- --·-··--·-·---··-----· ----·

POO N: odborny zámě r
AKCE: povrchový sběr
AUT.: Frohlich J . , Kurz J. CM Strakonice)
DAT. : 1988-1989
LO~.: Pole na JZ spoči nku návrši Svícny.
MAPA: ZMl'O 22·41·14
PIAN: 2
SOUŘ: 187:291
• 1: CA) střední d.br onzová
AKT.: sídlištní
KOMP: sídliště výš inné
POZ N: Zlomky keramiky získané povrchovým sběrem na poli rozměru cca 60 x 80 m,
vycnodni části.
ULOŽ: po zpracováni M Písek

387

převážně

v jeho

[336]

PLZEŇ · BUKOVEC, okr.Plzeň - měs to

POO N: lom
AK CE: orientačnf zjištění v řezu
AUT.: Metlič ka M. (Z ČM Plzeň)
DAT.: 1989
LOK.: Z od Bukovce, poloha "Vl či jámy" .

108

MAPA: ZM10 12-33-12
PIAN: 2 S<l.JŘ : 335:052
AKT .: sldlištnl
KOMP: sldliště (nespecif .)
• 1: (A) milavečská k.
POZN: V r . 1989 jsem zjistil postupné zaváženi bývalých plskovcových lonli v Plzni - Bukovci v poloze
"Vlči jáma", kde byla v roce 1937 nalezena milavečs ká keramika a část hlin ěnéh o závaf1 (zpráva
ze zápisn1ku V .Č trnácta) . Revizi mlsta byla v čás tečně zachovalých zbytclch stěn loru
zachycena kulturnf vrstva hnědé barvy s drobnými uhllky, mazanici a zlomkovou keramikou .
Vrstva se táhla v hloubce 30 - 50 cm od dnešnlho povrchu a jejf sila se pohybovala od 5 do 30
cm. Zahloubené objekty zde nebyly zjištěny . Sldliště lefl na pra vém bFehu řeky Berounky, na
rovné plo š ině, která na severu prudce spadá k řece. Převýšeni nad hladinou řeky je 34 m.
Celkem bylo zlskáno 75 zlomků keramiky, z toho 8 zlomků typických. Rozlohu l okality se
nepodařilo ZJ1Stit.
ULOŽ: ZČM Plzeň, materiál z r. 1937 inv.č.4350 · 4370, z r . 1989 RP 89/30

388

PLZEŇ - D<l.JDLEVCE, okr.Plzeň-město

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA :
* 1:
POZN:

stavba
AKCE: vertikálnl řez
Krušinová L. (KSSPPOP Plzeň)
DAT.: 1986
Rozšiřováni úpravny vody pod Homolkou.
ZM10 12 -33 - 12
PIAN : 2
S<l.JŘ: 029:270 040:270 041:262 025:264
(A) AKT . : negativnf zjištěni
.
Ve smyslu vyjádřeni KSSPPOP Plzeň k projektu rozšlřenl úpravny vody bylo vedením s tavby do
projektu vyneseno mlst o nálezu evidovaných slovanských hrobů dle dokumentace ZČM. z důvodu
možnosti narušeni kostrového pohřebiště byly průběžně s ledovány výkopové práce dosahující
hloubky až 3 m. Dosud nebylo zjištěno porušeni archeologických s ituaci. Od zá ř i převzalo
dohled nad touto akci prehistorické odd . Západoč eského ruzea v Plzni .

389

PLZEŇ - KŘIMICE, okr . Plzeň- město

[107]

(358)

POON :
AUT. :
LOK.:
MAPA:
• 1:
POZN:

dálkový výkop AKCE : dlouhý vertikálnf řez
Břicháček P. (ARŮ Plzeň)
DAT.: 1988
Pole vlevo si lnice Křim ice - Vochov, traf "Nad si ln ic i" .
ZM10 11-44 - 20
PIAN: 1 S<l.JŘ: 306 :264
(A) pozdnl d . bronzová
AKT . : sfdlištnf
KOMP : sl dliště (nespeci f . )
V rýze plynovodu zjištěno 11 objekt~, z toho 9 jam a patrně 2 zahloubené chaty. Ob jekty byly
zamereny a ovzorkovány.
ULOŽ: ARŮ Plzeň, 72/88 Plz.

390

PLZEŇ

POON :
AUT.:
LOK.:
MAPA:
• 1:
POZN :

odborný

-

KŘIMICE , okr.Plzeň - město
záměr

AKCE : povrchový

(350)
sběr

Metli čka M. (ZČM Plzeň)
DAT . : 1988
J od obce, poloha "Dolov" .
ZM10 11-44 -20
PIAN: 2
S<l.JŘ: 321 : 143

CA) k.lineárnl ker.
AKT . : sldlištnl
KOMP: sldliště rovinné
Sběr na zoraném poli. Lokalita ležf na severnlm svahu klesajf cím
je pravobřež nlm přltokem řeky Mže. Zjištěná rozloha sf dliš tě cca

obsahuje zlomkovou keramiku, mazanici, pazourkové nástroje a
ULOŽ: ZČM Plzeň, RP 88/4
391

k bezejmenné vodoteči, která

200x100 m, zlskaný materiál

úštěpy .

[405)

PLZEŇ - LOCHOTÍN, okr.Plzeň-mě sto

jiný podnět
AKCE: orientačnf zjištěni v ploš e / jednot livá sondáž
Braun P. (ARŮ Plzeň)
DAT.: 1988
"Na Vinícfch", SZ od Kojeneckého ústavu.
ZM10 12-33-16
PIAN : 2
S<l.JŘ: 280:330
(A) d.laténská - LtC
AKT .: sídlištní
KOMP: sídliště (nespec if.)
POZN: Na ploše určené k dlouhodobé deponii zeminy, na s taveništi Vinice II - jih, byly nalezeny
ojedinělé mladolaténské střepy CC 2). Skrývkou zjištěno, že podloži bylo p ř ekryto s plachy a
recentnl navážkou o síle 30- 50 cm. Na pod lož i na ploše cca 100 m2 zachycena obdélná zahloubená
mladolaténská chata . Do jej Iho dna byly zapuštěny 4 ků lové jamky a žl ábek ve t varu
nepravidelného T (upevněni vnitřního zař ízeni) . Kromě keramiky nalezeny 2 sk l eněné korály se
žlutou, šnekovitě vinutou výzdobou.
ULOŽ: ARŮ Plzeň, si ne
POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:

109
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PLZEŇ - LOCHOTÍN, okr.Plzeň-město

(416]

POON:
AUT . :
LOK .:
MAPA :
* 1:
* 2:
* 3:
POZN:

stavba silnice
AKCE: ploš ný odkryv
BraunP. (ARŮ Plzeň)
DAT. : 1989
"Na vinicfch", S od vodá rny .
ZM10 12-33-16
PIAN: 2 SCXJŘ: 170 :335
(B) středni d.bronzová
AKT .: sídlištni
KOMP: sidliště rovinné
(A) pozdni d . halštatská
AKT . : sidli št ni
KOMP: sídliš tě rovinné
(C) pravěk
AKT .: s ídli štni
KOMP: si dli š tě rovinné
V tra se připravované kom..,nikace na sídlišt i Vini ce li - ji h bylo prozkol.llláno celkem 17
s ídli š tn ích ob j ek tu a na dvou mistech zachyceny zbytky kulturni vrstvy. Nal ezeny keramické
zlomky .
ULOŽ : ARŮ Plzeň , s ine
393
POO N:
AUT.:
LOK.:
MAPA :
* 1:

PLZEŇ - RAD ČICE, okr.P l zeň-město

odborný

záměr

AKCE : povrchový sběr
DAT .: 1989

Met li čka 1 M. (ZČM Plzeň)

ULOŽ:

Poloha "Za ovčínem".
ZM10 12- 33 - 16
PIAN: 2 SCXJŘ: 009: 199
(A) k. lineárni ker.
AKT. : sidlištnf
KOMP: sf dli š tě rovinné
(B) k.vypfchané ker .
AKT.: sidli š tní
KOMP: sidliště rovinné
CC) pozdnf d . hal š tats ká
AKT. : sídlištni
KOMP: sfdliště rovinné
Lokalita leží na terase nad údolim řeky Mže, východně od obce Křimice a je pravděpodobně
součás ti r ozsáhlého sídelního kOITl)lexu, táhnoucího se na této terase od Plzně - měs ta ke
K řimic í m . Sběrem na poli získáno vět š í množs tvi zlomkové keramiky, mazanice, čá s t hliněného
závaží(?) a 14 ks. rohovcovýc h a křemencových ná strojů a odštěpku . Zjištěný rozsah os í dlení
250x150 m.
M Plzeň, RP 89/6

394

PLZEŇ - VALCHA, okr . Plzeň - měs to

POO N:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:
POZ N:

inženýrs ké sí tě
AKCE: orientační zji š tění
Metli čka M. ( ZČM P l zeň)
DAT.: 1989

395

PNĚTLUKY,

* 2:
* 3:
POZN:

(516]
v

řezu/

povrchový

sběr

250 m od pravého břehu vclJní nádrže Čes ké údo l í.
ZM1 0 12 -33 - 21 PIAN : 2
SClJ Ř : 243:164
(A) d. la t énslc.á (LtA -LtD)
AKT .: s fdli š tni
KOMP: s ídli š tě rovi nné
Při roz š iřování kefll>U zachyceny ve výkopech pro el. vedení pod 20 cm si lnou vrstvou or ni ce 2
pravěké objek t y <kulová jamka , sídl. objekt mí sovité profilace) s šedočer nou hlinitou výplnf s
mazanicí a ojed iněl ou keramikou nej spí še laténského stáři. Ze sběru v blízkos ti objektu
pochází kromě nevýraz né keramiky rohovcové dvojité škrabadlo . Lokalita se rozkládá na mírném
SSZ svahu kl esa jícím 1c. pravé!IJ.J břeh u vodní nádrže České údolí.
ULOŽ: M Plzeň, RP 89/36
okr .Louny

(524]

odborný záměr
AKCE: vícenás obná sondáž
Štauber B. ( M Louny)
DAT .: 1989
Zalesněný povlovný svah obous t ranně si lni ce P nětluky - Kounov, v těsné bl fzkos ti kóty 428.
ZM10 12 · 12· 21
PIAN: 2
SClJŘ: 265:233
KOMP: s ídli š tě (nespec if . )
( A) vrc hol ný s tř edově k. 2 AKT. : s ídlištní
Zaniklá středově k á ves. Uvnitř areál u zaniklých used l os tí položeno celkem šest mik rosond
50x50 cm až 100x50 cm. Pouze ve třech zac hycena kulturni vrstva obsahují c f keramický materiál
(včetně olc.raju) rámcově datovatelný do pr ůběhu 15 .stol. U A .Sedláčka mylně uvedeno jako hrad
"Staré Ne tlulc.y" .
LIT .: Sed l áček. A. 1936, 200·20 1 (HZT 14)
ULOŽ : M Louny, př .č. 36/89
POO N:
AUT . :
LOK.:
MAPA:
• 1:
POZ N:
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PŇOVICE, okr . Příbram

[533]

POO N: odborný zámě r
AK CE: povrc hový s běr
AUT.: Frohlich J . (M Strakonice)
DAT .: 1988
LOK. : Zales něný vrch Hradec a jeho výběžek nad Ska l icí.

110

MAPA: ZH10 22-12 - 19
PIAN: 2
so..,Ř: 275:267
* 1: CA) - AKT.: negativnf zjištěnf
POZN: Na základě jména návrší předpokládané opevněn!
archeologické nálezy .

397

POIĚŽOVICE,

nezjištěno.

Z rozrušených mfst nezískány

okr.Domaflice

(536)

POON:
AUT. :
LOK .:
MAPA:
* 1:
POZN:

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Baštová D., Bašta J. (ZČH Plzeň)
DAT.: 1989
Pole u dvora Svatý Jiřf.
ZH10 21 - 23-03
PIAN: 2
SCXJŘ: 065:357
(A) milavečská k.
AKT. : sfdlištní
KOHP: sfdliště rovinné
Při průzkl.lllu jsme našl i na cestě a poli osetém ozimem u dvora Svatý Jiří menší rmožství
pravěké keramiky . Profilace nalezených okrajů by nejspíše odpovfdala mladšf době bronz ové. Z
lesa u dvora Svatý Jiřf je známo mohylové pohřebiště .
ULOŽ: H Plzeň, RP 89/11

398 . POČAPLY, okr.Přfbram

(543)

POON:
AUT .:
LOK .:
MAPA:
* 1:
POZN:
ULOŽ:
ZAPS:

AKCE: náhodný povrchový nález
Telenský J . (nálezce)
DAT. : 1988
V lese cca 300 m JV od hradiště Šance, 53 m od okraje lesa .
ZM10 22-12-25
PIAN: 2
SCXJŘ: 470:140
(A) pravěk
AKT .: neurčená
K()o!P: neur čen
Zlomky keramiky nalezené J.Telenským z Příbrami .
u referenta, sine
Frohlich J.

399

POČEDĚLICE, okr.Louny

neurčen

(548]

pískovna
AKCE: sondáf
Štauber B. , Štauberová J. (H Louny)
DAT.: 1988
Pfskovna s za obcf.
ZM10 12 - 12 -04
PIAN: 2 SCXJŘ : 234:281
CA) stará d.řf msk á
AKT.: sídlištní
K()o!P: sfdliště (nespecif.)
Zbytek téměř zničeného objektu (chata?) se stopami požáru. Ze zbytku vý plně zís kán soubo r
keramických zlomku včetně zdobených a čás t korodovaného železného přeánětu.
ULOŽ: H Louny, č.př. 55/88

POON:
AUT.:
LOK .:
MAPA:
* 1:
POZN:

400

POČEDĚLICE,

(554]

okr. Louny

pískovna
AKCE: sondáž
Štauber B. , Štauberová J . CH Louny)
DAT.: 1989
Pfskovna S za obci, .
ZH10 12 - 12 -04
PIAN: 2 SCXJŘ: 234:281
(A) s tará d.řfmská
AKT .: sfdlištnf
KOMP: sfdliště (nespecif.)
Ve vzdálenosti cca 30 m východ ně od nálezu z roku 1988 odkryta požárem zni čen á chata se
s t opami dřevěné kostrukce a zbytky otopného zařízení. Zfskán velký soubo r s i lnos t ěnné keramiky
(včetně okrajů) a několik zlomků jermé zdobené keramiky.
ULOŽ: H Louny, př.č. 35/89

POON:
AUT .:
LOK. :
MAPA:
* 1:
POZN:

[600]

401

PODĚBRADY,

POO N:
AUT .:
LOK.:
MAPA:
* 1:
* 2:
POZN:

stavba
AK CE: orientačn í zji š tění v řezu
Durdfk T.,Sakařová J. CARU Praha, H Poděbrady)
DAT.: 1988
Hrad. Vs tupní kříd l o předzámčf při pohledu zvenčí vlevo od brány.
ZH10 13-14-12
PIAN: 1 SCXJŘ : 442:283
(A) vrchol ný středověk 2
AKT .: sídli š tní
KOMP : hrad
(B) novověk
AKT. : sfd li š tnf
K()o!P : hrad
Na základě· upozornění bylo při návštěvě lokality kons tatováno, že v pros t oru sondy I I by l
vy t ěžen nový s uterén . Př i tom byl též zbo řen novov ěký cihe l ný kaná l, čirnž byl odkry t spodní
úsek líce gotické věže s obdélným okoseným ok énk em. Výkop čás t ečně profa l i svah hr adn1h o
příkopu. Definitivně ~e tak potvrdil předpoklad , že věž, v n iž se druhotné nac hází dnešn í

okr.Nynt)urk

--------- ------- ----- ---- ---- --- -- --- ---- --- ------ ---------- --- ---· ------·----- ---- ------- -- -·

111

renesanční

brána byla

pCivodně

vysunuta do

přlkopu.

Navazující sondáž byla provedana q roce

1989.
ULOŽ:

M Poděbrady,

402

PODĚBRADY,

sine

okr . Nyrrburk

[846]

POON: stavba
AKCE: krátký vertikální řez
AUT.: Durdík T. , Sakařová J. (ARŮ Praha, M Poděbrady)
DAT.: 1989
LOK . : Vstupni křidlo předzámčí při pohledu zvenčf od brány.
MAPA : ZM10 13-14-12
PIAN: 1
SOOŘ: 442:283
• 1: (A) vrcholný středověk 2 AKT.: sfdlištnf
KOMP: hrad
• 2 : CB) novověk
AKT.: sfdlištní
KOMP: hrad
POZN : V pros toru druhé místnosti vyklizené firmou (viz r. 1988) vykopán řez zkoumající svah příkopu.
Ze zásypových vrstev zfskán materiál datovatelný převážně do 15 .- 1.pol.16.stol., včetně starší
železné ostruhy a fragmentu textilu. Toto souvrství vzniklo při stavbě renesančního křfdla
předzámčf. Z vrstvy odpovfdajfcf životu příkopu a přeťaté základovým vkopem vnějšf zdi
renes ančního křfdla předzámčf
zf skána vrcholně středověká keramika. Dočištění odkrytého
okénka v bočnf stěně čtverhranné věže ukázalo, že jeho profilace umožňuje datovat vznik stavby
až do doby po husitských válkách .
ULOŽ: M Poděbrady, sine

403

PODHRADÍ ,

o.Třemošnice,

[901]

okr.Chrudim

POON: odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
AUT.: Slavík J . (amatér)
DAT .: 1988
LOK . : Zříceniny hradu Lichnice.
MAPA: ZM10 13 - 14-24
PIAN: 1 SOOŘ: 429 :014
* 1: CA) vrcholný stfedov~k 2 AKT . : sfdlištnf KOMP: hrad
POZN: V pros toru západního nárožf hradu nalezeny 3 zlomky komorových kachlu a 1 zlomek kachlu s
pravoúhlým ůstfm. Nálezy datovatelné do 15.stol. předány do ARŮ Praha.
ULOŽ: ARŮ Praha, sine
ZAPS: Durdfk T.
404

c9on

PODHRADÍ, o.Třemošnice, okr . Chrudim

POON: odborný zámě r

AKCE: stavebně historický pr~zk1.111
AUT.: Durdfk T. (ARŮ Praha)
DAT. : 1989
LOK. : Zříceniny hradu Lichnice.
MAPA : ZM10 13 - 14 · 24
PIAN : 1
SOOŘ: 429:014
• 1: (A) vrcholný s tředověk 1 AKT. : sfdlištnf
KOMP: hrad
POZN: Rozborem stratigrafie a zaměřenfm jižního nárožl hradu bylo zjištěno, že zde p~vodně
exi s tovala rozměrná plochostropá obytná okrouhlá věž, z nf ž bylo při výstavbě nejspíše pozdně
goti cké mohutné štítové zdi poufito dochované torso nádvorní strany. Tató skutečnost vrhá nové
světlo na počátky hradu. Šlo o rozměrnou trojúhelnou dispozici se dv ěma okro'uhlými obytnými
věžemi v nároží c h. I zbylé náro!f mohlo obsahovat obytnou věž, tentokráte čtverhrannou. Tato
podoba jednoznačně řadf nejstarší fázi Lichnice mezi královské hrady typu s obvodovou
zás t avbou a umožňuje se vznikem hradu počítat již v prvé pol . 13.stol. Zjištěni učiněná na
základě rozboru stratigrafické situace jižnfho nárožf hradu majf zásadní význam nejen pro
poznání vývoje hradu, ale i osídleni Čáslavska.
0

405

[918]

PODLESICE, okr . Ch01TJ.Jtov

POON: neur č en AKCE: orientačnf z j ištěni v řezu
AUT.: Č erná E. (ARŮ Mos t)
DAT.: 1988
LOK.: Po l oha č. 1, "U křífku " .
MAPA: ZM 10 12 - 11 - 11
PIAN : 1 SOOŘ: 020:040
• 1: (8) neolit neurč.
AKT.: sídlištní
KOMP: sídliště rovinné
• 2: (C) d. laténská (LtA·LtD)
AKT.: pohřební
KOMP: samostatný areál
• 3 : CD) raný středověk 4 AKT.: sídlištní
KOMP: sídliště rovinné
• 4: (A) datace neurčena
AKT.: sfdlištnf
KOMP : sídliště (nespecif.)
POZN: A. 2 kulové jamky, kulturně neurčeno. B. Neolitická sfdli štnf Jama . C. Pozůstatek kostrového
hrobu, laténská kultura. D. Mladohradištnf zásobnice. A. · D. Zlomky keramiky.
ULOŽ: ARŮ Most, sine

112
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POOHOKY, okr.Havlfčk~v Brod

POON:
AUT.:
LOK . :
MAPA:
* 1:
POZN:

odborný záměr
AKCE : vizuálnf povrchový průzkun / povrchový sběr
Durdík T. CARŮ Praha)
DAT .: 1988
Zbytky hradu Hrádek u Pod'nok či u Kozohlod na ostrolně v lese mezi Podnoky a Kozohlody.
ZM10 13-43·07 PIAN: 2 SOJŘ: 236:094
CA) vrcholný středověk AKT .: sfdlištnf
KOMP: hrad
V srpnu byl proveden povrchový pr~zkun zaniklého hradu neznámého jména,le!fcfho na klesajíc!
ostro!ně. Vnější opevněni tvoř! přfkop a val. Vlastní zhruba troJuhelná vnitřní p locha byla
ohralena na maltu zděnou hradbou a v zadní nejchráněnější části obsahovala nejspíše
dvouprostorovou budovu s výrazným podílem roubených konstrukcí (vypálená mazanice v
narušeních) . Historické zprávy o lokalitě zcela mlč f; nej spí še by ji bylo možno klásti do
souvislosti s tělbou zlata ve 13.stol. Na potoce pod Hrádkem se dosud zlato amatérsky rýžu je a
při tom je zcela vandalsky rozkopáván i Hrádek. Vnější lf c obvodové hradby byl okopán v délce
několika desítek metrů, na jednom místě byla zed dokonce probourána a částečně zcela zbořena .
Vnitřnf plocha vykazuje více jak deset rozsáhlých a hlubokých výko~. Z jejich profi lů
vyplývá, le historické nadloží je zde velmi slabé a nevýrazné. Sběr~n se nepodaři lo zí skat
žádné nálezy.

407

POOMOKY,

okr.Havličkův

(054]

(349]

Brod

odborný záměr
AKCE: jednotlivá sondáž
Durdík T. CARŮ Praha)
DAT.: 1989
Zbytky Hrádku u Kozohlod či Podnok na ostrolně v lese mezi Poanoky a Kozohlody.
ZM10 13 -43 -07 PIAN: 1 SOJŘ: 236:094
(A) vrcholný středověk
AKT . : sídlištní
KOMP: hrad
V návaznosti na povrchový průzkun v předcházejíc fm roce byla měři čskou skupinou ARŮ lokalita
polohopisně i výškopisně zaměřena. Souběžně byla při čel nf hradbě při nejvýrazně jším narušení
položena nevelká zjiš(ovací sonda. Potvrdila pozorování z početných narušení a prokáza la, že v
době života hradu se v prostoru jeho nádvořf prakticky nevytvořila žádná kulturní vrstva.
Terén za čelní hradbou byl upraven na plocho kladenými kan:,eny, na něž nasedala tenká zániková
vrstva s vypálenou mazanicí. Zfskat se podařilo pouze nezvykle malé množství velmi drobných
zlomků keramiky, předběžně datovatelných nejspíše na přelom 13. a 14.stol. Zmfněná zániková
vrstva se zřejmě dochovala (či spíše vytvořila) pouze za čelní hradbou. Ve většině narušeni v
prostoru nádvoří podloži vystupuje prakticky al na dnešní povrch . Zjištěná situace odpovídá
předpokladu o velmi krátké době existence objektu.
ULOŽ: ARÚ Praha, sine

POON:
AUT .:
LOK.:
MAPA :
* 1:
POZN:

408

POLI ČANY,

I
I
I

I

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Charvát P. CARŮ Praha)
DAT.: 1989
V pásu pole asi 500 m Jod nádralí mezi trati a silnicí Poličany · Bykánec.
ZM10 13 -32-19 PIAN: 2
SOJŘ: 460:112 429:057 414:067
CA) pravěk
AKT .: neurčená
KOHP: neurčen
CC) přechod VS 2 · novověk
AKT.: sfdlištní
KOHP: sídli š tě rovinné
(B) vrcholný středověk
AKT.: sídlištní
KOMP: sfdliště rovinné
Sběr na zoraném poli. 2 střepy neurčené pravěké kultury, 19 stře~ 13 .· 14. stol. (včetně
zlomku ven vykloněného okraje, 1 zlomku okraje vzhůru vytaženého, 1 zlomku okraje malého
vzhůru vytafeného, 1 zlomku okraje typu okrufí) a 4 střepy 15. -16. stol .
ULOŽ: ARŮ Praha, sine
POLIČANY,

I

okr.Kutná Hora

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:
* 2:
* 3:
POZN:

409

I

I
I

I
(439)

okr.Kutná Hora

AKCE: povrchový sběr
POON: odborný záměr
DAT.: 1989
AUT.: Charvát P. (ARŮ Praha)
LOK.: 50 m široký pás pole V nádražf, podél trati, V letez. přejezdu al po odbočku silnice do
Kutné Hory.
MAPA : ZM10 13 -32· 19
PIAN : 2 SOJŘ: 471:118 490:145 493:143 474:117
KOHP: sídliště rovimé
• 1: CA) raný středověk 3 AKT. : sfdlištnf
* 2: (B) vrcholný středověk 1 AKT .: sfdlištní
KOHP : sídliště rov inné
POZN: Sběr na zoraném poli. Celkem 55 s tře~, z nichž 52 náleží době st ředohrad ištnf (nepravidelné
hřebenové vlnice, prosté ven vykloněné okraje) a 3 zlomky (včetně 1 zlomku malého vzhůru
vytaženého okraje) zřejmě 13 .stol.

I

I

I

I

I

I
113

I

I

I

ULOŽ: ARŮ Praha, sine
410

[956]

POL ŽICE, okr.Domaflice

POON:
AUT. :
LOK. :
MAPA :
• 1:
POZN:

odborný záměr
AKCE : povrchový s běr
Baš ta J . , Baš tová D. (ZČM Plzeň)
DAT.: 1989
Návršf nad mlýnem JV od obce.
ZM10 21 -21-24
PIAN : 2
SOJŘ: 262 : 041
CA) milave čs ká k.
AKT .: sfdlištnf
KOMP : sfdliště výš imé
Na základě hlášenf a sběrO p. Z. Karáska jsme navštfvili návrš i nad mlýnem u Polfic . Lokalitu
na západě obtéká Radbuza , na severu a částečně i východě ji obchází silnice Horšovs ký Týn Bělá nad Radbuzou. Na jeho ploše se nacház f pole, v době sběru oseté oz i mem, na němf jsme
sebrali většf rmožstvf pravěké ker amiky, která podle profilace některých zlomkO nejspfše
náleff mladšf době bronzové . Lokalita morfologif terénu i rozsahem osfdlené plochy poněkud
připom f ná výš i nné sídl iš tě u Hostětic .
ULOŽ: ZČM Plzeň, RP 89/12
411

POMEZÍ POO LANDŠTEJNEM, okr . Jindřichw Hradec

POON:
AUT .:
LOK.:
MAPA :

ULOŽ :

AKCE: v i zuálnf povrchový prOzkum / orientač ní zj i štěnf v řezu
s tavba
Durd fk T. (ARŮ Praha)
DAT.: 1989
Státnf hrad Landštejn .
PIAN : 2
SOJŘ: 249 : 010
ZM10 23-33 · 03
(A) vrcholný středověk
AKT .: sídlištn í
KOMP: hrad
(B) novověk 1 AKT.: sfdlištní
KOMP: hrad
Na hradě pokračují rozsáhlé památkové úpravy bez archeologického výzkuru i sledování, které
lze z odborného hlediska povalovat za velmi neš fastné, nebo! prakticky zcela likvidu jf jak
terénnf archeologickou situaci , tak autenticitu postižených zdiv. Stavební práce v srpnu 1989
probíhaly v koutě nádvořf pod velkou věžf a v parkánu jádra. Prakticky dokončeny byly obě věže
a starý palác . V parkánu při 3 . bráně byla rozsáhlejšfm výkopem rabována složitější
stratigrafie parkánového tělesa, včetně zaniklého zdiva, zřejmě starší fáze parkánové hradby.
V prof i lech i na vyházené zemině se vyskytovalo velké rmofství archeologického, převážně
novo~ěkého , materiálu . Dle sdělení pracovnf kO n.p. Geoindustria měl situaci shlédnout
archeolog z 0M v J i ndfi'tPově Hradci V. Špidla , označit ji za zajímavou, avšak nedOlefitou s
tím, že nenf třeba ani archeologického zásahu, ani vybfrání nálezO. Jmenovaný měl téf do 0M
odvézt nálezy zfskané pracovn íky f irmy. Dotazem v 0M fádný takovýto materi ál , ani povědomos t o
něm zjištěny nebyly. Od stavbyvedoucího ing . Fialy byly převzaty 3 nálezy uči něné již dřive
při vyváženf vrstev ze s everního parkánu j ádra blífe jeho SZ nárožf . Jde o 2 hroty střel do
kuše a zlomek novověké , nejspíše pozdně renesa nční skleněné číše. Prvý z obou hrotO vykazuje
zajímavou a dost i neobvyklou dodatečnou úpravu. POvodně z ř e j mě šlo o hrot s tulejf, jehož
zadní čás t byla dodatečně překována v trn.
M JindfichOv Hradec , s ine

412

POTŠTEJN, okr. Rychnov n/Kněfnou

POO N:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
• 1:
• 2:
POZ N:
ULOŽ:

odbo rný z ámě r
AKCE: povrchový sběr
Mil itký J . ( s tudent)
DAT .: 1989
Hradn f návrší, J svah nad hradním přík opem .
ZM10 14 - 13 -25
PIAN : 2
SOJŘ : 338 :319
(A) slezskoplatěnická k.
AKT .: sídlištnf
KOMP : s ídl .výšimé opevněné
( B) p řechod VS 2 - novověk
AKT .: sídlištní
KOMP: hrad
Při terénn í m prOzkuru nalezeno 19 pra věkých střepťi (3 zlomky typické), 16
M Rychnov nad Kněžnou, sine

413

POTŠTEJ N, okr. Rychnov

POO N:
AUT.:
LOK. :
MAPA:
* 1:
* 2:
POZ N:
ULOŽ:

odborný záměr
AKCE : povrchový sběr
Militký J . (student)
DAT. : 1989
Hradní návrší, J Z svah nad hradnfm obvodovým p řf kopem .
ZM10 14 - 13· 25
PI AN : 2 SOOR: 338:319
CA) slezskoplatěnická k.
AKT.: sídlištní
KOMP: sídl . výšinné opevn ěné
CB) přechod VS 2 - novově k
AKT. : sfdlištnf
KOMP: hrad
Při terénn ím prOzkuru nalezeny 2 pravěké a 5 s t ředověkých stř epťi (zlomek kachlu) .
M Rych nov nad Kněžnou, sine

•

1:

• 2:
POZN:

[027]

C121l

s třepťi středověkých.

n/Kněfnou

[314]

114
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POTŠTEJN, okr.Rychnov

n/Kněfnou

[349]

POON:
AUT. :
LOK.:
MAPA:
* 1:
POZN:

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Mill.itký J . (student)
DAT. : 1989
Hradnf návršf, Z svah pod hradnfm jádrem nad novodobě vybudOvanou komunikaci.
ZM10 14 · 13·25
PIAN : 2
SOUŘ: 338:319
(A) přechod VS 2 · novověk
AKT.: sfdlištnf
KOIP: hrad
Při terénnfm pr~zkuru nalezeno 7 strepŮ středověkých af novověkých (2x s glazurou), 12 zlomk~
renesančnfch kachl~ (5x se flut ou a 7x se zelenou glazurou).
ULOŽ: M Rychnov nad Kněfnou, sine

415

PRAHA· HRADČANY, obv.Praha 1

[414]

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

POON:
AUT. :
LOK.:
MAPA:
* 1:
* 2:
POZN :

s tavba

AKCE : sondáf
Frolfk J . (ARÚ Praha)
DAT . : 1988
Hrad· suterén Ludv ikova křfdla starého paláce-S část.
1000 ML 242
PIAN : 1 SOUŘ: 213:498
(A) raný středověk 3
AKT.: sfdlištnf
KOIP: sídl.višinné ope vněné
(B) r aný středověk 4
AKT .: pohřebnf
KOIP: s ldl .vyš inné opevněné
V závěrečné fázi výzkuru prozkounány nevelké zbytky s1dlištních souvrstv1 naseda11 c 1ch na
zjílovatělé k jihu skloněné rostlé podloff. Z výraznějšlch objekt~ středohrad1štn1ch l ze uves t
torzo srubové stavby s trámem a pozůstatkem podlahy, souvislou dřevěnou plochu odkrytou v
celém roz sahu, jef byla pŮvodně povafována rovněf za podlahu, nelze takto jedno značně
interpretovat . Byly odkryty poslednf tři z celkem sedni zde zjištěnych mladohradištn1 ch
pohř~, opět bez inventáře.
ULOŽ: ARÚ Praha, Hrad, sine
Boháčová I.,

HRADČANY,
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PRAHA ·

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:

ULOŽ:

stavba
AKCE: sondáf
Frolfk J., Boháčová I . (ARÚ Praha)
DAT.: 1988
Hrad · J část prostoru pod S palácovým dvorkem (S Vladi s lavského salu).
1000 ML 214
PIAN: 1 SOUŘ: 219:037
AKT.: sídlištnf
KOMP: sídl.výšinné opevněné
(A) raný středověk 3
(B) raný středověk 4
AKT.: sídlištnf
KOMP: sídl.výšinné opevněné
(C) vrcholný středověk
AKT.: sídlištnf
KOMP: hrad
Závěrečná fáze výzkunu. Dokončen řez valovým opevněním s če lní kamennou plen t ou, budovanym
patrně ve dvou fázích. Z předcházející ch sezon výzkUT'l.J známá přístavba k románskemu paláci
datovaná na základě situace v jejím interiéru do 1. pol. 13 . stol. V jifním sousedství
románské ohradní zdi zjištěny pozůstatky mohutné kulové s tavby nejspí še mladohradištního
obdob!.
ARŮ Praha, Hrad, sine

417

PRAHA · HRADČANY, obv.Praha 1

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:

AKCE: sondáf
Fro lík J. , Petříčková J ., Žegklitz J. (ARÚ Praha)
DAT.: 1989
Hrad · V nádvoří v č p.2 v Jiřské ul . (bývalý Rožrrbers ký palác).
1000 ML 214
PIAN: 1 SOUŘ: 403:098
(A) raný s třed ověk 3
AKT.: síd li š tní
KOMP : síd l .výšinné opevněné
(8) raný středověk 4
AKT .: sídlištní
KOMP: sídl.výšinné opevněné
(C) vrcholný středověk 1 AKT.: s ídli štní
KOMP: hrad
(D) vrcholný středově k 2 AKT.: sídli št ní
KOMP: hrad
(E) no vově k 1 AKT.: sí dli š tnf
KOMP: hrad
Zachyceno zjílovatělé skalní podloži patrně uměle upravené do prudkého svahu , vzhledem k
širším souvi s lostem zřejmě stěna hradištního příko pu. Výplň vytvořena rozpadlým valovým
tělesem s hojným i zbytky dřevěné výztuže. Z této si tuace získány zlomky středohradištnf
keramiky. Mladohradištní horizont prezentován fragmenty sídlištních vrstev bez výraznych st op
po s ídli štnfch objektech . Blíže neznámou zástavbu 1.pol. 13.stol . dokládaj í část i zahloubene
stavby s otopným zařízením a nepa t rné torzo kamenné podezdívky z opukových kvádřfku. Celá
plocha výzkuru zna čně narušena rozměrnou vícepodlažní vrc holně středověkou budovou vystavěnou
v něko lika fázích. Mimo pozůstatku nadzemního zdiva zjištěny dva doposud ne zcela známé
suterénní pros tory , z ni chž starš í, severně ji situovaný byl ražen z boku do zjílovatělého

* 1:
* 2:
* 3:
POZN:

* 2:

* 3:
*

4:

* 5:
POZN:

inženýr ské

obv.Praha 1

[822 ]

[926]

s ítě

Boháčová J .,

115

rostlého podloff, které zGstalo nad jeho klenbou zčásti zachováno. Zánik ob jektu stejně jako s
nim současné kamenné dlafby, odkryté ve značném rozsahu v jeho exteriéru souvis! nejspfše s
pofárem r. 1541. Dalšf vývoj v tomto prostoru dokumentuj! několikanásobné úpravy plochy jako
volného prostranstvf, následný horizont tvor! stavebnf sutě a situace (mj. cihelná dlafba)
souvisle! se stavbou Rofmberského paláce po pol. 16. stol . a vrstvy recentnf.
ULOŽ: ARŮ Praha, Hrad, sine
418

PRAHA· HRADČANY, obv . Praha 1

[034]

infenýrské sftě
AKCE: sondáf
I., Frolfk J. (ARŮ Praha)
DAT.: 1989
Hrad· slévárenský dvOr v S traktu .
1000 ML 214
PIAN: 1
SOOŘ: 071:090 057:089
(A) raný stredověk 3
AKT . : sfdlištnf
KOMP : sfdl.výšinné opevněné
(8) raný stredověk 4
AKT.: sfdlištnf
KOMP: sfdl.výšinné opevněné
(C) vrcholný stredověk 1 AKT . : sfdlištnf
KOMP: hrad
(D) novověk
AKT .: sfdlištnf
KOMP: hrad
Pod dnem odstraněného kolektoru zbytky novověkého zásypu parkánu nasedajfcf na souvrstvf 1.
pol. 13. stol . Pod nimi zachovány dvě fáze čelní kamenné plenty hradištního opevnění akropole,
známé z dřfvějšfho výzkl.lru a nově zjištěná starší fáze opevnění západního předhradf, tvorená
s tejně jako v mladšf fázi opukovou zdi prilofenou k opevněni akropole, jejíf lfc je oproti
mladšfrru období posunut jen mfrně k severu . Ve východní části dvora pod kamennou plentou
zachovanou jen v destruované podobě a bez mofnosti rozlišeni obou etap se nacházej! vrstvy
výrazně smetištnfho charakteru obsahujfcf velké mnofství drevěných úlomkO i dřev větších
rozměr~, z nichf některé jsou na sebe kolmé, nálezovou situaci však nenf zatfm mofné
jednoznačně interpretovat. Z tohoto souvrstvf pocházej! zlomky středohradištnf keramiky.
ULOŽ: ARŮ Praha, Hrad, sine

POON:
AUT. :
LOK.:
MAPA:
• 1:
• 2:
• 3:
• 4:
POZN :

Boháčová

419

PRAHA· HRADČANY, obv . Praha 1

POON:
AUT.:
LOK . :
MAPA:
• 1:
POZN:

infenýrské sftě
AKCE: vertikálnf řez
Frolfk J . , Boháčová I . , Petričková J . (ARŮ Praha)
DAT . : 1988- 1989
Hrad · J křfdlo, mfstnosti V od schodiště do vinných sklepO .
1000 ML 242
PIAN: 1 SOOŘ: 078:458
(A) raný středověk 4
AKT.: sfdlištnf
KOMP: sfdl.výšinné opevněné
Pri budován í kolektoru ze zahrady Na valech do suterénu vinných sklepO dokunentována niveleta
podloff v úrovni 1. patra a koruna zdiva románské hradby.
·

420

PRAHA · HRADČANY, obv.Praha 1

POON :
AUT. :
LOK .:
MAPA :
• 1:
POZN :

infenýrské

sftě

[858]

[051]

AKCE: sondáf

Boháčová I., Frolfk J. (ARŮ Praha)

DAT.: 1989
Hrad · Jiřská ul. mezi čp.Z a JV nároffm areálu Jiřského kláštera.
1000 ML 214
PIAN: 2
SOOŘ: 363:097
,
(A) přechod RS 4 · VS 1
AKT.: sfdlištnf
KOMP: sfdl . výšinné opevněné
Fragmenty sídlištnfch souvrstvf a objektO silně narušené recentnfmi situacemi. Mocnost vrs tev
a četnost objekt~ (ohniště, jámy, zbytky trám~ aj . ) svědči o intenzivním sfdelnfm vyuffvánf
plochy jak v obdob! mladohradištnfm, tak na poč átku vrcholného středověku.
ULOŽ : ARŮ Praha, Hrad, sine

421

PRAHA· HRADČANY, obv.Praha 1

[102]

inženýrské sftě
AKCE: vertikálnf rez
Boháčová I., Frolfk J. (ARŮ Praha)
DAT.: 1989
Hrad · Jiřská ul. podél V části areálu Jiřského kláštera .
1000 ML 214
PIAN: 1
SOOŘ: 344:092 345:089 360:096
CA) raný středověk 4
AKT.: sfdlištnf
KOMP: sfdl.výšinné opevněné
Ve východní části rýhy zjištěn nepatrný zbytek vrstvy s mladohradištnf keramikou, v západní
zachycen narušený povrch zvětralého skalního podloff .
ULOŽ : ARŮ Praha, sine

POON :
AUT . :
LOK.:
MAPA:
• 1:
POZN:

I
I

I
I

I

I

I

I

I
116

I

I

I

I

422

PRAHA · HRADČANY , obv .Praha 1

(916]

infenýrsk, sftě
AKCE : vertikálnf řez
Frolfk J . , Boháčová 1 . , Petřičková J . (ARŮ Praha ) OAT . : 1988· 1989
Hrad · J krfdlo, Z od románské studně .
1000 ML 242
PIAN : 1 SC1JŘ : 082 : 447
(A) vrcholný stredověk 2
AKT. : sfdlištnf
KOMP : hrad
Pri budovánf kolektoru ze zahrady Na valech do suterénu vinných sk lepů
studny dokumentováno souvrstvf s keramikou 15 . stol .
ULOŽ : ARÚ Praha, Hrad, sine

POON:
AUT .:
LOK .:
MAPA:
• 1:
POZN :

423

PRAHA · HRADČANY , obv . Praha 1

západně od

romans ke

(841 ]

infenýrs ké sftě
AKCE : vertikálnf řez
Frolfk J., Boháčová 1 . , Petři č ková J . (ARŮ Praha)
DAT .: 1988· 1989
Hrad · J křfdlo, vinné sklepy.
1000 ML 242 PIAN: 1 SC1JŘ: 051 : 461 056: 443
(A) vrcholný středověk 2
AKT .: sidl iš tni
KOMP : hrad
Při budován! kolektoru ze zahrady Na valech do sut erénu vi nných skl ep ů zji š těny dva zahloubene
prostory propojené portálem, zani klé ve 14 . stol . a př fkopov i t ý út va r obsahujíc! keramiku 15 .
s tol. Zdokumentována zachovaná ú r oveň rost\ého podloff .
ULOŽ : ARŮ Praha, Hrad, s i ne

POON :
AUT .:
LOK . :
MAPA:
• 1:
POZN :

424

c9on

PRAHA · HRADČANY, obv.Praha 1

inženýrské s f tě
AKCE : vertikálni řez
Frolf k J . , Boháčová 1 . , Petřičková J . (ARŮ Praha)
DAT . : 1988· 1989
Hrad · J kř i dlo, mfstnost s osmibokým s loupem.
1000 ML 242
PIAN : 1 SC1JŘ : 059: 451
(A) vr cholný st ř edověk 2 AKT .: s fdl iš tn f
KOMP : hrad
Při budováni kolektoru ze zahrady Na valech do sut erénu vinných skl epu v místnosti s osmibokým
s l oupem pod souč asnou podlahou zachycena úro veň ci hl ových dlaždi c naseda j fci na klenební zásyp
s e zlomky kachlů 15 . stol .
ULOŽ : ARŮ Praha, Hr ad, sine

POON :
AUT .:
LOK.:
MAPA :
• 1:
POZN :

425

(310]

PRAHA · MALÁ STRANA, obv.Praha 1

POON: inžený r ské s ftě
AKCE : vertikálnf řez/ krá tký vertiká lnf ř ez
AUT . : Č iháková J. (PSPPOP Praha)
DAT .: 1988
LOK . : Sněmovnf ul . ppč . 1009 · pros tor vozovky.
MAPA: 1000 ML 242
PIAN : 1 SOJŘ: 382 : 469 399 :447 332: 309
• 1: (C) raný s třed ověk 3 AKT. : s fdli štn f
KOMP : p ř ed lok a č n f agl omerace
• 2: (0) raný s třed ov ěk 3
AKT .: sfdl i š tn f
KOMP : p ř ed lok a č nf agl omerace
KOMP: p ře d lok a č ní agl omer ace
• 3: CE) raný s t ř ed ově k 3 AKT .: sfdli š tn f
• 4: (I) raný s t ředověk 3
AKT .: sídl i š tn f
KOMP : p ře d l okační agl ome r ace
• 5 : (K) raný st ř ed ov ěk 3
AKT .: sídli štní
KOMP : p ř ed lo kačn í agl ome race
AKT. : sfdl i š tn f
KOMP : p ř edl o kačnf aglome race
• 6 : CH) raný střed ověk 3
• 7 : (A) raný střed ov ěk 3
AKT.: sfdlištn f
KOIP : p ředl okačn í aglome race
• 8 : (B) raný středov ěk 3
AKT .: sfdl i štn f
KOMP : p ř ed lo kačn f agl omerace
• 9 : (J) raný středověk 3 AKT .: sfdli š tn f
KOMP : p ř ed lok ačn f agl omerace
• 10: CF) raný s tředověk 4 AKT .: pohřebnf
KOIP : p ř edlokačn f aglomerace
• 11 : (G) vrcholný st ř edověk
AKT.: komunikace
KOMP : město
POZN : Při vý s tavbě nového vodovodu od bře zna do zář f 1988 byl pr ováděn v tr ase výkopu archeologický
výzkun izolovanými sondami pod dno výkopu, v tras e př ed uli č n í frontou čp. 1 71 · 1 74 byly raně
středověké situace profaty přf mo výkopem vodovodu. Na různorodé podloži, jehof povrch byl
morfolog icky velmi s lofitý a nebyl determi nován jen un fs těn í m l okality na hradčansk ém svahu,
nasedaly těž ko interpretovatel né s i dl iš tnf vrs tvy 9. · 10. s t o l . Ř e z 7 profa l pohřeb iště
2. pol. 12. sto l. , do lo žil sesuti čás ti svahu , proká zal sér i i úprav k01runikace, z n i chž však
nej s tarší vzn i ká af po záni ku poh řebiš tě Cči jeho čás t i ) . Ř ez 1·5 = k~nenty A· E, řez 7 =
kofll)Onenty F a G, řezy 8· 11 = k~nent y H·K . S ouř adni c e j ednotlivých k~onent uloženy v
databázi .
ULOŽ: PÚSPPOP , sine

117
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PRAHA - MALÁ STRANA, obv .Praha 1

[438]

POON: stavba
AK CE: sondáf
AUT .: Huml V. (MMP Praha)
DAT .: 1988
LOK .: Řfčnf ul. čp . 425/111, parcel .č f s l o 327.
MAPA: 1000 ML 327
PIAN : 2
SOJŘ: 350 :070
• 1: (A) vrcho lný s tfedověk
AKT .: sfdli š tnf
KOMP: město
POZ N: V JV části dvora č p_ 425 proběhl záchranný archeologický výzkun narušeného zdiva studny a
obvodové zdi z lomového kamene na hlfnu. Studna postavená z kamenei na hl fnu se dochovala do
výšky 6,4 m; jej! vnitfek obsahoval hlinitojflový zásyp, datovaný keramikou do 14. stol .
Studna byla součás ti d01ru, jehož se vernf čás t byla z čás ti odk r yta jif v r . 1987. Ná lezem z
r . 1988 byl uzavřen výz kun raně středové k éh o sf dliště z doby před zalofen fm Ma lé Strany v r.
1257.
ULOŽ: MHM Praha , dep.Na Výtoni, sine
42 7

PRAHA · MA LÁ STRANA, obv. Praha 1

[303]

POO N: inženýrské sítě
AKCE: verti ká l nf řez
AUT.: B oháčová I. (ARU Praha)
DAT.: 1988
LOK .: Ul. Újezd, před a proti čp. 426.
MAPA: 1000 Ml 268
PIAN: 1
SOJŘ: 304: 072 274 :284
.. 1 : (A) vrcholný středověk 1
AKT .: síd li š tnf ·vý robn f
KOMP: město
• 2: (8) vrc holný střecověk 1 AKT.: sí dlištnf
KOMP : měst o
POZ N: A. Před čp . 426 z jištěn výrazný objek t zahloubený do z jílov atěléh o podl oží s výplni
smetištn fho charak t eru a s keramikou 2. pol. 13. stol a doklady zpracován í že leza.
Ookunentováno v z části zasypané rýz e pro plyn. potrub f. 8. Prot i č p . 426 zachycena ve s t ě ně
výk opu uhlíka t á vrs t va o mocnosti 5 cm s č etn ou keramikou z 1. pol. 13 . stol. překrytá
svahovinami a oeuková zed o šířc e 120 cm, k nff nebyl z fs kán datovací materiál.
ULOŽ: MHM Praha, sine

428

PRAHA · MA LÁ STRAN A, obv.Praha 1

(329]

--- - ---- . . .. -- -- ..... - ---- ----- --- - .. - - -- -- - -- .... .. .. - .. .. ...... --- .... ---- ----- -- --- ----- ·-- -- .......... ----· ------- ---

POON: s tavba
AK CE: sondáž
DAT.: 1988
AUT.: Dragoun Z. (PSPPOP Praha)
LOK.: Jánský vršek , dům č p. 323/111, parc.č. 457/111 .
MAP A: 1000 ML 241
PIAN: 1 SOOŘ: 556:257 559:257 556:260 559:260
AKT.: p ohřební
KOM P: předlok ační aglomerace
• 1: (A) raný středověk 4
• 2: (8) vrcholný s t řeoovék
AKT. : oo hř ební ·k u lt ovnf
KOMP: město
POZ N: Sonda východně od aosidy rotundy sv. Jana Křtitele zachyti l a s t ředověký hřbitov a k~likovaný
způsob založeni stavby s enormn,m základovým vk opem (cca 1 m š ir oký). Tento vkop porušil
kos trový hr ob , ktery náležf pohřebišti starší rru než kostel.
ULOŽ: PÚSPPOP , sine
429

PRAHA · MALA STRANA, obv.Praha 1

[349]

POON: neurčen
AK CE: sondáž
AUT.: Čiháková J. (PSPPOP Praha)
DAT .: 1989
LOK.: Valdštejnské nam. čp. 162/1 l l · zahrady Ledeburského paláce.
MAPA: 1000 ML 214
PIAN: 1
SOJŘ: 005:433 021 :465
• 1: (A) raný středověk 3 AKT.: s ídl ištní
KOMP: s ídl išt ě (nespecif.)
• 2: ( 8) raný s tředově k 4
AK T. : sídlištní
KOMP: předlokační aglomerace
POZ N: Prudký jižní hradčanský svah pokračoval i na místě dnešního " nádvoři " pod salou terrenou. V
sondě 1 (k o"l). A) nasedá na z větralé skalnaté oodloží (tvořen é diabasem) (197, 16) tenké
souvrství z 10. stol., překryté přemístěnymi svahovinami. Stejné svahoviny , mocné 1 m,
překrývaj f tenkou vrstvičku se střeoy 10 . č i 11. stol. v sonaě 2 (kemp .S ). Zp(Jsob vzniku
nejstarších vr stev nelze i nterpret ovat, stejn ě jako je nu tne da lš ími sondami z jistit zp(Jsob
přemístění svahovi n . Teprve do těchto přemístěných svahovi n jsou zahloubeny ne js ta rší za měrně
vyhloubené objekty.
ULOŽ : PUSPPOP, sine
430

PRAHA · MALÁ STR ANA , obv.Praha 1

POO N: s tavba
AKCE: sondáž
AUT.: Zavřel J. (PSPPOP Praha)

[413]

DAT .: 1989

118

Terasové zahrady u čp . 168/111, Thunovská ul ., č.parc. 556/2, 556/1, 555.
1000 ML 242
PIAN : 1 SCXJŘ: 163: 418 170:415 163:401
(C) vr cholný středověk 2 AKT .: sfdlištnf
K()olP : město
CA) novověk
AKT .: přemf stěnl zeminy
K()olP: město
(B) no vověk
AKT .: sfdlištnf
KOMP : město
Skalnf podklad v sondě 1 při ohradní zdi Pražs kého hradu se nacházel v hloubce 5 m pod
povrchem. Na něj nasedalo mocné násypové souv r stvl, složené převážně z b řidlice a opuky,
pravděpodo bně novověké . Sonda 2 na ploše střední terasy zasáhla skal ní podložf v hloubce
80- 130 cm, nad n ím se zachovalo základové zdivo novověkých teras . Sonda 3 na nejniž ším stupni
terasy odkryla břidlicový podklad v hloubce 140 cm. Nasedajfcí 10 cm vrstva obsahovala 2
atyp ické úlomky keramiky , datovate l né do 14 . stol. Výše byly doklJllent ovány novověke úpravy.
Sonda 1 = k0f1l) . A; sonda 2 = k0f1ll . B; sonda 3 = koll"4). C.
ULOŽ: PÚSPPOP, sine

LOK . :
MAPA :
* 1:
• 2:
* 3:
POZN:
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[433]

PRAHA · MALÁ STRANA , obv. Praha 1

POON: inženýrské sftě
AKCE: ori enta čnf zji š těnf v řezu
AUT.: Zavřel J . (PSPPOP Praha)
DAT . : 1989
LOK . : U Zlaté studně · ulice před č p . 162/111 .
MAPA : 1000 ML 242
PIAN : 1 SCXJŘ: 413 :499
* 1: (A) vrcholný středověk 2 AKT . : sfdlištnl K()olP: město
POZN: Neporušené souvrstvf bylo možno doklJllent ova t pouze v úzkém pruhu . Čtyři zachovalé vrstvy měly
vodorovný průběh a obsahova ly pře váž ně zahliněnou břidličnou dr(. Nej spodněj šl vrstva
zasa hující na dno výkopu obsahova la keramiku 15. stol. Pod dnem výkopu byla zl skána keramika
1. pol . 14 . stol . Ve výkopu nešlo dále do hl oubk y pokračovat. Podložf byl o zachyceno sondovací
tyčf v hl oubce 360 cm pod povrchem vozovky; t voř! je j svahové sutě.
ULOŽ: PÚSPPOP, si ne
432

[742]

PRAHA· MA LÁ STRANA , obv.Praha 1

-------- --- --- --- ........... ----- ---- --·- --- -- -------- -----·- - -------- ----- --- -- - ---- ---- --- -- - .... .. -- - -- -

POON : stavba
AK CE: sondáž
AUT .: Zavřel J. (PSPPOP Praha)
DAT .: 1989
LOK .: Letenská ul. č p. 29/111 .
MAPA: 1000 ML 242
PIAN : 1 SCXJŘ: 526:276
* 1: (A) novověk AKT .: sfdli š tnf KOMP: město
POZN : Pod podlahou sklepa (189, 0) prokopány vodorovně ul ožené násypové vrstvy se stavebním
materi álem, novověké. Dno sondy (186,7) bylo dáno hlad inou spodnl vody.
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[9241

PRAHA · MALÁ STRANA , obv.Praha 1

------------ ----- ----- ....... ·-- --- --------- ----·- - -- - -- -----·------ ----- - -- - - ----- -. -- ---- - -- - -- --- --

stavba
AKCE : orientační zj i š těnl
Dragoun Z. (PSPPOP Praha)
DAT .: 1989
Koryto Čertovky, ppč. 1081 /1 11 .
1000 ML 243
PIAN : 1 SCXJŘ: 026:078 035:078 026:091 035:091
* 1: ( A) raný s tředo věk 4 AKT .: komunikace KOMP: předlokačnf aglomerace
POZN: Za č i š tění a dokument ace jednoho z pilířů Juditina mos tu v korytě éertovky a pod její západní
nábřežnf zídkou. Odkryto zhlavl pilíře proti proudu a pods ta tná čás t vlastního těla pilíře v
délce 10 ,60 m. Záhl aví po proudu neby l o zachyceno.
ULOŽ: PÚSPPOP, s ine

POON:
AUT . :
LOK.:
MAPA:

434

(958]

PRAHA· MA LÁ STRANA, obv .Praha 1

------- - ---- -- -- - -- -- - ---- ------ ---- ----- -·--- ----- ----- ---- -- --- -- --- -- --- -- - -- --- - - . ---- --- . - -- ..

POON : neurčen
AKCE : sondá ž
AUT . : Za v řel J . (P SPPOP Praha)
DAT .: 1989
LOK.: Ul. U zlaté s t udně čp. 166/111 · spodn í zahrádka.
MAPA : 1000 ML 214
PIAN: 1 SCXJŘ: 441:024
* 1: (A) vr cholný středověk AKT .: přemístění zeminy (OMP: město
* 2: ( 8) novověk AKT . : sídli št ní KOMP : mě s to
POZN : Na prudký skalnatý svah (břidlice , kóta 206,2) nasedala 20 cm vrstva kamen1t e hl1ny. Tato
poloha byla překryta cca 120 cm mocným souvrstvím st avebn1 ch suti s keramikou VS 1 a VS 2.
Svrchní novověké navážky (40 · 140 cm) vyrovnavají původní sklon terénu do roviny (dnešn1 povrcn
208,2) .
ULOŽ : PÚSPPOP, si ne

119
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PRAHA - MALÁ STRANA, obv . Praha 1

POON:
AUT.:
LOK .:
MAPA :
* 1:
* 2:
POZN:

stavba
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PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv.Praha 1

[012]

AKCE: sondáž
(PSPPOP Praha)
DAT .: 1988- 1989
Malostranské nám_ čp.35/111.
1000 Ml 242
PIAN : 1 SOUŘ: 417:252
(A) raný středověk 3
AKT. : sfdlištnf
K~P: předlokačnf aglomerace
(B) vrcholný středověk 1 AKT.: sfdlištnf
K~P: město
Při rekonstrukci Malostrans ké besedy došlo k rozšiřován! prostoru bývalého Anglického dvorku,
nově využitého pro výtahovou šachtu. Na Malé Straně ojedinělé sprašové podloží bylo překryto
dvěma pódnfmi horizonty - mladš f z nich byla hnědozem s úrovnf na kótě 191,25. Překrývala ji
tmavě hnědá , silně uhlíkatá vrstvička, z nff byly vyzdviženy střepy středohradištní. V pruběhu
1. pol . 10. stol. byla již úroveň o 20 cm vyššf, v té době zde byl zasypán 50 cm hluboký
objekt s blíže neurč itelnou kulovou konstrukcí . Patrně ještě v pruběhu 10 . stol. vzniklo 40 cm
silné souvrství. Na jeho úrovni (191,85) je nárůst přerušen a následných cca 45 cm patři
výplni blíže neu rčitel ného zahloubeného objektu zasypaného okolo poloviny 13. stol. Od kóty
192 , 2 nast upují nedatovatelné vrstvy s maltou a jiným stavebním odpadem.
ULOŽ: PUSPPOP, sine
Čiháková J.

[103]
-- .. -- .. -.. ................... ....... ...................................... ............. .... .... .................... .......... ..................................... ...................... ...............
..

POON :
AUT .:
LOK. :
MAPA :
* 1:
* 2:
* 3:
POZN:

neurčen
AKCE: plošný odkťyv
Bureš M. (PSPPOP Praha)
DAT . : 1989
M lynářs ká ul . čp. 1216/11 , ppč. 281/11.
1000 ML 246
PIAN: 1
SOUŘ: 015:355 038:359 014:364 036:368
(A) knovízská k.
AKT .: sídlištnf
K~P : sídliště rovinné
(B) přechod RS 4 - VS 1 AKT .: sídlištní
K~P : předlokačni aglome r ace
(C) stř edověk- nov ověk
AKT .: s ídli š tní
K~P : město
Vyzkun na ploše bývalého hospodář s kého s tavení mě stsk ého dom.J (konírny) zachycuje pozůstatky
knovízského rovinného sí dli ště často porušovaného pozdějším sídlením. Těžiště spočívá ve
výzkunu předlokační aglomerace při kos telu sv. Petra na P oříčí z 2. pol. 12. stol . a především
z 1. pol. 13. stol., jejíž výzkun započal na přeloru 60. a 70. let (dr. Špaček). Dá l e výzkun
zachycuje jednot livé obje kty z mladš í ch období od 2. pol . 13 . stol. do současnosti. Na ploše
bvlo odkryto bezmá l a 100 většinou sfdlištnfch objektu z různých obdob! ve slofitých
superpozicích. Knovíz ské objekty obsahuji především keramiku a bylo v nich nalezeno několik
bronzových zlomků . Ze s t ř edověkých objektu a vrstev pocházf kromě běžné keramiky a zvířecích
kost1 keramický koník a jeho opuková nápodoba, bronzová záušnice, bronzová jehlice a rmožstv í
bronzových zlomků, zlomky skla a importované keramiky.
ULOŽ: PUSPPOP, si ne
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PRAHA - NOVÉ MĚSTO , obv.Praha 2

POON:
AUT . :
LOK .:
MAPA :
* 1:
POZ N:

neurčen
AKCE: sondáž
Lochmann Z. (PSPPOP Praha)
DAT .: 1989
Ul . Na rybníčku čp. 1380/1 1.
1000 ML 323
PIAN : 1 SOUŘ: 539 : 178
(A) středověk-no vověk
AKT .: pohřební
K~P: město
V sondě ve sklepě zachycena část zruš eného hřbitova u kostela sv .
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PRAHA - STARÉ MĚSTO, obv.Praha 1

POON:
AUT . :
LOK.:
MAPA:
* 1:
* 2:
POZN:

ne ur čen

[811 J

Štěpána.

[824]

AKCE: sondáž

Č1haková J . (PSPPOP Praha)

DAT. : 1988
Konvikt ská ul. čp. 290/1.
1000 ML 269
PIAN: 1 SOUŘ: 583:120 585 : 120 583 : 124 585:124
(A) rany středově k 4
AKT.: sídlištní - výrobní
K~P : předlokačni aglomerace
(B) přechod RS 4 - VS 1 AKT. : sí dlištní
K~P: mě s to
Velm1 zahy po osídleni nivy okolo pol . 12.stol . byly zahlubovány rozměrné obj ekty, vyplňované
železá řskym odpadem spol u se střepy staršími než konec 12 .s tol. Charakter vrstev dává tušit,
ze na nepr ozkounané ploše místnosti zůstal zachován minimálně j eden výrobní objekt ·
pravděpodobně pec. Nez1skali jsme poónínky pro roz šíř ení vyzkUm.J, výrobnf objekt nebyl narušen
a je do budoucna zachovan . Po del ší době zde byl zah louben velký objekt, patrně polozem,ice, ·
jehož funkce skončila někdy v 2. pol.13 .s tol. a na kótě 189,60 byla nad jejím zásypem provedena
terenní uprava.

120

ULOŽ : PŮSPPOP , sine
439

PRAHA - STARÉ

MĚSTO,

obv. Praha 1

[840]

infenýrské sftě
AKCE : sondáf
K. (student)
DAT.: 1988
Betlémské nám. ppč. 1139 - vozovka.
1000 ML 269 PIAN: 1 SaJŘ : 568:174
(A) stfedověk (RS·VS)
AKT . : sfdlištnf
KCJilP: město
Studenty PŮ FFUK byla vypracována sonda pod dno výkopu plynovodu na jed iném m fs tě , kde v jeho
stěni z3staly neporu!ené vrstvy 14 . stol. Byl zfskán 2,5 m vysoký fez, jeho! ana l ýza bude
porovnána s údaji dr. Borkovského o situaci kolem románského kostela sv . Filipa a Jakuba v
blfzkosti našf sondy.
·
ULOŽ: PŮSPPOP, sine

POON :
AUT .:
LOK .:
MAPA :
• 1:
POZN:
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No váček

PRAHA - STARÉ MĚSTO, obv . Praha 1

[853]

stavba AKCE: orientačnf zjištěn( v fezu
Bureš M. (PSPPOP Praha)
DAT. : 1988
Betlémské nám., ~ r dooaJ čp . 269/1 pfi ústf prOjezdu, ppč . 204/ 1.
1000 ML 269 PIAN: 1 SaJŘ : 541:149 544 :149 541 : 151 544:151
(A) vrcholný stfedověk AKT. : sfdlištnf - výrobnf
KCJilP: město
Stavebnf j áma pro šachtu nákladního výtahu odhalila 3,n m souvrstvl, která zachycovala
několik objekt~ sldlištnlho a pravděpodobně i výrobnlho charakteru. Nalezená keramika datuje
nejstaršl polohy zjištěné stratigrafie do 1. pol . 13. stol . Nekeramické nálezy dokládajl
pfftomnost nebo bezprostfednf blfzkost felezáfské výroby. Je to pfedevšlm několik zlomk~ lupy,
dále hroudy felezné rudy a rrnofstvl strusky.
ULOŽ : PÚSPPOP, sine

POON :
AUT .:
LOK . :
MAPA:
• 1:
POZN :
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PRAHA - STARÉ MĚSTO, obv.Praha 1

POON:
AUT.:
LOK . :
MAPA :
* 1:
POZN:

neurčen
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PRAHA - STARÉ MĚSTO, obv. Praha 1

[913]

AKCE: sondáf
(PSPPOP Praha) DAT .: 1988
Husova ul . čp. 240/1 • ~ r za Betlémskou kaplf .
1000 ML 270 PIAN: 1 SaJŘ : 006:210
(A) pfechod RS 4 • VS 1 AKT. : sfdlištnl -komunikace KCJilP: město
Pfed pol.12 . stol. se vytvofila nejstarší vrstva mocná 16 cm (event. náp lav ), z nfž se zachoval
nepatrný fragment obsahující stfep 11 .- pol . 12.stol . Porušovaly ji zahloubené ob jekty 2.pol. 12
a 1. pol . 13.stol. V pr~běhu 2. pol . 13. s tol . zde vzniklo souvrstvf kooaJnikací. Zajlmavá je
sku tečnost, fe úlomky opuky se vys kytu ji af v poz ici 1.pol.13. stol. ( úlomky 2 cm).
ULOŽ: PÚSPPOP, sine
Čiháková J .

[049]

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
• 1:
* 2:
* 3:
POZN:

stavba
AKCE : sondáf
Dragoun Z. (PSPPOP Praha) DAT .: 1988
Di vadelní ul. čp. 322/1, ppč. 250/1, Betlémská ulička , ppč . 1137/1 - sonda I .
1000 ML 269 PIAN : 1 sruŘ: 356: 113 359:113 356:116 359: 113
(A) pfechod RS 4 - VS 1
AKT.: sldlištní -výrobnl
KOMP: pfedlokačn í aglomerace
(B) vrcholný stfedověk 1
AKT . : sídlištnl
KCJilP: město
(C) novověk 2 AKT .: sídlištnf
KCJilP: město
Prohloubení statické sondy v SZ rohu domu čp. 322/ 1 vedlo v souvislosti s rekonstrukci objektu
k realizaci dalšfch sond v domě a jeho nejbližšlm sousedstv í v Di vadelnl ulici a Betlémské
uličce . Výsledkem akce je spolehlivé urč eni s taroměst s ké hradebn í zd i prot.i Vltavě, na které
stojí západnl pr&:elf dooaJ čp . 322/1 . Směrem k severu hradebn í zed pokračovala do prostoru
Betlémské uličky, ve které byl zachycen líc pr&:hodu hradbou, který lze ztotožn it s pi serrně
dolofenou bránou sv. Ondřeje. Křemencová hradební zed porušila sídlištní horizont 12. - 13.
stol. s výrobními objekty na zpracováni feleza. V interiéru objektu čp . 322/1 byla zjištěna
odpadková cihlová jfmka z 2. pol. 17. stol. přizděná k staroměstské hradbě.
ULOŽ : PÚSPPOP, s i ne
0

121

MĚSTO,

c10n
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PRAHA· STARÉ

POON:
AUT. :
LOK.:
MAPA:

ULOŽ:

stavba
AKCE: sondáž
Dragoun Z. (PSPPOP Praha)
DAT .: 1988
Divadelnf ul. čp. 322/1, ppč. 250/1, Betlémská ulička, ppč. 1137/l · sonda li.
1000 ML 269
PIAN: 1
SOJŘ: 156:116 356:118 358:116 358:118
CA) přechod RS 4 · VS 1
AKT.: sfdlištnf·výrobnf
KOMP: předlokačnf aglomerace
CB) vrcholný středověk 1 AKT.: sfdlištnf
KOMP: město
CC) novověk 2 AKT.: sfd l ištnf
KOMP: město
Prohlouben! statické sondy v SZ rohu domu čp. 322/1 vedl o v souvislosti s rekonstrukcf objektu
k realizac i dalších sond v domě a jeho nejbližším sousedstvf v Divadelnf ulici a Betlémské
uličce. Výsledkem akce je spolehlivé určení staroměstské hradební zdi proti Vltavě, na které
stoj! západnf pručelf domu čp. 322/1 . Směrem k severu hradební zed pokračova l a do prostoru
Betlémské uličky, ve které byl zachycen líc průchodu hradbou, který lze ztotožnit s písemě
doloženou bránou sv. Ondřeje. Křemencová hradební zed porušila sfd liš tní horizont 12. · 13 .
stol. s výrobními objekty na zpracování železa. V interiéru objektu čp. 322/1 byla zjištěna
odpadková jfmka z 2. pol. 17. stol. přizděná k staroměstské hradbě.
PÚSPPOP, sine
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PRAHA · STARÉ MĚSTO, obv.Praha 1

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:

ULOŽ:

stavba
AKCE: sondáž
Dragoun Z. CPSPPOP Praha)
DAT .: 1988
Divadelní ul. čp . 322/1, ppč. 250/1 · sonda Ill.
1000 Ml 269
PIAN: 1 SOJŘ: 355 : 113
(A) přechod RS 4 · VS 1 AKT.: sídli štnf·výrobní
KOMP: předlokační aglomerace
CB) vrcholný středověk 1 AKT .: sídlištnf
KOMP: město
(C) novověk 2 AKT .: sídlištní
KOolP: město
Prohloubení statické sondy v SZ rohu domu čp. 322/1 vedlo v souvislosti s rekonstrukcí objektu
k realizaci dalších sond v domě a jeho nejbližš ím sousedství v Divadelní ulici a Betlémské
uličce . Výsledkem akce je spolehlivé určení s taroměstské hradebnf zdi proti Vltavě, na které
stojí západní průčelí domu čp. 322/1 . Směrem k severu hradební zed pokračovala do prostoru
Betlémské uličky, ve které byl zachycen líc průchodu hradbou, který lze ztotožnit s písemě
doloženou bránou sv. Ondřeje. Křemencová hradební zed porušila sídlištní horizont 12. -1 3 .
stol. s výrobními obj ekty na zpracování železa. V interiéru objektu čp . 322/1 byla zjištěna
odpadková cihlová jímka z 2 . pol . 17. s tol . přizděná k staroměs t ské hradbě .
PUSPPOP, sine
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PRAHA · STARÉ MĚSTO, obv.Praha 1

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:
POZN:

st avba
AKCE: sondáž
Dragoun Z. (PSPPOP Praha)
DAT.: 1988
Divadelní ul. ppč . 1146/1 · sonda IV.
1000 ML 269
PIAN: 1
SOJŘ: 358:096
CA) přechod RS 4 · VS 1
AKT.: sídlištní-výrobní
KOMP: předloka é ni aglomerace
Prohloubení statické sondy v SZ rohu domu čp. 322/1 vedlo v souvislost i s rekons trukcí objektu
k realiza c i dalších sond v domě a jeho nejbližším sousedstvf v Divadelní u l ici a Betl éms ké
ul ičce. Výsledkem akce je spoleh l·ivé urče ní staroměstské hradební zdi proti V l tavě, na které
s tojí západní pr učelf domu čp. 322/1. Smě rem k severu hradební zed pokračovala do prostoru
Be t lémské uličky, ve které byl zachycen líc pr ůc hodu hradbou, který l ze ztotožnit s pí. s emně
ooloženou branou sv. Ondřej e . Křemencová hradební zed porušila sídliš tnf horizont 12 .·1 3.
s t ol. vyrobními objekty na zpracovaní železa . V interiéru objektu čp. 322/1 byla zjištěna
odoaoková cihlová jímka z 2. pol. 17. stol. přizděná k staromě s tské hradbě.
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PR AHA · STARE MĚS TO , obv.Praha 1

POON:
AUT.:
LOK. :
MAPA:
* 1:
• 2:
POZ N:

odborný záměr
AKCE: sondáž
Huml V. (MMP Praha)
DAT.: 1988
V zahradě nemocnice Na Franti š ku č. 8, čp. 847, ppč. 970 .
1000 ML 216 PIAN: 1 SOUŘ: 319:023 366:023 319: 070 366: 070
(A) vr cholny střed ověk 2 AKT. : sí dli š tní
KOMP: město
(B) novo věk
AKT .: pohř eb n1
KOMP: měs to
Předst i h o vý archeologicky vyzkun (6 sond) na zahra dě l ež íc í v ar ealu nemocni ce a sev erně
bývalého kos tela Šimona a Judy odkryl v SV a SZ části plochy původní naplavy na nabřeží
Vltavy, a to v hloubce 4 m. Na Jižní s traně zahrady byl ZJ iš těn p(Jvodní r ozsah koste ln 1ho

* 1:
* 2:
* 3:
POZN:

*

1:

* 2:
* 3:
POZN:

obv.Praha 1

[334]

[354]

(426]

122

hfbitova, pocházejťcfho z novověku. Kostry leflcl v hloulxe 190-220 cm měly orientaci v-z a
byly af na dva hroby silné porušeny. Na vertikálnťch rezech byl zjištěn zá syp z 2. pol. 14.
1. pol. 15. stol. Kr~ toho byl zachycen v JZ části zahrady sldlištnf objekt ze 14 . stol .
Výzkun bude pokračovat v int,.eriéru byv. kostela sv. Šimona a Judy.
ULOŽ : MHM Praha, dep.Na Výtoni, sine
MĚSTO,
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pqAHA - STARÉ

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA :
• 1:
• 2:

ULOŽ:

neurčen
AKCE: sondáf
Dragoun Z. (PSPPOP Praha)
DAT. : 1988
Na Perštýně čp. 356/1, ppč. 359/1.
1000 ML 270
PIAN: 1 SOUŘ: 080:073
(A) stfedověk (RS -VS)
AKT . : sfdlištnf -i ntruze
KOMP: město
(8) stredověk (RS -VS)
AKT .: sfdlištnf - intruze
KOMP : město
(O) stredověk (RS -VS)
AKT.: sfdlištnf
KOMP : město
(C) stredověk (RS -VS )
AKT . : sfdlištnf - intruze
KOMP : město
Sondy 1 • 3 (kOfll). A - C) realizované v nepodsklepeném pffzemf domu zachytily zvr~t ve~•
historického nadlofl s podťlem vrstev raného středověku . V druhotně přemí s t ěnem materialu byl y
nalezeny zlomky i celé kusy gotických dlafdic s dubovým listem. Ve stavebním vykopu ve sklepě
(sonda 4, kOfll). D) bylo zaměřeno zdivo nekorespondující s dnešním pťidory sem dolTk.l .
Souřadnice kOfll)Onent (body) uvedeny v pořad( A-D.
PŮSPPOP, sine

448

PRAHA - STARÉ MĚSTO, obv.Praha 1

•
•

3:
4:

POZN :

obv. Praha 1

(937]

(41 0]

POON :
AUT. :
LOK.:
MAPA:

stavba
AKCE: sondáf
Dragoun Z. (PSPPOP Praha)
DAT. : 1988
Divadelnf ul. ppč. 1146/1 • sonda V.
1000 ML 269
PIAN: 1 SOUŘ: 361:097
• 1: CA) přechod RS 4 - VS 1
AKT .: sfdlištnl -výrobnl
KOMP: pfedlokačnf aglomerace
POZN : Prohloubeni statické sondy v SZ rohu domu čp. 322/1 vedlo v souvislosti s rekonstrukci obj ekt u
k realizaci dalšlch sond v domě a jeho nejbližš(m sousedstvf v Divadelnf ulici a Betl emske
uličce. Výsledkem akce je spolehlivé určeni staroměstské hradebnf zdi proti Vlta vě, na kte re
stoji západnf pr&elf domu čp. 322/1 . Směrem k seve ru hradebnl zed pokra č ovala do prost oru
Betlémské uličky, ve které byl zachycen lfc pr~chodu hradbou, ktery lze zt otožnit s p1 sermé
doloženou bránou sv. Ondřeje. Kfemencova hradebnl zed poruši la sldlištnl horiz ont 12.-13.
stol. s výrobními objekty na zpracováni leleza. V interiéru objektu čp. 322/1 byla zji štěna
odpadková cihlová jlmka z 2. pol. 17. stol. přizděná k staroměstské hradbě.
ULOŽ: PÚSPPOP, sine
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[745]

POON: neurčen
AKCE : jednotlivá sondáž
AUT.: Dragoun z. (PSPPOP Praha)
DAT.: 1988
LOK.: Řetězová ul. čp. 224 / 1, ppč . 120/1.
MAPA: 1000 ML 270
PIAN: 1 SOOŘ: 039: 312
• 1 : (A) vrch olný středověk
AKT.: sídlištní
KOMP: město
• 2: (8) novověk 1
AKT.: s idlištní-výrobní
KOMP : město
POZN: v sondě v JV části doru čp . 224/1 bylo zachyceno zvrstvení historického nadl oží 13 . stol.,
vrcholného střed o věku a novověku. Z nejmladš l partie nadl oll byly zl skány č etne zlomky
novověkých tyglik~.
ULOŽ: PÚSPPOP, sine
(104]
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POON:
AUT.:
LOK . :
MAPA:
* 1:
• 2:
POZN:

stavba
AKCE: sondáž
Dragoun Z. (PSPPOP Praha)
DAT .: 1989
Betlémské nám. čp . 351 /1, ppč. 199/ I.
1000 ML 270
SOOŘ: 040:164 040:171 054:167 054:172 047:162
(A) raný středověk 4
AKT.: sídlištnl
KOMP: předloka č nl aglomerace
(B) vrcholný s třed ov ěk 1 AKT .: sfdlištnf
KOMP: město
Ve statických sondách pod podlahou suterénu (2 negativní) byly zachyceny 3 nevelké čá sti více
nef 1 m zahloubených objektů, patrně zemnic nebo polozermic. Tato interpretace j e
nejpravděpodc::,nější u pravouhlého ob jektu s k~lovou jamkou v rohu, jehož východn1 stěna lí cuje
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s východnfm pručelfm čp. 351/1. Uvedené zjištěnf dokazuje stabilizováni západní linie Husovy
ulice nejpozději v 1.pol . 13.stol., kdy tuto linii tvořily vedle sebe zermice nebo polozeOT1ice
a romá.n s ký kvádříkový důn, dochovaný v s everovýchodní partii suterénu.
ULOŽ: PŮSPPOP, sine
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[124]

POON:
AUT .:
LOK.:
MAPA:
* 1:
POZN :

stavba
AKCE : sondáf
Dragoun Z. (PSPPOP Praha)
DAT.: 1989
Malé nám. čp. 459/1, ppč . 412/1 (tzv. Richtrův důn).
1000 ML 270
SOUŘ : 176:340 181:340 176:344 181:344
(A) vrcholný středověk 1 AKT.: sfdlištnf
K()o!P: město
V zadním traktu objektu byla při podsklepování zachycena severní a výchcxiní část zeOT1ice,
zkounané v r. 1983. Definitivně byly určeny rozměry obj ektu, které dosahujf 9,60 x 6,70 m.
Zánik ZE!fT1'1ice je možné klást do doby kolem pol. 13 . stol. Krátce na to byla jejf východnf
stěna poruš ena zděnou válcovou odpadní jímkou, jejíž zásyp ve spodnf partii náleží 2. pol. 13.
stol.
ULOŽ: PŮSPPOP, sine
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[256]

POON:
AUT.:
LOK .:
MAPA:
* 1:
* 2:
POZN:

stavba
AKCE: sondáž
Dragoun Z. (PSPPOP Praha)
DAT . : 1989
Celetná ul . , dvůr domu čp . 553/1, ppč . 544/1 .
1000 ML 270
SOUŘ: 391 : 426 396 :426 391:431 396:431
(A) raný s třed ověk 3
AKT.: pohřební
K()o!P: předl o kační aglomerace
(B) vrcholný středověk 1
AKT . : sfdlištní · výrobní
K()o!P: město
Pod rec entnfmi zás ahy dokumentováno cca 120 cm mocné sídlištn í souvrství s převahou materiálu
13 . stol. Minimálně ze dvou úrovní do něj byly zahloubeny rozměrné otevřené výhně, kterých
bylo zaznamenáno 6. Tento horizont byl porušen jámou odpadkového charakteru o minimálních
rozměrech 200 x 260 cm stá le ještě s nálezy 13 . stol . Nejstarším prvkem historického nadloží
byl do podloží zahloubený kostrový hrob, orientovaný SV· JZ, který patrně náleží k pohřebi š ti
9 . -10 . stol., zjištěnému v Celetné ulici v r. 1986.
ULOŽ: PŮSPPOP, sine
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obv . Praha 1

[011]

stavba
AKCE : sondáž/ stavebně histori cký průzkum
Huml v . ,Muk J. (MMP Praha, SURPMO Praha)
DAT.: 1989
Kostel sv. Mi chala v Michalské ul.
1000 ML 270
SOUŘ: 212:367 213:370 234:355 234:350 228:371 222:370 230:361
228:363
* 1: (A) přec hod RS 4 · VS 1 AKT . : sídli š tní·kultovnf · pohřebnf KOMP: měs t o
POZ N: V souvislosti s uvažovanou rekonstrukcí kostela sv. Michala byly rozšířeny původní statické
sondy (4 uvnitř a 1 vně kostela) a proveden v nich archeolog ický výzkun. Jeho výsledkem byl
odkryv základového zdiva jednolodního románského koste l a od. 14,2 m, zakončeného půlkruhovou
apsidou o poloměru cca 6 m. Na jižní straně byla k němu přistavena j ižní lod, zakončená
apsidou o š . 3,2 m. V třetf fázi vznikla románská věž , která byla přizděna k západnímu če l u
jednolodního románského kostela. Románská věž je dodnes patrná až do výše klenebn í ch ř íms
barokního kostela, který vzn ikl přestavbou gotického koste l a z pol . 14.sto l . Na severní a j i žn í
s traně původního jednolodf, postaveného kvádříkovou technikou, byly za chyceny kos trové hroby s
orientací V· Z. Jejich nejstarš f fázi datujeme podle mince v hrobě do 2.po l. 12.stol. V
interiéru přizděné jižnf lodi byly nalezeny pohřby v cihlové gotické kryptě. V s ondě si tuované
na jižnf straně kostela, bylo odhaleno základové zdivo vstupní č á s ti vedoucí k hl avníf!U
vchodu . Gotickou profilaci hlavnfho portálu na východní straně odk ryl stavebně histori cký
průzkum J. Muka. Dosavadnf archeologický výzkun doložil, že býva l ý kos tel sv . Micha l a,
postavený po pol . 18.stol. a zrušený v r. 1781, ve svém zdivu obsah oval část původní goti cké
halové stavby, jejíž jižní obvod nasedal na obvodovou zed ji žn í románské l od i. Současně se
prokázalo, že západnf čelnf stěna dnešního ko s tela téměř do výš e 10 m obs ahuje pův odní
románské zdi vo kostela 1. a 2. fáze, tj. jednolodn í s tavby, ro z ší řené o j i žní l od. Tot o
zjištěnf znamená, že kostel sv. Micha la představuje dosud ne j vět š í románs kou s akrální s t avbu ,
známou z tohoto obdobf na Starém M ěstě pražském.
ULOŽ: MHM Praha, dep.Na Výtoni, sine
POON :
AUT . :
LOK . :
MAPA ;
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POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
• 1:
POZN:
ULOŽ:

neurčen

455

PRAHA· STARt MĚSTO , obv.Praha 1

POON:
AUT.:
LOK .:
MAPA :
• 1:
• 2:
POZN:

neurčen
AKCE: sondál
Dragoun Z. (PSPPOP Praha) DAT.: 1989
Prostor mezi čp. 459/1 (Richtrťlv dGm> a kostelem sv. Michala , ppč . 412/1 .
1000 ML 270 sruŘ: 219: 366
(A) raný stredověk 4
AKT .: pohrebnf
KOMP: predlokačnf aglomerace
(8) vrcholný stfedověk 1 AKT. : kultovnf
KOMP : ml!sto
Sondou byla zachycena gotická fáze západnfho pr~čelf kostela sv. Michala a severní s těna vě!e
jej ff vznik je mofné na základě stratigrafické situace klást do 2. pol . nebo sklonku 13 . stol'.
Všechny zaznamenané stavebnf etapy kostela porušovaly radové etážové kostrové pohřeb iš tě,
jeho! vznik souvisf se stavbou prvého románského zdejšfho kostela. Datován fm do 12. stol. tomu
odpovfdajf rovně! 3 nalezené esovité záušnice, pocházejfcf z nejstaršfho hfb itovnfho
horizontu. Zlacenf dvou z nich nasvědčuje hypotéze, fe zdejšf hfbitov fungoval pro vyššf
sociálnf skupinu .
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·--····· ··----············-·-·· ·-·········-~·-···· ···· ··· ···········-·····-·-· ·· ·-·· ··--·· ---- -- --AKCE: sondál
Lochmam Z. (PSPPOP Praha)
DAT .: 1989
Jalovcová ul . čp . 233/1 .
1000 ML 270 PIAN : 2 sruŘ: 096:317 100:320
(A) novověk
AKT.: sfdlištnf
KOMP : ml!sto
Ve dvou sondách ve sklepě daru zachycena souvrstvf ze 17. stol. v
PÚSPPOP, sine

sondě

2 studna .

[316]

(336]

i nfenýrské sftě AKCE : sondáž
Dragoun Z. (PSPPOP Praha)
DAT.: 1989
Martinská ul., kostel sv. Martina ve zdi, ppč . 344/1.
1000 ML 270 PIAN: 1 SOOŘ: 154: 004 154 :008
(A) raný stfedověk 4
AKT . : kultovnf
KOMP: pfedlokačnf aglomerace
Pfi východnf stěně jižnf bočnf lodi kostela byla zachycena dochovaná koruna zdi va jifnf s těny
románské svatyně a ověřena skladba hi s t orického nadloff, zachycená zde v r. 1978 .
.
ULOŽ: PÚSPPOP, sine

POON :
AUT .:
LOK .:
MAPA :
• 1:
POZN:
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(231]

odborný záměr
AKCE : systematický plošný odkryv
Nechvátal B. (ARŮ Praha)
DAT .: 1988
Knflecf a královská akropole . Střednf část Z obl asti. Sonda S-217 .
1000 ML 398 PIAN : 1 SOJŘ : 263 : 444
(A) raný stfedověk 4
AKT.: sfdlištnf
KOMP: sfdl . výšinné opevněné
(B) vrcholný středověk
AKT.: sfdlištnf
KOMP: sfdl .výši nné opevněné
(C) novověk
AKT.: sfdlištnf
KOMP: sfdl.výšinné opevněné
V sondě S- 217 ve východnf části od s k J zalofeno mladšf základové zdivo v pov rchových
vrstvách, které se staršfmi objekty nesouvisí. V severním profi lu sondy S-217 se nachází na
povrchu mladohradištnf vrs tvy výrazná destrukce z lomových opukových kamen~ ve dvou rozdílných
horizontech s výraznějšf pofárovou vrstvou a mazan icf pod ni!šfm horizontem. Ve východní čás ti
sondy, v nejspodnějšf vrstvě z doby ml adohradi štnf, torzov itě dochovány zlomky odvodňovacího
kanálku .
ULOŽ : ARŮ Praha - Vyšehrad, sine

POON :
AUT.:
LOK . :
MAPA :
• 1:
• 2:
• 3:
POZN:

[250]
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POON:
AUT.:
LOK. :
MAPA:
• 1:
• 2:
POZN:

odborný záměr
AKCE: sys temat ický plošný odkryv
Nechvátal B. (ARŮ Praha)
DAT . : 1988
Knf!ecí a královská akropole. Střednf část Z oblasti. Sonda S-218 .
1000 Ml 398 PIAN: 1 SOJŘ: 292:446
(A ) raný středověk 4 AKT .: sídlištnf
KOMP: sldl.výšinné opevněné
(B) vrcholný středověk
AKT.: sídlištnf
KOMP: s ídl.výšinné opevněné
v sondě S-2 18, která je ve východnf části odkryvu, nalezeno zdivo palácové stavby, proťaté
soridou od J k S podél spojovacf příčky . Charakter zd iva : převážně z místniho materiálu z
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letenských břidlic, spojováno drobnými šfbry. Maltové pojidlo místy žlutočervené, vápenné,
se rozpadající. Ve středni části sondy v mladohradištním horizontu jsou na povrchu
vrstvy menši zlomky štípaných opukových desek, datovatelné společně s vrstvou do 10. -12.stol.
Bližší rozlišení časově nen f zatfm možné. Tyto desky se rovněž opakujf v severní části sondy,
v niž je dvoj f zdivo . Nej seve rněj ší základové zdivo, na němž je dnes novodobě postavená
opuková ze<! od Pražského stavebnf ho podniku s rozet řenými spárami, je považováno za součást
opevnění akropole ze 14.stol. Mezi tímto zd;vem a zdivem palácové stavby byly vloženy základy
zdiva s vylehčeným obloukem, který je vyklenut z cihel menšfho formátu. Protože porušuje
některé části vrstev, pochází pra vděpodobně až z mladšího středověkého období .
ULOŽ: AR Ů Praha· Vyšehrad, sine
·
značně

459

[159)
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odborný záměr
AKCE : systematický plošný odkryv
Nechvátal B. (ARŮ Praha)
DAT.: 1988
Knížecí a královská akropole. St řednf část Z oblasti. Sonda S-216.
1000 ML 398 PIAN: 1 SOUŘ : 279:455
(A) raný středověk 4 AKT.: sídlištní
KOMP : sídl . výšinné opevněné
(B) vrcholný středověk
AKT.: sfdlištnf
KOMP: sídl.výšinné opevněné
v roce 1988 byla odkryta řada sektor6 (S ·216, S-2 17, S·218). U prvých zjištěn rostlý terén v
hloubce 360·370 cm, na který nasedala sídlištní vrstva tmavě černé až tmavě hnědé barvy, s
nálezy keramiky z 10.-11.stol. V západní části sondy S-216 nalezeny hliněné dvojkónické
přesleny a menš i pravděpodobně měděná válečkovitá záušn ice s odlomenou kličkou. Do této
vrstvy, mfsty i s dvoj ím založením na západní straně, byla vložena Karlovská hradební zea,
datovaná píseimými prameny do let 1347 - 1349 . Ve střední a východnf části sondy zjištěno
základové zdivo palácové s tavby z lomového kamene se šíbry, které bylo zapu štěno do
mladohradíštní vrstvy a ve svém SZ nároží bylo opraveno velkými nepravidelnými opukovými
kvádry o výšce cca 35 cm a délce 30 -40 cm, související s mladší úpravou stavby zatím blíže
nedat ované .
ULOŽ : AR Ů Praha· Vyšehrad, s ine

POON:
AUT .:
LOK . :
MAPA :
• 1:
• 2:
POZN:
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PODM: odborný záměr
AKCE : systematický plošný odkryv
AUT .: Nechvátal B. (ARU Praha)
DAT . : 1989
LOK.: Knížecí a královská akropole. Střední část akropole pod plastikou Slavo j e a Záboje. Sonda
S-220.
MAPA : 1000 ML 398 PIAN: 1 SOUŘ: 362 :432
• 1: (A) raný středověk 4
AKT.: sídlištnf· kom.Jnik ace
KOMP: sfdl.výšinné opevněné
• 2: (B> vrcholný středověk AKT .: sf dl ištní
KOMP: sídl .výšinné opevněné
AKT .: sídlištnf· kom.Jnikace
KOMP: sídl. výšinné opevněné
* 3: (C) novověk
POZN: Sektor S·220 je orientován na jih od sektoru 219 a je v něm ste j ná strat igrafick á a tedy i
chrono logi c ká situace. Složen í vrstev je pravidelně jš í a jednoznačně potvr zu je jejich datac i ,
jak již byla predběžně naznačena u S- 219. Ve středové části sektoru je výrazná va l ounovitá
dlažba, která naseda na jif rostlý rezavě hněd ý j í lovitý terén . Křemenné valouny jsou
r6znorodé, ale část je jích mohutnějšf a některé dosahují v prl.lTlěru 15 -20 cm, ojediněle 25-30
cm. Povrch valoun6 je cca 165 - 170 cm od povrchu dnešního terénu a procházi osou sondy ve směru
diagonálně od JZ rohu k SV. V jifnf části sektoru v hloubce 135 cm od dnešnfho povrchu je
další valounovitá dlažba drobnějšího formátu, která ne sporně souvisf se stavbou citadely. Je u
ni patrný vyzděný cihelný pilíř, který je na JZ straně a dalšf torzo na JV straně. Při
kontrole stratigrafické situace ne jstar š í dlažby, uložené v hloubce cca 165-170 cm s nerovným
povrchem terénu , bylo zjištěno po jejím částečném rozebrání, že je uložena na rostlém terénu a
neJsou zde stopy sídlištních nález~ nebo keramik y. Při skrýváni terénu v S-220 byl v hloubce
cca 40 cm v SV části ( v novodobém ná sypu?) nalezen střfbrný fenik z roku 1542. Dle určení dr.
J.Háskové z Národního ruzea se jedná o ražbu ze Saska: Joha nn Fridrich a Mořic (1541 · 1547),
mincovna Buchholz Sebastian Funcke (1530 · 1569) .
ULOŽ: ARU Praha - Vyšehrad, sine
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POON: odborný záměr
AKCE : systematický plošný odkryv
AUT. : Nechváta l B. CARU Praha)
DAT .: 1988·1989
LOK .: Knížecí a královská akropole. St~ednf část akropo l e pod plastikou Slavoje a Záboje. Sonda
S-219 .
MAPA: 1000 ML 398 PIAN : 1 SOUŘ: 363:438
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* 1 : (A) raný stfedověk 4 AKT.: sfdlištnf·koounikace·výrobnf KOMP: sfdl.výšinné
* 2: (B) vrcholný středověk AKT.: sfdlištnf KOMP: sfdl.výšinné opevněné
* 3: (C) novověk AKT. : sfdlíštnf KOMP : sidl.výšinné opevněné

opevněné

POZN: Výzkun v roce 1989 se zaměřil na plochu stFednf částí akropole pfed plastikou J.V. Myslbeka
Záboj a Slavoj . Sektory o rozměrec h 5 x 5 m byly orientovány západovýchodnf osou podél
kostelnf stavby baziliky sv. Petra a Pavla . Sektory byly od sebe odděleny kontrolnfm profilem
o šfřce 1 m. Byly zkounány mechanickými sondami po 20 cm. Záhy po skryti hUTUs u, který byl
vytvořen v době zahradnfch úprav po roce 1927, kdy zde vyhořela baroknf citadela, situovana v
těchto mfstech po roce 1654, byla nalezena hnědá hlinitá vrstvo, která zčásti vykazovala
převážně novověké nálezy. Pod touto vrstvou byla da lšf hnědavě hlinitá vrstva, kterou možno
datovat podle ojedinělých nález~ do 16. stol . a do doby staršf . Pod uvedenou vrstvou, rovn ěž
poměrně pravidelnou, byla v hloubce 160 cm charakteristická výrazná černá sfdlištnf vrs tva o
mocnosti 30-40 cm, která je keramic ky doložena materiálem, datovatelnym do pr~běhu 10.stol.,
11 . až 12 .s tol . Tento stratigrafický horizont je doložený v areálu Vyšeh radu na řadě poloh a
zatím se ho nepodařilo chronologicky diferencovat a často bývá nesprávně nazyván tzv .
vratislavským horizontem . Rovněž jsme se s nim setkali při výzkumu bazil i ky sv. Petra a Pavla,
kde je jeho horní hranice celkem spolehlivě ohraničena písemnými prameny o založen í
kapitulnfho kostela z doby cca kolem r. 1070.
Černá sídlištní vrstva, zjištěná shodně v obou sektorech, u nf! je stratigrafická situace
poměrně stejnorodá a nejlépe sledovatelná v obou jižnfch profilech, sahá až do hloubky cca
190-200 cm pod povrch dnešnfho terénu . Tato vrstva byla rovněž zjištěna při záchranné akci na
jižnf straně románského mostu ve stejné hloubce, i když keramicky zde byla méně výrazná. Na
povrchu rostlého terénu v sektoru S-219 v severozápadní čás tí sondy byly s topy nepravidelné
dlažby, která byla vytvořena nestejnorodými křemennými valouny o prť.měru cca 8·10·15 cm.
Keramický materiál leff v některých přfpadech přímo na tét o dlažbě. Západnf profil sondy S- 219
ve střední části sfdlištnf vrstvy vykazuje stopy (?) po stavebním objektu s nálezy z lomků
železné strusky a malých licích že lezných pánviček (dle určení dr.R. Pleinera). Mat eriál Je
datován do nejstaršího obdob! sfdlištni vrstvy. Případný objekt v těcht o mí s t ech byl r ozrušen
při planýrce, datované současně se sídlištní vr stvou, takž e nelze si o něm zatím udělat bližší
představu. Na černou vrstvu (hl init ou) nasedá i v těcht o místech hnědá hlinitá vrstva, která
je kulturně nevýrazná a má pouze ojedinělé nálezy, které zatím nevypovidaj i spolehlivě o Jejím
chronologickém zařazení .
V západovýchodní ose sektoru S-219 procház1 základové zdivo z opuky, spojované bělavou
maltovinou. Zdivo dosahuje šířky 110- 120 cm a je dobře zachováno včet ně předzákladu , který je
zvláště výrazně patrný na jižní straně, která směřuje do interiéru objektu. Před vlastním
zdivem v sektoru S-219, ve stejném vstupnfm zahloubení, jsou na severní s traně vyrazné stopy
po obdélníkových, menších základových podezdívkách, které patrně souvisí s ohrazen,m
stavebního korrplexu, který vytváří opukové zdivo. Jedná se pravděpodobně o základové zdivo
citadely, které je v plném rozsahu zachováno a po st ratigrafické s trance p řekrývá obě starš í
vrstvy.
ULOŽ: ARŮ Praha· Vyšehrad, sine
[100]
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PRAHA· KUNRATICE, obv.Praha 4

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:
POZN:

odborný záměr
AKCE: rekognoskace lokality sběrem
Durdfk T. (ARŮ Praha)
DAT.: 1988
Nový hrad u Kunratic .
ZM10 12·42· 03
PIAN : 1 SOUŘ: 110:088
CA) vrcholný středověk 2 AKT .: sfdlištnf
KOMP: hrad
Při revizi stavu hradu byla v prostoru nádvořf zjištěna dvě narušení , zpťisobená dvěma
studenty, kteří zde kopali v rámci SVOČ . Tato činnost byla našt ěstf zastižena ve svých
počátcích a učiněny odpovídajfcf kroky k zajištění památkové ochrany hradu. Kons tatováno bylo
též pokračování škod zpťisobených vyšlapáváním účastníky a diváky běžeckého závodu Velká
kunratická a následnou erosi.
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PRAHA· KUNRATICE, obv . Praha 4

POON :
AUT .:
LOK.:
MAPA:
• 1:
POZN:

odborný záměr
AKCE : orientační zjištěni v řezu/ sondáž
Durdík T. (ARŮ Praha)
DAT.: 1989
Nový hrad u Kunratic.
ZM10 12-42·03
PIAN:
SOUŘ: 110 :088
(A) novověk
AKT . : neurčená
KOMP: samostatný areál
V rámci průběžného sledování stavu této klíčové lokality byl a při revizi zji š těna dvě závažná
narušení . Prvé představoval velký (několik m2), částeč ně zasypaný výkop o hloubc e minimálně
O 6 m v JZ koutě nádvořf . Nezaházená část o ploše cca 2 m2 s hluboce podh rabanými stěnami byla
z~ela čerstvá. Na vyházených hromadách se vyskytovaly cihly a zlomky prejzu. Druhým naru šením

....... _.,. _______ ----- ----- --··-- .. --- ----------·-·- ---·------ ---- -- --- · - ... - ------ .. -- . --- . - - - -- - --- . -- -- -

[301]
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rovněž v prostoru nádvořf byla ohrabána mě .lce pod úrovnf terénu leffcf korlXla cihlami
vymezeného půdorysu. Při záchramé akci byla obě naruš enf zaměřena a odkryt pŮdorys objektu
tvořeného volně kladenou ci hlovou podezdlvkou . Nebyl zfskán fádný datu jfcf materiál; obj ekt je
však nesporně novověkého původu. M5te se jednat bud o nějaký pomocný objekt z doby existence
golčovské kaple a hájovny, či splše o základy boudy dr. Jansové z výzkuru hradu v l etech 1928
- 1929. Byly podniknuty dalšf kroky k památkové ochraně lokality .
LIT . : Durdík T. 1987, 168· 169 (BZO 1984- 1985)
Durdlk T. 1989, 157 (BZO 1986·1987)
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PRAHA - ZBRASLAV, obv . Praha 5

[1 41 J

infenýrské sltě AKCE: orientačnf zjištění v řezu
Dragoun Z. (PSPPOP Praha)
DAT.: 1989
S od č p. 1, zámek, ppč. 10/1.
ZM10 12- 42 -07 PIAN : 1 SOUŘ: 019:012
(A) vrcholný středověk 2
AKT.: kultovní
KOMP : klášter
Sledování výkopu inženýrských siti zaznamenalo mezi sev. křídlem zámku (dnes budovy Národní
galerie) a bývalým řečištěm Berounky (dnes slepé rameno) vice ne! 2 m mocné křemencové zdivo,
které evidentně představuje severní ukončení východnlho křldla klášterních budov.
Nerovnoběžn ost zachyceného zdiva s osou klášterního kostela dává vzniknout výrazně ost rému
úhlu SV nároží kvadratury a znovu tak potvrzuje věrohodnost tzv . mokropeského plánu.
ULOŽ : PŮSPPOP, sine

POON:
AUT .:
LOK.:
MAPA :
* 1:
POZN :
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PRAHA - DOLNÍ POČERNICE, obv.Praha 9

[341 ]

inženýrské sltě
AKCE: vertikální řez
Venc l S., Zadák J . CARŮ Praha)
DAT. : 1989
Pole v trati II K Dubči" .
ZM10 12 -24· 19 PIAN : 2
SOUŘ: 443:050
(A) k. zvoncovitých pohár5
AKT .: pohřebnf
KOMP : samostatný areál
Při hl ouben í průkopu pro telefonní vedení nalezen hrob č. 3/89 s keramikou zvoncovitých poháru
a jantarovými ozdobami.
LIT.: Ve ncl S., Zadák J. v. t. {AR)
ULOŽ: ARŮ Praha, ~ne

POON:
AUT .:
LOK.:
MAPA :
* 1:
POZN :
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PRAHA · HOSTAVI CE, obv.Praha 9

[351)

POON : regulace
AKCE: sondáf
AUT. : Vencl S., Venclová N. , Zadák J. (ARŮ Praha)
DAT. : 1988
LOK .: Levý břeh Rokytky při S okraji zástavby obce, poloha Vidlák .
MAPA : ZM10 12- 24-19
PIAN: 1
SOUŘ: 297:150
* 1 : {A> d . laténs ká - LtD AKT .: sídlištnl KOMP : sfdliště rovinné
POZ N: Při prohlí dce prostoru zemních pr acl souvisejícfch s regulací pot oka Rokytky a se zaváděnfm
kanaliza č níh o řadu zjistil J. Zadák na jižním okraj i odtěžené pl ochy sldlištní objekt .
Zahloubená chata (1 / 88) měla nepr av idelně otx!élníkovitý pŮdorys s ku lovým i jamkami v kr atších
stěná ch a Z· V or ientaci. Obsahovala nnožství keramik y a dal ších nálezu. Část sldliště patrně
zničena terénními úpravami celého okolí, laténské osídleni však j iž nepokračuje západnlm
směr em, kde prováděla zách ranné akce J. Richterová.
ULOŽ: ARŮ Praha · Závist, sine
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c4on

PRAHA· HOSTAVICE, obv . Praha 9

POON :
AUT. :
LOK .:
MAPA :
* 1:
POZN :

regulace
AK CE: sondáž
Ve nc lová N. (ARŮ Praha)
DAT.: 1989
Levý břeh Rokytky při S okraji zástavby obce.
ZM10 12 -24- 19 PI AN : 2
SOUŘ: 307: 159
(A ) d.latenská CLtB·LtD)
AKT . : sídlištnl
K()IIP: sídliště r ovinné
80 m sv od laténského sídliště zkoumaného v letech 1988 · 1989, zjistil J. Zadák dalš í objekt.
Jáma (5/89), jen zča s ti za chovaná, obsahoval a ojedinělé zl omky keramiky. Prosto r mezi jámou a
sldliš těm je zemními pracemi zcela zni č en a příslušnost jámy k sídlišti nen í jistá.
ULOŽ: AR Ů Praha· Záv is t, s ine

128
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PRAHA · HOSTAVICE, obv.Praha 9

[433)

POON :
AUT.:
LOK.:
MAPA:
• 1:
POZN:

regulace
AKCE: nesystematický plošný odkryv
Venclová N. CARŮ Praha)
DAT .: 1989
Levý břeh Rokytky při S okra ji zástavby obce, poloha Vidlák .
ZM10 12-24 - 19
PIAN: 1 SCXJŘ: 297 : 150
CA) d .l aténská -L tD
AKT.: sfdlištnf
KOMP: sfdliště rovinné
J . Zadák ohlásil zachyceni dalš fho sfdlištnfho objektu pokračujfcfmi zerrnfmi pracemi na
lokalitě zkounané v loňském roce. Po skrývce na téměř celé zbývajfcf neporušené ploše v okolf
tohoto objektu, tj. západně, jif ně a východně loňského objektu 1/88, při jifnfm okraji
odtěžené plochy, byty zjištěny,a prozkoumány celkem 4 zahloubené chaty a 3 jámy (obj. 2 af
4/89 a 6 af 9/89). Chaty obdélnfkovitého pt,dorysu s kulovými jamkami v kratšfch stěnách byly
situovány v malých vzájerrných odstupech v orientaci cca Z· V. Nálezy: keramika, felezné
přeóněty, brousky, zví řecf kosti, mazanice a j . Okrouhl é jámy poskytly jen málo materiálu a
jsou datovány stejně jako chaty ze jména pocfle shodné výplně .
ULOŽ: ARŮ Praha - Závist, sine
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PRAHA - ZÁBĚHLICE, obv . Praha 10

(802]

inženýrské sltě
AKCE : vertikálnf řez
Huml V. (MMP Praha)
DAT.: 1989
U Záběhlického zámku ev oboře u čp. 2 a 3) .
ZM10 12-24-23
PIAN: 1 SCXJŘ : 277:063 278:058
KOMP: sfdliště (nespecif.)
(A) přechod RS 4 - VS 1 AKT.: sídlištnl
Vodovodnf rýha. Při začišfováni vertikálnfch řezu zjištěny poblil zahradnfho domku čp . 2 a čp.
3 sfdlištnf objekty (pravděpocfobně 6 objektu) o délce 3,5 až 5 mase dnem v hl. 150 cm. Kromě
mladohradištnl keramiky, byly nalezeny střepy ze 13. stol., uhllky a vypálená mazanice (otopné
zařfzenf). Byla zjištěna část mladohradištnfho sídliště s přesahem do 13 . stol., situovaného
podél potoka. Západně odsud stoji novorenesa n čnf zámeček, vzniklý přestavbou někdejšf tvrze z
2. pol. 17. sto l .
ULOŽ: MHM Praha, dep. Na Výtoni, sine

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
• 1:
POZN:

470

PRASKOLESY, okr.Beroun

[816)

POON : jiný podnět
AKCE: náhodný povrchový nález
AUT.:? (nálezce)
DAT.: 1989
LOK.: Pole v poloze Na skále, Jod obce.
MAPA : ZM10 12-34 -05
PIAN: 2 SCXJŘ: 082:184
KOMP: neurčen
• 1: CA) k.mohylová d.bronzové AKT. : neurčená
POZN : Nález bronzovéh o mečíku při sběru kamene na poli . Špička mečíku odlomena . Dochovaná délka 34
cm, šířka čepele 20 - 24 fTfll, dé lka nýtové části 50 fTfll. V lichoběžníkovitě rozšířené nýtové
části 4 kruhové otvory o pr&iěru 6 nm.
ULOŽ: M Beroun, př .č. 59/89
ZAPS: Matoušek V.
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[828)

PRASKOLESY, okr.Beroun

POON: inženýrské sítě
AKCE : orientačnf zjištěni v řezu
AUT.:? (nálezce)
DAT .: 1989
LOK. : V uličce před budovou MNV .
MAPA: ZM10 12 -34-05
PIAN: 2 SCXJŘ: 073:293
• 1: CA) novověk 1 AKT.: sfdlištnf KOMP: sldliště rovinné
POZN: Při hloubenf výkopu pro kanalizaci nalezli dělnici zlomky keramiky ze 16. stol. Podle výpovědi
nálezců se jednalo patrně o materiál z blíže neurčeného zahloubeného objektu . V době přlchodu
pracovníka OH Beroun byl již výkop zaházen.
ULOŽ : M Beroun, př.č . 139/89
ZAPS: Matoušek V.
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PROČEVILY, okr.Příbram

POON:
AUT.:
LOK .:
MAPA :

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Frohlich J . CM Strakonice)
DAT.: 1988
Pole cca 350 m S od samot Na cihelně, cca 50 m S od silnice.
ZM10 22-12·24
PIAN: 2 SOJŘ: 289:244

[837)

129

• 1:
• 2:
POZN:
LIT.:
ULOŽ:

(A) d.laténská · LtD
AKT.: sídlištní
KOMP: sídliště (nespecif.)
(8) stará d.římská
AKT .: sídlištní
KOMP: sí dli ště (nespecif.)
Zlomky nádob ze s tar ší doby římské, ojediněle též z mladší doby laténské .
Frohlich J. v. t. (SSH)
JČM České BuděJovice, inv.č. 24193 - 24224
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PROČEVILY, okr .Př íbram

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:
POZN:
LIT . :
ULOŽ :

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Froh lich J. (M Strakonice)
DAT. : 1988
Roz hran í pole a louky na úpatí návršf cca 150 m SSZ od samot Na
ZM10 22 · 12·24
PIAN: 2
SOUŘ: 284:221
CA) d.laténská·LtD
AKT.: sfdlištnf
KOMP : sfdt;ště rov i nné
Zlomky nádob .
Frohlich J. v . t. (SSH )
J Č M České Budějov ice, inv.č. 24152-24192
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PROSE Č

U

SEČE,

[847]

cihelně.

[853]

okr.Chrudim

POON: odborný záměr
AKCE: vizuální povrchový pruzkllll / povrchový sbě r
AU T.: Durdík T. CARŮ Praha)
DAT.: 1988
LOK.: Hr ad Oheb .
MAPA : ZM10 13 · 43 · 10
PIAN: 2
SOUŘ: 477:267
• 1: CA) vrcholný středověk 2 AKT .: sídlištní
KOMP: hrad
POZN: v souvislos ti s povrchovým pruzkunem protilehlého hradu Vildštejna by l navštíven i hrad Oheb.
Bylo konstatováno, že plán, publikovaný D. Menclovou (České hr ady 2, Praha 1972), v ce l kových
proporcích a některých částech dispozice neodpovídá skutečnosti. Sběrem byl získán menší
soubor keramických zlomku (včetně zlomku kachle s prořezávanou čelní stěnou) datovatelným do
2.pol.15 . stol.
ULOŽ: ARŮ Praha, sine
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PROSTŘEDNÍ SV INCE, o.Dolní T řebonín, okr.Český Krum lov

POON : odborný záměr
AUT .: Zavře l P. (JČM
LOK.: Pole v od dorru
MAPA: ZM10 32-24·02
•

1: (A) vrcholný

AKCE: povrchový

sběr

České Budějovice)
čp.

DAT .: 1988

2.

PIAN : 2
1

středověk

SOUŘ:

336:328

AKT.:

neur čená

KOMP:

POZ N: Byl proveden povrchový pruzkun v okolí osady, při
ze stěn, z nichž některé jsou zdobeny kapkovitými
ULOŽ: JČM České Budějovice, př.č. 48/88
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[909]

sfdliště

němž

rovinné

bylo nalezeno 30 zlomku tuhové keramiky

zářezy.

[9141

PROTIVÍN, okr.Písek

POON : meliorace
AKCE: síf vertikálních řezu
AUT.: Frohlich J . (M Strakonice)
DAT. : 1989
LOK .: Ppč. 1121/1, traf Hlinky, SS· 75 m SZ od bývalého hliniště.
MAPA: ZM10 22-43-04
PIAN : 2
SOUŘ: 144:372
• 1: (A) vrcholný středověk 1 AKT. : sídlištní
KOMP: sídliště (nespecif.)
POZN: Na známém sídlišti ze 13.stol. porušeny melioračními rýhami 4 sídlištní objekty. Obj. 1 (š.
220 cm, hl. 50 cm) : zlomky nádob, kosti, kameny; obj. 2 (š. cca 200 cm, hl. 55 cm): z lomky
nádob a kameny; obj. 3 (š. 95 cm, hl. 55 cm): zlomky nádob, kost, mazanice; obj. 4 (š. 140 cm,
hl. 60 cm): zlomky nádob.
LIT. : Frohlich J. 1985 {BZO 1982-1983)
ULOŽ: M Písek, sine
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PŘEDNÍ POŘÍČÍ, okr.Příbram

[929]

POON: odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
AUT .: N ováček K., Ernée M. (studenti)
DAT.: 1988
LOK .: Poloha "V dílcích" mezi Předním Poříčím a Orahýšovským rybníkem, od Orahýšovského potoka .
MAPA: ZM10 22 · 12·20
PIAN: 2
SOUŘ: 017:105 060:157 093:109
• 1: (A) pravěk
AKT .: neurčená
KOMP: neurčen

130

přechod RS 4 - VS 1
AKT . : neurčená
KOMP: neur č en
3:
(C)
vrcholný
stfedověk
1
AKT.:
neurčená
KOMP : neu r čen
"
POZN: Na ploše zjištěno zvýšené 11Tiofstvf zlomku keramiky - 409 zlomku vr c ho lně s t řed ov ěkyc h t vrdě
redukčně vypálenýc h a 1 zlomek komorového kachle, 46 zlomku hradi š tních až 13 .s t ol . ( 5
okraju), dále atypické pravěké zlomky. Nálezy ze 13 . stol. majf ča s t o os tré lomy , kun,lovaly se
na mfrně vyvýšené terase ve střednf části pole.
ULOŽ: u nálezců, sine

" 2: (8)
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PŘEHÝŠOV, okr.Plzeň - sever

[943]

---------·------- --- -- ------------- --- -·- ----- -- ----- -- ---- - - ........ ...... - - - - - - -- - -- - . - ...... .. -- - - - - - -- -- - - - --

POON:
AUT. :
LOK.:
MAPA:
* 1:
POZN:

s tavba silnice
AKCE : povrchový sběr
Bašta J., Baštová D. (ZČM Plzeň)
DAT.: 1989
SZ a Z od vepřína.
ZM10 11 -44-22
PIAN: 2
S()JŘ: 441 : 061
(A) pozdnf d.halštatská
AKT.: sfdlištnf
KOMP: sfdli š tě (nespecif . )
Při pruzkunu trasy dálnice a jejfho okolí jsme zjistili jižně od dnes již zasypané pí s kovny
~f dliště z pozdnf doby halštatské. Na rozloze několika aru jsme za chytil i s topy ku l tur ní
vrstvy a menší soubor keramiky s mazanicí.
ULOŽ: ZČM Plzeň, sine
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PŘÍBRAM, okr.Přfbram

(955)

-------- ------------ ---- ---· -------- - ... --- ------- --- -- ----- -··--- -------- --------· ----·--·---------POON :
AUT. :
LOK.:
MAPA :
* 1:
POZN:

inženýrské sftě
AKCE : vertikálnf řez
K. (student)
DAT.: 1988
SZ okraj Masarykova náměstf, mezi Z bočnf stěnou dorru čp. 9 a Plzeňs kou ul .
ZM 10 22-21-01
PIAN: 1 S()JŘ: 132 :220
(A) vrcholný středověk
AKT . : sídlištnf
KOMP: město
V souvislosti s asanaci rohového don, čp. 9 vyhlouben v j eho západním souseds tví sys tém rýh
pro inženýrské sítě. V jižní části naruš ené plochy byly profil y sterilní, ve východním profi lu
rýhy, 990 cm západně od nároží dorru čp. 9, byl prozkoumán nepatrný zbytek zahl oubeného
objektu, vyplněný mazanicí, uhlíky a hnědou hlínou. Jediným nálezem je 135 nm dl ouh ý fragment
železného nože s plochou rukojetí. V severní čá s ti plochy výk op zachyt i l čelo va lené kamenné
klenby sklepa, který nejspí še souvi s í s blízk ou budovou tzv . děkans t v í. S vý j imkou t ěchto
objektu rýhy protínaly výlučně smí šené a recentní stratigrafie .
ULOŽ: u nálezce, sine
480
POON :
AUT . :
LOK. :
MAPA:
* 1:
POZN:

Nováček

PŘÍBRAM, okr.Příbram

(027)

inženýrské sftě
AKCE: vertikální řez
K. (student)
DAT.: 1988
Prostor mezi Plzeňskou ul. a ul . Pod branou, 50 m ZSZ od SV nárožf don, č p. 606.
ZM10 22-21-01
PIAN : 2 S()JŘ: 125:219
(A) no vověk
AKT .: sfdlištnf
KOMP: město
Průzkum profilu při vyústění štoly kolektoru (11 x 5 x max. 4,5m), kterým byly narušeny
základy recentní cihlové stavby a zdivo několika fází recentnfch t erasov itých úpr av svahu.
Nejstarš í vrstvy (s materiálem 17.-18 . stol.), na sedající na skalna t é podloži, které spadá k
západu byly překryty mohutnou vyrovnávacf navážkou 20.sto l . Dokumentace řez u p ři nesl a ce nné
informace pro studiun původní geomorfologie městského jádra.
ULOŽ: u nálezce, sine

481
POON:
AUT. :
LOK.:
MAPA :
* 1:
POZN :

Nováček

PŘÍBRAM, okr.Přfbram

[039)

inženýrské sítě
AKCE: orien tační zjištěn!
K. (student)
DAT.: 1989
Přfbram Ill, křižovatka ulic Zahradnické a Dlouhé, před domem čp . 396 .
ZM10 22 -21-01
PIAN: 2
S()JŘ: 149:200
(A) novověk 1
AKT.: sfdlištnf
KOMP: město
z druhotné polohy (hromada vedle výkopu pro inženýrské sítě) zí s kán 170 cm dlouhý fragment
dřevěného vodovodniho potrubí a železná spojovací skruž . Pravd ě podobné mís t o ná l e zu byl o v
době akce již nepřístupné pruzkuw, v přiléhají cí m odkrytém úseku r ýhy byl y zji š t ěny j en
recentní situace .
ULOŽ : M Příbram, sine
Nováček
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PŘIMDA,

[052]

okr.Tachov

POO N:
AUT. :
LOK .:
MAPA:
* 1:
* 2:
POZ N:

stavba
AKCE: sondáž
Kamenická E. (KSSPPOP Plzeň)
DAT.: 1989
Kostel sv. Jiří ve V části náměstí.
ZM10 21·21·01
PIAN: 2
SOJŘ: 165:115
(A) vrcholný středověk
AKT.: kultovnf·pohřebnl
KOMP: město
(8) novověk
AKT.: kultovnl · pohřebnf
KOMP: město
Při výměně podlah a izolac i proveden plošný odkryv v presbytáři kostela a dále sondáž podél
základu lodi kostela . V presbytáři bylo zachyceno starší základové zdivo románského kostela,
ptivodní presbytář nebyl ptilkruhovou aps idou, jak se předpokládalo, ale mirně obdélný, poměrně
úzký. Při vnější stěně staršiho presbytáře jsou mělké hroby, orientované hlavou k západu, v
několika vrstvách. Střed je narušen kamemým zákl adem gotického oltáře, který jif nálefl do
fáze výstavby gotického presbytáře, af do současnosti nepřestavěného. Základy staršfho
presbytáře jsou značně porušeny novověkými kněžskými hroby, v severnl části cihlovou hrobkou.
Podél východnl stěny gotického presbytáře byly nalezeny novorozenecké pohřby, uloženy mělce·
zřejmě rovněž v období baroka. Sondáž podél stěn lodi kostela a nález románského okénka v
severní stěně potvrdil, že stěny kostela jsou do určité výšky románské, ptivodnf štlt lodi je
částečně znatelný i v pť,dnlm prostoru. Věž při západnl části kostela je přistavěna později,
zřejmě současně s přestavbou presbytáře. Základ západní stě ny románského kostela byl odk ryt v
celé délce, spára v bočních zdech naznačuje prodlouženi stěn při výstavbě věže a jejich
napojení na ni . Pilíře a klenba byly vloženy nejspíše r . 1582, spol u s jinými úpravami
{přístavba předsíňky od jihu, nový portál, šnekové schodiště na tribunu a j.). Během
rekons trukčních pracl byly nal ezeny dva kamenné náhrobky, menší pískovcový · kněžský z r.
1552, torzo druhého náhrobku patří manželské dvojici Švarrberk · Elpognárová, s vyobrazením
erbu rod~ a klečfcf ženskou postavou - z r . 1500. (odlomeno ). Švarrberkové drželi přimdské
panství od r . 1445 po celé 16. stol. V severnf části lodi byla otevřena hrobka Ondřeje Lidla z
Lidl ova, komisaře pomezních cel, který zemřel r. 1613. Nále zy keramiky datují starší horizont
kostela do konce 13. stol., nelze však vyloučit, že kostel je starší. Převážná část materiál~
je z pruběhu 14. stol., mladšl keramika se objevuje již jen ojediněle. Presbytář kostela a vě!
byly snad postaveny kolem r. 1400, není vyloučena ani obnova kostela por. 1429 , kdy bylo
podhradí husity vypáleno {ing. J . Muk, 1989) .
ULOŽ: KSSPPOP Plzeň, sine
483

PUCHEŘ,

[403]

okr . Kutná Hora

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Charvát P. (ARŮ Praha)
DAT.: 1988-1989
Cca 100 m severně od S okraje obce, levý břeh potoka nad inundací v poli •
ZM10 13 -32-20
PIAN: 2
SOJŘ: 426:040
{A) pravěk
AKT.: sídlištní
KOMP: sídliště rovinné
{B) přechod RS 4 · VS 1
AKT .: sldlištní
KOMP: sídliště rovinné
{C) datace neurčena
AKT. : sídlištnl
KOMP: sldliště rovimé
Sběr na zoraném poli. Z 10 zde nalezených střepu náleží 2 neurčené pravěké kultuře, 2 zlomky
masivní c h tuhových zýsobnic by mohly být laténské či středověké a 1 z lomek ná l eží snad době
mladohradištnl af 13 . stol.
ULOŽ: ARŮ Praha, sine

POON:
AUT. :
LOK .:
...\PA :
* 1:
• 2:
* 3:
POZN:

484

PUCHEŘ,

[354)

okr.Kutná Hora

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Charvát P. (ARŮ Praha)
DAT.: 1988·1989
Pole při Z okraji obce, Jod silnice Pucheř - Křesetice .
ZM10 13 -32 -25
PIAN: 2
SOJŘ: 391:368 390:357 381 :358 383:370
(A) mladá d . bronzová _AKT .: sfdlištnl
KOMP: sídliště rovil'Vlé
(B) přechod RS 4 · VS 1
AKT .: sldlištní
KOMP: sídliště rovinné
Sběr na zoraném poli. 24 střepy, z ni chf 4 nálefl mladšl době br onzové (výzdoba svislými
rýhami a prstovanou páskou, určil M. Zápotocký) a 20 podle materiálu době mladohradištní a!
13 . stol .
ULOŽ: ARŮ Praha, sine

POON :
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:
* 2:
POZN:

485

PUCHEŘ,

[414]

okr.Kutná Hora

POON: odborný záměr
AKCE : povrchový sběr
AUT. : Charvát P. CARŮ Praha)
DAT .: 1988· 1989

132

LOK . : Cee 400 m severně od S okraje obce, levý bfeh potoka nad inu,decf v po li .
MAPA: ZM10 13-32-20
PIAN : 2
SClJŘ : 434:064
* 1: (8) k. lineárnf ker . AKT.: sfdlištnf KOMP: sfdliště rovinné
* 2: (A) pravěk AKT . : sfdlištnf KOMP: sfdliště rovinné
POZN: Sběr na zoraném poli . Z 5 zde nalezených strepťi náleff 1 podle určeni M. Zápotockého a I .
PavlG mledšf fázi střednfho stupně kultury s keramikou lineárnf, ostetnf neur č eném.., pravěku .
ULOŽ: ARŮ Praha, sine
486

PUCHEŘ, okr . Kutná Hore

PODM :
AUT.:
LOK. :
MAPA:
* 1:
POZN :
ULOŽ:

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Charvát P. (ARŮ Prehe) DAT.: 1988·1989
Cee 1000 m severně od S okraje obce, levý bfeh potoka nad inundac i.
ZM10 13 · 32·20
PIAN : 2
SClJŘ: 456:098 466:098 456:116 466 : 116
CA) pravěk
AKT . : sfdlištnf
KOMP: sfdliště rovinné
Sběr ne zoraném poli . Nalezeno 9 střepťi neurčené pravěké kultury.
ARŮ Praha, sine

487

PUCHEŘ, okr . Kutná Hore

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA :
* 1:
* 2:
POZN:
ULOŽ:

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Charvát P. (ARŮ Praha)
DAT .: 1988 - 1989
JV okraj intr~vilánu, pole při pravém břehu potoka e Jod silnice Puchef - Kluky .
ZM10 13- 32·25
PIAN : 2
SClJŘ: 420:353
(A) pravěk
AKT .: sfdlištnf
KOMP: sfdliště rovinné
(B) přechod RS 4 · VS 1 AKT. : sfdlištnf
KOMP: sfdliště rovinné
Sběr na zoraném poli . 3 zlomky neurčeného pravěku e 5 z doby mledohradi štnf af 13 . s to l .
ARŮ Praha, sine

488

PUCHEŘ ,

[423)

[345)

okr.Kutná Hora

[333)

POON :
AUT. :
LOK.:
MAPA :
* 1:
* 2:
POZN:

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Charvát P. (ARŮ Praha)
DAT.: 1988 · 1989
Okraj intravilánu obce, levý břeh potoka, v poli na vyvýšenině nad inundaci.
ZM10 13 · 32·25
PIAN: 2
SClJŘ : 394:350
CA) pravěk
AKT . : sfdlištnf
KOMP: sfdliště rovinné
(B) přechod RS 4 - VS
AKT .: sfdl ištnf
KOMP : sfdl iště rovinné
Sběr na zoraném poli . 7 střepťi neurčené pravěké kultury, z nichf jeden má výzdobu protáh lého
výčnělku, z něhož při jednom konci vybfhajf 2 krátké plastické lišty, dále 5 zlomk5
mladohradištnfch af 13. stol . (včetně 2 zlomk5 s přfměsf tuhy) .
ULOŽ: ARŮ Praha, sine
489

PURKAREC, o.Hluboká n . Vlt., okr.České Budějovice

POON :
AUT .:
LOK.:
MAPA:
* 1:
POZN:

pískovna

AKCE : vizuálnf povrchový prGzkum
P. (ARŮ Plzeň)
DAT.: 1989
S od hradu, břeh Vltavy.
ZM10 22·42·12
PIAN: 2
SClJŘ: 485:342
CA) AKT. : negativnf zjištěni
Starší osfdlen í zničeno těfbou pfsku a úpravami terénu.

490

PURKAREC, o.Hluboká n . Vlt . , okr.České Budějovice

POON :
AUT. :
LOK . :
MAPA:
* 1:
* 2:
POZN:

neur č en

[050)

Břicháček

[019)

AKCE: systemat ický plošný odkryv
P. (ARŮ Plzeň)
DAT.: 1989
s od jádra obce, S od potoka Rachačka.
ZM10 22- 44 - 07
PIAN: 2 SClJŘ: 422:134
CA) mladá d . bronzová
AKT .: sídlištní
KOMP : sídl i ště (nespec i f.)
(B) raný středověk 1 AKT .: sídlištní
KOMP: sídliště (nespecif . )
Na jižním svahu k potoku byl proveden odkryv na cca 1000 m2 . Byla odkryta kulturní vrs tva s
keramikou z poč. mladš í doby bronzové, 2 zahloubené časně slovanské chaty a ve l ká jáma .
ULOŽ : ARŮ Plzeň, sine
Břicháček

133
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. --

PURKAREC , o. Hl uboká n . Vlt . ,

okr .Čes ké Budějovice

(029)

-- - -- - - - ...... --- --· ..... ---- ... - --- .. .. ........ ...... ---- .. -- --· ..... ....... .... -- ---- -- --........... -- .. ... -- .. .. --.. . .. ... -- -.. . .... ..

POO N: odborný z á měr
AKCE : o rientačnf zji š těnf v ploše
AUT .: Bf icháče k P. (ARU Plzeň)
DAT. : 1989
LOK.: S od jádra obce, Jod potoka Ra c hačka .
MAPA: ZM10 22 · 44 · 07
PIAN : 2
SCXJŘ : 422:129
•

1: CA)

s tfedov ěk - novověk

AKT.: neurlená

KOMP :

neurčen

POZN:

Jižně

492

PURKAREC, o. Hluboká n .Vl t., okr.České Budějovice

POON:
AUT. :
LOK. :

ULOŽ:

AKCE : orientačnf zjištěnf v ploš e
P. (ARU Plzeň)
DAT.: 1989
s od Mal é Strany .
ZM1 0 22 · 44 · 07
PIAN : 2 SCXJŘ: 422:098
(A) vrcholný s tl'edově k 1
AKT .: s fdli št nf
KOMP:
Po sk r ývce ornice byly na rozloze několika desítek
vrstvy s keramikou.
ARÚ Plzeň, si ne

493

PURKAREC , o. Hluboké n . Vlt . , okr.České Budějovice

POO N:
AUT .:
LOK.:
MAPA:
• 1:
• 2:
POZN :
ULOŽ:

AKCE : nesystematický plošný odkryv
P. (ARÚ Plzeň)
DAT .: 1989
V čás t obce, u porrniku sv. Jana Nepom.,ckého.
ZM10 22·44 · 07
PIAN : 2
SCXJŘ: 441:054
(A) pozdní paleolit
AKT .: neurčen é
KOMP: neurčen
( B) vrcholný středověk 1 AKT .: sfdlištnf
KOMP: sí d liště (nespecif.)
Po s kr ývce zji ště ny zbytky kulturní vrstvy s keramikou a štípanou industrii.
ARU Plzeň, sine

494

RABÍ, ok r.Klatovy

od po t oka byly polofeny sondy na okraji teras . stupné. Kro~
ne gati vním.
ULOŽ: ARÚ Plzeň, s ine

MAPA :

• 1:
POZN:

několika stfepŮ

s výsl edkem

coJn

neurčen

Bl'i c h áček

sfdliště

(nespec i f.)
metr~ zjištěny zbytky kul turní

č tve re č nf c h

(042)

neurčen

Bl'icháček

mn

-- - ----- - - -- - ----- ........ - ........ --------- ........... ·---- -- --- --- ...... .. .... .. . . .. .... . . ..................... -- --- --- .. ----- . . .. . . ......... ..... ..

POO N:
AUT .:
LOK. :
MAPA:
* 1:
POZ N:

s tavba
AKCE: náhodný povrchový nález
Krušinová L. (KSSPPOP Plzeň)
DAT.: 1986
Hr ad Rabf · dolní hrad, t orion nad li . bránou.
ZM10 22-3 1- 15
PIAN: 2 SCXJŘ: 182:246
(A) vrcho lný stř edověk 2 AKT .: sf dlištnf
KOMP : hrad
,
Pl'i s tavebn ích pracích na hradě Rabf byl pracovn í ky nalezen zaJ1mavý a rc heo log ický materiál.
Na koruně zd i torionu byly odkryty při ods traňování nálet~ a čiš těni koruny zd iva keramické
zlomky l ežící na povrchu na hromádce. Jedná s e o zlomky kachl~ s prolamovanou čelni stěnou, ze
kter ých bylo možno z vě t ší části slepit 2 kachle . Zbýva jící z lomky pochá zejí z obdobného
další ho kachle . Střepy červenohnědých odstín~ jsou oxidačně vypáleny bez glazury a na l omech
bylo patrné spojeni odděleně vyhotovené komory a bohatě tvarované če ln í stěny zřejmě před
koneč ným vypálením. Plná vaničkovitá komo ra se s měrem nahoru zužuj e a prolamovaná čelnf stěna
podél celého tva ru s kraby je zakon čena hlavičk ou krále. Zlomky obdobných kachl5 j sou součásti
t zv. staré sbírky archeologických nález~ na hradě Rabf dosud u lo žené v nevyhovuji cf m s ta vu v
pr ostorách bašty na horn ím nád voří. Nalezené korunní nástavce, které lze rámcově datovat do
15 . stol., byly souč á s ti zřejmě honosných pozdně gotických kachlových kamen přfmo z hradu
Rabf . Vzhledem k okolnostem nálezu lze předpokládat, že nalezené zlomky kachl~ byly pŮvodně
so uč ásti tzv . st aré s bírky uložené na hradě . Na koruně zdiva moh ly být uloženy pouze druhotně.
Zanecháni reprezentativních téměř úplných kachlů v tak nezvyk lém uloženi m~že být dokladem
nepodařeného pokusu o zcizeni ze s taré sb í rky archeologic kých ná l ezů na hradě .
ULOŽ: KSSPPOP Plzeň, sine
495

RAB Í, okr . Klatovy

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA :

stavba
AKCE: sondáž
Kameni cká E. (KSPPOP Plzeň)
DAT.: 1988- 1989
Státní hrad Rabi na skalním výběžku Jod obce, mohutné
ZM10 22-31 - 15
PIAN : 2 SCXJŘ : 185 : 244

[404)

134

opev něni

(okolo r. 1500) .

* 1: (A) vrcholný

středověk 2
AKT .: sídlištní
KOMP : hrad
1 AKT .: sídlištn í
KOMP: hrad
POZ N: Při skrývání kulturních vrstev vně hradeb, pod palácem ve východní části opevnění, bylo
odkryto ús t í bývalého příkopu, který obklopoval před s tavbou mohutného pozdně gotického
opevnění J)5vodní gotické jádro hradu . Později byl přek ry t stavbou paláce, v jeho střední části
byla zř í zena cis terna, v západní části vyúsfuje pod hradní kuchyní, přepažen opět mladší
stavbou tzv . " s ta rých pokojÓ" . IG sondáž v k onírně hradn í ho nádvoří · východní část koní r ny
neni založena v příkopě , j ak se tradu je , ale základy spočívají na z větr al ém skalním pod lo ž í
poměrně mělko pod terénem. O p říkopu by se mohlo uvažovat v západní část i koníren, kde býva lá
brána s věží stoji na vysokém s kalním bloku , k němuž západn í čás t koníren přiléhá. V části
konírny byla nalezena souvis l á oblázková dlažba . Pod le pos tupu jící rekonstrukce bude nadá le v
archeologických výzkumech průběžně pokračováno .

* 2: ( B)

496

novověk

[429)

RABÍ, okr.Klatovy

POON :
AUT. :
LOK. :
MAPA :
* 1:
* 2:
POZN:

stavba
AKCE: sondáž
Kamenická E. (KSPPOP Plze ň)
DAT.: 1988·1989
Státní hrad Rab i na skalním výběžku jižně od obce, mohutné opevnění (okolo r . 1500).
ZM10 22·31·15
PIAN : 2
SCXJŘ : 185 :249
(A) novověk 1
AKT. : sídlištní
KOMP : hrad
(B) novověk 2 AKT .: sí dlištní
KOMP : hrad
Tori on byl vybudován jako součást obranného pozdně gotického opevnění, je jedním z prvních
prvku modern í ho obranného systému té doby v Čechách. Výkl en ky nebyly z řejmě nikdy osazeny
děly , jsou uoraveny k obvvání · maltové podlážky, př epážk y. IG sonda · p růřez torionem ·
svědčí ne jprve o terénních úpravách před stavbou opevněni, pak následuje krá tk é i ntenzívn í
vvuživán í torionu za Švihovských, kult urní vrstvy se sous t ředují pod hláskou a u výk lenku.
Torion byl z řejmě částečně ořepažen a zast řešen, zánikový hor i zont se projevuje rmožs tvim
spadlé mazanice, uhlíkÚ a spálenou vrstvou · snad dřevěné konstrukce zan ik l y p ři požaru r .
1708 . Pak již neby l hrad trva l e obýván. Pod le postupu j í c í rekonstrukc e bude nadá le v archeol .
výzkunech p růběž ně pokračováno.
ULOŽ : KSSPPOP Plzeň, si ne
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RAČICE, okr .Chomutov

[85 1)

POON : dul
AKCE: nesys temati cký plošný odkryv
DAT.: 1988
AUT. : SMR Ž Z. (ARŮ Most)
LOK. : Levobřeží ří čky Hutné, pros t or mez i zruš enými obcemi Ra čice a Brany, katastry obc í Ra čice,
Naší.
MAPA : ZM1 0 02 -33 · 16
PIAN:
SCXJŘ: 266:010 322 :01 3 292:004
* 1: CA) k.zvoncovitých pohá ru AKT .: s íd l i š tní KOMP: sídliště (nespecif.)
* 2: (B) únětická k .
AKT .: sídlištní
KOMP: sí d liště (nespecif .)
* 3: CC) d.bronzová neu rč.
AKT.: sídlištní-pohřební
KOMP: sídliště (nespecif.)
POZN : Na rozlehlé skrývce (2100x200 m) proveden záchranný výzkun. Ce lkem prozkoumáno 21 obje k tů a
provedeny sbě ry na s kryt ých plochách vymezených haldami shrnuté ornice (za měřeny). Nalezena
nevelká síd l iš tní jáma kul t ury zvoncových poháru , 11 s ídlištních jam únětické kultury na ploše
cca 1 ha, 6 sí dl iš tních jam a 3 žá r ové hroby knovízské a št ítarské na samostatné ploše
( vz hledem k únětickému sídli š ti). Menší část nalez iš tě a rozleh l á plocha bez objekt u leži na
katast ru zrušené obce Naš i . V zájmu přehlednosti nalezi š tě vedeno jako Ra čice.
ULOŽ: ARŮ Most, si ne
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RAČICE , ok r.Chomutov

[934)

dul
AKCE: nesys tematický plošný odkryv
Sm r ž Z. (ARŮ Most )
DAT . : 1989
Předpolí do lu Merkur , levobřeží říčky Hutne.
ZM1 0 02 -33 - 16 PIAN: 1
SCXJŘ: 281:025
CA) knovíz s ká k.
AKT . : sídlištní
KOMP : sídliště (nespecif. )
(B> HaA (hal št at A)
AKT. : sídlištní
KOMP : síd li š tě (nespec if .)
Vyzkun proveden na roz leh lé (72 ha), ale špa tně skr yté pl oše. Pouze na jed nom místě z jištěna
koncentrace obj ekt u. 1 sídl iš tní jáma knovízská a 3 koncentrace střep u, pat rně po zn ičených
objektech zapuštěných pŮvodně do podorniční vrstvy (doba bronzová al pozdnf hal štatská).
Vzhledem k velké rozloze sk rývky nebylo možné provés t dodateč né za čiš t ěni.
ULOŽ: ARŮ Most, si ne

POON:
AUT .:
LOK. :
MAPA:
* 1:
* 2:
POZN:

135
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RADĚTICE, okr.Příbram

POON :
AUT.:
LOK .:
MAPA :
* 1:
POZN:
ULOŽ:

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Smejtek L. (M Př í bram)
DAT .: 1988
Asi 400 m S od obce.
ZM10 22 -2 1·07
PIAN: 2
SOJŘ: 155:111
(A) knovízská k.
AKT.: sídlištní
K()o1P: sídliště (nespecif.)
Zfskán soubor málo výrazné keramiky (1 okrajový tuhovaný zlomek).
M Příbram, př.č . 14/88

500

RAD i ČEVES, okr. Louny

POON:
AUT.:
LOK .:
MAPA:
* 1:
POZN:

orba,ryt í
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RADOŠOV, okr .Karlovy Vary

[945]

[955]

AKCE : náhodný povrchový nález
P. ( M Žatec)
DAT.: 1988
Zahrada Jod domu čp. 37.
ZM1 0 12·11·13
PIAN: 2
SOJŘ: 471:084
(A) paleolit neurč.
AKT.: neurčená
K()o1P: neurčen
Náhodný nález při kopánf brarrt>or: 1 úštěp s eolickým obrus em a výraznou
d. 65 IT11l.
ULOŽ: M Žatec, př .č . 15/88
Holodňák

bě ložl utavou

patinou,

[140]

POON:
AUT .:
LOK.:
MAPA :
* 1:
POZN:

odborný z áměr
AKCE : sondáž
Bašta J., Baštová D., Klsák J. CZČM Plzeň, M Karlovy Vary )
DAT.: 1985
Vrch Stengelberg, vnitřní příkop akropole.
ZM10 11·22-16
PIAN: 2
SOJŘ: 118:359
(A) knovízská k.
AKT . : sídlištní
K()o1P: síd l .výšinné opevnene
V sondě 1x1 m v hloubce až 0,6 m 21 kus~ zlomkové keramiky a mazanice. Většinou atypické
zlomky, jeden střep žlábkován.
ULOŽ: M Karlovy Vary, A 2928 · 2934
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[009]

RATENICE, ok r . Nynt,urk

• POON: dálkový výkop
AKCE: vertikální řez/ povrchový sběr
AUT.: Salač V. CARŮ Praha)
DAT.: 1988
LOK.: Poloha A - Ratenice (část Dobřichov )" Nad l oučkama " .
MAPA: ZM10 13 - 14-16
PIAN: 1
SOJŘ: 440;090 456:081
* 1: (A) k . lineárnf ker. AK T.: sídlištnf KOMP: sídliště (nespecif.)
* 2: (B) k.vypíchané ker.
AKT.: sfdli štnf
KOMP: síd li š tě (nespecif.)
* 3: (C) eneolit neuré.
AKT .: sídlištní
KOMP: sí dl iště (nespecif.)
* 4: CD) únětická k.
AKT.: sídlištní
KOMP: sí dli ště (nesoecif.)
* 5: (E) k.mohylová d .bronzové
AKT.: sídlištní
KOMP: sídliště (nespecif.)
* 6: CF) lužická k.
AKT.: sídlištní
KOMP: sídliště (nesoecif.)
* 7: (G) bylanská k.
AKT.: sídliš tní
KOMP: sídliště (nespecif .)
* 8: CH) pozdní d.halštatská
AKT .: sídlištní
KOMP: sídliště (nesoecif.)
9: Cl) d.římská
AKT.: síd li š tní
KOMP: sídliště Cnesoecif.)
• 10: (J) hradištní abd.
AKT.: sídliš tní
KOMP: sídliště (nesoecif.)
• 11: (K) datace neuréena
AKT.: sídlištní
KOMP: sidliště (nesoecit .)
POZ N: Poloha A: Sběry ZJi š těny kultury linearni, vyp íchana, eneolit, unétická, monylová, luíická,
bylanská(?), pozdně hal štatská , římská, hradi š tní . Rýha v té to poloze porušila 17 sídlištních
objekt~. Z nich lze oředbéíné ořisoudi t 3 době středohradištni, 4 s tar ší době římské , ostatní
naleží bud kultuře mohylové éi l utické; 3 objekty ne lze datovat blíže. Všechny objekty
předs tavují bud zásobní neoo kul ové Jámy, mělčí objekty (např. polozerm i ce) byly zřejmé
zničeny orbou a s kryv~ami. Nálezy: střepy, kosti, Sl , BI.
ULOŽ: ARŮ Praha, sine
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RATENICE, okr.NyITO.Jrk

(046]

POON: dálkový výkop
AKCE: ve rtikální řez/ povrchový sběr
AUT .: Salač V. (ARU Praha)
DAT .: 1988
LOK.: Poloha 8 · llatenice" U domku".
MAPA: ZM10 13 · 14·16
PIAN : 1
SOJŘ: 003:064
• 1: (A) datace neu r čena
AKT .: neurčená
KOMP: neurčen

136

POZN: Poloha B: V profilu výkopu zjištěny dva objekty většfch rozměr~ - 5 resp. 4 , 5 m. Výplň tvoři la
tmavá hlína s četnými proplástkami písku. Nepodařilo se zfskat fádné nálezy.
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[347)

RATENICE, okr.Nyrrb.Jrk

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA :
• 1:
• 2:
• 3:
• 4:
POZN :

dálkový výkop AKCE: vertikální řez
Salač V. CARŮ Praha)
DAT.: 1988
Po loha C · Ratenice II Za stodolama" .
ZM 1O 13· 14 - 16 PIAN: 1 SOOŘ: 029: 059 018 :056
CA) k. lineárnf ker .
AKT.: sídlištní
KOMP : sídliště (nespeci f. )
CB) lužická k.
AKT. : sídlištnf·pohřební
KOMP: sfdliště Cnespecif. )
CC) bylanská k .
AKT . : pohřebnf
KOMP : samostatný areá l
CD) datace neurčena _ AKT.: neurčená
KOMP: neurčen
Poloha C: Zjištěno a zčásti prozkoumáno 19 objektu. Jde o bylanský komor ový hrob, min . 3
žárové hroby lužické, 1 lužický sfdlištnf objekt, 1 objekt sfdlištnfho charakteru pat rně
kultur y lineární . Ostatní objekty nelze blíže datovat. Nálezy: keramika, kosti, bronzové a
1elezné ozdoby .
ULOŽ: ARŮ Praha, sine

505

RATENICE, okr.Nyrrb.Jrk

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
• 1:
POZN :

dálkový výkop

506

RATENICE, okr.Nyrrb.Jrk

[031 )

AKCE: vertikální řez
Praha)
DAT. : 1988
Poloha D ·Ratenice" U kříže".
ZM 10 13· 14 - 17 P JAN: 1 sruŘ: 100: 012
(A) HaO (hal š tat D)
AKT . : sídli štnf
KOMP: neur čen
Poloha O: Polozemice z pozdní doby hal š tatské CH O) . Objekt byl zcela osamocený, v profilech
výkopu nebyly zjištěny žádné dalšf objekty. Rovněž výsledky sběrů byly negativn í. Nález y:
keramika, kosti.
ULOŽ : ARÚ Praha, sine
Salač V. (ARŮ

[039)

POON :
AUT. :
LOK.:
MAPA :
• 1:
POZN:

dálkový výkop AKCE : vertikálnf řez
Salač v. (ARÚ Praha)
DAT. : 1988
Poloha E - Cerhenice "V lánech" .
ZM10 13 - 14-17 PIAN : 1 SOOŘ: 419:081
(A) střední d . bronzová
AKT .: sfdlištní
KOMP: sídliště (nespecif.)
Poloha E: Osamocená kotlovitá jáma, kterou lze předběžně datovat do střední doby bronzové.
Nálezy: keramika.
ULOŽ: ARÚ Praha , sine
[054)

507

RATENICE, okr . Nyrrb.Jrk

POON:
AUT . :
LOK .:
MAPA:
• 1:
• 2:
POZN:

odborný záměr
AKCE: s tavebně historický pruzkun
Durdík T., Chotěbor P., Sakařová J . (ARŮ Praha, KPR Praha)
DAT. : 1988
Kostel sv. Jakuba v obci (A) a statek čp. 1 CB ).
ZM10 13 - 14-17 PIAN: 2
SOOŘ : 000:000
(A) vrcholný středověk
AKT.: kultovní
KOMP: sídliště (nespecif .)
(B) novověk
AKT.: sídlištní
KOMP: neurčen
v rámci povrchového pr uzkulll.J jádra obce Ratenic byla věnována pozornost dvěma architekturám.
Prvou je kostel sv. Jakuba . Jižní strana přízemí jeho věže j e zbudována z románského
kvádrového zdiva. K nělll.J byla na spáru přizděna dnešní lod. V hřbitovn í zdi byl nalezen a
zaměřen druhotně použitý architektonický článek, patrně část okoseného záklenku otvoru.
Do statku čp . 1 je místní tradici kladena tvrz . Areál se nachází v blízkost i kostela na
poč átku nevysoké táhlé vyvýšeniny (poloha Na vršku). Dnešní dum vykazuje kromě zcela
recentních a subrecentních konstrukcí zdivo o síle 75 cm - 1 m. Pod domem se nacház í valeně
sklenutý, z kamene postavený sklep, líc jehož interiéru je od dnešní vnějšf strany domu
vzdálen okolo 2 m, což ITŮže napovídat mocnost zdiva objektu, jemuž původně náležel. Nelze
jednoznačně rozhodnout, zda skutečně šlo o tvrz či o jiný, stavebně náročnější objekt. z
hlediska terénního reliefu i souvislosti dnešnfho půdorysu vsi jde o místo pro situování
eventuální tvrze patrně nejvýhodnější.
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ROUDNÉ,

okr.České Budějovice

[122]

POO N: odborný záměr
AKCE : povrchový sběr
AUT. : Zavřel P. (JČM České Budějovice)
DAT.: 1988
LOK.: Pole V od budov JZD.
MAPA: ZM10 32- 22 - 13
PIAN: 2
SOJŘ : 160:144
• 1: (A) knovfzská k.
AKT . : neur čená
KO-.P: neurčen
POZN: V dubnu zde byl nalezen většf střep okraje hrnce ULOŽ : JČM Čes ké Budějovice, A 22 639
509

ROZHLED,

o . Jiřetín

pod Jedlovou,

přesekávaný

a zdobený prstovánfm.

[129]

okr.Děčín

POON: stavba
AKCE : sondáf
AUT.: VelfmskýT. (ARŮ Most)
DAT.: 1989
LOK.: Hrad Tolštejn.
MAPA : ZM10 02 - 24 - 09
PIAN:
SOJŘ: 454 :288
• 1: CA) pře c hod VS 2 · novověk
AKT.: sídli š tní - komunikace
Kc.1P: hrad
POZN : Předs tihový výzkun (HS) . Realizovaly se jen dvě drobné zjišfovacf sondy. V polygonální baště
na severn í straně hradu nepotvrzen předpoklad podsklepení. Zjištěno zalofení baš ty v původně
velmi s trmém sva hu . Terén na vnitřní straně bašty byl proto dosypán do úrovně hlavn i hradn í
komunikace. Ověřeno datování vzniku bašty do 16. stol. Další sonda vedena svahem nad hlavni
hradní komunikaci. Zde zji š těna pouze stavební destr ukce ze 16 . stol. a mladší, na sedající na
holé s kalnaté podloff původně opět příkrého svahu. Sondou probíhaj ící skalnf puklina S- J směru
nazna č uj e, !e terén hradu byl původně členitější, nef jak se jeví dnes . Dále prováděn dohled
při vyklizení mocného souvrství novodobých odpadku ve střední části hradu, kde předběžně
zji š t ěny dosud neznámé , do skály zas ekané prostory, zaklenutý odvodňovací kanál a základy
š nekového sc hodiště .
ULOŽ: ARU Mos t, sine
[253]

510

ROZH LED,

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA :
• 1:
• 2:
• 3:
• 4:
POZN:

odborný záměr
AKCE : vizuální povrchový pruzkun / kartografická evidence
Velímský T. (ARŮ Mos t)
DAT .: 1989
Usek středověké cesty ze Žitavy na Tolštejn . Bod 5.
ZM10 02-24- 10
PIAN : 2
SOJŘ: 012:273
CA) vrch olný středověk
AKT .: komunikace
KOMP: samostatný areál
M ) vr cholný středověk AKT .: komunikace KOMP: samostatný areál
(B) novov ě k
AKT. : komunikace
KOMP : samostatný areál
(B) novověk
AKT.: komunikace
KOMP : samostatný areál
Od bodu 6 stoupá úvozová cesta ke hradu Tol š tejnu, v terénu zachována až k bodu 5. Poslední
us ek ces t y k ho s podář s kém.., dvoru pod hradem je opět rekons truovatelný ze starších mapových
podkladu. Pokračování cest od Tol š tejna na Chřibskou či na Českou Lípu nebylo zat ím sledováno .

511

ROZTOKY, okr. Praha - západ

okr.Děčín

[348)

POON: odborný záměr
AKCE : systematický plošný odkryv
AUT.: Gojda M. (ARU Praha)
DAT .: 1988· 1989
LOK. : J č a st ppč. 2613.
MAPA: ZM1 0 12-24-12
PIAN:
SOJŘ : 060 :349
• 1: CA) rany stř edověk 1
AKT .: sídli š tní - kultovn í
Kc.1P : sfdliště rovinné
POZN: Pokracovan1 sys tematického výzkunu v jižní části osídleného areálu . Na ploše cca 1800 m2 bylo
nalezeno celkem 10 zahloubených obytných jednotek (polozeimice s kamennými pecemi), 2 zásobní
a 1 neur čená jáma. N ejvětší význam má objekt interpretova t elný jako obětní jáma (dvojkónický
t var , vyp lň z lomového kamene, na dně lebka dobytčete a h l iněná lži č ka obracená dnem vzhůru).
Kromé množ s t ví keramick ých fragment u a několika celých nádob Ca mimo zviře ci kosti) byly
nalezeny i hliněný tyglík, zlomek hliněné lžičky a kostěný pře<inět s e dvěma otvory
(p1 šfalka?) .
ULOŽ: AR U Praha , sine
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[407)

ROZTYLY, o.Chbany, okr.Chomutov

POO N: odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
AUT. : H olodňak P. CM Žatec)
DAT.: 1988
LOK.: Pole při SV okraji obce.
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MAPA : ZM10 12-11 -07
PIAN : 2
SCXJŘ: 393:320
AKT. : sfdlištnf
KOMP: sfdliště (nespecif.)
• 1: (A) pravěk
POZN: Sběr na poli. Nález: atypické zlomky keramiky .
ULOŽ: M Žatec, př.č. 20/88

513

[41 3]

ROZTYLY, o.Chbany, okr.ChofllJtOV
záměr

AKCE : povrchový sběr
P., Holodňáková R. (M Žatec)
DAT .: 1988
Pole bezprostředně při S okraji obce .
ZM10 12-11 -07
PIAN: 2
SCXJŘ : 402 :331
(A) k.lineárnf ker.
AKT.: sfdlištní
KOMP : sídliště (nespecif.)
(8) obd . popelnicových polf
AKT. : sídlištní
KOMP : sfdliště (nespecif .)
(C) d . řfmská
AKT.: sfdlištnf
KOMP: sfdliště (nespecif . )
CE) pravěk
AKT .: sfdlištnf
KOMP : sfdliště (nespecif . )
CD> hradištnf obd.
AKT . : sídlištnf
KOMP: sídliště (nespecif . )
Sběr na poli. Zfskán keramický materiál a zlomky broušené industrie (ostřf sekerky).
Jde o totofnou, ale prostorově upřesněnou plochu se sběry pod př.č. 20/88.
ULOŽ: M Žatec, př.č. 1/89

POON :
AUT.:
LOK.:
MAPA:
• 1:
• 2:
• 3:
• 4:
• 5:
POZN :

odborný

514

ROZTYLY, o.Chbany, okr . ChofllJtOV

Holodňák

[428]

POON: odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
AUT.: Holodňák P. , Holodňáková R. (M Žatec)
DAT . : 1988
LOK. : Asi 450 m SV od středu obce, mezi tělesem náspu staré dráhy a okrajem terasy s lepého ramene
Ohře.

MAPA :
* 1:
* 2:
* 3:
• 4:
POZN:
ULOŽ:

ZM10 12-11 -07
PIAN : 2
SCXJŘ: 455 : 370
(A) neolit neurč .
AKT. : sfdlištní
KOMP: sídliště (nespecif.)
(B) eneolit neurč.
AKT . : sfdlištní
KOMP: sfdliště (nespecif.)
(C) d . bronzová neurč.
AKT .: sfdlištní
KOMP: sídliště (nespecif.)
(D) d .řfms ká
AKT.: sídlištní
KOMP : sfdliště (nespecif.)
S běr na poli. Získán keramický materiál a zlomek polotovaru broušeného
M Žatec, př .č. 2/89
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ROZTYLY, o.Chbany, okr.Chonutov

POON:
AUT.:
LOK. :
MAPA :

ULOŽ:

inženýrské sítě
AKCE: vertikální řez
P. (M Žatec)
DAT .: 1988
Rýha pro vodovod SZ od obce, podél silnice Soběsuky/ křižovatka· Roztyl y.
ZM10 12·11·07
PIAN: 1 SCXJŘ: 349 :333 351 : 332 363 :331 372 :332 375:332 375:330 378:320
380:317
(C) únětická k.
AKT. : sf dli štn í
KOMP: sfdliště (nespecif.)
(A) pravěk
AKT . : sídlištní
KOMP: sí dli š tě (nespecif.)
(B) pra věk
AKT .: sí dli št ní
KOMP: sídliště (nespecif . )
Záchranná akce ve výkopu pro vodovod. Zjištěny a vzorkovány celkem 4 objekty: Obj. 1/ 88 - pod
40 cm mocnou vrstvou ornice . Zahlouben cca 60 cm do podloží, d, 320 cm, výplň šedá popelovitá;
nález : zlomky keramiky z ok raj ů a těl nádob, dat. - kultura unětická; Obj. 2/88 · kul. jamka
pod 40 cm ornice a navážek, š. 30 cm, hl . do podloži 40 cm, výplň hnědočerná; nálezy: 1 atyp.
střep; Obj . 3/ 88 · pod 70 cm vrstvou ornice a navážek, d. 260 cm, hl. do podloži 40 cm;
nálezy: zlomky keramiky· většinou atyp. ; Obj. 4/88 · kotlovitá jáma pod 60 cm vrstvou navážek
a 30 cm mocnou ornicí, š . 80 cm, zahl. do podloži 60 cm, výplň hnědočerná velmi tvrdá; nálezy:
z lomky keramiky. · Dat. obj. 2·4/88 - pravěk (blíže neurč .). Pod le svědec tví pamětníku byla na
pole s lokalitou v době stavby Nechran ické přehrady navezena orni ce z pros toru od Vikletic. Na
povrchu se tak mohou vysky tovat neautentické, sekundárně přemí s těné nále zy .
M Žatec, př. č . 16- 19/88
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RYBŇANY,

přecinětu

s provrtem.

[454]

--·------- -----·---- -- ·------ .... .. .................................................... .......... .......................... ................ ...... ....................... ...... . .

*
*

1:

2:

• 3:
POZN:

Holodňák

(530]

o.Zalužice, okr . Louny

--- ---- .. ---- --- -- ----- -- --- -- - -- - --- -- --- - ..... ... ----- --------- --- --- ---- ----- ---- - -- -- ----- ----- - .. .......

POON: jiný podnět
AKCE : náhodný povrchový nález
AUT. : Ši ndelář J . (amatér)
DAT.: 1989
LOK .: Pole v poloze "Za dvorem", V od s ilni ce Tvr šice - Rybňany.
MAPA : ZM10 12·11 - 10
PIAN: 2
SOUŘ: 108:203
* 1: (A) neolit neurč.
AKT. : neurčená
KOMP : neur č en
POZH: Sběr na po li při geodeti ckém zaměř ová ní polního kompostiště . Nález: zlomek broušeného
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sekeromlatu, doch ována partie
Žatec, pr.č. 2/90
H o lodňá k P.

UL OŽ:
ZAPS:

M
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ŘÍČANY, okr.Praha -výc hod

os tři

a provrtu, d. 98 rrrn .

(355]

---- ... --------·-------------------------·-- -------- ------ -- -- ·--·------ -- ---------·-----·--·-·-----POON:
AUT .:
LOK. :
MAPA :
* 1:
POZN:

odborný záměr
AKCE: vizuálnl povrchový pr5zkun
Durdfk T. (ARŮ Praha )
DAT.: 1989
Zřlceniny hradu Řičan.
ZM10 12 -42-10
PIAN:
SOUŘ: 443 : 163
(A) vrcholný středověk
AKT .: sldl ištn f
K()olP: hrad
Pri běžné revizi s tavu dlouhodobě sledovaného hradu nebyly pozorovány fádné rušivé zásahy.
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SEČ, okr . Ch r udim

POON:
AUT. :
LOK . :
MAPA:
* 1:
POZN :

odborný záměr
AKCE: vizuálnf povrchový pr5zkU'Tl / povrchový sběr
Durdlk T., Frollk J. (ARŮ Praha)
DAT.: 1988
Zřlceniny hradu Vildš tejna nad počátkem hráze Sečs ké přeh r ady.
ZM 10 13 -43-10
PIAN: 1
SOUŘ: 432:306
CA) vrcholný středověk
AKT.: sfdlištnl
KOMP: hrad
Při povrchovém pruzkurru hradu založeného v 2 . pol . 13 . stol. byl pořlzen terénnl náčrt
současné situace a tento konfrontován se zaměřenfm hradu před stavbou Sečské přehrady. Hradnl
jádro se stavbou ne známé podoby na cent rál nf skalce tvořily dále dvě budovy (po obou stranách
zm íněné skalky) s pojené hradbami. Pokusy o sběr s výj imkou zlomku mazanice vyzněly negativně.
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SEČ,

POON:
AUT .:
LOK.:
MAPA:
* 1:
POZN:

odborný z áměr
AKCE : geodeticko- topograf.pr5zkun
Durd(k T. (ARŮ Praha)
DAT. : 1989
Zřlceniny hradu Vildštejna.
ZM10 13 -43 - 1O PIAN: 1 SOUŘ: 432 :306
(A ) vrcholný stř edověk
AKT.: sídlištn(
KOMP: hrad
V květnu 1989 byla měřič skou skupinou ARŮ provedena revize zaměřeni hradu před stavbou Sečské
přehrady a zaměření souč asné s ituac e fragmentů zdi v hradníh o j ádra.
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SKRŠÍN, ok r . Mos t

(404]

okr.Chrudi m

(432]

(438]

POON: neurčen
AKCE: nesystematický plošný odkryv
AUT .: Bl ažek J. CARŮ Most)
DAT .: 1988
LOK.: Z od obce při silnici Most - Louny.
MAPA: ZM10 02-34- 12
PIAN: 1
SOUŘ: 175:180
* 1: (A) k .nál evkovitých pohár5 AKT .: sldlištn( K(),I P: sldliště rov inné
K()olP: neu r čen
* 2: (B) datace n eurče na AKT .: pohřebnf
POZN: Na skryté pl oše prozkounány dva objekty, 1/88 jáma či hrob s neanatomicky uloženým i poz5statky
dospělého člověka, bez dal š ího archeologického materiálu. Jáma 2/88 obsahovala několik st řepu
a kusů š típané industrie, datujfcf objekt do k. nálevkovitých poháru. Další objekty neposkytly
mimo ští panou indus trii, osta tně vol ně ležf cf i na okolních po lí ch, žádný datovatelný
materiál.
ULOŽ: AR Ů Most, př.č . 11 - 12/ 88
521

SMETANOVA LHOTA, okr . Pl sek

(454]

POO N: odborný záměr
AKCE: povr chový sběr
AUT.: Frohl ich J. CM Strakonice)
DAT.: 1989
LOK.: Okraj nivy levého břehu Lorrnice, za posledn( (východnf ) chatou rekreačnlho tábora Buzuluku
Komárov .
MAPA : ZM10 22-23 - 12
PIAN: 2 SOUŘ: 173:007
* 1: CA) mladý paleolit
AKT. : neurčená
KOMP : neurčen
POZ N: Úštěp patinovaného pazourku se stopami použití jako dlátka (u rčil d r. S. Vencl).
ULOŽ: ARŮ Pr aha, si ne
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SMETANOVA LHOTA , okr.Plsek

POON:
AUT.:
LOI(.:
MAPA :
• 1:
POZN:

odborný záměr
AKCE : povrchový sběr
Froh lich J. (MStrakonice)
DAT.: 1989
Les na levém břehu Lormice, 350 m Z od felezničnfho mostu.
ZM10 22·23·17
PIAN: 2
SCXJŘ : 280:337
(A) vrcholný stfedověk
AKT .: těfba
Kc:»4P: samostatný areá l
Dosud neznámé rýfoviště zlata.
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SMRKOVICE, okr.Plsek

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA :
* 1:
POZN:
ULOŽ:

dálkový výkop AKCE : orientačnl zjištěni v řezu
Frohlich J. CM Strakonice)
DAT.: 1988
Pole cca 250 m SZ od kóty 400 m, "Za vrchy" .
ZM10 22·41·13
PIAN : 2
SCXJŘ : 076:290
CA) mladá d.bronzová
AKT .: sldlištnl
Kc:»4P: sldliště (nespecif.)
Zlomky keramiky v mlstě výkopu pro vodovodni potrubl.
M Písek, sine
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SOBĚSUKY,

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA :
* 1:
* 2:
* 3:
* 4:
* 5:
POZN:

stavba

(500)

(506]

es 121

o.Chbany, okr.ChOll'lJtov

AKCE : plošný odkryv
P., Vlčková J. CM Žatec, ARŮ Praha)
DAT.: 1988
Střed parcely 79/1 (pokračováni výzkuru z r. 1987) .
ZM10 12 · 11 ·02
PIAN: 1 SCXJŘ: 352:065
(A) k.nálevkovitých pohár5
AKT .: sldlištní
Kc:»4P: sldliště rovirné
(B) únětická k.
AKT. : intruze
Kc:»4P: neurčen
(C) pozdnl d . halštatská
AKT.: sldlištnl
Kc:»4P: sldliště rovinné
(D) d . laténská (LtA·LtD)
AKT. : sldlištnf·pohřebnl·výrobnl
KOMP: sldliště rovimé
(E) stará d.římská
AKT .: sldlištnl
Kc:»4P: sldliště rovinné
Čtvrtá sezona záchranných pracl v zennfku ESSM v Soběsukách na ppč. 79/1. Výzkun postihoval
opět archeologicky velmi exponovaná mlsta s vysokou koncentraci relikt5 pravěkého osldlenl,
především v západnl partii zkounaného prostoru. Reg ist rováno a prozkolllláno celkem 344 objekt5
(včetně k5 l. jamek a dvou kostrovýc h hrobe,) . Převážně šlo o objekty z časového rozmezí od
pozdního halštatu po dobu římskou. Zachyceny i objekty (event . intruse keramiky v mladšlch
objektech) z obdobl eneolitu a doby bronzové . Prozkounáno celkem 16 zahloubených obdélnlkových
dorrli, některé z nich rozm. af 6x5 m a hloubce 80 cm. Předběžně lze z topografické situace
těchto donli rozpoznat náznaky dvorcového zpŮsobu zástavby. Rámcově lze většinu dOIBJ datovat
předevšlm do obdobl pozdnlho halštatu a pozdnlho laténu; přesnějšl determinaci nutno ponechat
až po zpracováni keramiky. K běžným nálezlin ze zahl . donli patři keramika, zvfřecf kosti ·
předevšfm tzv. kuchyňský odpad, dále byly ve výplnfch nalézány felezné a bronzové p řed!N!ty
(např. nože, dlátko, sekera, zlomky dalšfch hospodářských nástrojO) . ZpŮsob hospodařeni je
doložen zlomky drtidel, rotačnfch fernov5, tkalc . závaff a přeslenO. V několika přfpadech by la
v rámci interiéru mlado· a pozdně laténských dorrli zjištěna nádoba zapuštěná do podlahy. V obj.
2356 a 2419 byly objeveny dva zlomky tzv . pozdně laténské malované keramiky z řejmě ze samého
sklonku 1. stol .př . n.l. Jde patrně o součást dvorce z konečné fáze osfdlenf lokality keltským
obyvatelstvem, event. o kriti cké obdob! příchodu germánského etnika, jehof přítoonost je
doložena ojediněle nálezy keramiky horiz. plaňanských pohár~. Pozoruhodným nálezem je relikt
snad k~letního tkalcovského stavu v zahl. domě 2485 v podobě něko lika desftek tkalcovských
závaž í; po obou stranách koncentrace zavaž! se nalézala dvě velká, výrazně hmotnější závaží.
Dřevěná konstrukce stavu se projevila jako souvislé pásy zuhelnatělých tyčí a trámkO . Mimo
zahloubené domy byly prozkoumány dalšf objekty hospodářské, skladovací a odpadni funkce .
Nejstaršfm objektem na zkol.lllélné ploše byla krlilová jáma 2397, obsahující kosti, štípanou
industrii a keramiku KNP. Tento objekt patrně souvisí s dalšími nálezy KNP, které byly učiněny
severněji v ploše výzkl.i!IJ z r. 1986. Při okraji zkOU'llané plochy byla zjištěna početná
koncentrace kOl. jamek, vzhledem k dlouhodobějšímu charakteru osídleni lokality ~šak nelze
zatím v jejich rámci identifikovat konkrétnější pŮdorysy. Ojedině le byla ve výplních mladších
objekt5 zjištěna jako i~t ruse keramika kult. únětické (např. obj. 2470) · samostatné bezpečné
objekty této kultury však letošní výzkun nedoložil . Na okraji zkol.lllélné plochy byl zachycen
kostrový hrob 2246 s nedospělým jedincem v pokrčené poloze a orientac i S·J. Protože hrob
neobsahoval fádně předměty hrobové výbavy, lze jej pouze hypoteticky datovat do laténského
období. Další kostrový hrob (2503) se podařilo prozkoumat těsně při jižním okraji zkol.lllélné
plochy. V rozměrné hrobové jámě zavalené kameny o celkové hmotnosti přes 100 kg spočíval
zemřelý v natažené poloze na zádech v orient. S·J . Kostra by la umístěna v dřevěné rakvi. Šlo o
mufe s bojovnickou garniturou hrobové výbavy: železný meč v pochvě, felezné opaskové kroufky,
spona, prsten a bronzový náramek, součásti ští tu však nezjištěny. Předběžně lze tento hrob
Holodňák
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datovat do LT 82. Výzkun bude souvisle
ULOŽ: ARŮ Most , sine
525

SOBĚSUKY,

pok račovat

okr.ChOOJ.Jtov

v r. 1989.

[108]

POON: stavba železnice
AK CE: plošný odkryv
AUT .: Dobeš M. (ARŮ Most)
DAT.: 1988
LOK .: Křižovatka.
MAPA: ZM10 12 - 11 -07
PIAN: 1 SOUŘ : 279:342
AKT. : s fdli štnl
KOMP: sfdliště (nespecif.)
• 1: (A) k.lineárnf ker.
• 2: (B) k.lengyelská
AKT .: sfdlištnl
K()o1P: sfdliště (nespecif.)
• 3: (C) k.šňůrové ker .
AKT. : pohřební
KOMP: samostatný areál
• 4: CD) únětická k.
AKT.: sldlištnf·pohřebnl
K()o1P: sldliště (nespecif.)
• 5: CE) štltarská k.
AKT. : sfdlišt nl
K()o1P: sfdliště (nespecif.)
POZN : Předstihový archeologický výzkun na dobře skryté ploše o výměře cca 9 ha v tra se plánované
železničnl přeložky Žatec· Klášterec nad Ohři. Mezi zajímavé nálezy rozhodně patř i 3 torza
nadzemnlch pozdně lengyelských dooli a hl inlk se spodnl · lineárn f a vrchnl · pozdně
lengyelskou vrstvou (keramika, kosti, mazanice, štfpaná industrie) . Dále bylo vyzvednuto 10
únětických kostrových hrobů ve 3 skupinách (keramika, bronzy, jantar) a 2 · 4 kostrové hroby
šňůrové (keramika, štfpaná industrie). V jedné z dvanácti únětických jam byla objevena kostra
ve skrčené poloze (keramika, mazanice, kosti, hliněná tkalcovská závafl). Osldlenl štítarské
kultury indikuji střepy uvedené kultury v kulových jamkách.
ULOŽ: ARŮ Most, sine
526

SOBĚSUKY,

o.Chbany, okr.ChOOJ.Jtov

[353]

POON: stavba
AKCE: pl oš ný odkryv
AUT.: Holodňák P., Kulichová L. (M Žatec, M ChOOJ.Jtov)
DAT.: 1989
LOK .: Zermfk elektrárny SSM Tušimice, J část ppč. 79/1 (pokračováni výzkunu z r . 1988).
MAPA: ZM10 12·11 ·02
PIAN: 1 SOUŘ: 355:057
AKT .: sldlištnf
K()o1P : sídliště rov i nné
• 1: CA) k.nálevkovitých poháru
• 2: (8) k.šňůrové ker.
AKT.: pohřebnl
KOMP: samostat ný areál
* 3: (C) k.zvoncovitých pohárů AKT .: intruze KOMP: neurčen
• 4: CD) pozdnl d.halštatská AKT .: sldlištnf KOMP: sídliště rovinné
• 5 : (E) d.laténská (LtA·LtD) AKT. : sídlištní·pohřebnl KOMP: sldliště rovinné
• 6: CF) d.řfmská AKT .: sidlištnf KOMP: sídliště rovinné
POZ N: Pátá sezona záchranných pracf v zemnfku ESSM Tušimice v jižnf části ppč. 79/1 . Výzkun proběh l
na ploše cca 1,8 ha a navázal na plochu prozkounanou v předchozf sezoně. Formou pl ošného
odkryvu bylo v r. 1989 identifikováno a prozkounáno celkem 562 objektu, z toho 29 zahloubených
donli, 80 sfdlištnfch jam a objektu, 14 hrobů, zbytek tvořily kulové jamky většinou bez
zjevného systéfTJ.J a uspořádáni. Většina (cca 90%) nálezu pochází z časového rozmezf od pozdního
halštatu do pozdního laténu. Relikty sídelnf aktivity KNP byly zjištěny v podobě kurru l ace
kruhových sfdlištnlch jam (např . obj. 2735) i kulových jamek (k.j. 2937) . K nim l ze přiřadit
patrně výrobní objekt 2838: kruhová kotlovitá jáma s keramikou KNP, štípanou industrií,
odpadem a surovinou v podobě hranolového jádra o váze několika kilogranil s velkou
pravděpodobností z tzv . tušimického křemence; dá l e i obj . 2864, 2830-3 1, 2835, 2838, 3050
velmi podobné typem i charakterem výpl ně . V prostoru těchto jam byla pozorována zvýšená
koncentrace nedatovaných kulových jamek. Kultura zvoncovitýcR poháru je doložena pouze
sekundárnf intrusf keramiky v pozdně laténském obj. 2514. Ve vzdálenosti několika desftek
metru JZ od tohoto prostoru byly v r . 1985 prozkoumány dva kostrové h roby zvone . poháru.
Zhruba v západní polovině plochy zkounané v r . 1989 byly identifikovány 3 hroby šňůrové (jeden
v superpozici s laténským zahloubeným domem). Dva z těcht o hrobů byly zřejmě druhotně
poškozeny nebo vyloupeny a obsahovaly pouze zlomky keramiky, štfpanou industrii a
antropologický materiál . V třetfm byl situován pohřeb rruže ve skrčené poloze v orientaci Z·V;
výbavu tvořila amfora, sekeromlat a štfpaná industrie. Zjištěné hroby byly od sebe vzdáleny
ně~olik desftek metru. Další ojedinělé šňůrové hroby byly v minulých letech prozkoumány
severně i jižně od této skupinky. Dále se podařilo prozkounat 29 zahloubených halštatských a
laténských dOIOO obvykle obdél. pudorysu a rozdflné hloubky, většinou i se stopami po dřevěné
konstrukci krovu v podobě kul. jamek, zpravidla uprostřed kratšfch stěn. Jen ve zcela
ojedinělých případech zachycena superpozice zahloubených donli navzájem, přlpadně s jinými typy
objektu. Ve výplnlch zahl. domu byl nalézán obvyklý i nvent ář: keramika, osteologický materiál,
malakofauna, mazanice, uhlíky, kovové a kostěné předměty a jejich zlomky , z l omky skleněných
předmětu, fragmenty kamenných drtidel a žernovu, brousky atd. Za zm ínku stoji da lší nálezy
tzv. pozdně laténské malované keramiky z obj. 2560/89; nález zdobené parohové tkací des tičky z
obj. 2613; bronzový drátěný náramek zakončený očky ze zahl. dOOJJ 3049 a ná l ez kOl'l)letnf
ni.insingenské bronzové spony datující keramiku z obj. 3064 . V interiéru některých zah loubených
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domťi

byl o pozorováno otopné zařlz en l v podobě ohn iště na úrovn i pod lahy nebo ohnišfové Jam~y
vymazané jflem. Z ji štěny nebyly tent okrát nádoby zapuš t ěné do dna objek t ů. Zlskány byly i
rostlinné mak rozbytky, pravděpodobně zrn lčka prosa, v laténs kém hrobě 2556 s anomál n l
orientac i V· Z a v zahloubeném domě 2811 . V uvedené pl oše bylo k r omě da lšfc h j am sld liš tn i ho
charakteru prozkoumáno celkem 10 lat éns kých hrolxl, včetně j ednoho žá r ového. Da lší s největši
pra vděpodobnos t{ laténský hrob byl zničen bagrem v zimě 1989 př i těfbě před zaháj en im
záchranných prac f . Zastoupeny byly obvyklé garnitury hrobových výbav (h roby se zbraněmi ,
nánofnfky, sponami a náramky, s opaskovým řetězem apod. ) . Ve lmi čas té je um l s t ěn l zemřelých v
dřevěné rakvi a úprava hrobové j ámy kameny v různých va r iantách . Dol ožena j e anomál n l
orientace V-Z (hrob 2556) oproti napros t o převafujfcl orient . S· J . Dl e př eaně tů hrobové výbavy
lze prozkoumané hroby předběfně datovat do obdob ! od LT . B1 do fáze LT . C1 . Ze s ta rší doby
řfmské byly v této sezoně prozkoumány pouze ojed i nělé objekty s fd li štn iho chara kteru ( např.
zásobnf jáma 2506 s keramikou horizontu plaňanských pohárů a o j ed i ně l á ve lmi h luboká kot lovit á
jáma s fárem vypálenými stěnami a dnem obloženým kameny . Obytné objekty, t .j . zah l oubené domy
z doby řfmské nebyly ve zkounané ploše tentokrát zjištěny. Výzkum bude pokračovat v r. 1990.
ULOŽ : ARŮ Most, sine
(851]
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SOBĚSUKY,

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA :
• 1:
• 2:
• 3:
POZN:
ULOŽ:
ZAPS:

odborný záměr
AKCE : povrchový sběr
Čech P. (student)
DAT.: 1989
Pole v poloze" Pod Lesfkem", ppč. 94 .
ZM10 12-11 · 02
PIAN : 2
SOUŘ: 374:029
CB) d . laténská (LtA·LtD)
AKT.: sfdlištnf
K04P : sldliště (nes pecif.)
CA) pravěk
AKT .: sfdlištnf
K04P : sfdliště (nespec if . )
(C) raný středověk
AKT . : sfdlištnf
K04P: sfdliště (nespecif . )
Sběr na poli . Nález : zlomky keramiky .
M Žatec, př . č . 1/90
Holodňák P.

528

SOPOTNICE, okr.Úst{ n/Orl i cf

POON:
AUT . :
LOK . :
MAPA:
• 1:
POZN:
ULOŽ:

odborný záměr
AKCE : povrchový sběr
Vencl S. CARŮ Praha)
DAT . : 1989
Les v trati "Zádušf".
ZM10 14·14·21
PIAN: 1 SOUŘ: 234: 168
CA) mezolit
AKT. : sfdlištnf
K04P : sfdliště (nespecif . )
Štfpaná industrie.
ARŮ Praha, sine

529

SRBICE, okr .Domažlice

o . Chbany, okr . Chom..,tov

[905]

(910]

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Bašta J., Baštová D. (ZČM Plzeň)
DAT.: 1988
Pole asi 180 mV od hřbitovnf zdi kostela sv. Vfta leffcf na mfrném svahu s JV orientaci.
ZM10 21·24 · 03
PIAN: 2 SOUŘ : 021:201
CA) pravěk
AKT.: sldlištnf
KailP: sfdliště rovinné
(B) raný středověk 4 AKT . : sldlištnf
K04P: sfdliště rovinné
Na poli leffcfm východně od kostela sv. Víta jsme sebrali většf rmofstvf otřelé pravěké
keramiky, z nff některé zlomky nesou stopy tuhovánf , zjištěné okraje nedovoluji bl ifšf datac i .
Mfsty byly patrné naorané objekty, sporadicky se vyskytovaly mladohradištn l střepy . Sfd l iště
se nalézá na jifnfm svahu a vrcholku mfrného hřbetu sbfhajfcfho od kostela, j eho rozlohu
odhadujeme asi na 1 ha.
ULOŽ: ZČM Plzeň, RP 88/15

POON :
AUT . :
LOK.:
MAPA:
• 1:
• 2:
POZN:

[918]
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SRBICE, okr.Domažlice

POON:
AUT. :
LOK . :
MAPA:
• 1:
• 2:
POZN:

odborný záměr
AKCE : povrchový sběr
Bašta J . , Baštová D. (ZČM Plzeň)
DAT.: 1988
Návršf s kostelem sv. Víta asi 0,5 km SV od obce.
ZM10 21 · 24·03
PIAN : 2
SOUŘ : 003 : 199
(A) pravěk
AKT . : neurčená
K04P: neurčen
CB) přechod RS 4 · VS 1 AKT.: sfdlištnf
K04P: sfdl.výšimé opevněné
V dubnu jsme provedli povrchový průzkllll a sběr na zoraném poli na návrší s kos telem sv. Vi ta.

143

okolf tohoto hřbitovn í ho kostela se nacházej( zbytky valu, dnes připomínajíc! meze. Sběrem
jsme zfskali většf rrnožstvf kulturně blfže neurčitelné pravěké keramiky a zlomky okrajů a
zdobených částf těl nádob náležfcfch 12 .- 13 .s tol. Většina nálezu se koncentrovala východně a
JV od kostela na ploše asi 400 m2 na vnitřní straně rozoraného přepažujícího valu. V prostoru
mezi tímto valem a okrajem louky náležfcf k parkové úpravě okolí kostela a hřbitova jsme
zjistili objekt s vyspělou mladohradištnf keramikou , úlomky mazanice a železné strusky.
Konfigurace terénu i zbytky fort ifikací nasvědč ují, že jsme zjistili hradiště o rozloze asi
0,5 ha .
ULOŽ: ZČM Plzeň, RP 88/14
V

o.Řehlovice,

531

STADICE,

okr . Ústf n/Labem

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:
* 2:
* 3:
* 4:
* 5:
POZN:

stavba silnice
AKCE : sys tematický plošný odkryv
Koutecký D. , Cvrková M. (ARŮ Most, M Ústf n.L.)
DAT.: 1988
Křižovatka si lnic Stadice · Řehlovice, Hliňany, Habrovany. Plocha I · III.
ZM10 02 - 32-20
PIAN: 1
SOUŘ: 325 :236 308:249 335:234
(A) k.vypíchané ker.
AKT. : neur čená
KOMP: neurčen
(B) lužická k.
AKT .: sf dlištnf - pohřebnf
KOMP: sí d liště rovinné
AKT .: sfdlištní · pohřebnf
KOHP: sídliště rovinné
(C) d . laténs ká (LtA·LtD)
AKT.: pohřebnf
KOMP : samostatný areál
(D) hradištnf obd.
( E) datace neurčena
AKT .: neur čená
KOHP: neur č en
Výzkuny na katastru Stadic v roce 1988 dosti podstatně rozmnoži ly naše loňské výsledky.
Podařilo se nám odkrýt nové nálezy hrobCJ keltských i slovanských a sídliš tní ob jekty lužické
l aténské . Na ploše li j sme odkryli 10 objektu, na ploš e 111 30 a na ploš e I 145 objektu . Asi
t řetinu všech prací jsme věnovali oběma žlabCJm s kamennými závaly, obj . 153 a 245.
I . Lužické sídliště
1. Sídli št ní objekty se v podstatě omezily na jámy okrouhlého ~dorysu a převážně kulovitého
profi lu. Pře važ ují jámy středně hluboké (50 · 90 cm), dále asi 1/ 3 je mělkých a asi 1/4
hlubokých zásobních . V hnědé výplni, promíšené zlomky mazanice, byly střepy, zvířecí kosti,
uhlíky, rrušle a přesleny. Několik jam bylo z poloviny vyplněno mazanicí · šlo patrně o
samostatné pece. Velice č asto se nacházejí dvojice a výjimečně t rojic e jam. V j edné jámě byla
nalezena bronzová jehlice se spirálovitě stočenou h l avi čkou . Také let os bylo odkryto několik
ploch do červena vypálených . povrchová ohniště.
2. Rovněž letos byla v jedné jámě (221/88) odkryta lidská kostra. Nerituální pohřeb
nedospělého jedince byl patrně vhozen do jámy na záda, kostra dopadla na velký kámen a tím
by la v pánvi porušena. Nohy měl nebožtík slabě pok rč ené. Dosavadní výsledky svědčí o tom, že
s e nám podařilo odkrýt největšf luži cké síd li ště v severozápadn ích Če c hách.
li. Laténs ké sídliště
1. Na ploš e I poblíž slovanských hrobCJ se objevil první laténský okrsek. Bylo odkryto asi 8
velkýc h a hlubokých jam (např. jáma 15 A obsahovala 8 m3 zeminy), 1 chata s kůlovými jamkami v
kratší ch stěnác h se zbytkem ohniště a zásobní jámou uvnitř, která byla orientována delšími
s těnami výc hod · západ.
2. Na ploše I byl objeven druhý laténský okrsek, s kláda j ící se ze 2 zermíc, 1 polozermice a 5
velkých zásobní ch jam. Zemnice 178 A: zac hovalá do hloubky 180 cm a rozm. 340 x 280 cm, asi 30
cm ode dna v jižní části byla pozorována 20 cm si lná popelovitá vrstva a vedle n í místo s
mazanicí vypálenou do červena · asi zbytek pece . U záp. stěny se k chatě př i mykaly 2 vzájermě
s pojené jámy. Výplň šedohnědá, sypká, prolo žená vrstvičkami spraše. Nálezy: ke ramika, kosti,
mazani ce a uhlíky, přesleny (asi 40 kg).
Zerrnice 280 A: 180 · 200 cm, rozm. 400 x 250 cm (2. pol . ještě nebyla dokopána), k chatě patří
mělká zásobní jáma kuželovitého profilu, v západn í čás t i se dotýkala chaty. ve středu západní
poloviny (blíže JZ rohu) v hl. 20 · 60 cm byla ob jevena velká hromada mazan ice· jde patrně o
zří c ený krb . Nálezy : keramika, kosti, lll..!Š.le a přes leny (asi 30 kg).
Chata 294: polozemnice zachovalá jen do hl . 20 cm, r ozm. 530 x 235 cm. Výplň hnědá s menš ím
množstvím keramiky a jiných nálezu. Kulové jamky zji š těny jen ve středu v ř adě.
3. Na ploše Ill se nachází druhé laténské sídliště. Po l oha l eží na vých . svahu Radejčínského
po t oka , podloží je s prašové. Na zkounané ploš e se podař ilo prozkounat 30 o bjekt ů , vét š inou jde
o mě lké okrouhlé jámy jen s několika st řepy. N ěkteré objekty t vor í skupiny, např. objekt 15
ses tával ze 3 nepravidělně okrouhlých jam. Zvláštní pozornost zaslouž í veliký neprav ide l ný
objekt (12 x 6 m) , orientovaný zhruba V·Z, který jsme ruseli př ed výzkunem ro zd ěli t na 4
čás ti, protože nebylo jasné, zda nejde o samostatné objekty č. 20, 20 A, 22 a 24. Jednotlivé
čás ti byly odkrývány samosta tně a byly pořfzeny nákresy profil ů. Objekt se v pods tatě skládá
ze 2 velkýc h oválných jam a č etných mělkých jam a proh lubní na okrajích . Veliká jáma,
procházejíc! objekty 20 a 20 A, byla př es 120 cm hluboká, měla žlutohnědou vrstevnatou náplň,
která vedle s tar olaténských stře~ obsahovala velké množstvf mazanice a ot isky ku l atiny a
prou t í. Objekt je možno předběžně interpretovat jako stavební járru · hliník na vybfr áni jíl ů
pro oma zavanf s tén chat.
Samos tatné chaty na ploše Ill tvořf dva objekty · č. 1 a 16.

(046]
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Chata 1 byla přes 6 m dlouhá a 130 cm hluboká. V západnf části byly četné prohlubně, snad pro
těžbu jflu na stěny . Výzkum ztěžovaly spadlé bloky spraše (podobně jako v jiných případech).
Výzklill chaty začal v listopadu 1987 a skončil dokopánfm v červnu 1988. Výplň byla vrstevnatá:
hnědá hlfna se strfdala s vrstvami spraše .
Chata 16 byla naopak velice mělká a kratšf. Na obvodu se podařilo odkrýt 3 kulové jamky v
rozfch, čtvrtá nebyla zjištěna . Ve středu západnf poloviny bylo do červena vypál ené ohniště.
Výplň te!TT\ě hnědá se střepy, zvfřecfmi kostmi a mazanici. Orientace u obou chat: delšl stěny
směřovaly V· Z.
111. Laténské pohřebiště
1. Na laténském pohřebišti bylo odkryto 6 kostrových hrobti. Všechny hroby byly orientované S·J
a dosahovaly až 80 cm hloubky. Kostry v nich byly uložené v poloze natažené naznak a ruce u
těla. Hrobová jáma v hrobě 193 byla při dně obložená velkými kameny. Hroby 102, 129 a 130 byly
bez nálezu. Hrob 201 obsahoval na nohou 2 nánožnfky a v hrobě 236 byl 1 železný náramek. Hrob
193 obsahoval 2 náramky a 2 nánožnfky, z toho jeden železný.
2. Kostrový hrob 246 měl kostru uloženou naznak, končetiny natažené, pouze levá ruka byla
pokrčená do klfna. Orientace S·J. Milodary: 2 bronzové nánožnfky, 1 náramek, železný kroužek,
5 bronzových spon a vázovitá nádobka u levé ruky.
IV . Slovanské pohřebiště
1. V loňském roce jsme odkryli 9 hrobu, kde pouze ve dvou byly železné nože. Letos se podařilo
odkrýt zbývajfcfch 5 hrobu. Kostry v nich jsou uloženy v mělkých jamách v poloze natažené v
řadách . Bez nálezu byly hroby 209 a 209 A. Hrob 207 obsahoval jednu a hrob 206 dvě esovité
záušnice . Nejduležitějšfm nálezem na slovanském pohřebišti v letošním roce byla mince,
nalezená v hrobě 108, jako by ji nebožtfk držel v dlani na klíně . Podle předběžného určen i jde
o denár Vratislava 11.
V. Přfkopy s kamennými závaly
1. Přfkop s kameny č. 153 jsme loni prozkounali pomoci 13 přfkopu. Letos jsme přikročili k
celkové!ru odkryti fortifikace v délce pres 60 m, cof t vořf asi čtvrtinu kruhu nebo oválu.
Severní polovina tohoto systému tvoří mělký žlábek,kde se jen sporadicky dochovaly menši
kameny . Jižnf polovina má naopak mohutný kamenný zával v šířce až 3 m a sfle 50 cm. Před
závalem byl mfsty až 80 cm hluboký přfkop. Zatfm skrytý zbytek jifnfho konce fortifikace se
zahlubuje 150 cm pod současnou úroveň terénu a směřuje po svážnici k silnici. Veškeré
keramické nálezy ze žlabu a mezi kameny patři kultuře lužické (několik ojedinělých střepu je
laténských) a nejmladšl jsou z HB (slezská kultura v oblasti východočeské).
2. V červenci se podařilo odkrýt západní konec opevněni v délce 16 m. lim se zjistil o, že
nejde o objekt kruhový, ale nejspíše půlkruhový. Kamenný zával byl přerušen několika lužickými
jamami, byl prozkounán 6 průkopy. Východnf konec závalu se ztratil v bývalé úvozové ce stě a
tak byl dalšl odkryv zastaven.
3 . Celá fotifikace byla po odkrytf ofotografována z věže .
4. Letos byl zjištěn dalšl kamenný zával č. 245/88, který se poda ř i l o odkrýt v délce pře s 35
m. Probíhá vlceméně paralelně se flabem předchozím, na severu končí rovněž v bývalé úvoz ové
cestě a směrem na jih před nově vybudovanou silnici. Opevněni se skládá ze dvou kamenných
pásu, mezi nimiž problhá žlábek po palisádě, v průkopech č. 6 a 8 zjištěny navlc kulové jamky.
Celá fortifikace byla prozkol.nána 15 průkopy o šiřte 100 cm. V průkopech by l a zj ištěna
keramika vypíchaná, lužická a laténská a tak datováni žlabu činí značné potlfe.
ULOŽ: M Ústf n . L., sine
532
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STARÁ BOLESLAV, okr.Praha · východ

inženýrské sftě
AKCE: vertikálnl řez
Frolfk J.,Petřlčková J.,Špaček J.,Žegklitz J. CARŮ Praha,M Praha ·východ)
DAT .: 1988
Ul . Šarochova a Lázeňská.
ZM10 13- 13 · 01
PIAN : 2
SCXJŘ: 131:145 135 : 141 149:138 153 : 133
(A) raný středověk 3 AKT .: sldlištnf
KCfolP: sfdl . rovimé opevněné
(B) raný středověk 4 AKT .: sfdlištnf·kOOl..lnikace
KOMP : sídl.rovinné opevněné
(C) vrcholný středověk 1 AKT .: sfdlištnf
KCfolP: sfdl . rovimé opevněné
CD) novověk
AKT. : kOOl..lnikace
KOMP : město
I. etapa zá chranného výzkumu v souvislosti s budovánlm vodovodu a plynovodu . Zdokunent ováno
200 m rýhy protlnajlcf jižnf část předhradí. Z osfdlenl středoh r adištnfho, soustředěného pouze
ve východnf části rýhy,bylo zachyceno 6 objektu a 1 kulová jamka . V těchto mlstech se rovněž
dochovala souvislá kulturnf vrstva s pozůstatky sídlištních objektu, náležejícfch 11. stol.
Horizont 12. stol. bylo možné sledovat v celé délce výkopu, v jeho východní části přev afujf
blíže neinterpretovatelné sidlištní objekty často s vrstvami mazanice a uhlíku. v západnfm
úseku bylo zdokumentováno záměrné zpevnění povrchu, snad korrunikace či volného prostranstv f.
Nejvýraznějši horizont s četnými a opět bl i že neurčenými objekty nálelí 13. stol. Na něj pak
nasedajf souvrstvf novověká, dokládajíc! mj. postupné úpravy komun i kace. Mimo keramických
zlomku, zvfřecfch kosti a lelezných předmětu byl nalezen dená r kn í žete Bořivoje II .
ULOŽ: M Praha · východ, sine

POON:
AUT .:
LOK.:
MAPA:
• 1:
• 2:
• 3:
• 4:
POZN:
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STARÁ BOLESLAV, okr . Praha-východ

POON: infenýrské sftě
AKCE: vertiká l nf i'ez
AUT.: Frolík J . , Boháčová I., Špaček J . (ARU Praha , M Praha-východ)
DAT.: 1989
LOK. : Jungmannova ul. v úseku mezi ul . Gottwaldovou a Komens keho .
MAPA: ZM10 13 · 13 · 01
PIAN: 2
SOJŘ: 158:155
156:160
• 1: (A) vrcholný s tředověk 1 AKT .: sfdli š tnf
KOHP: sfdl.rov i nné ooevněné
• 2: (8) novověk
AKT. : pohfebnf
KOHP: město
POZN : Spolu se vzdálenost! od okrooole intenzita osfdlení ze 13. stol. (vyrazné $OUVr$tv 1
dokunen t ovane v ul. Lázeňské) klesá . V části uli c U s taré školy a Jungmannové bvla zji š těna
j eště s pojitá sfdli š tnf vrstva, avšak na dalšfch mfstech byly zachyceny pouze s amostatne
objekty (ul. Jungmannova , JZ ul . M. Švabinského, ul . Gottwaldova) . Obdob! novovekemu nalež,
hřbitov v Jungmannově ul. Jeho část byla, přes výzvu k zastaven, oraci, zdevastovana bagrem. V
záoadní části rýhy bylo dodatečně zdokynentovano 26 ooškozenych hrobu naleza11c1ch s e až v
tr o jná s obné superpozici, u některych pohřbených byly nalezeny drobne br onzove predněty.
ULOŽ: M Praha· výc hod, si ne
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STARÁ BOLESLAV , okr . Praha-východ

POON:

inženýrské

sftě

AKCE: vertikálnf

[1221

I

řez

AUT.: Boháčová I. , Fro l f k J., Špaček J . ( ARU Praha, M Praha· východ)
DAT.: 1989
LOK.: Ulice M. Švabins keho · v trase komJnikace mezi branou o jejím ohybem k mostu přes t ůně .
MAPA : ZM10 13·13 · 01
PIAN: 1
SOJŘ: 128: 145 124:140 116:136 111:131
AKT .: s1dlištní
KOMP: s ídl.rovinné opevněné
* 1: CA) raný s ti'edověk 3
• 2: (8) raný sti'edověk 4
AKT . : s1dlištni·pohřební
KOMP: s1dl.rovinne opevněne
• J: CC) vrcholný středověk
AKT.: s 1dli š tn1 · komJn1kace·pohřební
KOHP: město
" 4 : CD) novověk AKT.: sfdliš tnf ·komJnikace KOMP: mě s to
POZ N: I . etapa pi'edstihového výzkuru. Ploš ný odkryv v trase plynovodu se zachován1m kontrolních
bloků v celkové ploš e JOO m2 . Zachyceno vícefázové intenzivn i osídlení z 10. s tol . ,
prezentované č etnými síd li štními objekty z ni chž k nejvýznarmě jš im náleží srubové stavby s
ot opným zařfzenfm (dochovány flábky po základovém věnci) soustředěné zejmena v blízkosti
kostela sv. Klimenta. Mimo zlomku nádob nalezeny č etné přesleny, zlomky kostěných hřebenů a
některé další drobné předněty. Tento horizont je překryt mocným souvrstvím mladohradi š tního
období, jež je t vořeno sídlištními situacemi s četnými, rů zně zahloubenými objekty i kůlovými
kons trukcemi, z nichf některým lze při soudit sídelní funkci a jehož součástf jsou dvě
pohřebiště, narušená jednak v západnfm souseds tv f brány ( 15 hrotxi, z t oho jeden dětský se
záuš nicemi) a dále jifně od kostelu sv. Václava a sv. Klimenta (3 hroby, s inventářem ženský
hrob s 6 esovitými záušnicemi a jednoduchým kostěným prstýnkem). Narůst tohoto horizontu byl
ukonče n na přelorru raného a vrcholného středověku vytvořením opukové "dlažby", jež zůstala
za chována ve velkém rozsahu ve střední části výkopu (tj. v širším jižním sousedství obou
kos telů). V souvislosti s nf byla nalezena ~rojboká dlaždice s geometrickým ornamentem a
lilií . Nás ledné s ouvrství tvořeno vrstvami s keramikou z 1. pol. 13. stol., v je j ichž rámci
byl zji š t ěn osamocený žens ký hrob s dvěma bronzovymi esovitými záušnicemi. Nadloží sestava z
několikaná s obný ch uprav korrun1kace , z ni chž s podní l ze přips at ješ tě období pozdn ího
vr cholneho s tředověku . V tomto konte~tu byl nalezen neporuš eny železný meč s polygonáln1
hl av icí s e zbytky stř í brné povrch ove úpravy a zlatými d í lenskými značkami a rmožství dalších
železných předmět ů, z nichž lze uvést sekeru a četné podkovy.
ULOŽ: M Praha · vychod , sine
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I

STARÁ BOLESLAV, okr.Praha-východ

[528]

POON: inženýrské sítě
AKCE: ver tik ální řez
AUT.: Fro lík J., B oháč ová I . , Špaček J. (ARU Praha , M Praha-východ)
DAT.: 1989
LOK.: Pr ostor při boles lavské br áně a ul. M. Švabins kého.
MAPA: ZM10 13-13-01
PIAN: 2
SOJŘ : 128:145 124:140 116:136 111:131
106:125 131 : 146
AKT . : sídlištní
KOHP: sídl.rovínné opevněné
" 1 : (A) raný s tředověk 3
" 2 : (B) raný středověk 4 AKT.: sídlištní KOHP: sídl.rovinné opevněné
KOMP: sídl.rovinné opevněné
* 3: (C) vrcholný středověk 1 AKT.: sídli š tní
POZN: Objekty s tředohradi š tnfho období, včetně minimálně 15 m širokého příkopu chránícího akropoli
hradi š tě od SV, byly zji š t ěny v prostoru při boleslavské bráně, původní situace v jejich
nadloží byla zničena v průběhu novověku . Izolované, blíže neinterpretovatelné objekty,
př f padně v druhotné poloze nalezene keramické zlomky, dokládají mladohradištní os ídlení v
pr os toru JZ části ul. M. Švabinského, kde byly zachyceny i samostatné sídlištní objekty ze 13 .
stol.
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I
I
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I
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I
I

I
I
I
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I
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I

I
I

I
I
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ULOŽ :

M

Praha - východ, sine
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STARÁ BOLESLAV , okr.Praha-východ

POON :
AUT .:
LOK .:
MAPA :
* 1:
POZN:
ULOŽ:

i nfenýrské sftě
AKCE : vertikáln f řez
Frolí k J ., Boháčová I . , Špaček J . (ARŮ Praha , M Praha · východ)
DAT.: 1989
Hluchov u t5n f - část cesty na Hluchově .
ZM10 13- 13 -01
PIAN : 2
SOJŘ : 102:115 101 : 119
(A) raný středověk 4
AKT. : sfdlištnf
KOMP : sfdl . rovinné opevněné
V prostoru Hluchova zachycena souvislá mladohradištnf sídlištnf vrstva .
M Praha· - východ, sine
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STARÁ BOLESLAV, okr . Praha-východ

c35n

[408)

POON :
AUT .:
LOIC .:
MAPA :
* 1:
* 2:
POZN:

infenýrské sftě
AKCE: vertikální řez
Frolfk J . , Boháčová I . , Špaček J. (ARŮ Praha,M Praha -východ)
DAT . : 1989
Prostor ul . U staré školy.
ZM10 13-13 -01
PIAN : 2
SOJŘ : 149: 141
161 : 146
(A) raný středověk 4
AKT. : sfdlištnf
KOMP: sf dl . rov i nné opevněné
(B) vrcholný s tředověk
AKT .: sídlištnf
KOMP : sfdl . rovinné opevněné
Izolované, blíže ne i nterpretovatelné objekty, případně v druhotné poloze na lezené keramické
zlomky , dokláde j ! mladohrad iš tní osídlení v prostoru ul . Lázeňské a U sta r é školy.
V části ul. U staré školy (a Jungmannově ul.) byla zjištěna spojitá sfdlištnf vrstva ze 13.
s tol ., která souvis! s výrazným osídlením dolofeným v Lázeňské ul. doktnentovaným souvrstv ím.
ULOŽ: M Praha - východ, sine
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STARÁ BOLESLAV, okr . Praha- východ

POON :
AUT.:
LOK .:
MAPA :
* 1:
* 2:
* 3:
POZN:

infenýrské s ftě
AKCE : vertikální řez
Frolík J., Boháčová I ., Špaček J. (ARŮ Praha , M Praha- východ)
DAT.: 1989
Pros tor Lázeňské ul .
ZM10 13-13 -01
PIAN : 2 SOJŘ : 146:153 149 : 141 150:138
(A) raný s tředověk 4 AKT .: s ídl išt ní
KOMP : sídl.rovinné opevněné
(B) vrcholný středověk 1 AKT .: s ídli štnl
KOMP: sí dl.rovinné opevněné
CC) novověk AKT .: koounikace KOMP: měst o
Izolované , blfže neinterpretovatelné objekty, případně v druhotné poloze nalezené keramické
zlomky dokládají mladohradištní osídlení v prostor u ul . Lázeň s ké a U staré školy.
Výrazné osídlení ze 13 . stol. dok ládá souvrstvf doktnentované rovně! v Lázeňské u l. Jeho
intenzita klesá spol u s e vzdálenos tí od akropole, zatímco v části ul. U s ta ré školy a
Jungmannově byla zjištěna ještě spojitá sídl ištní vrstva, na dalšfch mí s tech byly zachyceny
pouze samostatné objekty (ul. Jungmannova, ul . Gottwaldova, JZ část ul. M. Švabinského) .
V severnf čá s ti Lázeňské ul . náleff dláfdění zpevňující ve zna č ném rozsahu terén období

[931 J ,

novověkél!J.J .

ULOŽ : M Praha - východ, sine
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STARÁ BOLESLAV, okr . Praha - východ

[S 15J

POON :
AUT.:
LOK .:
MAPA :
* 1:
POZN:

inženýrské sítě AKCE: vertikální řez
Frolfk J ., Boháčová I., Špaček J . (ARŮ Praha , M Praha-východ)
DAT. : 1989
V část ul . S . května (u čp. 120S , 762 a 1266> .
ZM10 13 - 13 -01
PIAN: 2
SOUŘ : 224:169
(A) vrcholný středově k 1
AKT.: sídlištní
KOMP : sídl.rovinné opevněné
Osfdlení ze 13 . stol . je doloženo ve východní části ul . 5. května (tedy mimo prostor
předpokládaného předhrad í). Mezi objekty, jejichž detailněj šf charakteristika není možná, se
vyskytují i otopná zařízení (pece?) .
ULOŽ : M Praha - východ , sine
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STARÁ BOLESLAV, okr . Praha - východ

[902)

POON : inženýrské sftě AKCE : vertikálnf řez
AUT . : Frolfk J., Boháčová I., Špaček J. (ARŮ Praha , M Praha -východ)
DAT .: 1989
LOtC .: Gottwaldova ul. od čp . 165 k ul . Jungmannově a ke křifovatce s u l . Jezdeckou.

147

SOUŘ: 160:167 156:164 153:163
AKT .: sf dlištnf
KOMP: sfdl . r ovi nné opevněné
POZN: Intenzita osídlen! ze 13. stol. (výrazné souvrstvf dokl61lent ované v Lázeňské ul.) klesá spolu
se vzdálenost! od akropole a v Gottwaldově ul. byly za chyceny již pouze samostatné objekty.
ULOŽ: M Praha· východ, sine

MAPA: ZM10
•

13 · 13·01

PIAN: 2

1: (A) vrcholný stFedověk 1
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STARÉ PRACHATICE, o . Prachatice, okr.Prachatice

POON:
AUT .:
LOK.:
MAPA :

ULOŽ:
ZAPS:

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Parkman M. (amatér)
DAT.: 1989
Mfrný V svah nad levým bFehem Živného potoka, 1800 m SV od kostela v osadě.
ZM10 22-43-31
PIAN: 2 SOUŘ: 170: 186
CA) pozdnf paleolit
AKT .: sídlištnf
KOMP: sfdliště (nespecif.)
(8) mezolit
AKT.: sídlištní
KOMP: sídliště (nespecif .)
(C) pozdnf d.halštat ská
AKT.: sídlištní
KOMP: sfdliště (nespecif.)
(D) d . laténská (LtA-LtD)
AKT.: sídlištní
KOMP: sídliště (nespecif.)
(E) vrcholný středověk 1 AKT.: sfdlištnf
KOMP: sfd liš tě (nespeci f.)
Pozdně paleoliti cká a mezolitická štípaná industrie v ornici, zlomky keramiky a zlomek hliněné
plastiky pozdní doby halštatské, mladolaténské zlomky keramiky Ci tuhové), zlomlcy keramiky,
mazanice a kamenné brousky ze 13.stol. Označeno jako lokalita Staré Prachatice II.
M Strakonice, sine
Michálek J .

542

STARÉ PRACHATICE, o.Prachatice, okr . Prachatice

POO N:
AUT.:
LOK.:
MAPA :

ULOŽ:
ZAPS:

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Parkman M. (amatér)
DAT.: 1989
Plató až mírný svah k jihu nad levým břehem Živného potoka, cca 2000 m SV od kostela v osadě.
ZM10 22·43-21
PIAN: 2
SOUŘ: 165:222
CA) paleolit -mezolit
AKT. : sídlištnf
KOMP: sídliště Cnespecif . )
(8) novověk
AKT .: neur čená
KOMP: neur č en
Štípaná industrie v ornic i; společně nalezeno recentní křesadlo. Označeno jako l okalita Staré
Prachatice Ill.
M Strakonice, sine
Mi chálek J.
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STARÉ PRACHATICE, o.Prachatice, okr.Prachatice

•

1:

•

2:

•

3:
4:
5:
POZN:

•
•

•

1:

• 2:
POZ N:

[012)

[036)

[046)

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Parkman M. (amatér)
DAT.: 1989
Mírný V svah nad levým břehem Živného potoka, 1900-2100 m SV od kostela v osadě.
ZM10 22-43-21
PIAN: 2 SOUŘ: 177:220 180:220 177:199 180:199
(A) paleolit-mezolit
AKT . : sí dli štnf
KOMP: sídliště (nespecif.)
(8) pozdní d . hal štatská
AKT. : sídlištnf
KOMP : sídliště (nespeci f.)
CC) vrc holný středověk 1 AKT .: sídlištní
KOMP : s!dliště (nespecif.)
Pozdně paleolitická až mezolitická štípaná industrie v ornici, zlomky keramiky a mazanice
pozdní doby hal š tatské, zlomky tuhové keramiky ze 13. stol .
Označeno jako lokalita Staré Prachatice I .
ULOŽ: M Strakonice, sine
ZAPS: Mi chálek J .
POO N:
AUT.:
LOK.:
MAPA :
• 1:
• 2:
• 3:
POZ N:
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STAROSEDLSKÝ HRÁDEK, okr.Příbram

[1 13)
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odborný záměr
AKCE : vizuáln! povrchový pruzk1.111 / povrchový sběr
Frohlich J . CM Strakonice)
DAT .: 1988
V lese na svahu, 25 m Z od cesty do Nestrašov ic.
ZM10 22 -21·16
PIAN: 2
SOUŘ: 119:019
CA) novověk 1 AKT .: těžba
KOMP: samostatný areá l
Zbytky milíře (uhlíkatá vyvýšenina). P ř i něm nalezeny 2 zlomky časně novověké keramiky.
Východně pod lokalitou v lese Jamka při Hrádeckém potoce registrováno rýžoviště zlata (sejpy),
které dále po proudu potoka přechází na kat. Nestrašovi c.
ULOŽ: Frohlich J.
POON:
AUT.:
LOK .:
MAPA:
• 1:
POZN:

148
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STARÝ KOLÍN, okr.Kolín

[123]

POON: odborný záměr
AKCE : povrchový sběr
AUT. : Charvát P., Valentová J . CARŮ Praha, M Kutná Hora)
DAT . : 1988
LOK .: JZ úpatf návrší 300 m vzdáleného SV od Malého Hlf zova , mezi s iln icí Cervený Domek· Starý
Kolí n a Klejnárkou.
MAPA : ZM1 0 13-32 -20
PIAN: 2
sruŘ : 257:228
* 1: CA) mladá d . bronzová AKT .: sídlištní KOMP: s ídl iš tě rovinné
POZN: Sběr na zoraném poli. Celkem cca 110 kusu keramiky, mj . výzdoba prstovanými lištami, užšfmi
širšími rýhami, dutky apod . , 1 zlomek s příměsi tuhy .
ULOŽ: ARŮ Praha, slne
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STĚŽOV, okr . Přfbram

POON:
AUT . :
LOK . :
MAPA:
* 1:
• 2:
POZN:

lesní úpravy AKCE: vícenásobná sondáž
P,, Nováček K., Smejtek L, CM Příbram)
DAT. : 1988
Trat' "Vachovské", 1600 m JZ od hájovny Placy.
ZM10 22-21-07 PIAN: 2
SCXJŘ : 238:315
CA) vrcholný středověk 1 AKT .: sídlištní-výrobní
KOMP: sfdli ště rovinné
CB) vrcholný středověk 2
AKT. : výrobní
KOMP: samos ta t ný a reál
V r . 1987 zč ás ti odtěžená l okalita, ohrožená postupující erozí a těžbou dřeva , by la podrobena
záchranném; výzkunu , realizovaném; 6 sondami (cca 74 m2) . Sondou 1 byla odk ryta čtvrtina
reliktu des tilační de ht ařs ké pece o pruměru 450-460 cm a zachované výšce 94 cm s přiléhajlcf
předpecní jámou . Na SV straně se k tělesu pece připojovala halda spáleného palivového dřeva.
15 m východně od pece byla sondou 2 prozkounána rafina ční výheň o rozměrech 380 x 250 cm,
sestávající z podkovovité zídky nasucho kladených kamenů a třech okrouhlých hliněných ploten o
pruněru kol em 30 cm, uni stěnýc h symet ri cky uvn itř t ohoto prostoru. Plocha kolem ploten byla
silně prosáklá dehtem a propálena. Severně od výhně byl a vypreparována zt uhl á kalu! čistého
dehtu. Tyto výrobní objekty - pec a výheň - příslušely horizontu 15 . stol. , jemu! předcházelo
osídlení ze 13. stol ., doložené nejlépe v sondě 2 mocnou nálezově bohatou vrstvou, 6 kulovými
jamkami a 4 okrouhlými mělkými jamami . Hran ic e staršího sídli ště byl a ověřena třem i řezy
severním, východním a jižním směrem od sondy 2. Z nálezu je jednoznačně patrné, že horizont
13. stol . souvisí též s dehtařskou výrobou. Sonda 6 poskytla indicie lehkého nadzemn ího
objektu provozního charakteru , přís lušejícího nejspí še mladšímu horizontu. Nálezový celek
obsahuje 2477 zlomků keramiky (vysoký podfl unikátní c h technických t varu), 5 železných
přecinětů, osteologický materiál, zuhelnatělé borové a ol šové dřevo, vzorky dehtu a 2 bronzové
ozdoby (es . záušnice, pásková nášiv ka s tla čeným dekorem). Ojedinělým předmětem je drobná
keramická zoomorfnf plast i ka (horizont 13.stol .).

[134]

Vařeka

ULOŽ : M Příbram, př.č . 12/ 88
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STĚŽOV, okr.P říb ram

[410]

........... .. ....... -------- - .. .. --- .. ..... .... --- -- ...... .... ------ ---- .... . .......... . - .... . . -- -- .. - -- - -· --- -- -- - .... . - ...... - ..... -- -- . - - - --

POON : stavba silnice
AKCE :
AUT .: N ováč ek K. ( student)
LOK.: Tr at' "Dol n í Bab iny" , v
př i t okem.
MAPA : ZM10 22-21-07
PIAN:
* 1: CA) vrcholný s t ředově k
POZ N: Na l okali tu upozorn i li

povrchový s běr
DAT .: 1989
údo l f J větve Vápeni ckého potoka,

př

i jeho soutoku s d:-oon}~ levým

2
SCXJŘ: 131 :324
2
AKT . : výrobní
KOMP : síd liš tě r ovinné
les nf dělníci v průběhu záchranného výzkurw v r. 1988. Tvo ří ji 4-6
re li ktů destilačních deh tařs kých pecí v sevřeném shluku. Vně jší p lášť j edné z peci byl
roze brán na stavbu silnice . Ve vrypech zlomk y ker amiky, hřeb s otx:Jé lnou hlavicí, mazanice,
uh l fky .
ULOŽ: u nálezce
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STRAKONICE, okr.Strakonice

[420]

-·--·----- ·- --- ---·-····· ····--- -· ..... -----·--·-·----·---------- ----- --·---------····--···-·--·-----POON :
AUT ,:
LOK . :
MAPA :
• 1:
* 2:
POZN:

odborný záměr
AKCE: povrchový sbě r / sondáf
Michálek J. CM Strakonice)
DAT .: 1988
Sedlo návrš l a mlrný SZ svah nad pravým břehem řeky Otavy, ppč. 1071 .
ZM10 22·32-20
PIAN : 1 SCXJŘ: 065:376 076:378 077 :368 069: 365
CA) mezolit
AKT. : sfdlištnf
KOMP : sídliště (nespeci f.)
(8) střední d.bronzová
AKT. : sf dli š tnf
KOMP: s ldli ště (nespeci t .)
1. Povrchový průzkun. Štípaná indust rie v ornici a na rozhranf ornice a p l sčite terasy řeky
Otavy, bez vý raznýc h objek t ů . 2. Sondáž. Keramika a přeslen z vrstvy, v s. 4/88-16 shluk
keramiky a S jamek Cč . 1· 5/88) a 1 kulová jamka· bez nález~.

149

LIT.: Froh li ch J., Michálek J. 1989, 189 - 190 (BZO 1986-87)
ULOŽ: M Strakonice, sine a i. č . A 2125-2134, A 2071
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STRAKONICE , okr.Strakonice

(846)

POON : orba ,rytl
AKCE: povrchový sběr/ sondáž
AUT .: Mi c há lek J . CM Strakonice)
DAT .: 1988 - 1989
LOK . : Mfrný SV svah návršf končfcfho tera sou nad pravým břehem Otavy (asi 100 m jižně od břehu),
ppč. 1076/1.
MAPA: ZM10 22 -32 - 20
PIAN: 2 SCXJŘ : 000 : 000
* 1: (A ) knovfzská k.
AKT .: pohřební
KOMP: samostatný areál
* 2: CB ) knovízská k.
AKT .: s ídlištní
KOHP : síd l i š tě (nespeci f.)
POZN: A. Prozkounán dalšf (č . 16/ 88) orbou naruš ený žárový hrob (ZIOITlky keramiky) · srvn. LIT .
B. Na ja ře r . 1989 zji štěno orbou narušené sídliště s mnoha s ídliš tními obj ekty - j ámy, chaty:
keramika, maz anice, zlOITlky bronzových předmět 5 . Na l okal itě bude provedena sondáž v r . 1990.
Označeno jako lokalita Strakonice V.
LIT.: Mi c hálek J . 1991 (AVJČ 8)
Michálek J. v. t . , 189·190 (AVJČ 9)
Mic hálek J. 1989 (BZO 1986· 87)
ULOŽ: M Strakonice, a) i . č. A 2342; b) sine
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STRAKONICE, okr . Strakonice

(451)

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr/ sondáž
Michálek J . CM Strakonice)
DAT .: 1988 - 1989
Mfr ný S svah terasy nad pravým břehem řeky Otavy,ppč. 1067/2.
ZM10 22 -32- 15
PIAN : 1 SOUŘ: 086 : 010 092:010 086:016 092:016
(A) mezolit
AKT. : sfdlištnf
KOHP: sfdliště (nespecif.)
(B} eneol it neurč.
AKT .: sfdlištnf
KOMP: sfdliště (nespecif.)
(C} št ftars ká k .
AKT .: kultovnf
KOMP: opevněný kultovní areál
CD) d.laténs ká · LtC
AKT. : sfdlištnf
KOMP: síd li ště (nespecif.)
A. Mezolit - štípaná indus trie v ornici • sběry, odkryvem zji štěny zah loubené objekty č .
1-3/88 a 3A - 10/89 s kunulacf ŠI a makroindustrif.
B. Eneolit - zlomky keramiky, kamenná plochá sekerka a kamemná palice s oběžným žlábkem.
C. Pozdní doba bronzová Cštftarská · HB 2/3) - zah loubené objekty (jamky a kB lové j amky, obj .
č. 12/ 89 · kruhový přfkop kolem shluku 6 nádob, části hlin. podstavce - idol u a dvou kamenných
otlouka čB); zlOITlky keramiky a mazanice ve vrstvě.
O. Ml adší doba laténská - menš í zahloubené jamky (keramika), zahloubená jáma č. 2/89 s
ke ramik ou (tuhovou i na kruhu). Ozna č eno jako lokalita Strakonic e VI B.
LIT.: Frohlich J., Michálek J. 1989, 189- 190 (BZO 1986 -87)
ULOŽ: M St rakonice, sine,i.č. A2532·2569, A2075, A2103, A2314·2341, A2343
POON:
AUT. :
LOK.:
MAPA :
* 1:
* 2:
* 3:
* 4:
POZN:
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STRAKONICE, okr.Strakonice

(438)

POON:
AUT . :
LOK .:
MAPA :
* 1:
* 2:
POZN:

odborný záměr
AKCE : povr chový sběr
Mi chálek J. (M Strakonice)
DAT.: 1989
Mí rný SZ svah terasy pravého břehu Otavy, ppč . 1067/2.
ZM10 22-32·15
PIAN: 2 SCXJŘ: 061:004
{A) d.laténská · LtC
AKT .: neurčená
KOMP: neur č en
{B) raný středověk 4 AKT.: sídlištní
KOMP: sídliště (nespecif . )
Mladolaténský skleněný korál, světle modrý s bílou kl ikatkou a menši mladohradištní
rekonstruovatelný hrnec. Na leziště označeno jako lokalita S~rakonice VI A.
ULOŽ: M Strakonice, i.č . A 2344, A 2570
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STŘELSKÉ HOŠTICE, okr.Strakonice

[912)

----- ------ -·--·---- --·----- ---- · ---- ·--- ----- ---- · ----- ---·-- -- --------------- --- -- -----·--------POON :
AUT.:
LOIC.:
MAPA:
• 1:
POZN:

odborný záměr
AKCE : vizuální povrchový prBzkun
Mi chálek J . (M Strakonice)
DAT.: 1988
"Zádušnf les" (též" Honov"), ppč . 1288/1, na mírném S svahu návrš í.
ZM10 22- 32 -07
PIAN: 2 SCXJŘ: 290 :318
(A) pravěk
AKT.: pohřební
KOMP : samostatný areál
Dvě větší mohyly, prBm. cca 15 a v. 0,8 m, pravděpodobně již dříve prokopané (středy vybrané a
materiál rozvalen do stran).

150

553

STŘELSKOHOŠT ICKÁ

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA :
• 1:
POZN :

odborný záměr
AKCE: vizuálnf ~vrchový průzkun
Mi chá lek J. CM Strakonice)
DAT.: 1988
Les "Ra c hač" , na Z svahu, ppč. 567, Z od kóty 440m .
ZM10 22-32 -08
PIAN: 2
SOUŘ : 113 : 150
CA) pravěk
AKT.: ~hřebnf
KOMP : samostatný areál
Mohyl a (p rům. cca 10 a v. 1,2 m); západně od nf (asi 50 m) druhá
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STŘÍBRO,

LHOTA,

o.Střelské

(921)

Hoštice, okr .Strakonice

--------- --------- ----··-·---- · ---- ------- ---------- --· ----- ------ --- ---------- ---------- --- ---- ·--

vět ší,

ne jistá.
[928]

okr.Tachov

POON : inženýrské sftě
AKCE: orientačnf zjištění v řezu
AUT .: Kruš inová L. (KSSPPOP Plzeň)
DAT . : 1988
LOK .: Hradební ul. SZ část ve vzdálenosti 3 a 13 m od branky uzavíra jí c í spoj ni ci u l. Hr adebn í a B.
Němcové.

MAPA : ZM10 11 -44 - 16
PIAN : 1
SOUŘ : 109:219
* 1: CA) přechod VS 2 - novověk AKT.: sidlištnf
KOMP : mě s t o
POZN: V dubnu byla provedena obhlfdka 0,5 m široké rýhy pro inženýrské s ft ě, je jfž nepravidelné
stěny dos ahovaly hloubky 1,0 - 1,5 m. Pod 0,2 m mocným tělesem pov rch ové úpravy ulice bylo
možno rozli š it 0,4 m mocnou hnědou hlinitou kulturnf vrstvu a 0,4 m mocnou zelenošedou
kamenitou vrs tvu na dně rýhy již korrpaktnf, takže ji lze zřejmě ~ va tova t za podloff .
Archeologické nálezy se zde nepodařilo zfskat. V profilu rýhy ve vzdá l enosti 13 m od branky
byla v hloubce 1,0-1,2 m zjištěna v délce 3 m šedohnědá jflovitá vrs tva, z nfž ~cházejí
zlomky mazanice, kost a 10 převážně redukčně vypálených stře!XJ. Z vykopané zeminy podé l výkopu
bylo sebráno 11 střepů vět š inou reduk č ně vypálených, pouze 2 oxi dač ně pá l ené a 2 s g lazurou na
vnitřnf s těně . Dle ne~četného archeol ogického materiálu lze ~rušenou ku ltur ní vr s t vu při
mě s tském opevněni rámcově datovat do 15.·16.stol . Očekávané starší situace v tomt o pros toru
zji š těny nebyly.
ULOŽ: KSSPPOP Plzeň , sine

555

[945]

SULISLAV, okr . Tachov

odborný záměr
AKCE: ~vrchový sběr/ jednotlivá sondáž
Bašta J., Baštová D. CZČM Plzeň)
DAT.: 1988
Ostrožna nad Sytenským ~tokem ležfcf 1 km V od obce Svinná.
ZM10 11 · 44-16
PIAN : 2
SOUŘ: 386:206
(A) střední eneolit
AKT. : sfdlištnf
KOMP : sídl.výšinné opevněné
V rámci průzkl.lll'.'.l výš inných ~Loh navš tfvili jsme ostrofnu nad Sytenským ~tokem a jeho
beze j menným pravobřežním přftokem . Je přiblifně trojúhelníkovitého tvaru, př evýš en i nad nivou
činf 15 - 20 m, rozloha přes 500 m2 . Ostrožna je od hřbetu oddělena hlubokým sedlem s úzk ou
šíjf. V místě, kde se šije napojuje na vlastni ostrožnu, je mělk ý , ale dobře patrný příkop s
náznakem vnitřního valu . Datujíc! materiál jsme získali jednak sběrem ve vývratech a d robných
narušeních, jednak ze sondy vel. 1,5x2,5 m ~lofené na severním svahu. V n i jsme ~d 10 cm
drnu zachytili 60 cm silnou splachovou vrstvu hlinitopísčitou, červenohnědé barvy obsahující
mazanici, keramiku, pazourkovou industrii, přesleny, otloukače, brous ky, drtidla.
ULOŽ: ZČM Plzeň , RP 88/6

POON:
AUT. :
LOK.:
MAPA :
• 1:
POZN :
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[007)

SUŠICE, okr.Klatovy

dálkový výkop AKCE : vertikálnf řez
Braun P. ( ARÚ Plzeň)
DAT.: 1989
Cca 660 m Z od kóty 500 mna kopci Okrouhlá, na Z okraji ~Le, " Pod Svatoborem".
ZM10 22-3 1-18
PIAN : 2
SOUŘ : 340 : 210
CA) raný středověk 3
AKT.: neurčená
KOMP: neurčen
(B) přechod RS 4 - VS 1 AKT.: sfdli š tnf
KOMP : sídliště (nespeci f .)
Na základě hlášen! p. Polzera z Kolince o narušeni archeolog ického objektu v polní trati Pod
Svatoborem u Sušice byl společně s nálezcem proveden průzkum na loka l itě. Na západním okraji
~Le byl hlubokou rýhou ~rušen okraj objektu se šikmými stěnami a ~měrně rovným dnem (prof il
o délce cca 270 cm). Ve výplni s většfm rmožstvím kameni (v některých případech se s topam i
ohně) a ve vypálené hlfně z ~rušené části objekt u byly nalezeny stř epy datovatelné do
2.~l . 12 . až ~čátku 13 . stol. Obdobný materiál byl ve výplni nedaleké ma lé jámy , rovněž
~rušené rýhou. Při začišfovánf okolí většího objektu byl nalezen zatím ojed ině l ý střep,
datovatelný do 10. stol .
ULOŽ: ARÚ Plzeň, sine

POON:
AUT.:
LOK. :
MAPA:
• 1:
* 2:
POZN :
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SVRKYN Ě,

okr.Pra ha-západ

[117]

POON : st avba
AK CE: p lošný odkryv
DAT .: 1989
AUT.: Čtverák v. (ARŮ Praha)
LOK.: Z okraj obce za kraviny - výstavba velkokapacitnlh o senfku.
MAPA: ZM10 12-23- 10
PIAN: 1 SOJŘ: 282:279
* 1: (A) únětická k.
AKT .: pohřebnl
KOMP : samostatný areá l
AKT. : sí d l i š tn í
KOMP : sí d liště (nespecif.)
• 2: (B) pozdnl d . hal štat ská
* 3 : (C) datace neurčena AKT .: neur č ená KOMP: neu rč e n
POZN: Skrytá plocha 600 m2. Výstavba velkokapacitnlho sení ku a ko1TJ.Jnikace. Zachyceno celkem 11
obj ektů. A. Únětické pohřebiště. Obj. 1, 7,9 - hrobové jámy čás t ečně oblofené a pře kryté
buližnlkovými kameny z lomu 250 m výc hodně od lokality. Kosternl poz ůst atky ulofeny v natafené
poloze. In ventář - bronzové únětické jehlice, bronz ová páska, jantarový náhrdelník, keramika.
Hroby zapuštěny do jílovi tého podlofl ~ částečkami opuky. Hrobový zásyp téměř neod l išitelný od
podloži - odlišnost pouze ve v lhk os ti a str u ktuře. B. Pozdně halštatské sldliště. Obj. 3,4, 5 chaty s kůlovým i jamkami - ke ram ika , dr t idlo. Obj . 10 menši výrobnf , obj. 11 - jáma. C. Dále
zachyc en mělký žlábek (obj. 2) a menš i jamka (obj. 8) , které nen f mofné datovat. D. Obj. 6 r ozsáhlý r ecentn í zásah .
ULOŽ : ARŮ Praha - Závist , sine
558

SVRŽNO ,

o.Hostouň,

okr.Domaflice

[212]

POON: l om
AKCE : sys temat ický plošný odkryv
AUT .: Chytráček M. (ARŮ Praha)
DAT.: 1988 - 1989
LOK . : Temeno Černého vrchu.
MAPA: ZM10 21-21- 17
PIAN: 1 SOJŘ : 250:11 1
* 1: (A) eneolit neurč.
AKT.: sldlištnf
KOMP: sl dliště výšinné
* 2: (8) pozdní d . bronzová AKT .: sldlíštnl KOMP: sidl . výšinné opevněné
• 3 : (C) pozdní d . hal štatská
AKT . : sfdlištni
KOMP : sí dl .výšinné opevněné
* 4 : (D) d . laténs ká- Lt C AKT .: neurčená KOMP: neu rčen
• 5: (E) raný středověk 3
AKT .: sídlištní
KOMP : sf d l iště výši nné
POZN: Rok 1988. Výzkun se zaměřil na bezpr os tředně ohrožené plochy s profánnl zá stavbou z pozdnl
doby bronzové a pozdní doby halštatské, dok on čen byl p lošný odkryv SZ nároží opevněni. V
prostoru SZ nároží rozšířena sonda Ho sektory 5- 8 (celková p locha s. 1 - 8 či n í 300 m2, hl .
30 - 50 cm dle s kl onu terénu). Přilehlá sonda K (sektory 1 - 6 o cel kové ploše 80 m2, hl . 20 50 cm) propojila prozk ounané pl ochy v sondách Ha J; sonda J byla rozšířena o sektor 2a
(p l ocha 18 m2). V bezpros tředn í bl l zkos ti 1. etáže kamenololll.J položena nová sonda L (55 m2) a
rozšiřena sonda CH o sektor 4 (plocha 30 m2).
1. Osldlenf v eneolitu prokazuj í č a sté ná l ezy v ploše rozptýlené kerami ky a š t í pané industrie,
vzácněj i zachyceny i zahloubené objekty. V sondě H v mělké oválné jámě vedle z lomků keramiky
nalezen fragme nt kamenné broušené sekery. V sondě J prozkoumán pravidelný obdélný objekt (hl.
40 cm, rozm . 250 x 350 cm) se š t ípanou industrií a eneolitickou keramikou, který porušila
menší oválná jáma s tmavší výpl ní obsahu jící čás t i jehlancových keramických závaží. V sondě K
vyzdvižena z h l. 30 cm kamenná broušená s eke ra s hroti t ým týlem.
2. Keramika z pozdní doby bronzové, nalezená v sondě H v tě sné blízkosti ř ady nedatovaných
kulových jamek sledujících částečně linii pozdně halštatského opevněni, nevyluč u je existenci
prostého pali sádového ohražení v pozdní době bronzové.
3. V sond ě Hna SZ nároží se podařilo v dé lce cca 20 m odkrýt základy dvou vzájeimě se
porušujících fortifikací z pozdní doby ha lš tatské, přičemž obě stavby souvi sel y s ř e šením
vstupu . H ůře dochovaná starší fáze za chycená v dé l ce cca 15 m mě l a podobu jednoduchého
ulicového vstupu (šířka 4 m) zbudovaného ze dvou rovnoběžných palisád s část ečně se
přek rývajfcfmi konci. S mladší fáz i souv i s! pás mocnější kamenné destrukce ( šlř ka 5 - 6 m),
která dosahuje k dnešnllll.J povrchu. Základy opevněn i zachycené po rozebrán! kamenů v dé lce cca
15 m tv oř í dva paralelní v mírném oblouku probfhajlcf žlaby (hl. 40 - 45 cm) ukončené krátkým
zalomením směrem dovnit ř hradiště. Jedná s e p ravděpodobně o západní kříd lo brány, protilehlé
východní kříd lo bylo z nič eno recentním vojenským okopem. Oba žlaby lemovaly skupiny
nedatovaných kulových jam . B ezpros tředně za opevněním v sondě Ha K se podařilo odkrýt pudorys
povrchového dOITJ.J (5 x 7 m, orien tace S - J) kulové kon s t rukce. V jižní části dOITJ.J v h l. 10 25 cm nalezena pozdně halštatská keramika, přeslen a fragment železného nože s nýtem a
prohnutým hřbetem.
4. v sondě K v hl. 10 cm hned pod drnem odkryta v tenké v r stvě malá koncentrace drobné
mazanice s f ragmentem železné spony spoj ené konstrukce (vnější tětiva, vinutí 2 + 2, část
lu číku s objímkou , patka a jehl a chybí), kterou lze za řadit do Lt C2 (Kos trzewski - var. A).
Datování do mladší doby laténs ké neodporuje t aké 9 cm dlouhá železná š ipka s kř idélk y nalezená
v téže sondě v hl. 30 cm. Oba železné předmět y jsou na Če rném vrchu zcela ojed inělými nálezy z
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mladšf doby laténské.
5. V sondě J v hloubce 10 cm zjištěna špatně rozpoznatelná slabá a nes ouvislá ku l turní vrstva
s keramikou střední doby hrad iš tní.
Rok 1989. Výzkun se zaměřil na bezprostředně ohrožené plochy s profánní zástavbou z pozdní
doby bronzové a pozdnf doby halštatské . Sonda K byla rozšířena o sektor 7 (30"m2 , hl. 30 · 50
cm), sonda Jo sektory 4 a 5 (76 m2, hl . 40 · 70 cm). V bezprost ředn ím sousedství 1. etáže
kamenolOITl.J položena nová sonda M (90 m2) .
1. Eneolitické osídlení skalnaté vyvýšeniny (kóta 592 m) v těsné blízkos t i 1. e t áže kameno l omu
dokládají v sondě M nalezené zlomky keramických nádob, štípaná industrie a dvě broušené
kamenné sekery. Keramika z pozdní doby kamenné získána též v hl. 40 · 50 cm v sondě J a K.
2. Pozdní době bronzové patří zlomky keramických nádob z vrstev v sondě J a K. V sondě M lze
přisoudit pozdní době bronzové nález poloviny pískovcového kadlubu v pěti f ragmentech, kte ré
byly nalezeny v okolí zahloubených objektu 1 a 2.
3 . Plošný odkryv probíhající v pásu podél severní linie opevnění (sondy K, J) zachyti l vě t ší
část p~orysu poměrně rozsáhlé stavby nadzerrní konstrukce, jejfž jižní strana není dosud
odkryta. K~lové jámy a žlábky vytvářejí obdélný pŮdorys (délka 15 m, orientace V· Z), kter ý
pravděpodobně souvisí s nápadnou terénní úpravou patrnou v profilu i v pťidor ysu. Písčitá do
červena zabarvená vrstva mocná 30 · 40 cm respektovala pťidorys stavby a poskytla nále zy pozdné
halštatské keramiky. Do stupně HaD lze také zařadit bronzový kroužek (prť.m. 4,5 cm) čl eněný
po obvodě vývalky, z východního závěru stavby bylo vyzdviženo 6 velkých kamenných drtidel . Ve
skále zahloubené pozdně halštatské objekty vypracovány také v sondě M.
4 . V sondě J v hl . 10 · 20 cm získány ojedinělé nálezy keramiky střední doby hradišt ní.
ULOŽ : ARÚ Praha· Závist, sine
559

ŠEMNICE, okr.Karlovy Vary

(159]

POON: odborný

záměr
AKCE: povrchový sběr
AUT.: Klsák J . (M Karlovy Vary)
DAT.: 1985
LOK.: M . č . Dubina, pole nad silnicí u Ohře (pravý břeh).
MAPA: ZM10 11·22· 21
PIAN: 2 SOOŘ: 035:341
* 1: CA) mezolit AKT . : neurčená KOMP: neurčen
* 2: CB) knovízská k . AKT.: neurčená KOMP: neurčen
* 3 : CC) vrcholný s tředověk 2 AKT . : sídlištní KOMP: tvrz
POZ N: Malý pazourkový úštěp se stopami opracováni. Seán drobných zlomku knoví zské kerami ky,
keramiky středověké.
ULOŽ: M Karlovy Vary, A 2919- 2927

560

ŠERKOV, o.Lety, okr . Pf sek

tři

kusy

(14 1]

POON : odborný záměr
AKCE: vizuální povrchový pruzkun
AUT .: Lutovský M. (NM Praha)
DAT .: 1988
LOK. : Okraj lesa Z od rybníku Bohce .
MAPA : ZM10 22· 23 · 03
PIAN : 2 SOOŘ: 070:268
* 1: CA) pravěk AKT .: pohřební
KOMP: neurčen
POZN: Mohylovitý útvar o průněru 15 · 20 cm a výšce 2 m.
561

ŠI POUN , o .Strunkovi ce nad Blanicí , okr.Prachati c e

(155]

- -- --- -- ---- --- - ---- ------ --. --- -- -- ---- - ---- ------ ---- ----- ................ . . ......... --- -- -- -- - -- - - - - - - - - -- - - -- -- -

POON : odborný záměr
AKCE: povrchový s běr
AUT .: Michálek J. (M Strakonice)
DAT.: 1989
LOK. : Terasa 15 m JZ od levého břehu Zlatého potoka až tě s ně k potoku, 580· 660 m JV
Blani c i, ppč . 685 / 1 .
MAPA: ZM10 22·43·12
PIAN: 2 SOOŘ: 120:097
* 1: (A) mezolit
AKT .: si d lišt nf
KOMP: sí dli š tě (nespecif.)
POZN: Štípaná industrie. Označeno jako lo ka l ita Šipoun I .
ULOŽ: M Strakoni ce, s ine
562

ŠIPOON, o.Strunkovice nad Blani c f , okr.Prachatice

POON : odborný z ámě r
AKCE: povrchový s běr
AUT. : Mi chál ek. J . (M Strakonice)
DAT. : 1989
LOK.: Ppč. 689, tra( "V zadní ch lesfch", terasa a mírny SV s vah nad levým
m od JZ břehu).
MAPA: ZM10 22· 43 · 12
PIAN: 2
SOOŘ: 125:089

153

od

kostela v

[ 148]

b ř ehem

Zlateho pot c ~;i( 50

•

1: (A) paleolit-mezolit
AKT • : neurčená
KOMP: neurčen
POZN: Štípaná industrie. Označeno jako lokalita Šipoun Ill. Vzdálena cca 60 m JV od lokality Šipoun
l.

ULOŽ: M Strakonice, sine
563

ŠŤÁHLAVY, okr.Plzeň-jih

POON:
AUT. :
LOK.:
MAPA:
• 1:
POZN:

odborný

564

STITARY NAD RADBUZCXJ,

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
• 1:
• 2:
• 3:
POZN :

odborný

[201)

záměr
AKCE: povrchový sběr
K. , Anderle J. (studenti)
DAT.: 1988- 1989
ZSV Horní Neslivy, poloha "Stará zahrada", 800 m SZ od S okraje hráze Nes li vského rybnfka.
ZM10 22 · 11 ·04
PIAN: 2
SCXJŘ: 187: 125
(A) vrcholný středověk
AKT .: sidlištnf
KOMP: sidliště rovinné
Na mírném JV svahu, po obou stranách nevýrazné vodoteče relikty středověké vesnice, seskupené
podél dvou zaniklých osových korwnikacf. U něko li ka objekt5 náznaky čtyřúhelného pť,dorysu a
centrálních vkleslin. Na spodním okraji osidlené p lochy zaniklý rybnfk, JZ od něj svahový
kemenolom. Lokalita zaměřena, ovzorkována (spo radicky keramika 13.-15.st ol., mazanice,
uh lí ky).
LIT .: Anderle J., Nováček K. v.t. (AH)
ULOŽ: u náleze&
Nová ček

o.Hostouň,

okr . Domažlice

[223)

AKCE : plošný odkryv
Praha)
DAT.: 1988- 1989
Os trožna u osady Ho s tětice nad soutokem Radbuzy a Měln i ckého potoka.
ZM1 0 21·2 1·18
PIAN: 1 SCXJŘ: 090:179
(A) eneolit neurč.
AKT.: sídlištnf
KOMP: síd l iště výšinné
(B) pozdn í d.bronzová
AKT . : sídlištní
KOMP: sídliště výšinné
CC) oozdní d .ha l š tat ská
AKT. : sídlištní
KOMP: sidl.výšinné opevněné
1988 · výzkum se zaměřil především na prověřen í možné existence opevnění a zjištěn í
přibližného rozsahu osídlené pl oc hy . Sonda 1 byla položena ve směru V· Z v nejužší části šíje
ostrožny, na ní navázala sonda 2 orientovaná S · J a sonda 3 (S - J) protína l a severní svah
ší je (celková plocha sond 1 · 3: 900 m2). V severní čás t i plochého temene ostrožny položena
sonda 4 (S· J) protfnajfcí také severní svah (celková plocha 220 m2). l. Pozdní době kamenné
patří fragment broušené sekery s hrotit ým týlem, d ruhotně uložený ve výplni pozdně
ha lšt atského obvodového žlabu (sonda 4). 2. Části keramických nádob z pozdní doby bronzové
pocházejí z vět ší kruhové jámy, prozkoumané v sondě 4. 3 . Na severní hraně ostrožny se v sondě
4 podařilo zachytit dva rovnoběžné 6 m od sebe vzdá lené ž l aby probfhajfcf ve směru z - V.
V ni třní (š. 70 cm , hl. 44 cm) i vněj ší žlab ( š. 100 cm, h l . 60 cm) s k51ovými jamkami ve dně
obsahovaly pozdně halštatskou keramiku, zuhelnatě l é dřevo a zvířecí kosti. v severní části
ol ochého temene zasáhla sonda 4 část kulové stavby a mělký pravoúhle zalomený žlábek shodně
or ientovaný s většími obvodovými žlaby (vzdálenost od vn itřního žlabu 8 m). V prostoru šíje
os trožny zachyceny v sondě 1 orbou značně narušené a místy přeru šované dva žlaby (často
aochována pouze jejich dna) s pozdně halštatskou keramikou, zuhe lnatě l ým dřevem a zvířec í mi
kostmi ve výplni. Žlaby probíhaly ve směru SV · JZ, by ly rovnoběžné a vzdálené od sebe 23 m.
Vně jš í žlab se podařilo odkrýt v délce 15 m (š. 50 cm , hl. 30 cm). Vnitřní žlab (š. 100- 150
cm, hl. 15 - 20 cm) odkrytý v délce 10 m přecházel na JZ str aně v řadu kulových jamek a z jeho
výplně pochází kerami c ké ozubené ko lečko se dvěma otvory uprostřed . Zbytky orbou témě ř zcela
zničených dvou žlabu rozpoznány také v sondě 3 na severní straně šíje ostrožny.
1989 · Záchranné terénní práce se zaměřily na plošný odkryv plochého temene ostrožny a výzkum
jižního opevnění. Sonda 4 rozšířená o plochu 925 m2 protíná od S k J (20-50 cm) centrá l ní
ploché temeno ostrožny a 3 m š iroký, 26 m dlouh ý řez (S· J) zasahuje také její jižní svahy.
1. Při za čiš fování skrývky na l ezena ojediněle štípaná industrie a keramika z pozdní doby
kamenné . 2. Pozdní době bronzové lze přis oudit zlomky keramických nádob z výplně 1 · 2
kůlových jam. 3. V severní polovině s kryté plochy ohraničuje mě lký obvodový žlábek (hl. 20-30
cm) na severní (prozkoumán v d. 14,5 m) a západn í straně (d . 20 m) prostor s koncentrac í 32
velkých ku l ových jam (hl . 40 · 50 cm), které vytvářej! řady a nápadné obdélné půdorysy
ků lových st aveb. Výplně kulových jam a obvodového žlábku obsahovaly pozdně halštatskou
keram i ku, zuhelnatě lé dřevo a mazanici s otisky prut5. Na jižním svahu ostrožny se podařilo
prozKounat dva paralelní 8 m od sebe vzdálené ž laby obvodového opevnění, které odpovídaj f
pooobné dvojici na protilehlé severní straně (vzdálenost obou vně jší ch obvodových žlabu j e 80
m). Vněj š í žlab (š. 150 cm , hl. 70 cm) se podařilo prozkoumat v délce 8,5 m a vnitřní (š. 70
cm, hl. 30 cm) v délce 5, 5 m. Výplně žlabu obsahova ly větší rmožstvf fragmentu keramických
náaob z pozdní doby hal š tatské, zvířecí kosti, zuhelnatělé d ř evo a z vnějšíh o žlabu pocházejí
velké kusy mazanice s otisky silných kul 5.
ULOŽ: ARŮ Praha· Závist, s ine
záměr

Chytráček M. (ARŮ
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ŠTÍTKOV, okr . Prachati c e

(4 ,": 3)

POO N:
AUT.:
LOK.:
MAPA :
• 1:
POZN:

j iný podnět
AKCE : náhodný povrchový nález
Frohli ch J . ( M Strakoni ce>
DAT. : 1988
V od čp. 11, na ppč . 21 /2.
ZM10 22 -34 - 18 PIAN : 2
SOUŘ : 264:209
(A) vrcholný středověk 1 AKT . : sfdlišt nf
KOMP: sfdlišt ě Cnespec i f.)
Při terénnfch úpravách za svoji usedlosti v letech 1986 · 1987 nalez l J . Košnar zl omky nádob,
mi s tičku a dlafdici ze 13 . stol .
LIT.: Frohlich J . 1989 , 227-230 (CB 1)
ULOŽ : M Prachatice, př.č . 306·308/88/0

566

TACHOV, okr.Tachov

(455]

neurčen
AKCE : vertikálnl řez
Kamenická E. (KSSPPOP PlzeM
DAT.: 1988- 1989
S a V opevněni města (\988 · věf 5, 1989 · věf 7,8,9, 10 ), Panenská ulice.
ZM10 11 -34 - 15
PIAN : 1 SOUŘ: 348:333 349 : 331 350:328
(A) přechod RS 4. VS 1
AKT .: sldlištnf
KOMP : sldliště (nespec1f.)
(B) vrcholný středověk 1
AKT.: sfdlištnl
KOMP: sfdliště (nespecif .)
(C) vrcholný středověk 2
AKT .: sldlištnf
KOMP: město
(0) novověk
AKT.: sldlištnf
KOMP: město
1988 · vě f 5 · vrstvy novověké, pak VS 2, přístavby, kanálky podél hradeb s materiálem ze 14.
s tol ., úpravy · dlafba. Pod mohutnějšl vrstvou zásypu bez mater i álu (snad val) následoval a
vrstva osídleni s keramikou mladohradištnf · VS 1.
1989 · věf 7 · 10 · uz~soben terén do teras, kulturnf vrstvy s trhány , novověké přfstavby k
hradbám (chlévy, hospoda) , věf 7, 8, 10, odkryty základy pod te rénem, někdy zn ačně narušene .
Stojí pouze věf 9, vyufívána donedávna k bytovým účelům, přesta vbami uvedena do havarijního
stavu. Pouze pod vě ži 8, pod jižnim základem odkryta kulturní vrs tva s ků lovou jamkou·
keramika 13. stol. Příkop, který sledoval hradbu, je zasypan a upraven na park mezi hradbami a
korwnikací. Parkánová zed nebyla zachycena . Výzkunem nebylo dosud prokázáno stáří opevnění,
nálezy nám je dovoluji datovat pouze do 14 . stol . Mladohradi š tn í osídlení se soustředuje
plynule na svahu pod hradem · souvislá kulturní vrstva pod věži 4 a věží 5. Na jižním svahu
pod kostelem sv. Václava osídlení pouze sporadicky (věž 8) • 13.st ol.
ULOŽ: KSSPPOP Plzeň , sine

POON :
AUT .:
LOK .:
MAPA :
• 1:
• 2:
• 3:
• 4:
POZN:

567

TASNOVICE, o.Štftary nad Radbuzou, okr.Domažlice

(523)

odborný záměr
AKCE: jednotlivá sondáž
Bašta J., Baštová D. CZČM Plzeň)
DAT.: 1988
Hradiště v poloze u sv. Vavřince, na rozhranf katastrů obcf Štitary a Tasnovice.
ZM10 21 -2 1- 18
PIAN : 2
SOUŘ: 249 : 050
AKT .: sfdlištnf
KOMP: sfdl.výšinné opevněné
(A) hradištni obd.
V rámci reviznfch průzkunů slovanských hradíš( jsme pol ožil i v JZ části lokality, na druhém
předhradl, pod nejvyš š ím bodem návršl, sondu vel. 4 x 2 m, situovanou za valem v místech
předpokládaného vnitřního př l k opu, která bezpr ostředn~ sousedila se zj išfovacími sondami z l et
1985 a 1986 . Zachytili jsme v nf složitou stratigrafickou situaci, která dokládá sekvenci dvou
fázf opevněni. Ve výplni vnitřního příkopu lze rozeznat č tyři nálezové horizonty hradištní
keramiky, které předběžně datujeme do rozmezí od roku 800 po druhou polovinu 10. stol. Našli
jsme i železné přeaněty (nože, přezku, sífařskou jehlu) a zna č né množství osteologickeho
materiálu . V podorni č ní vrstvě lefel zlomek keramické obkládačky zdobené motivem románského
pletence, kterou na základě anal ogií s nálezy z Ostrova u Davle lze datovat od 2. pol. 12.
stol. až do počátku 13. stol. Našemu výzki..m..1 př edcházel o prvé zaměření štítarské fortifikace,
které provedl a měřičská skupina ARÚ Praha.
ULOŽ: ZČM Plzeň , RP 88/19

POON:
AUT . :
LOK .:
MAPA:
• 1:
POZN:

.

568

TASNOVICE, o.Š tftary nad Radbuzou, okr.Domažlice

POON:
AUT .:
LOK.:
MAPA:
• 1:

odborný zámě r
AKCE : povrchový s běr
Bašta J., Baštová D. (ZČM Plzeň)
DAT .: 1989
Pole na 1. předhradí š t í tarského hradi ště na J svahu.
ZM10 21 · 21 · 18 PIAN : 2
SOUŘ : 285 :062
(A) raný středověk
AKT .: sldlištní
KOMP: sfdl.výšinné
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(542)

opevněné

POZN: Na zoraném, uvlá č eném poli na 1. předhradí štítarského hrad išt ě jsme sebrali 15 zl omku
hrad ištní keramiky . Jedná se o prvý prokazatelný ná lez z t ohoto předhradí .
ULOŽ : ZČM Plzeň, RP 89/54
569

TET ÍN, okr. Beroun

[016)

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Kašpar V. (student)
DAT .: 1989
V s ufová stráň pod zř íceninami hradu Tetina smě rem do lom.J .
ZM10 12 · 41 · 12
PIAN : 1 SOJŘ : 364 :079
CA> vrcholný středověk 1 AKT .: sídlištní
KOMP: hrad
Pr oved l jsem povrchový průzkum středověkého hradu Tet ína . Zji s til jsem, že výc hodn í stráň
silně narušená lomem pokraču j e v ses uvu směrem k l om.J. V suti na stran í byl zt skan material
oxidačně pálené , obtáčené, makroskopicky ostřené keramiky, zdobené r y t ou li nkou a ryt ou
intervalovou š r oubovicí , datovatel né do pruběhu 13 .st ol.
ULOŽ : AR Ů Prah a, sine
POON :
AUT .:
LOK.:
MAPA :
* 1:
POZN:

570

TĚ CHAŘOV I CE , o.Mýšl ovi c e, okr.Příbram

[024]

POON :
AUT .:
LOK . :
MAPA:
* 1:
POZ N:

dálkový výkop
AKCE: ploš ný odkryv
Smejt ek L. CM Příbram)
DAT.: 1989
Asi 400 m SSV od okraje osady Životice.
ZM10 22-2 1-1 1
PIAN: 2
SOJŘ: 471:160
CA) d . laténs ká · LtC
AKT . : sídlištní
KOMP: sídliště rov inné
Skrývka ornice na tra se dálkového vodovodu Příbram · Doln í Ne res t ce. Prozkoumáno bylo ce l kem 9
objektu. Z t oho byla jedna zahloubená ch ata (330 x 220 cm , max. hl. 15 cm > s 2 h luboko
zapuštěným i kuly uprostřed krat šíc h s t ran Chl. 50 cm ) a 1 vanovitá jáma s kamenným zava lem.
Zji štěna byla ker am i ka, mazanice, 2 přes leny, část bronzového kruhu, kosti, uh líky a hrudka
p ryskyřičné hmoty.
ULOŽ: M Příbram, př.č. 61 / 89

571

TĚCHAŘOVICE , o.Mýš l ovice, ok r.Příbr am

[036)

dálkový výkop AKCE: vertikální ře z
N ov aček K., Sme jtek L. CM Příbram)
DAT.: 1989
200 · 250 m ZJZ · JJZ od kapli č ky v Mýšlovicích, po obou stranách údolí.
ZM10 22 ·2 1· 12
PIAN: 2
SOJŘ: 049 : 068 055 :062 059: 058 069:049
CA) d .ha l š t atská (HaC·HaDJ
AKT . : sídl iš tní · int ruze
KOMP: sí dli ště rovinné
(B) přech od RS 4 · VS 1 AKT.: sídlištní-výrobní
KOMP: sídliš tě rovinné
(C) vrcholný středověk 2
AKT.: sídlištní
KOMP : sídliště rov inné
Vodovodní r ýha CSZ·JV pruběh). V SZ části údolí zachycena ha lš tatská jáma oválného půdo rysu .
Ve výplni 61 zlomků kerami ky, část železného tesáku , uhlíky. Na obou sva z í ch údolí prozkounáno
7 narušených zahloubených objektů sí dli š tě dat ovaného předběžně do 12 . ·1.pol.13.s to!. Tři
ob j ekt y měly téměř shodnou s trukturu výplně· šedočerná uhl íkatá vrstva s kUr.Jlací drobných
kamenů ve svrchních part ií ch , s velkým obsahem meta lurg i cké strusky ( obj. 4 · 8,2 kg), kusu
mazani ce s k o ns tr uk čními o ti sk y, zuhelnatělého d řeva a obilí. Dno objektů bylo do červena
propá leno. V kerami c kém souboru (543 zl omku, z toh o 32 ha l štatské intruze) se ob j evují
zvl áštn í tvary. Sběrový materiál ze seve rní části rýhou profatého sídelního areá lu indiku je
ještě starší s t ředověké osídl eni (kramika s výzdobou h řebenovým i vp ichy a vlnicemi). Na JV
svahu dál e z jištěny 2 ob jekty ze 14 . - 15 . stol., z nichž ob j . 5 j e reli ktem st udny s kamenným
obl ožením CprŮTI. u dna 106 x 84 cm, hl oubka od úrovně skrývky 220 cm) . Výplň obsahova l a
ker amiku 15. sto l. a četné org anické mak ro zby tky (kosti, čá sti trámku s e stopami op racovan t,
šindel , tesařský odpad, větve , listí, plody, krovky brouku). Lokalita souv i sí se sta r ším
nálezem M. Vávry ( BZO 1976, 1977, 1989) .
ULOŽ: M Příbram, př.č. 62/89
POO N:
AUT. :
LOK.:
MAPA :
* 1:
* 2:
* 3:
POZN:

572

TEPLICE, ok r.T eplice

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA :
* 1:
* 2:

stavba
AK CE: sondáž
Rusó A. CM Tepli ce )
DAT.: 1989
Zámek, prostor V od r omanského křídla klášter a, dnes zámku.
ZM10 02· 32·13
PIAN: 2
SOJ Ř : 317: 130
(A) vrcholný středověk
AK T.: sídl ištní
KOMP : s íd liště (nespecif .)
(8) novověk
AKT .: sídliš tní
KOMP: zámek

[111 J
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POZN: V dOsledku nevh~o z,sahu JZD Žalany v prostoru u čp. 1 (východnl části zámku) byl proveden
záchranný výzk1.n ve dvou sond,ch . Pr,ce se omezily na nejnutnějšl začištěnf a zdokumentováni
naruše"' situace. Výzkunem bylo zj ištfno, fena narušené ploše problhá někol i k zdiv, z nich f
snad dvě mohla spolu souviset. Situace prok,zala, fe se jedná o poměrně mladé zbyt ky zástavby.
Nejstaršf, nalezené v sondě 2, patl'f patrně renesanci. Zdiva byla vesměs ulofena do staršfch
destrukci a nav,!ek a z~ se, fe pOvodnf úrove~ terénu probfhala snad o 2 af 3 m nffe . Nenf
vyloučeno, fe prostor za východnlm románským kl'fdlem sloufil pi°Jvodně jako pl'lkop, později
zarovnaný.
ULOŽ : M Teplice, dep. Bflina, r.č. 5/89
573

[240]

TiŠÍNOV, okr.Pfsek

PODN :
AUT .:
LOIC . :
MAPA:
• 1:
• 2:
• 3:
POZN:

jiný podnit
AKCE : náhodný povrchový nález/ povrchový sběr
Frohlich J. (M Strakonice) DAT . : 1989
Pole v trati "Na jltl'e" JV od Těšinova, mezi vsf a lesem.
ZM10 22·43 · 05
PIAN: 2 SOUŘ: 100:325
(A) eneolit neurč .
AKT . : neurčená KOMP: neurčen
(C) d.latemsk, (LtB·LtD) AKT.: neurčená K()o4P: neurčen
(B) pravěk
AKT. : neurčen,
K()o4P: neurčen
Eneolitická sekerka ze šedočer"' horniny, trapezovitého nárysu a nepravidelně hráněného
pOdorysu. Délka 142 11111, šil'ka symetrického ostl'f 50 nm, šll'ka t ýlu 25 rrm. Blilšf mlsto nále zu
na velkém poli JV od Těšinova se nepodal'ilo zj istit . Povrchovým sběrem z jištěna v místě s
udanými soul'adnicemi menši koncentrac'e pravěké keramiky. Na pahorku v JZ části pole nalezen
zlomek nádoby z mladšf doby laténské s hl'ebenovaným povrchem.
ULOŽ : M Pisek, sine
574

TĚŠOVICE,

[050)

okr.Prachatice

PODN : odborný záměr AKCE: povrchový sběr
AUT.: Parkman ~- (amatér) DAT.: 1989
LOK . : Mirný JV svah nad levým bl'ehem l'eky Blanice, traf

II

Na bezkoutl", 850 m SV od

kapličky

v

osadě.

MAPA: ZM10 22· 43 · 16 PIAN: 2 SOUŘ: 26e : 088
• 1: (A) mezolit
AKT .: neurčená K()o4P: neurčen
POZN: Štfpaná industrie v ornici .
ULOŽ : M Strakonice, sine

575

TĚŠOVICE ,

[331]

okr.Prachatice

PODN: odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
AUT.: Michálek J . (M Strakonice) DAT. : 1989
LOK.: V svah nad levým bl'ehem Živného potoka, cca 1400 m Jod kapličky v
lokalita Těšovice 1.
MAPA: ZM10 22 · 43 · 21
PIAN : 2 SOUŘ: 211 : 282
• 1: (~) mezolit AKT .: neurčená K()o4P: neurčen
POZN : Štfpaná industrie v ornici . Označeno jako lokalita Těšovice I .
ULOŽ: M Strakonice, s i ne

576

TRHOVÉ SVINY,

[342]

jiný podnět
AKCE: náhodný povrchový nález
Zavl'el P. (JČM České Budějovice) DAT.: 1989
Na Z okraji města .
ZM10 32· 24·05 PIAN : 2 SOUŘ : 202:294
(A) eneolit neurč .
AKT. : neur čená KOMP : neurče n
Pl'i úpravě terénu pro sjezdovku byla nalezena kamenná sekerka
flutošedohnědého zbarveni .
ULOŽ : JČM české Budějovice, A 24 105
TRHOVÝ

jako

okr.České Buděj ovice

PODN :
AUT . :
LOK .:
MAPA :
• 1:
POZN :

577

osadě. Označeno

ŠTĚPÁNOV,

okr.Benešov

li c h oběžníkovitého

tvaru,

[353]

PODN: s tavba
AKCE : vizuální povrchový prflzkum
AUT .: Durdfk T. (ARŮ Praha) DAT.: 1989

157

Zbytky hradu v rohu parazitnf zástavby na náměstf městečka.
ZM10 13 -34 -2 1 PIAN: 1 SOJŘ : 152:059
(A) vrcholný středověk 2 AKT .: sfdlištnf
KOMP: hrad
CB) novověk 1 AKT.: sfdl ištnf
KOMP: hrad
Při výstavbě nepovoleného objektu nákupnfho střediska v přfkopu na ploše před hradem byl
jednak zavezen úsek do té doby dochovaného příkopu a j ednak z důvodů zfskání manipulačnf
plochy pro autojeřáb ze značné čás ti zbořeno dochované náro!f hlavnf hradby hradu. Destrukce
se dotkla pouze nadzermfch konstrukcf; fádné zásahy do terénnf situace ve vnitřnf ploše hradu
nebyly zaznamenány. Byly podniknuty nezbytné kroky k památkové ochraně loka l ity a k obnovenf
stržené hradby. Trhový Štěpánov je spolu s nedalekým Křivsoudovem základnfm zdrojem informacf
o české biskupské hradnf architektuře 14 . stoletf.
LIT.: Bolina P., Durdfk T. 1984, 105 ·118 (SVPP 25)
LOK. :
MAPA :
* 1:
* 2:
POZN:

578

TŘEBEŠICE,

okr.Kutná Hora

[216]

odborný záměr
AKCE : povrchový sběr
Charvát P. (ARŮ Praha)
DAT.: 1988· 1989
Asi 1500 m severně od S okraje obce Kluky, v poli po levém břehu potoka.
ZM10 13 -41-16 PIAN: 2 SOJŘ: 055:060
(A) přechod RS 4 · VS 1
AKT. : sfdlištnf
KOMP : sfdliště (nespecif.)
(B) novověk 1 AKT.: neur čená KOMP: neurčen
Sběr na zoraném poli. 6 střepu, z toho 5 mladohradištnfch • 13. stol . (včetně 1 zlomku
prostého ven vykloněného okraje a 1 zlomku těla s přfměsf tuhy). Jeden zlomek pocházf ze 16.·
17. s tol.
ULOŽ: ARŮ Praha, sine

POON:
AUT.:
LOK .:
MAPA:
* 1:
* 2:
POZN:

579

TŘEBEŠI C E ,

okr.Kutná Hora

[225]

POON: odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
AUT . : Charvát P. CARŮ Praha)
DAT .: 1988-1989
LOK.: V poli při J okraji obce Třebešice na "ostrofně" obtékané Olšanským potokem a bezejmennou
vodotečí.

MAPA: ZM10 13-41 ·16
PIAN: 2
SOJŘ : 049:121
065:120 063:106 045:107
* 1: (A) přechod RS 4 · VS 1 AKT .: sfdlištnf KOMP: sfdlJště (nespecif.)
POZN : Sběr na zoraném poli. 10 střepů náležf podle materiálu době mladohradištnf až 13. stol.
ULOŽ : ARŮ Praha, sine

580

TŘEBEŠICE,

POON:
AUT. :
LOK.:
MAPA :
* 1:
* 2:
* 3:
* 4:
POZN :
ULOŽ:

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Charvát P. (ARŮ Praha)
DAT.: 1988·1989
Asi 350 m severně od S okraje obce Kluky, v poli po levém břehu potoka .
ZM10 13-41-16
PIAN: 2 SOJŘ: 048:026
(A) raný středověk 3
AKT .: sfdlištnf
KOMP: sfdliště rovinné
CB) raný středověk 4 AKT. : sfdlištnf
KOMP: sfdliště rovinné
(C) přec hod RS 4 - VS
AKT.: sfdlištnf
KOMP: sídliště rovinné
(D) novověk 1 AKT.: sfdlištnf
KOMP: sfdliště rovinné
Sběr na zoraném poli. 4 mladohradištnf střepy včetně 1 zlomku kalichovitého okraje.
ARŮ Praha, sine

581

TŘEBOŇ, okr.Jindřichův Hradec

POON:
AUT .:
LOK. :
MAPA :
* 1:
POZN:

okr.Kutná Hora

[045]

[130]

in!enýrské sftě AKCE: vertikálnf řez
P. (JČM České Budějovi ce)
DAT.: 1988
Areál státnfho zámku v Třeboni · zámecký park.
ZM10 33-11·02
PIAN: 2
SOJŘ: 293:181
CA) vrcholný středověk 2 AKT . : sfdlištnf-ko11'.Jnikace KOMP: sfdliště rovinné
Terémf průzkum ve výkopech pro kanalizaci. Byla zde zj ištěna soustava dubových kOlO, zčásti
vytrhaných bagrem. Z popisu účastnfků pracf se dal dobře rekonstruovat jejich průběh.
Nacházely se v hloubce 2 m pod dnešním povrchem · uspořádány do pravidelného systému . Z jejich
okolf pocházely četné zlomky keramiky z 15.stol. (hrnce, d!bány, pokličky). Nenf vyloučeno, fe
se jedná o pozůstatky ha(ové cesty, která by procházela místem, kde dnes stoj f budova archfvu
a kde snad puvodně stávala brána.
ULOŽ: JČM České Budejovi ce, 80/88
Zavřel

158

582

TUCHOŘI CE,

okr.Louny

[234]

meliorace AKCE : vertikální řez
Štauber 8 . , Štauberová J . CM Louny)
DAT.: 1989
Pole na SZ okraji obce.
ZM10 12-12- 11
PIAN: 2
SClJŘ : 043:071
(A) k. lineární ker.
AKT .: sídli štní
K()olP: sídliště rovinné
V jedné z rýh pro závlahové potrubf zachycena kulturn í vrstva v dél ce cca 102 m, porušená
vkopy pro chmelničnf kotvy. V nf zbytky třf objektB s nálezy keramiky a 1 štfpaným nástrojem.
Dále sledovány 3 větve rýh ve smě ru SV a SZ v délce 2,5 km s negat ivní m výsledkem.
ULOŽ: M Louny, 34/89

POON :
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:
POZN:

583

TURSKO, okr.Praha- západ

POON :
AUT .:
LOK .:
MAPA :

ULOŽ:

infenýrské sftě AKCE : orientační zjištění v ře zu
Gojda M. (ARŮ Praha)
DAT. : 1989
Plocha zemědělského dvora čp . 1.
ZM10 12-24-01
PIAN: 2
SClJŘ: 025:098
(A) knovízská k.
AKT.: sídlištnf
K()olP : sídliště rov i nné
(B) přechod VS 2 - novověk AKT . : sídlištní
K()olP: tvrz
Rýha inženýrskýc h sítí. V hlavní části pr&kopu táhnoucím se ve směru západ-východ byla v obou
profilech zjištěna tmavá (černá) kulturní vrstva o mocnosti 45-55 cm; s nf současný byl
objekt, interpretovatelný jako zahloubené obydlí a spolu s vrstvou dle zlomk& keramiky
datovatelný pravděpodobně do mladšf doby bronzové. V rýze nasedajfcf kolmo na hlavn í část
pr&kopu a hluboké mfsty af 3 m byly na několika místech pro(aty přf čně kamenné zdi budované z
lomového kamene a spojované maltou. Vzhledem k charakteru zdiva je pravděpodobné, že se jedná
o poz&statky dosud nelokalizované tvrze. Jejf pŮdorys a bohužel téf datovánf z&stávají
nejasné (relativně malý rozsah zenri ích prac í, vzorkováním se nepodařilo získat žádnou
keramiku) .
ARŮ Praha, sine

584

TÝNEC, okr . Klatovy

POON :
AUT.:
LOK.:
MAPA :
* 1:
POZN :

odborný záměr
AKCE: povrchový sbě r
Frohli ch J . (M Strakoni ce)
DAT.: 1989
Lesík nad levým břehem Otavy proti hradu Prácheň.
ZM10 22-32-06 PIAN : 2 SClJŘ: 115 :274 130: 292
(A) vrcholný s tředověk AKT .: těžba
K()olP : samostatný areál
Sejpy. Rýžování zlata.

585

TÝNEC, okr.Klatovy

* 1:
* 2:
POZN :

[430]

[914]

[859]

odborný záměr
AKCE : povrchový sběr
Frohlich J . CM Strakonice)
DAT.: 1989
Pole na lev obřeff Otavy, JV af V od Týnce.
ZMlO 22-32-06 PIAN: 2 SClJŘ : 067 : 168 085:203 099 : 219
(A) mezolit
AKT .: neurčená
K()olP: neurčen
CC) mezol i t
AKT. : neurčená
K()olP : neurčen
(B) mezolit
AKT. : neur čená
K()olP : neur čen
Ojedinělé doklady pat rně sezónních sídliš(. A. 5 kus& štípané kamenné industrie cz toho 1
nevýrazné úštěpové škrabadlo. B. 2 drobné kusy š típané kamenné indust ri e. C. 1 kus pazourkové
suroviny .
ULOŽ : ARŮ Praha , sine
POON:
AUT.:
LOK . :
MAPA:
* 1:
* 2:
* 3:
POZN:

586

ŮHOŠŤANY , okr . ChOlllJtov

POON:
AUT .:
LOK. :
MAPA:
* 1:
POZN :

lom AKCE : povrchový sbě r
Smrf Z. (ARŮ Most)
DAT .: 1989
Blzeňský vrch.
ZM10 11 -22-05
PIAN : 1 SClJŘ: 195 : 103
(A) AKT .: negativn í · zjištění
Na.západním úpatí kopce probíhá stavba zařízení lorru,

[927]

159

částečně

je

odtěženo

jeho jižn í

úbočí.

Vrcholek kopce má rozlohu několika hektarO a celý kopec má charakter stolové hory. PrOzkum
prov~en ke zj ištěnf , zda nejde o výšimé sfdliště . Pruzkum prozatfm negativnf.
[944]

587

VADÍN, ·o.Okrouhli ce, okr.Havlfčkťsv Brod

POON:
AUT .:
LOK. :
MAPA:
* 1:
POZN:
ULOŽ:

odborný záměr
AKCE: povrc hový sběr
Salač V. CARŮ Praha)
DAT .: 1988
Pole mezi Vadfnem a Okrouhl icf .
ZM10 23·21·13
PIAN: 2 SOOŘ: 236:207 248:192 224:180 218:201
CA) vrcholný středověk 2 AKT .: sfdlištnf
KOMP: sfdliště (nespecif . )
Při sběrech bylo zfskáno většf mnofstvf střepu.
Vadfn čp.5, si ne

588

VADÍN, o .Okrouhlice, okr.Havlfčkw Brod

POON :
AUT .:
LOK.:
MAPA :
* 1:
POZN:

stavba

589

VÁPENICE, o . Obory,

[936]

AKCE : orientačnf zjištěni v ploše
V. CARŮ Praha)
DAT.: 1988
JV roh stavenf čp . 5 .
ZM10 23-21 - 13 PIAN : 2 SOOŘ: 241:169
CA> vrcholný středověk 2 AKT.: sfdlištnf
KOMP: sfdliště (nespecif.)
Při stavebních úpravách do111.J byla zjištěna středověká kulturní vrstva , ve které se vyskytly
uhlfky, keramika a kosti.
Salač

(949]

okr.Příbram

jiný podnět
AKCE : nedokumentovaná akce
Hrala J. CARŮ Praha)
DAT. : 1989
Bývalý mlýn ve Vápenici čp . 4.
ZM10 22-21-09
PIAN : 3
SOOŘ: 238:377
CA> stř edověk-novověk
AKT .: neurčená
KOHP: neurčen
Staveni bývalého mlýna ve Vápenici čp.4 po úmrtf majitele p . Max. Konvičky zfskal p.Ruc:lolf
Vfdalfk , pracovnfk lesní správy, bytem v Oborách, okres Přfbram . Na pťxiě zmfněného stavenf
objevil soubor keramiky. Tři celé nebo málo poškozené kusy mi za~jčil ke konzervaci v ARŮ
(jde o exempláře dále popsané), dalšf část je ve z lomcfch a 'zustala zatfm na mfstě. 1. Ofbán s
páskovým uc hem nasazeným v podhrdlf a s dulkem velikosti otisku prstu při kořeni . Barva černá,
mí sty (zvláště uvnitř hrdla) jakoby se smolným nátěrem. Povrch na plecfch vyplněn vhlazovanými
.vodorovnými a šikmými liniemi, tělo nádoby neprav i de l nými soustředěnými ovály touf technikou a
dno nepravidelnou mřffkou . V. 283 mm, prtměr okraje 98/90 mm, prtměr dna 157 mm. 2. Dvojuchý
hrnec s plas tickou páskou a dulky . Pásková ucha s dulky velikosti palce při kořeni. Okraj vně
i uvnitř, jakož i část podhrdlf zeleně glazovaná, druhotně na těle i tmavohnědá skvrna
glazury. V. 230 mm, prtměr okraje 255/242 mm, průněr dna 268 mm. 3. Konev se dvěma páskovými
uchy s dulky velikosti otisku palce při kořeni. Hornf kryt byl z části vylomen, na zachované
části stopy nápisu. Povrch je světle zeleně glazován se svislými pruhy tmavšf zelené a rezavé .
Totéž glazování je uvnitř pod okrajem,stopy stékajlcfho nátěru jsou při dně a pod výlevkou,
jinde hnědavá barva materiálu nádoby. V. 337 mm (výlevka do v. 385 mm), prťnněr okraje 260 mm,
prtměr dna 230 mm, prtměr otvoru výlevky 84 mm. Analogické nálezy jsou datovány od druhé
poloviny 15. do 18. stol . Komentář: ve věci datováni nálezu byli konsultováni J . Hrdlička,
J.SOITfller a J . Žegklitz.· Ke dfbánu pod č.1 odkazuji na ana logic ké nálezy v těchto zprávách:
Jablonce, o.Nečín, okr. Příbram a Obory, okr.Přfbram - obě v BZO 1986- 1987.
ULOŽ : R.Vl dal ík,há j.Pánkovka, si ne

POON :
AUT.:
LOK . :
MAPA :
* 1:
POZN :

590

(059]

VELEMYŠLEVES, o . Žifelice, okr.Louny

POON:
AUT.:
LOK .:
MAPA :
* 1:
POZN:

plskovna
AKCE: plošný odkryv
Smrž Z. CARŮ Mos t)
DAT . : 1988
Nová pískovna SHD S od Truzenic, okraj terasy lev obře žf Chomutovky.
ZM10 02-33·24
PIAN: 1 SOOŘ : 452:110
(A) štltarská k.
AKT .: pohřebnf
KOHP: samostatný areál
Na skryté ploše 100 x 5 m objeveny a prozkoumány 2 žárové hroby. Dalšf hroby patrně zni čeny
skrývkou. V roce 1989 provedena dalšf skrývka, výsledek pruzkl.ffl.l však negativnf (viz hlášení
čj . 211/89 Most).
ULOŽ: ARŮ Most, 13 - 14/88

160

591

VELIKÁ VES, okr.Louny

POON:
AUT. :
LOK.:
MAPA:
* 1:
POZN:
ULOŽ :

orba,rytí
AKCE : sondáf
Dobeš M. (ARŮ Most)
DAT . : 1988
Pravý břeh potoka Dubá li.
ZM10 12· 11 · 16 PIAN : 1 SOUŘ: 295:239
(A) knovízská k.
AKT .: pohřební
KOMP : samostatný areál
Orbou značně devastovaný tárový hrob s kerami kou a spálenými lidskými kostmi.
ARŮ Most, sine

592

VELIM, okr.Kolín

POON :
AUT. :
LOK .:
MAPA :
* 1:
* 2:
POZN :

odborný záměr
AKCE: systematický plošný odkryv / o rientační z jiš tění v ř ezu
Hrala J., Sedláček Z., Vávra M. (ARŮ Praha , M Kolín)
DAT .: 1988· 1989
Návrší Skalka, Z od silnice Velim · Nová Ves I, Jod Nouzovského potoka , s svah návrš í.
ZM10 13 · 14· 23
PIAN: 1 SOUŘ: 010:165
(A) střední d . bronzová
AKT .: sfdlištní·pohřebn í· kultovní · depot
KOMP : sídl.výšinné opevněné
(B) d.laténská (LtA·LtD)
AKT . : sídlištní
KOMP: sídliště (nespecif.)
V obou letech probíhal výzkum na různých místech zástavbou ohrožené lokality a navazova l na
skrývky z předchozích let . 1988: Sonda 8 sledovala příkop (obj. 45); zde vyzvednut narušený
kostrový hrob č . 10, dále dětský kostrový hrob č.12. V sondě 12A prozkounána jáma s keram1kou,
lidskými a zvířecím i kostmi a částí drtidla (obj. _86) , odkryt severn í závěr příkopovitého
objektu 23 s kamenitým zásypem, keramikou, lidským i a zvířecími kostmi. Obj. 72 obsahoval
porušenou část lidské kostry (č . 13) s keramik ou a bronzovým prstenem. V sondě 16 byl sledován
objekt 58 (př í kop) probíhající ve směru Z·V . Sonda 17 zachytila š iroký příkop (obj. 27),
souvisící nejspíš se soustavou př í kopŮ objevených v předchozích l etec h, označených 1 a 5, na
jiném místě 32 a 33. Přes příkop byly vedeny dva řezy: v prvním nade dnem odkryta hlava a
hrudní část s oběma pažemi kost ry č. 14 se souborem 15 zlatých p ředmě t u pod prsty levé ruky a s
několika nádobam i ; opodál byl uložen bronzový depot (náramky, dláto, cca 150 pukl ič ek aj .).
Řez 2 nebyl dobrán . Oba řezy by l y vedeny výplní jámy zahl oubené do dna uvedeného příkopu .
Sonda 18 zachycuje průběh příkopu (obj. 30) souvisící nejspíš s obj. 23 dříve zkoumaným v
sondě 1/85. Obj . 30 byl profat řezem 2 a jeho dalš í pr ůběh v sond ě 19 řezem 1. V obou ře z ech
byly zachyceny hluboké jámy procházející dnem příkopu a v ni ch kromě keramiky a zv ířecíc h
kostí také antropologické nálezy a kamenitá destrukce. V západn í č á s t i sondy 19 byla pozornost
věnována vnějšímu pás u o pevnění se třemi příkopy; na vnitřní s tra ně mě lčí příkop (obj. 44),
upros třed hlubší (obj. 45) s valem na vnitřní s traně, vytvářejí cím superpozici se sta r š ím ob j .
44. Zcela na vnější straně byla odkryta destrukte kamenných hradeb ne jmladšího opevnění (obj.
45A) s mělčím příkopem na vnější straně a s pozůst atky spálených ků lu (buk ) s t ojících pŮvodně
na čelní straně kamenné stěny. Situace této fort ifikace svědč í o jejím násilném zán 1ku
požárem. Nálezy bronzových jehlic j i datuji již na počátek mladš í doby bronzové. Na východn1
straně zkoumaného areálu v sondě 11 byl zal ožen nový ř ez obj . 1 ( př íkop) , na jehož vnitřní
s traně objeven kostrový hrob 15A . Kromě toho s ledovány rýhy pl ynovodu, které poskytly
informace o archeologické situaci mimo stavební areál . V sondě 19 byla objevena l at énská
polozerrnice ( obj . 56), orientovaná SZ·JV, s nálezy keramiky, kovových a skl eněných přednětu
a zvířec í ch kostí; na výzkumu tohoto objektu spo lupracovala H , Sedl áčková, M Poděbrady . 1989: V
sondě 12A kromě dokončovacích prací z předchozího roku byla odkryta kruhovitá jáma (obj. 108).
V sondě 17 pokračovaly prá ce na výzkumu jámy v obj . 27, a to odebíráním dalších vrstev v
r . 1988 nedokončeného ře zu 2 a zároveň b loku mezi řezy 1 a 2 . v jednot l i vých vrstvách byly
kromě archeologických nálezů nacházeny lidské kos try nebo jejich čás t i . V prokopané části jámy
bylo dosud objeveno 9 kos ter, z toho 7 dět skýc h ve věku od pŮlr oční ho po čtrnáctileté a dvou
dospělých fen.
Zvláštní význam je antropology připi s ován situaci s ženskou kostrou, 2
dětskými kostrami a 3 samostatnými lebkami; tato situace byla provázena četnými
archeologi ckými nálezy (mísa s vypnulinami a jiná keramika, břitva) s kamennou suti a ve l kým
kamenem. Jáma j e široká 420 cm, zat í rm í délka č iní 380 cm (pro výzkum j e jí další části otevřen
řez 3) a od dnešního povrchu dosahuje hl oubky témě ř 3 m) . v sondě 18 byl d okonče n řez jámou 2
v obj. 30 se 2 dětskými kost r ami (č. 17 a 18). Zbytek jámy 2 je odkrýván sondou 21. Týž obj . 30
(příkop) pokra č uje do sondy 19 , kde je v něm vyhloubena další jáma ( č.1) z čás t i vytěžená v
minulých letech. V roce 1989 byla její druhá část odkrývána dalším ř ezem . Tři fortifikace
vnějšího pásu opevnění v sondě 19 byly zkounány dal ší mi řezy (např .ře z 3 v opevnění · objektu
45A přinesl nález části kamenné formy na předmět s t ulejí), odebíráním další vrstvy kamenné
sutě obj . 45A a dokumentace odkryté situace. So uč a sně byl y provedeny dr obnější akce na různých
místech areálu, kde bylo započato se zemními pracemi pro výs tavbu domů. V obou letech
spolupracovali na výzkumu antropologové z Moravské ho musea v Brně ( Ant rophos), kteří několik
situací s kostrami, především v obj. 27, vyzvedl i i n s ítu. Dalš í spolupráce nebo konzultace:
geofyzika (především V. Bárta), geol ogie CP.Havlíček, A. Zeman), petrog raf ie a minera logie
(V . Ziegler). Z iniciativy vedení RM Kolín byla v roce 1989 zahá j ena videodokumentace výzkumu .
Sonda 12A · k~onenta A, sonda 19 · komponenty B,C , r ýha plynovodu· k~onenta O, ostatní

[233)

[244]

161

- komponenta E.
J .• Sedláček Z., Vávra M. 1988, 236·237 (Antropofagie .. Ckonf . Brno))
J .• Sedláček Z., Vávra M. 1989, 49-58 (Studia nad grodam i .. • )
J . , Sedláček Z., Vávra M. v. t.
J. , Vávra M., Sedláček Y. 1986, 79 -88 CA rchaeology in Bohemi a)
Dočkalová M. 1988, 131 · 141 (Antropo fagie . . (konf.Brno))
ULOŽ : M Kol in, si ne

sondy
LIT.: Hrala
Hrala
Hrala
Hra la
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VELKÉ HYD Č ICE, okr.Klatovy

(122]

POON: odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
AUT. : Frohlich J . CM Strakonice)
DAT.: 1989
LOK.: Ostrožna Hradce nad pravým břehem Otavy, 800 m JZ od

Prách ně,

60- 100 m J až JV od samoty

čp.2 1 .

MAPA:
• 1:
• 2:
POZN:

ZM10 22 · 32 -06
PIAN : 2
SOOŘ: 112 : 184 117: 190
(A) pozdni d .hal š tat ská
AKT .: sfdlištni
KOMP: neurčen
CB) raný středověk 4 AKT. : s idlištnf
KOMP : sfdl.výšinné opevněné
Pr5zkum lokality, kde J . L.Pič (Starož itnosti země Čes k é. d.111. 1909, 367) připomfná málo
znatelný val. Dnes již stopy po opevnění chybi. Na centrálnf části lokality je sad. Na poli v
jeho východním a jižnim sousedství nalezeny 3 z lomky p o zdně halštatských nádob a
mladohradi š tní keramika zdobená vlnicemi a h řebe novými vpichy .

ULOŽ : u autora zprávy
594

VELKÉ PŘÍTOČNO, okr.Kladno

POON:
AUT .:
LOK.:
MAPA :
• 1:
• 2:
• 3:
POZN:

inženýrské sftě
AKCE : vertikální řez
Moucha v. (ARŮ Praha)
DAT.: 1988
S okraj obce.
ZM10 12-23 - 13
PIAN:
SOOŘ : 056:047 055:047 053:047 048:045 042 :043 028:040 025 : 040
(A) knovizská k .
AKT .: sfdlištní
KOMP: sídliště Cnespecif.)
(8) d.laténská - LtC
AKT.: sídlištni
KOMP: si dliště (nespecif .)
(C) pravěk
AKT . : sídlištní
KOMP: sídliště Cnes pecif.)
Vodovodni rýha vyhloubená do opukového podlož í, kte ré přechází ve svrchních partiich ve
zvětralou vrstvu hnědé barvy . Tato zvětralá vrs tva byla hustě promišená opukovými štěp i nami .
Podloží je překryto asi 50 cm mocnou vrstvou ornice. Výkopem profat y jámy z obdob! ku l tu ry
knov ízské ( obj . 1/88, ?/88, 4/88) a chata z mladší doby laténské (obj.7/88). Da lší zah loubená
chata (obj . 3/88) je pravěká, bliže nedatovaná, stejně j ako jedna jáma (obj.5/88). Ve výplni
opukové rozsedliny (přírodní útvar, označeno jako obj.6/88), na l ezen blíže neurčený pra v ěk ý

(438]

stře p .

ULOŽ: ARŮ Praha, sine
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[012]

VELKÝ HORŠÍN , o . Rybník, okr .Domažlice

POON:
AUT . :
LOK . :
MAPA :
* 1:
• 2:
• 3:
POZN:

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Baš ta J . , Baš t ová D. (Z ČM Plzeň)
DAT .: 1988
Pol e na J svahu vrchu Kněžská, nad silnici Mutě ní n - Rybník.
ZM10 21-23 - 01
PIAN : 2
SOOŘ : 233:350
CA) pravěk
AKT. : sfdlištnf
KOMP: sfdliště (nespec i f . )
CB) raný středověk 3
AKT . : sfdlištni
KOMP: sídliště (nespecif . )
(C) raný středověk 4 AKT.: sídlištni
KDMP: sidliště (nespec if.)
Na osetém poli na úzké terase nad silnicí Mutěnín - Rybník jsme sebra l i přes sto zlomku
keramiky. Vedle atypických pravěkých střep6 se vys kytovaly středohradištní a mladohrad iš tn í
zlomky . Jedná se zatím o jediné známé pravěké a raně středověké sídliště v geomorfologické
jednotce Čerchovský les .
ULOŽ: M Plzeň , 88/22
[023]

596

VELKÝ OSEK , okr . Kolín

POON :
AUT .:
LOK.:
MAPA:
• 1:

mel i orace
AKCE: síf vertikálnich řezu
Hrala J., Vávra M. , Sedláček z. (ARŮ Praha, M Kolín)
DAT. : 1989
J od obce, poloha "Za humy"; ppč . 382/1.
ZM10 13 - 14 - 18 PIAN : 1
SOOŘ: 412:100
(A) lužická k.
AKT .: pohřebni
KOMP: samostatný areál

162

POZN :

Naleziště

objevil B. Tomek z Kolína v rýhách s položeným potrubím pro zavlažován í v polích
od silnice Kolín· Velký Osek . Rýhami bylo narušeno celkem 6 žárových hro~.
Nejúplnější je hrob č.1 se sedmi nádobami (3 bezuché a 1 dvojuchá amforka, 2 kónické misky,
dvojkónická nádoba) a hrob 4 (zásobnice, zlomky dalších velkých nádob a amfory a roztavené
zlomky bronz~) . Z ostatních hrobťi se zachovaly zlomky keramiky nebo jen kremační poz~statky.
Nálezy se hlásí ke starší fázi lužické kultury.
ULOŽ: H Kolín, 1/90
západně

597

VELTRUBY, okr . Kolín

[034]

meliorace AKCE: vertikální řez
Hrala J., Vávra H. (ARŮ Praha)
DAT.: 1989
S od obce; ppč. 252/2 ,
ZH10 13·14·23
PIAN: 1 SOOŘ: 416:365
(A) pravěk
AKT.: sídlištní
K04P: sídliště rovinné
Při sledování rýh s polofeným zavlažovacím potrubím na katastrech Velký Osek a Veltruby by la
objevena v rýze jdoucí ve směru S·J (na její západní straně) sídlištní jáma se čtyřmi
pravěkými , blífe neurčitelnými keramickými zlomky a několika kameny ve tvaru obdélníkových
destiček. Nález označen jako obj. 2. Viz též katastr Velký Osek, okres Kolín (zpráva o téže
akci).
ULOŽ: H Kolín, sine

POON:
AUT . :
LOK.:
MAPA:
• 1:
POZN:

598

VERNÉŘOV,

POON:
AUT. :
LOK. :
MAPA:
• 1:
POZN:

stavba
AKCE: orientační zjištění v ploše
Smrž Z. (ARŮ Most)
DAT.: 1988
Prostor po pravé straně silnice E 13, mezi Vernéřovem a Miřeticemi.
ZH10 01 · 44·24
PIAN: 1 sruŘ: 272:190
(A) ·
AKT . : negativní zjištění
K04P : neurčen
Rozlehlá skrývka pro popilkoviště elektrárny Prunéřov, rozměry cca 850x450 m. Výsledek
pr~zkuru negativní.

599

VESEC U SOBOTKY,

okr.ChcmJtov

[046]

okr.Jičín

[127]

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Kašpar V. (student)
DAT. : 1988
Vnitřní plocha hradiště Poráň .
ZM10 03·34·13
PIAN: 2
sruŘ: 058:250
(A) d . halštatská (HaC·HaD)
AKT.: sídlištní
K04P: sídl.výšinné opevněné
CB) raný středověk 3
AKT . : sídlištní
KOMP: sídl.výšinné opevněné
(8) raný středověk 3
AKT . : sídlištní
KOMP: sídl.výšinné opevněné
Na vnitřní ploše hradiště np(ezeny 2 blíže neurčitelné pravěké střepy (hal š tat sKé ) a jeden
střep středohradištní, zdobený rytými linkami a vlnovkou.
ULOŽ: u nálezce, sine

POON:
AUT.:
LOK . :
MAPA:
• 1:
• 2:
• 3:
POZN :

600

VIČICE, o.Březno,

POON:
AUT . :
LOK . :
MAPA:
• 1:
POZN:
ULOŽ:

AKCE: povrchový sběr
P. (H Žatec)
DAT.: 1988
Tra( "Za hurmy", u obce.
ZM10 12·11 · 02
PIAN : 2
SOOŘ: 345 : 235
CA) pravěk
AKT .: sídlištní
KOMP: sídliště (nespecif.)
Sběr na poli, atypické zlomky a kamenná štípaná industrie.
M Žatec, př . č. 6/88

601

VIČICE, o.Březno,

POON:
AUT. :
LOK . :
MAPA :
• 1:
• 2:

odborný

odborný

okr . Chomutov

(118]

záměr

Holodňák

okr .Chomutov

(144]

AKCE : povrchový sběr
Žatec)
DAT.: 1988
V od obce {při Z okraji sousední Stranné), S od silnice Vičice · Stranná.
ZM10 12·11·02
PIAN : 2 SOOŘ: 455 : 230
CB> eneolit neurč.
AKT.: sídlištní
KOMP: sídliště (nespec i f.)
(C) únětická k.
AKT . : sídlištní
KOMP: sídliště Cnespecif . )
záměr

Holodňák P.

(M

163

•

3: CD) knovfzská k .
AKT .: sfdlištnf
K01P : sfdliště (nespecif.)
4: CA) pravěk
AKT.: sfdlištnf
KOMP : sfdliště (nespecif.)
POZN : Sběr na poli, převážně atypické zlomky keramiky.
ULOŽ: M Žatec, př.č. 8/88

•

602

VIČICE, o.Březno,

POON:
AUT. :
LOK. :
MAPA:
* 1:
* 2:
• 3:
POZN:
ULOŽ:

odborný

AKCE: povrchový sběr
P. (M Žatec)
DAT.: 1988
Trat' "U ki'ovf", V obce; mezi obci a transformačnf stanic!.
ZM10 12 - 11 - 02
PIAN: 2 SOOŘ: 430 :222
(B) štftarská k.
AKT. : sfdlišt nf
KOMP: sfdliště ( nespecif.)
CA) pravěk
AKT .: sfdlištnf
KOMP : sfd\iště (nespecif.)
(C) pravěk
AKT.: sfdlištnf
KOMP : sfd\išté (nespecif.)
Sběr na poli, převážně atypické zlomky keramiky .
M Žatec, př.č. 7/88

603

VINAŘICE,

okr.Chomutov

[134]

záměr

H olodňák

okr. Beroun

(155]

jiný podnět
AKCE: sondáž
Matoušek v. CM Beroun)
DAT.: 1989
Vrch Bacfn, kóta 499 m.
ZM10 12·41·22
PIAN : 2
SOOŘ: 347:251
CA) bylanská k.
AKT .: neurčená
KOMP : nález v jeskyni
Při speleologickém výzkl.m..l nalezena pravěká keramika . Na zák l adě hlášení o nálezu provedena na
lokalitě sondáž. Nalezena bylanská keramika, lidské a zvířecí kosti.
ULOŽ: M Beroun, př.č. 135/89

POON:
AUT .:
LOK.:
MAPA:
• 1:
POZN :

604

VINAŘICE ,

POON:
AUT.:
LOK . :
MAPA :
* 1:
POZN :
ULOŽ:

jiný podnět
AKCE : povrchový sběr
Matoušek V. CM Beroun)
DAT .: 1989
Vrch Telfn, poloha "Vysoká skála".
ZM10 12 -41 -22
PIAN: 2 SOOŘ: 295:115
CA) novověk
AKT . : neurčená
KOMP : nález v jeskyni
Při speleologickém pruzklillu nalezeny 2 kusy novověké keramiky.
M Beroun, př . č. 137/89

605

VÍTĚZOV,

o.Velim, okr.Kolín

POON :
AUT.:
LOK. :
MAPA :
• 1:
POZN:

stavba

AKCE : vertikální

606

VLACHOVO BŘEZÍ, okr.Prachatice

okr . Beroun

(151 J

(207]

řez

Sedláček Z., Vávra M. CM Kolín, ARŮ Praha)

DAT.: 1988
JZ okraj zástavby obce, S od kravína JZD, stpč. 47.
ZM10 13-32·02
PIAN : 2
SOOŘ: 436:368
AKT. : sfdlištnf·pohřebnf
K01P: sfdliště rovinné
(A) d . bronzová neur č.
Základy pro rodinný důn p. Josefa Mikšovského v ploše dvora hospodářské usedlosti čp. 14. Ve
východnf stěně základu zachovány části dvou pravěkých obj ektu · sídlištních jam . U dna j i fnfho
objektu (obj . 1) se dochovala in sítu část kostrového pohřbu· ostře pok rčené dolní končetiny
a některé kosti rukou. Mrtvý byl pohřben na pravém boku (popř. s trupem naznak) v orientaci J
· S. Mezi kostmi hornfch a dolních končetin ležely střepy ze spodní části únětického koflfku.
Necelých 2,50 m severně se nacházel profil obj . 2. Šlo pravděpodobně o kónickou jámu s
poznatelnou min. šířkou 120 cm a max . š . 142 cm. Témě ř rovné dno se nacháze lo v h l. 178-188 cm
pod povrchem. Při vzorkování její výplně zf skán okrajový střep nádoby se širokým páskovým
uchem (kultura únětická až lužická).
ULOŽ: M Kolín , př . č. 5/88·1,2

(231]

POON: odborný zám ěr
AKCE: povrchový sběr
AUT.: Mi chá lek J . (M Strakonice)
DAT.: 1988-1989
LOK.: Mírný S svah návršf, SV od vodoteče s rybníčkem, cca 1000 m SV od kostela v obci v trati Pod
průhonem.

MAPA: ZM10

22 -34-20

PIAN : 2

SOOŘ: 286:372

164

•

1: (A) přechod RS 4 · VS 1 AKT .: sfdlištnf·výrobnf
KOMP ~ sfdliště (nespecif.)
POZN : Povrchovými pr&zkU'IIY zachyceny silně orbou porušené sfdlištnf (výrobnf ?) objekty : obj. 1/88
sytě černá, přepálená výplň s uhlfky: zlomky keramiky (zásobni ce s kyjovitými okraji a
reparačnfmi otvory, hrnce , materiál silně tuhový), felezné předněty (hřeby atd . ). Na vnitřní
straně zásobnic černá hmota· dehet (?) . Obj. 2/89 - sytě černá hlin i tá výplň s uhlfky: zlomky
keramiky (zásobnice s kyjovitými okraji a febry na těle, výzdoba: flábky a febfrka s vrypy),
kamenný obdélnfkový brousek, felezná struskovitá hmota .
ULOŽ : u nálezce
607

VLČICE, okr . Plzeň-jih

[414)

dálkový výkop AKCE : orientačnf zjištěni v-Fezu
Břicháček P. (ARŮ Plzeň)
DAT. : 1988
Výkop 2-4 m S od hrany z ářezu Chocenického potoka .
ZM10 22 - 11 - 19 PIAN: 2 SOJŘ: 114:056
CA) vrcho lný středověk 1 AKT . : sfdlištnf
KOMP: sfdliště (nespecif.)
Rýha ply~ovodu; mezi Blovicemi - H radištěm a Vlčici ziskán menši soubor keram iky v okolí jižn í
zahrnuté rýhy.
ULOŽ : ARŮ Plzeň, i1 -12/88

POON :
AUT. :
LOK. :
MAPA :
* 1:
POZN:

608

VLČICE, okr.Plzeň · jih

dálkový výkop AKCE : orientačnl zjištěni v řezu
Bři cháček P. (ARŮ Plzeň)
DAT. : 1988
Výkop 2-4 m S od hrany zářezu Chocenického potoka.
ZM10 22 - 11 · 19 PIAN: 2 SOJŘ: 084 : 030
(A) vrcholný středověk 1 AKT. : sldlištnf
KOMP: sídliště (nespeci f. )
Rýha plynovodu; mezi Vlčici a Kotousovem, severně od Nové Hutě, bylo porušeno něko lik objekt&
a vrstva. Zlskán menši soubor keramiky.
ULOŽ : ARŮ Plzeň , př.č . 70/88

POON:
AUT. :
LOK . :
MAPA :
* 1:
POZN :

609

VODĚRÁDKY, o . Řičany, okr.Praha-východ

POON :
AUT .:
LOK.:
MAPA:
• 1:
* 2:
POZN:

dálkový výkop AKCE : sondáf
Chytráček M. (ARŮ Praha)
DAT.: 1989
Levý břeh Vinného potoka Z od obce Voděrádky.
ZM10 12-42·15
PIAN : 2
SOJŘ: 291:376 297:345
AKT.: sfdlištnl
KOMP: sldliště (nespecif . )
(A) neolit neurč .
(B) neolit neurč.
AKT . : sldlištnl
KOMP: sfdliště (nespecif.)
Na ploše ovocného sadu v 5 m širokém pruhu skrývky (viýkop pro plynovod) částečně začištěno a
ovzorkováno celkem 9 sfdlištnfch objekt&, z toho 3 jámy byly prozkoumány. Výplně jam
obsahovaly zlomky neolitické keramiky, št l panou industrii, mazani ci a zuhelnatě lé dřevo . Dvě
samostatné polohy A a B.

610

VODŇANY,

[500)

okr.Strakonice

[506)

odborný záměr AKCE : povrchový sběr
Zavřel P. (JČM České Budějovice)
DAT.: 1988
Pole vedle hi"bitova "U sv. Vojtěcha" .
ZM10 22-43 -03 PIAN : 2 SOJŘ : 290:066
(A) mezolit
AKT .: neurčená
KOMP: neurčen
V březnu proveden povrchový pr&zkum v okolf města, při kterém bylo na lezeno 1 pazourkové
škrabad lo.
ULOŽ : JČM České Budějovice, př.č . 42/88
POON:
AUT .:
LOK.:
MAPA:
* 1:
POZN :

611

VODŇANY, okr . Strakonice

POON:
AUT. :
LOK. :
MAPA:
* 1:
POZN:

odborný záměr
AKCE : povrchový sběr
Zavřel P. (JČM České Budějovice)
DAT .: 1988
Pole na V okraji města, 100 m S od rybnfka 11 Čifárka 11 •
ZM10 22· 43·08 PIAN : 2 SOJŘ: 460:2n
(A) d.laténská (LtA-LtD)
AKT.: neurčená
KOMP: neurčen
V květnu byl na poli na východnfm okraji města nalezen laténský

[5 11)

165

žlutočerný skleněný

kor á l o

prť.m. 3,5 cm.
ULOŽ: JČM České Budějovice, A 22 640

612

VOJNÍKOV, okr . Pfsek

POON:
AUT.:
LOK .:
MAPA:
* 1:
POZN:
ULOŽ:

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Frohlich J . (M Strakonice)
DAT.: 1988
Pole v trati "V suší", stl'ed lokality 500 m SSZ od středu Vojnfkova.
ZM10 22·41·03
PIAN: 2
SOUŘ: 350:334
(A) stl'ednf d .bronzová
AKT. : sfdlištnf
KOMP: sfdliště rovinné
Pl'i povrchovém prfizkumu nalezeny zlomky keramiky.
M Pfsek, sine

613

VOLARY, okr.Prachatice

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA :
* 1:
POZN :

[523]

podnět

AKCE: geofyzikálnf pr6zkun
DAT.: 1988
V lese 600 m JZ od Sounarského mos tu.
ZM10 32·12·18
PIAN: 2
SOUŘ: 182:240
(A) novověk 1
AKT. : boj
KOMP: vojenský tábor
Baroknf opevněni z poč. 17. stol. dobyté r. 1620. Převzetf části nález6 zfskaných amatéry
pomoci detektoru kov6: 2 podkovy, část brnění, olověná kule prtrn. 17 nm a zlomek podkovy. Dále
údajně nalezeny 2 železné koule, 1 mince a da lšf kovové přeóněty .
LIT. : Frohlich P. 1986, 294 -295 (Výběr)
ULOŽ: Vojenské M Praha; soukr., př.č . 32/90
614

jiný

[516]

? (amatél'i)

VOLTÝŘOV, okr . Přfbram

[138]

----------------------- ---------- ------------------------- --------- ----- ---- ---- ~--------- -- --- -- --

POON:
AUT .:
LOK .:
MAPA:
* 1:
* 2:
* 3:
POZN :

odborný záměr
AKCE: sondáž
Smejtek L. {M Příbram)
DAT .: 1989
Hradiště Zfkovec, ppč. 710/1 .
ZM10 22·21·23
PIAN: 2
SOUŘ: 395:037
{A) pozdní d.bronzová
AKT . : sfdlištnf
KOMP: sfdl.výšinné opevněné
(B) pozdní d.halštatská
AKT .: sfdlištnf
KOMP: sfdliště {nespecif.)
{C) hradištní obd.
AKT. : sfdlištnf
KOMP : sídliště (nespeci f.)
Výzkun fortifikace hradiště. Přes val, chránfcf od severu přistup na ostrožnu, byla položena
sonda XXIV/89 o rozměrech 22 x 2 m, která pak byla ještě prod loužena o 6 m vně hradiště v
šf řce 0,8 m, čfmž byl zfskán celkový profil o délce 28 m. Během výzkumu musela být šířka sondy
v některých úsecích z kapacitních d6vod6 zúžena . V centrální části valu dosáhl řez geologi cké
podloži až v hloubce 3,5 m. Ze zjištěné stratigrafické situace vyplývá, že opevněnf mělo 2
základní stavebnf fáze. Starší hradba byla nejspfše dřevohlinitá s mohutnou čelnf kamennou
plentou, která se zřítila vně hradiště. Dřevěná konstrukce hradebního tělesa prakticky zcela
vyhořela a zpusobila tak vznik mocného přepáleného a nesoudržného hlinito·písčito·popelovitého
souvrství v jádru valu . Na zničeném opevnění byla pak za ložena ml adš í kamenohlinitá hradba se
zachovanými základy o šfřce 250-270 cm, jejíž pozfistatky nyní tvoří souvislý kamenný pláš!
celého valu a výrazný destrukční trojúhelník, zjištěný uvnit ř fortifikace. S druhou fázf
opevněnf souvis! také sypaný hlinit opísčitý vnějšf val bez znatelné vnitřní konstrukce, který
dnes tvořf terasovitý stupeň ve stráni pod hlavnfm valem. Obě fáze opevněnf nejpravděpodobněji
souvisejf s velmi intenzfvním pozdně bronzovým osfdlenfm lokality. Z povrchové vrstvy valu
však royněž pocházej f ojedinělé nálezy keramiky, zařadi te lné do pozdně halštatského období.
Uvnitř areálu byla v sondě zjištěna i nepočetná keramika z doby hradištn í . Přes terénnf vlnu v
centrální části ostrožny byla položena sonda XXV/ 89 o rozměrech 5x0,5 m, která ověřila
přirozený p6vod této nerovnosti (skalnf terasa) . Na l ezena byla keramika, mazanice, kosti,
mušle, uhl fky.
UlOŽ : M Přfbram, 63/89
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VRÁBČE, okr . České Budějovice

POON:
AUT.:
LOK .:
MAPA :
* 1:
* 2:

odborný

záměr

AKCE: povrchový

[355]
sběr

Zavřel P. (JČM České Budějovice)

DAT.: 1989
Pole V od osady Koroseky.
ZM10 32·22·11
PIAN: 2
SOUŘ: 465:052
(A) mě"zolit
AKT. : neurčená
KOMP: neurčen
(8) pravěk
AKT.: sfdlištnf
KOMP: sídliště rovinné

166

POZN: V řfjnu byl proveden v okolf osady Koroseky povrchový pruzkun, p ř i němf nalezeno 5
mezolitických pazourkových odštěpků a 14 zlomků nezdobených stěn pravěkých nádob.
ULOŽ: M České Budějovice, 570/89

kusů
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VRATIŠOV, okr.Pfsek

POON:
AUT .:
LOK .:
MAPA :
* 1:
POZN:
LIT .:
ULOŽ:

odborný záměr
AKCE : povrchový s běr
Frohlich J. CM Strakonice)
DAT.: 1989
Na zahradě u čp . 11 (Urbanu).
ZM10 22· 24·08
PIAN: 2
SOUŘ: 004:196
CA) vrcholný středověk 2 AKT.: sfdlištnf
KOMP: tvrz
Ze dna rybnfčku, který je součásti opevnění tvrze, zfskány zlomky
Huml V. 1981, 130- 132 (AH 6)
u autora zprávy, sine
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VRCOV,

POON:
AUT.:
LOK. :
MAPA:
* 1:
POZN:

odborný záměr
AKCE : vizuálnf povrchový pruzkun
Zavřel P. (JČM České Budě jovice )
DAT. : 1988
Tra( "Cikánský les - Za chrástkou", cca 1500 m SV od středu obce.
ZM10 33- 11-11
PIAN: 2
SOUŘ: 103:082
(A) pravěk
AKT. : pohřební
KOMP: samostatný areál
Terénním průzkunem bylo objeveno dosud neznámé mohylové pohřebiště čítající 30 mohyl (5
neporušených, 25 porušených, 5 nejistých) .

618

VRŠANY, o. Bylany, okr . Most

(345]

středověké

keramiky.

okr . České Budějovic e

[347]

(415]

POO N:
AUT .:
LOK .:
MAPA :
* 1:
* 2:
POZ N:

odborný záměr
AKCE: sondáž
Meduna P. (ARŮ Most)
DAT. : 1988
Hrana dolu Vršany.
ZH10 02-33-14
PIAN :
SOUŘ: 415:333
CA) d.bronzová neurč.
AKT .: sídlištnf
KOMP: síd li ště (nespecif.)
CB) pravěk
AKT. : pohřebnf
KOMP : samostatný areál
Objekty zjištěny a část ečně prozkoumány Z. Smrfem v souvi s losti s výzkumem nedalekého
mladohradištnfho pohřebiště. Oba objekty se nacházely na hran ě prvního skrývkového řezu: A.
mělká sídlištní jáma - nepřfli š výrazný keramický materiál doby bronzové, B. č ást kostroveho
hrobu, inventář nezji štěn .
ULOŽ: ARŮ Mos t, si ne
6 19

VRŠANY , o . Bylany, okr. Mos t

(047]

POO N:
AUT . :
LOK.:
MAPA:
• 1:
• 2:
POZN:

dul
AKCE: systematický plošný odkryv
Meduna P., Klápš tě J. (ARŮ Mos t, ARŮ Praha)
DAT .: 1988 - 1989
S od bývalé obce.
ZM 10 02- 33 - 14
PIAN: 1 SOUŘ : 455:352
( A) raný středověk 4 AKT.: poh ř ební
KOMP : samosta tný areál
(B) AKT. : negativnf zji ště ni
Zji š těno při skrývce v předpolí dolu Vrš any, výzkum zahájen
Z.Smržem. Celkem se podařilo
za chytit a k~letně prozkounat 84 hr obů, z nich! čás t porušena s tarou komunikac i. N ěkteré
hrobové jámy obsahovaly vice pohřbu, přesný počet jedinců nelze zatím ur čit. Na lezený
i nventář: bronz, cín(?), stříbro(?) - záušnice, mince, prs teny , skl o, kámen - koralky,
železo - nože, přezka, křesacf náči ní, kování vědérek , s lepičí ve jce. Velmi dobře v dos ti
případech dochováno dřevo ve f ormě úpravy hrobových jam či části inventáře - vědérko, rukoJ e f
nože. Ojediněle dochován otisk látky (na noži).
ULOŽ: ARŮ Most, s ine
620

VÝROV, okr.Plzeň-seve r

POON :
AUT.:
LOK. :
MAPA:
* 1:

orba,ry ti
AKCE: povrchový s běr
Kamenická E. (KSSPPOP Plzeň)
DAT .: 1988
ZSO Hornf Sechut ice, ppč. 1240/ 2-3, 1202/1.
ZM10 12 -31-12
PIAN: 2
SOUŘ : 420:323 427 : 323 433 :311
(A) vrchol ný středověk 2 AKT. : sfdli š tni-výrobn i
KOMP:

(049]

167

423:312
s ídl iště

(nespeci f . )

POZN: 200 m od dvora plaského kláštera Sechutice, na terase potoka od polnl cesty na Mariánskou
Týnici. Prvotnl orba na mlstě sadu a louky narušila na pravé terase potoka asi 6 sldlištnlch
objektu neurčitelného pťidorysu - rrriofstvl keramiky, zvlřeclch kostf; 14.-15.stol. V jifnf
části pozemku dalšf rozptýlené objekty zřejmě výrobnfho charakteru, ná l ezy strusky, uhlfku,
cihla "buchta" . Datováno rovně! do VS 2. Ves Sechutice je jmenována jif v darovacf listině
plaskérw klášteru v polovině 12.sto l ., nález se vztahuje k vesnici Hornf Sechutice, která
zanikla za husitských válek. Dwr obnoven majitelem Gryspekem kolem roku 1550.
ULOŽ: KSSPPOP Praha, sine
621

VÝROV,

okr.Plzeň-sever

[115]

meliorace
AKCE: orientačnf zjištěn i v ploše
Kamenická E. (KSSPPOP Plzeň)
DAT .: 1988
ZSO Hornl Sechutice, ppč. 1240/2-3, 1202/1 .
ZM10 12 -31-12
PIAN: 2
SOJŘ : 434:311
CA) raný středověk 3 AKT. : sldlištnf
Kc:»1P: sldliště (nespecif.)
Sběr při melioraci vodnl strouhy od dvora k pot oku 200 m SV od dvora plaského kláštera
Sechutic, na terase potoka od polnl cesty na Mariánskou Týnici. Prukop jif zah rnutý, na
vybagrovaných haldách asi ve středu vzdálenosti mezi silnicí a potokem nález keramiky· okraje
a č ást nádoby, zdobené vlnici - 10. stoletl. Ves Sechutice je jmenována jif v darovac f listině
plaskérw klášteru v polovině 12. stol etí . , nález se vztahuje k vesnici Hornf Sechutice, která
zanikla za husitských válek . Dvur obnoven majitelem Gryspekem ko lem r . 1550 .
ULOŽ : KSSPPOP Praha, sine

POON:
AUT.:
LOK . :
MAPA :
* 1:
POZN:

622

ZADNÍ ZVONKOVÁ, o.Hornf Planá, okr.Český Krunlov

[653]

POON:
AUT.:
LOK . :
MAPA:
* 1:
* 2:
* 3:
POZN:

jiný podnět
AKCE : povrchový sbě r
Beneš A. CARŮ Plzeň)
DAT.: 1988
Josefuv Dul, Medvěd i potok .
ZM10 32 - 14-20
PIAN : 2
SOJŘ : 359:262 350:252 319:226
CB) novověk 2 AKT .: výrobnf
Kc:»1P: samostatný areál
(C) novověk 2 AKT .: výrobnl
Kc:»1P: samos tatný a reál
CA) novo věk 2 AKT.: výrobnl
Kc:»1P: samostatný areál
Pruzkum na upozorněni p.J.Pazdery z Frymburka. A. Při křifovatce cest při Schwarzenberské
s toce des truovaný objekt se zlomky sklářské strusky, van, kalí škoviny a dal šfch sk leněných
výrobku. B.Nífe na svahu při potoce (pravý břeh) destruovaný zděný objekt s peci a obdobnými
nálezy. C.Nejnffe po toku na levém břehu destruovaný objekt obdélný (cca 25x15 m), do něhof
byly sekundárně zabudovány betonové bl oky (opevněni z prvnf republiky? ). Mezi obj. č. 2 a 3
lze v korytě Med vědfho potoka sbfrat četné doklady sklářské výroby a v přfmé linii mezi nimi
s t oj í v lese přiblifně 10 jehlancovitých pilfřu z lomového kamene (o základně cca 140x160- 180
cm, v af 4 -5 m) - akvadukt, který přiváděl vodu ke spodnírw obj ektu tak, aby se přirozený spád
(přiblifně 30 m) podstatně zvýšil, patrně pro pohon stoupy na drcenf křememé suroviny. Jde
patrně o dosud nelokalizovanou sklárnu Josefstahl z 19. stol.
LIT.: Kudr lička V. , Záloha J . 1987 , 103- 105 (Uměnf šumavských sklářU)
ULOŽ : ARU Plzeň, sine

623

ZADNÍ ZVONKOVÁ, o . Hor nf Planá, okr . Český Krunlov

POO N:
AUT.:
LOK .:
MAPA :
* 1:
* 2:
POZN :

[229]

meliorace
AKCE : náhodný povrchový nález / podpovrchové vkopy
Beneš A. (ARŮ Plzeň)
DAT.: 1988
Hufský Dvur, ppč . 746/3 .
ZM10 32 -14-20
PIAN: 2
SOJŘ: 292:m
CA) vrcholný středověk
AKT.: neurčená
Kc:»1P: neurčen
CB) novověk 1 AKT . : neurčená
KOMP: neurče n
Př i náhradnf rekultivaci pro Výstavbu sfdlišf hl.m.Prahy, prováděné oblastnf státnf meliora ční
správou České Budějovice , středisko Frymburk, nalezl při stavebnfm dozoru p. J.Pazdera na
konci jednoho melioračního pera dvě vyhozené neúplné clnové holby. Při pruzkunu jsem zjistil,
že by ly původně ulofeny v rašelině . Profil v bodu nálezu: 10 cm drnu, 20 cm nově rostlé
rašeliny, podlofl hnědého jflovitého štěrkoplsku se šedými vlofkami. Na mlstě nalezl A.Beneš
jr. ještě vičko jedné z holeb s nápisem D16 podkova 36 G. Při rozšfřenf rýhy na plochŮ• cca 4x8
m bagr em nenalezeny fádné další pře<*něty. Jde z řejmě o nález v hranicfch intravilánu (stopy
stromovky v profilu rýh). V blfzkosti nálezu na poli vyzvednut zlomek tuhové středověké
keramiky. Nález můfe souviset s č innos ti v zaniklé sklárně Kaltenbrunn.
LIT. : Kudrli čka V., Záloha J . 1987, 102· 103 (Uměnf šumavských sklářu)
ULOŽ: M Č.Krun lov, ARŮ Plzeň, sine

I
I

I
I

I

I

I
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I
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I

I

I
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ZAHOŘANY, o . Zahořany, okr . Chomutov

[909)

------ - .. --- - .......... ----- --- ------- ---- ........... ............... ---- --- -- - --- .......... .. . -- - .. --- - -- ..... - .. -- .. -- -- .... - - .. .. .. .. .. ..

POON:
AUT . :
LOK. :
MAPA:
* 1:
* 2:
* 3:
* 4:
POZ N:

AKCE : povrch ový sběr
DAT. : 1989
Zahrada domu čp. 15 a okolf .
ZM10 11 - 22 - 15
PIAN : 2
SOUŘ: 432:348
(A) k. lineární ker.
AKT . : neurčená KOMP: neurčen
(8) d.římská
AKT. : neurčená
KOMP: neurčen
(C) pravěk
AKT. : neurčená
KOMP: neurčen
(D) raný středověk
AKT . : neur č ená
KOMP : neurčen
Převzala jsem nálezy keramiky pocházejfcf z výkopŮ na zahradě p. Vybocha v Zaho řanech a
provedla jsem kontrolu nalezi š tě . Výkop, odkud poc házejí ná lezy (č .1 -4) , nebyl j if přístupný,
a l e sběrem v jeho okolí j sem nalezla další keramické zlomky.
ULOŽ: AR Ú Mos t, M Chomutov, sine
625

s tavba

Černá E. (ARÚ Most)

ZÁHOŘICE,

okr . Karlovy Vary

[413]

odborný záměr
AKCE : sondáf
Klsák J. (M Karlovy Vary)
DAT.: 1985-1986
Vrc h Vladař, u jezírka.
ZM10 11 - 24-19
PIAN: 2
SOUŘ : 205 : 038
CA) knovízská k.
AKT.: sídlištní
KOMP : sfdl.výšinné opevněné
(B) raný středověk 3
AKT.: sídlištní
KOMP : sfdl.výšinné opevněné
R. 1985 vyh l oubena sonda 0,6x0,6 m, hl. 0,6 af 0,8 m. Nalezeno 15 ks. z l omkové keramiky a
mazanice. Jeden střep zdoben nevýraznou vlnic! . Někol ik s třepŮ a typických. R. 1986 vyhloubena
sonda stejných rozměru. V nf nalezeno 11 ks zlomkové kerami ky a mazani ce. Dva s třepy zdobené
plastickou lištou tvarovanou prstováním, jeden střep zdoben něko l ikaná sobnou rytou vl ni cí.
N ěkol ik střepŮ atypických .
ULOŽ : M Ka r lovy Vary, A 1217-1230, s ine
POO N:
AUT.:
LOK.:
MAPA :
* 1:
* 2:
POZN:
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ZAJEČICE,

okr . Mos t

[922]

- ... --- - - - --- - -- -- ----- --- -- -- ------- ....... .. .. -- --- ----- -- --- ---- .. ---- -- --- - --- - --- -- - -- .. -- - -- .. - -- -.. ...... -

inženýrské sítě
AKCE : vertikálnf řez
Meduna P. (ARŮ Mos t)
DAT.: 1988
Jádro vsi. Plocha li.
ZM10 02 -34 · 11
PIAN :
SOUŘ: 471:116
(A) vrcholný středověk
AKT.: sídlištní
KOMP : sídliště rovinné
N alez išt ě zji štěno př i pruzkl..fllu teré nn í ch úprav a výkopŮ pro inž enýrské sítě v i nt r av il ánu
obce. Na ploše 1 korrpletně dokunentován a vzorkován jeden z prof ilů základových výkopu
novostavby, obsahujíc! 12 objektu. V sousedn í m bloku původn í ho terénu pro zkol..fllán objekt
(9/88), obsahující rmofstvf ke r amiky z období VS 1.
ULOŽ: ARÚ Most , s i ne

POO N:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:
POZ N:
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ZAJE Č ICE, okr.Mos t

[620]

POON :
AUT. :
LOK.:
MAPA :
• 1:
* 2:
* ~:
POZN:

infenýrské sftě
AKCE : vertikální řez
Meduna P. (ARÚ Mos t)
DAT . : 1988
Jaaro vsi . Pl och a ii.
ZM10 02·34 · 11
PIAN :
SCXJŘ: 467:110
(A) vrcholný s tředověk 1 AKT .: sídlištní
KOMP: sí dli š tě rovinné
(B) vrcholný stfedověk 2
AKT . : sidlištnf
KOMP : s ídli ště rovimé
(C) novověk
AKT .: s fdlištnf
KOMP: samostatný areál
Na ploše li ve stenách výkopŮ registrováno a ovzorkováno 8 objekt u. Z obdobf VS 1 zjištěny
sídli š tní jámy, z jedné (obj. 12/88) odebrán pa leobotanický mate riál, VS 2 · 1 sídlištní
jáma, druhý objekt (15/88) snad zahloubená chata ( 7 ), odebrán paleobota~ický materi ál , novověk
1·2 · zděná stavba (nepatrný relikt), a s fdl iš tní jáma s kamennou konst r ukci, neurčeno· 3
sfdlištnf jámy, 4 j ámy, 1 kamenná dest ruk ce .
ULOŽ : ARŮ Most, s i ne
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ZA JEČICE, okr.Most

POON: melior ace

AKCE:

[025]
orientační zjištěn!

v fezu

169

AUT .: Bialek J., Velfmský T. (ARŮ Most)
DAT . : 1988
LOK.: V od silnice Zaječice· Bečov.
MAPA: ZM10 02-34·11
PIAN: 1
SOUŘ: 471:060
AKT.: pohřebnf
KOMP: samostatný areál
• 1: (A) k.šňůrové ker.
POZN: Při prohlfdce melioračních rýh zjištěn zahloubený objekt s tmavou výplnf, z profilu vyzvednuty
střepy zdobeného poháru. Po odkrytf se rýsovala zbýva j fcf část zhruba čtvercové hrobové jámy o
rozměrech cca 140x140 cm, zahloubené 70 cm do podloff. Vlastnf hrobová jáma měla rozměry
120x100 cm, orientovaná delší osou v-z. Kosternf pozůstatky se nedochovaly, na dně mimo
poharku lefela rohovcová čepelka. V zásypu rozptýleny střepy amfory. Koncem července při
sledování postupu hloubení rýh ve vzdálenosti asi 20 m JV zjištěn dalšf porušený hrob,
zahloubený asi 60 cm do podlofí. Hrobová jáma o rozměrech 140x100 cm, orientovaná delšf osou
V-Z ne obs ahovala kosterné pozůstatky, pouze v SZ rohu byla nalezena amfora . Podobně jako u
hr obu 1 při stěnách bloky opadané spraše ukazujícf na původně dutý prostor· komoru hrobu.
Dal šl sledování rýh nepřineslo nové objekty.
ULOŽ: ARŮ Mos t, 18-19/88
629

ZALUŽANY, okr.Příbram

(1421

POON: dálkový výkop
AKCE: orientační zjištění kombinované
AUT .: N ováček K. (student)
DAT.: 1988
LOK.: Pole V od silnice Praha· Strakonice, mezi Novým rybníkem a přftokem Řetečského potoka.
MAPA : ZM10 22 · 21-22
PIAN: 2
SOOŘ: 175 :260
• 1: (A) pravěk
AKT.: neurčená
KOMP : neurčen
• 2: (B) hradišt ní obd.
AKT.: neurčená
KOMP: neurčen
POZN: Vodovodní rýha. Pruzkun profilu negativnf, na přilehlé skrývce 37 vesměs atypi ckých omletých
zlomků keramiky, 3 zlomky mazanice.
ULOŽ: u nálezce
630

ZÁMĚL°ič, okr.Domažlice

[149]

odborný záměr
AKCE: vizuální povrchový pruzkun
Bašta J., Baštová D. (ZČM Plzeň)
DAT.: 1989
Po l e po obou stranách silnice Zámělfč · Srby, asi 100 m od zastávky ČSD .
ZM10 21 -23-03
PIAN: 2
SOOŘ: 330:257
CA) pravěk
AKT .: pohřební
KOMP : samostatný areál
Při průzkunu jsme po upozorněni p .Z.Karáska navštívili dosud neregistrované mohylové
pohřebiště u obc e Zámělíč, které se nachází na poli po obou stranách silnice do Srb. Na
lo kalitě je ještě patrných 9-12 mohyl, všechny naorávané, na dvou z nich je možno sbirat
pravěkou keramiku. V době našeho průzkunu bylo pole oseto ozimou pšenicí.
ULOŽ: ZČM Plzeň, RP 89/12
POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
* 1:
POZN:
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ZÁMOSTÍ, okr.Jičín

[425)

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
• 1:
• 2:
• 3:
• 4:
POZN:

odborný záměr
AKCE: povrchový sběr
Raslová L. (amatér)
DAT. : 1987
Hradiště Starý Hrádek, SV svah pod hradištěm.
ZM10 03 -34-15
PIAN: 2
SOUŘ: 207:142
(A) d.halštatská (HaC·HaD)
AKT.: sídlištní
KOMP: sfdl.výšinné opevnene
(8) raný středověk 3
AKT. : sídlištní
KOMP: sídl .výši nné opev něné
CC) raný středověk 4
AKT. : sídlištní
KOMP: s idl.výšinné opevněné
(D) vrchol ný středověk
AKT.: sídlištní
KOMP: sídl . výšinné opevněné
Na SV svahu pod hradištěm nalezeny 3 blíže neurčitelné pravěké střepy (halštatské) a dále
velice bohatý keramický materiál středohradištní a mladohradištní. Početný je i ná l ez
středověké keramiky, kterou l ze datovat do průběhu 13. - 15.stol .
ULOŽ: u nálezce
ZAPS: Kašpar V.
632

ZBEČNO ,

POO N:
AUT.:
LOK.:
MAPA :
• 1:

stavba
AKCE: neověřená informace
Venclová N. CARŮ Praha)
DAT.: 1989
V obci, levý břeh Berounky , cca 130 m SZ od kostela.
ZM10 12 -32-04
PIAN: 2
SOOŘ: 472:346
(A) vrcholný středověk
AKT .: neurčená
KOMP: neurčen

okr.Rakovn ík

(201]

170

POZN : P.Karel Šukovský, Janouškova 134 , Praha 6, ohlásil nález, jehof byl svědkem v roce 1941 . Př i
kopánf rýhy {jejf trasa dosud v terénu patrna) a kladeni skruff pro odvod vody od tur b iny z
Charvátova mlýna k Berounce, narazili kopáči v polovině dé lky výkopu, as i 1 m pod povrchem v
šedé zemině na shluk cca 25 celých nádob. Dle popisu měly všechny jednoduc hý hrncov itý vyšší
tvar. Byly prý dělnfky rozbity a nález nikam nehlášen .
ULOŽ : zničeno
633

ZBUDOV, okr . České Budějovice

[426)

------ ----·- ----- ---- -- --------------- -- ·----· -- -- --------·--------------·---------------- --- ------

POON: neurčen AKCE: systematický plošný odkryv
AUT .: Zavřel P. CJČM České Budějovice)
DAT.: 1989
LOK.: Traf "V Louňovech", "Louňovy", pč . 594 · 595,601 · 603,605, návr šf cca 800 mV od vsi.
MAPA : ZM10 22 · 43 · 15
PIAN: 1
SOUŘ : 432 : 042
• 1: CA) d.řfmská
AKT.: sfdlištnf
KOMP: sfdliště rovinné
POZN: V srpnu proběhla druhá sezóna systematického výzkumu ve Zbudově. Byla odkryta plocha 10x20 m
Cary 2-3/89), kde bylo nalezeno 19 objektu, z toho 6 sfdlištnfch jam (obj . 8/ 89-13/89> a 13
kulových jamek (14/89-26/89), které by mohly být pozustatkem většf nadzermf stavby , zab í haj íc í
však do sousedních, dosud nezkoUTl8ných aru. Objekty jsou datovány materiálem (ke ramika ,
železná struska, přeslen) zatím předběžně do doby římské.
ULOŽ : JČM České Budějovice, 573/89
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ZLATNÍKY , okr.Praha- západ

POON: st avba
AKCE: sys temat ický plošný odkryv
AUT. : Čtverák V., Chytráček M., Motyková K. CARŮ Praha)
DAT. : 1988
LOK. : Z okraj intravilánu obce; mírný J svah mělké pramenné pánve Břefanského potoka.
MAPA: ZM10 12 -42-13
PIAN : 1
SOUŘ: 162 : 174
• 1: CA) knovízská k.
AKT .: sfdlištní
KClf1P : sídliště (nespecif.)
• 2 : CB) d.hal š tatská (HaC - HaD)
AKT.: sfdlištní
KClf1P : sfdliště (nespecif . )
• 3: (C) d.laténská - LtC
AKT .: sídlištnf
KClf1P : sídli š tě {nespecif . )
* 4 : CD) přechod VS 2 - novověk
AKT .: sídlištní
KClf1P: sí dliště (nespecif.)
POZN : Záchranný výzkun probíhal v měsících dubnu- červnu-září a říjnu na někol ika místech
polykulturního sídliště v návaznost i na zerm í práce při výst~vbě rodinných domku. Vět ší plošný
odkryv (plocha A) proveden v pásu při východním okraji s taven iště, při západn í hranici
staven i š tě prozkounány plochy stavebn ích parcel č.12/11 a 18/7. Keram i ka knovízské kult ur y
nalezena ve výo l ni oválné jámy na ploše A. Ve výkopu pro základy domu na p. č. 12/ 11 zachyceny
pod kulturn í vrs tvou 2 vět š í zahloubené objekty knovízské kultury . Zah loubené pravěké objek t y
zkounány v základové jámě na p . č . 18/ 7 a na s kryté ploše (68 m2) při JV r oh u výkopu .
Prozkounáno bylo 7 mělkých sídlištních jam {hl . 15 -30 cm), 4 kulové jamky a 1 vět šf zahl oubený
obj . č. 49 (š . 3 m, hl. 45 cm) s ovál nou prohlubní ve dně Chl .80 cm, d . 2 m). V prozkoUTl8ných
sídl ištních objektech převažovaly nálezy hrubé sídlištní keramiky hlásící se do ol:xjobi
mladš í - pozdní doby halštat ské a staršího pravěku . Na ploše A prozkounána novověkým zásahem
porušená chata (obj . č.17) z mladš í doby laténské (d.5,3 m). Výplň chaty obsahovala části
keramických nádob, zvířecí kosti, mazanici, zuhelnatělé dřevo, modrý sk l en ěný korál ek, drobné
zlomky železa a bronzu. Zahloubená chata {obj .č. 17) porušena žlabem, který probíhá ve směru
S-J a podle nálezu z výplně patří k novověkému ohražení z 15. -1 6.stol. P ruběh téh ož ž labu by l
ve směru V-Z s ledován také na parcele č . 18/7 {š.žlabu 100 cm, hl . 50 cm).
ULOŽ: ARŮ Praha - Závist , 4617/88
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ZLATNÍKY, okr.Praha - západ

[415)

POON: stavba
AK CE: plošný odkryv
AUT .: Čtverák V., Ha jšmanová L., Chytráček M. CARŮ Praha)
DAT .: 1989
LOK. : Z okraj intravilánu obce, ·pole na mírném J svahu mělké pramenné pánve B řežanského potoka .
MAPA: ZM10 12 -42-13
PIAN : 1
SOUŘ: 162:174
AKT. : sídlištní
KOMP : sídliště Cnespecif.)
• 1: (A) knov í zská k.
• 2: CB) d.latenská CLtB - LtD)
AKT .: sídlištní
KClf1P : sídliště Cnespeci f.)
POZN: Záchranný výzkun probíhal v měsících březnu-dubnu na skrytých plochách stavební ch parce l
č.13/8 (60 m2) a 18/6 (83 m2) . V říjnu - listopadu se prováděly záchranné práce v 31 0 m
dlouhém výkopu pro potrubí čisticí stanice na poli přilehlém k západn í části intravi l ánu obce.
Keramiku knov í zské kultury obsahovala mělká mísovitá jáma odkrytá na parce l e č. 13/ 8 . Na
parcele č.18/6 vypracováno 11 menší ch oválných nebo kruhových jam (hl . 20-30 cm) a 2 vět ší j ámy
o prťiněru 150· 200 cm (hl.40-50 cm) . Zlomky kerami c kých nádob z výp l ní datu ji síd li št ní objekty
do mladší doby bronzové. Sídlištní jámy knovízské kultu ry poruš il v j ižní části tra sy ta ké
výkop pro potrubí čistící stanice, který zde protíná bývalý břeh zanik l é vodoteče. 3 menší

171

jámy byly ve stěnách výkopu jen vzorkovány, 2 většf zahl oubené objekty (95,96) porušené chatou
z mladšf doby laténské zkolJ'llány plo šně . Z obj .95 pocházf značné rmof s tvf mazani ce, ve lké části
keram i ckých nádob a bronzová hráně ná tyčinka. Na sk r yté ploše parcely 13/8 vypracováno 12
kulových jamek (hl.30 cm) tvořfcf ch nároff nadzennf stavby kulové kon~trukce. Ojed inělé nálezy
kerami ky z výplně kOlových jam datuji stavbu do mladšf doby laténské . Mcnšf skrývka provedena
při východnf stěně výkopu pro potrubf čistfcf stani ce. Plo šně zkolJ'llána byla polozemni ce z
mladší doby laténské (obj . 94, hl.30 cm, rozm.4x2,5 m) v superpozici s ob jekty z mladšf doby
bronzové. Chata orientovaná ve směru Z·V je porušena dřfvější melioraci a západnf část má
zničenu výkopem pro potrubf. Z nálezů převaluje keramika, početná byl a mazanice, zvířecf kosti
a uhlfky.
ULOŽ: ARŮ Praha - Závist, sine
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ZLIVI CE, ok r.Pfsek

[906]

POON : odborný záměr
AKCE : povr chový s běr
AUT. : Frohlich J . (M Strakonice)
DAT. : 1989
LOK.: Pole na nízkém návrší mezi železničnf tratí a silnicí do
Skrýšov .
MAPA: ZH10 22·41·02
PIAN : 2
SOUŘ: 413 :360
• 1: (A) mezolit
AKT .: neurčená
KOHP : neur č en
POZ N: 1 kus š típané kamenné industrie.
ULOŽ: ARU Praha, sine
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B oreč nice,

600 m s od rybníka

ZVÍKOVSKÉ POOHRADÍ, okr . Pfsek

[910]

POON : odborný záměr
AKCE : povrchový sběr
AUT .: Břicháče k P. (ARŮ Plzeň)
DAT .: 1988
LOK.: Ppč. 36 .
MAPA: ZH10 22-23-13
PIAN : 2
SOUŘ : 478 : 104
• 1 : (A) k. mohyl ová d . bronzové AKT.: sfdl ištnf KOMP: sfdl iště (nespecif.)
• 2: (B) knovfzs ká k. AKT.: sídlištní KOHP: sfdliště (nespecif.)
• 3 : (C) pozdní d.halštatská AKT .: sfd l ištnf KOMP: sídliště (nespecif.)
• 4: (D) d.latenská (LtB -LtD) AKT. : sídl ištnf KOHP : sídliště (nespecif.)
• 5 : CE) vrcholný středově k 1 AKT. : sfdl ištní KOHP : sídli št ě (nespecif.)
POZ N: Při systematickém pruzkuru zbytku t eras rozplavovaných přehradn í nádr ži, nalezen
keramiky .
ULOŽ: ARŮ Plzeň, sine

větší

soubor
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ŽATE C, okr . Louny

POON :
AUT. :
LOK.:
MAPA :
• 1:
• 2:
• 3:
• 4:
POZN :

v řezu
R., Raz ím V. (H Žatec; KSPPOP Praha)
DAT.: 1988
Nám. VŘSR č . p. 1 - budova městské radnice, JZ nároží věže.
ZH10 12- 11 -09
PIAN : 1
SOUŘ: 194:155
(A) pravěk
AKT .: s í dlištní
KOMP: sídli š tě (nespecif.)
(B) hradi š tnf obd .
AKT .: sídlištní
KOHP: předl oka č n í aglomerace
(C) vrcholný s tředověk
AKT .: sídlištní
KOHP : město
CD) novo věk
AKT .: sídlištnf
KOHP : město
Záchranná akce v sondě vykopané pracovn íky Geoíndustri e k zjištění statiky těle s a radni ční
věže. Zdokumentován sled v rste v, v omezené míře zí skán archeo log ický materiál a zachyceny
úda j e o zdivu z hledi ska stavebně his tor ického. Popis sondy: sonda obdél ní kového pudorysu
(1 00x2 50 cm) situována v JZ nároží věže, delšími stěnami ve směru z-v. V ne jhlubším místě se
dno sondy nalézalo v hl. 325 cm pod úrovní prahu vchodu do přízemí věže z nám VŘSR. Začistěno
bylo obnažené zdivo věže a část severniho profilu. Ve východní p olov ině sondy jsme ji
prohloubili až na sterilní štěrkopískové podloží. Archeologi cké z jištěn í: v profilu
identifikováno celkem 15 rozlišitelných vrstev včet ně recentn ích naváfek, dlažby a podloží. Od
nivó prahu vchodu až do hl . cca 150 cm to byly recentn í naváž ky, úpravy podlahy, stopy
stavební aktivity v podobě opukové drti a recentn í dlažba . Pod touto úrovní jif bylo
uspořádáni vrstev poněkud k011"4)aktněj š í , ovšem vzhledem k t orru, že se výzkum nemohl rozvinout
do plochy, bylo získáno velice málo archeologi ckého materiál u, takže žádnou z vrstev nelze
spolehlivěji datovat. Ve vyházeném materiálu ze sondy byly nalezeny ojedinělé zlomky keramiky
novověké, vrcholně středověké, hradištní a jeden střep pra věký (nej spfše z doby bronzové) . V
kontextu byl nalezen pouze železný hrot kuše v písč i té hnědé vrst vě s oblázky těsně pod šedou
mikrovrstvou (hl. 160 cm), na jejfž bázi byly na několika místech prof il u pozor ovány s t opy
destrukce dřevěných prken a trámu. Těsně na š těrkopískové podlož í nasedal a vrstva spraše,
jiný

podnět

Holodňák

P.,

AKCE :

[132]
orienta č ní zjištění

Holodňák ová

172

která plynule přecnóz c la v tmavě černou je1mou vr~ t vu. Jde bua o pravěký zaniklý ~dni
horiz ont nebo kulturnf vr s t vu pozorovanou oři vyzkl.fn('rh v rodn1ci, prováděny ch M Zatec v r.
1984 v m1 s tnostech přiléhaJfcfch k radniční vě f i. Tnto vr~tva byla podle t ehdejšího vyzkUTJ.J
da t ovatelna do doby bronzove. Stavebně h1stor 1ck é z 11~tčnf: v hl. 93 cm pod úrovni orahu 11l ně
vchodu ao přfzemf věfe zachycen počinajfcf předzňklnd zd iva, před s t upuj/cf na západn 1 i ji!ni
s t ěně o 8- 10 cm. O 14 cm n f le byla zachycena kor uno předzakladu pilíře někdejš í arkadv zrušene
při ú pravě věl e . Předz á kl adové tě leso pilí f e p ředstupuJe na jihu o 25 a na západě o 85 cm před
líc nadzemn í čás ti s těn věle. Korunu předzakladu oilfře překrývá předzákladová čás t zd iva
obvodových s těn. Toto předzákladové zdivo kle sá oodcl obou boků předzákladu pilíře, k něrruf je
př il epeno na spáru . Na jifnf straně předzaklaoova čn~ t 11ln1 s t ě ny věle klesala do hl oubky 325
cm od uvedeneho prahu vchodu v přízemí, kde nasednln na š t ěrkop1skove podlof i. z uvedeneho
vyplývá, fena rozdfl od JV koutu věfe, kde pil1ř loub 1 vče tně naběhd obou kolmych arkad
zůstal zachovan, byl v koutě JZ tento pilíř al ke ~ve prezakladove čás ti vybouran a ron
prostory al pod patku klenby znovu vyzoén, souča~né ~e zazd1vk ou j1lnf a zapadni arkady . "oto
plně potvrz uj i i sondy do om í tky v naozerm1 éas t1 zdiva.
LIT.: Hol odňák P., Waldhauser J . 1987, 235-236 (BZO 1984·1985 )
ULOŽ : H Žatec, př.č . 9/88
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ŽATEC , okr.Louny

[2371

infenýrské sftě
AKCE: vertikální řez
P. CM Žatec)
DAT. : 1988
Al šova ul ., před domy č p . 824 a 835.
ZM10 12 - 11 - 09
PIAN: 2
SOJŘ : 178:103
CA) raný s tfedověk 4
AKT. : s ídl išt ní
KOMP: předlokační aglomerace
Záchranná akce v profilech výko~ pro př ípo jky plynu. Objekty kresebně dokunentovány a
vzorkovány. Situace: pod 30- 40 cm mocnou recentn í navážk ou a těle s em chodníku z jištěno
prakticky intaktnf š t ě rk opís kové podl of f , do něh o ! se objekty zahlubovaly. !dentif ikovany
celkem 3 objekty nebo jejich části . Obj. 1/88 - zahl . max. 80 cm od úrovně recentních vrstev,
výplň hnědoč erná al šedočerná; ná lez : 2 zl omk y keramiky z těl nádob; obj . 2/88 · zahl. max. 60
cm od spodnf úrovně recentní ch vrstev, výplň černá mazlavá; nález: 16 zl omků keramiky z těl
nádob a zdobených okrajů, mazanice, zvířec í kosti; obj. 3/88 - kotlovitá jáma, š. 60 cm, hl.
55 cm, výplň č erná; nález: 16 zl. keramiky z t ě l nádob a okrajů, kostěné šídlo, zvířecí kos ti.
LIT . : Bubeník J., Uhl í ková O. 1977, 20 1, č.69 (PA 68)
ULOŽ: H Žatec, př.č . 12 - 14/88

POON:
AUT.:
LOK . :
MAPA :
* 1:
POZN:

640

Holodňák

[35 2)

ŽATEC, okr . Louny

orba,rytí
AKCE: náhodný povrchový nález
Hole ček (nálezce)
DAT. : 1988
Sládkova ul., zahrada dOITU č p. 1234 p. Hol eč ka .
ZM10 12 - 11 -09
PIAN: 2 SOJŘ : 134 : 136
(A) vrcholný středověk 1 AKT .: sfdlištn f
KOHP: sí dl iště (nespeci f.)
Sběr při ryti zahrádky. Nál ez : t ři zlomky nezdobených okrajů, 16 zlomků z
zuby.
LIT .: Bubeník J., Uhlíková o. 19n, 197 (PA 68)
ULOŽ : M Žatec, př.č. 10/88
ZAPS : H olodňák P.

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA :
* 1:
POZN:
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těl

nadob, 3

zv1řeci

[358]

ŽATEC, okr .L ouny

AKCE: o r ient ač ní zji š tění v řezu
POON : infenýrské sí t ě
DAT.: 1988
AUT .: H olodňák P. (M Žatec)
LOK.: Nám. Petra Velikého , dvorek dorru čp. 1952 (objekt s. p. Chmelařství).
PIAN: 1
SOJŘ: 196: 101
MAPA: ZM10 12 · 11 ·09
* 1: (A) vrcholný středověk AKT.: sídli š tní KOMP : měs to
POZN : Výkop pro vodovod porušil vrstvu navážek do hl. cca 80-100 cm. V západnf čás ti výkopu vrstva
červeně propá lené zeminy a če rné mazlavé hlíny , patrné i nt aktní. Ná lezy získány ze stěn vykopu
i vyházené hlfny . Na ná lezy upozornil p. J. Řánek.
ULOŽ: M Žatec, př. č . 5/88
642

[929]

ŽATEC, okr.Louny

POON: stavba

AKCE : nesys temat ický plošný odkryv

173

AUT.:
LOK.:
MAPA:
• 1:
• 2:
• 3:
• 4:
• 5:
• 6:
POZN:

Holodi'láková R. (M Žatec)

DAT.: 1988

Staveniště sfdliště Žatec · Jih 111/1, Husova ul. naproti pekárně.

12·11·09 PIAN: 1 SOOR : 120:014
k.nálevkovitých pohárO AKT.: poh~ebnf
KCl4P : samostatný areál
(8) k.ši'IOrové ker.
A~T.: poh~ebnf
KOMP : samostatný areál
(F) eneolit neurč.
AKT . : neurčená
KOMP : neurčen
(C) k.mohylová d . bronzové
AKT .: sfdlištnf
KCl4P: sídliště (nespeci f.)
(D) knovfzská k.
AKT.: sfdlištnf
Kc»4P: sfdliště (nespecif.)
(E) štftarská k.
AKT . : sfdlištní
Kc»4P: sídliště (nespecif.)
Záchramý výzkun v prostoru staveniště. Ornice odstraněna buldozerem. Na skryté ploše
zaměřeny, zkolfflány event.vzorkovány pouze objekty většího rozsahu. Jednotlivé kulové jamky
nezaměřeny, pokud netvořily viditelný systém. Celkem prozkoumáno 23 objektO, z toho 6 hro~,
1 obdélníkový areál vymezený flabem, 12 sídlištních jam, 2 zahloubené domy a 2 většf kOlové
jámy. Nemovité objekty: 2 hroby kultury nálevkovitých pohárO (baalberská fáze), orientace Z·V
a JZ·SV (keramika, antropologický materiál); 4 hroby kultury se šňůrovou keramikou, orientace
V· Z (keramika, štípaná industrie, antropologický materiál); obdélnfkový areál vymezený flabem,
vnějšf rozměry: východnf strana 10 m, jifní 16 m, západn í 9,10 m, severní 17,80 m, orientace
delších stran téměř přesně v ose V· Z, profil !Labu vanovitý, stěny šikmé, dno rovné, hloubka
24 · 34 cm. Přes jednotlivé strany areálu pololeno 13 sond, získán pouze 1 keramický zlomek z
horní vrstvy výplně východní stěny (snad eneolit?); 12 sídlištních jam většinou kruhového nebo
oválného pGdorysu, mísovitě zahloubené (keramika , zvířecí kosti, mazanice, drtidla, drtič ,
malakofauna), kult . mohylová, knovízská a štítarská; 2 zahloubené domy orientace delší osy S·J
(keramika, zvířecí kosti), kultura štítarská ; 2 větší kulové jámy, patrně součást kulové
stavby tvořené třemi řadami jamek (keramika, hliněná válcovitá závalí}, kultura knovízská.
Komentář: Lokalita se nalézá v bezprostřední blízkosti známé ml adobronzové lokality
Žatec· Hacerka.
ULOŽ: H Žatec, 21 · 43/88
ZM10
(A)

643

ŽATEC, okr.Louny

POON:
AUT .:
LOIC.:
MAPA:
• 1:
POZN:

v ploše
DAT.: 1988
Areál městské nemocnice, stavba nové haly pro kotelnu .
ZM10 12·11 · 09
PIAN : 2 SOUŘ : 149:059
CA) únětická k.
AKT . : pohřební
Kc»4P: samostatný areá l
Na nálezy naraz il i dělníci při výkopech uvnitř stavby nové kotelní haly v hl oubce cca 100 cm
od úrovně okolního terénu. Situace značně porušená neodborným zásahem, i přesto pozorováno
obdé lníkové zah louben í o sířce 60· 70 cm. Keramika převza t a ji! z druhotného ul olenf . Lidské
kosti patrně zn i čeny zásahem dělníku . Pravděpodobná orientace hrobu S· J (nebo J·S) dle osy
hrobové jámy. Nálezy: 1 vejčitý nezdobený dlbánek s uchem, v. 85 mm; 2. Nezdobený džbánek s
uchem (ve střepech ), v. cca 80 mm; 3. Kónická miska s vodorovným vně zesíleným okrajem, v. 45

ULOŽ :

M
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ŽATEC, okr.Louny

stavba

AKCE:

[916]

orientační zjištění

Holodňák P., · Holodňáková R. (H Žatec)

mm.
Žatec, 11 /88
[412]

PODN: stavba
AKCE: plošný odkryv
AUT.: Holodňák P . ,Holodňáková R. , Meduna P. (M Žatec, ARŮ Most)
DAT .: 1989
LOK.: Prostor po demol ic i dorru čp.372 na nárožf Nerudova nám. a u l. Karla IV ., V od dorru

č p . 788,

ppč.596.

ZH10 12· 11 · 09
PIAN : 1 SOUŘ : 191:115
(A) d.l aténská (LtA·LtD)
AKT . : pohřební
KOMP : samostatný areál
(B) hradištní obd .
AKT . : sídli štní
KOMP: předlokační aglomer ace
(C) vrcholný st fedověk
AKT .: výrobní -sí dli štní
KOM P: město
* 4: (O) novo věk AKT .: sídlištní KOMP: město
POZN: Záchranný výzkun v prostoru demolice domu čp . 372 . Na ploše cca 13x13 m zji š těna kulturní
vrstva o mocnosti 60 · 70 cm, narušená mís ty základy domu a recentním sklepem. Ku l tur ní vrstva
zčásti odbagrována . Sonda 1/89 zachytila při východnf stěně dorru č p. 788 laténský kostrový
~rob v dřevěné rakvi, skelet v orientaci S·J . Hrobová výbava: železná spona (dat . LT B2) . Pot é
provedeno v celé zkoumané ploš e rýhování autobagrem (sondy ll·Vl / 89): po zači š tění
identifikovány obj. 2· 4/89. Obj. 2/89 · patrně superpozice staršího, hrad iš tního objektu,
porušeného hlubšfm objektem přiblilně obdélníkového tvaru se zaobl enými rohy z období
vrcholného středověku . Prozkoumán v úplnosti . Nálezy : keramika, množství železné s trusky a
l elezné pře<*něty (podkova, klič atd . ); patrné součás t kovářské dílny . Obj . 3/ 89 · ve východn í
a jifní části narušen novověkým zdivem. Prozkoumán do hl. 100· 110 cm, zde zj ištěn a nej as ná
superpozice se dvěfM dalš í mi objekty. V dalším výzkuru z časových důvodů nepokračováno.
MAPA :
* ·1:
* 2:
* 3:

174

Materiál: VS a novověk. Obj. 4/89 byl pat rně hlubšf součástf mělkého, skrývkou a novověkou
zástavbou částečně zničeného objektu, prozkoumán pouze částečně, ve východnf čás ti porušen
recentnfm zdivem a tělesem chodnfku a silnice . Materiál : raný středověk. Stratigraf icky
významný materiál zfskán zejména v obj. 2/89. V prostoru Nerudova nám. rekonstruuje J. Buben ík
jednu z nejvýznačnějšfch osad tvořfcfch hospodář ské zázemf fateckého hradiště. VýzkU11
podstatně doplnil a rozšfřil dosavadnf staršf nálezy z tohoto prostoru.
LIT. : Bubenfk J., Uhlfková o. 19n, 208,o.1-2 (PA 68)
ULOŽ: H Žatec, př.č. 10 - 15/89
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ŽATEC, okr.Louny

[520]

AKCE: orientačnf zjištěni v ploše
R. CH Žatec)
DAT.: 1989
Pocběstf, ppč . 956, 966, 661-663.
ZM10 12- 11 -09 PIAN: 2 SOUŘ : 171 : 128
(A) hradištnf obd.
AKT. : sfdlištnf
KOMP: předlokačnf aglomerace
(8) vrcholný středověk
AKT. : sfdlištnf
KOHP: město
Archeologický materiál zjištěn v obsahu geologických vrtO č. 6-8 . Nález: zlomek z těla
hradištnf nádoby s částf ryté výzdoby; 2 zlomky okrajO nádob (1 okruff a 1 s kolkovanou
obloučkovou výzdobou); zlomek ucha a zlomek těla středověké keramiky. Vrty byly pr ová děny v
mfstech staré středověké zástavby, snad v okolf tělko lokalizovatelného kostela sv . Jana či
sv . Martina. Hradištnf nálezy z této polohy dosud neznámy. Při stavbě stadi onu nutno sl edova t
zermf práce.
ULOŽ : M Žatec, př .č. 3/89
POON:
AUT . :
LOK . :
MAPA:
* 1:
* 2:
POZN :

stavba
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ŽATEC, okr.Louny

Holodňáková

[506]

POON: stavba
AKCE: orientáčnf zjištění v ploše
AUT . : Holodňák P., Holodňáková R. CM Žatec)
DAT .: 1989
LOK .: Nerudovo nám., V část ppč.533/3 za objekty s.p. Chmelařstvf a u garáf f u provozovny Sbě rnýc h
surovin.
MAPA: ZH10 12-11 -09
PIAN: 2 SOUŘ: 169:107
* 1: (A) středověk (RS-VS) AKT .: sfdlištnf KOMP: měst o
* 2: (8) novověk AKT .: sfdlištnf KOMP: město
POZN: Pro stavbu mostové nákladnf váhy vybagrována plocha o rozměrech cca 14x5 maž na š těrk op fskové
podloff . Ve stěnách výkopu identifikováno mocné souvrstvf i zahloubené ob jekty. Protože byla
zahájena betonáž, omezili jsme se na detailnf začištěni pouze některých part ií stěn výkopu s
objekty, jejich dokU11entaci a vzorkován{ objektu i jednotlivých vrstev . Získán byl o r i entační
d~tovacf materiál z jednotlivých stratigraficky významných částí souvrství a o bjek tů. Nemov ité
objekty: kulturní vrstvy· souvrství, 3 zahl oubené objekty; movité objekty : keramika , ko s t i ,
železo, bronz .
ULOŽ: H Žatec, př . č. 5 · 9/89
647

ŽĎÁR, o . Hradiště, okr.Karlovy Vary

POON:
AUT . :
LOK.:
MAPA:
* 1:
POZN:

odborný záměr
AKCE : sondáž
Klsák J. CH Karlovy Vary)
DAT.: 1987

648

ŽĎÁR, o.Tálfn, okr.Pfsek

POON:
AUT.:
LOK .:
MAPA :
• 1:
• 2:
• 3:
POZN:

odborný záměr
AKCE : povrchový sběr
Michálek J. CM Strakonice)
DAT .: 1988
Ppč . 143, tra( "Za podnfvky" .
ZM10 22-41 ·24 PIAN: 2 SOUŘ : 268 :312
CA) paleolit·mezolit
AKT.: neurčená KOMP : neurčen
(8) stará d.bronzová
AKT .: neurčená KOMP: neurčen
(C) d.laténská -LtC AKT.: neurčená KOMP: neurčen
Mf rný západní svah nad nivou řeky, cca 200 m od pravého

(439]

Tvrzi ště.

ZM10 11 · 22 · 13 PIAN: 2 SOUŘ: 242:298
CA) vr cholný středověk 2 AKT .: sfdlištní
KOMP: tvrz
Opevněný středověký objekt · tvrz. V sondě 0,6 x 0,6 m v hl oubce do 0 ,2 m nalezeno 22 ks
zlomkové ke ramiky .
ULOŽ: M Karlovy Vary, sine
(530]

175

břehu

Blanice, SSZ od samoty "U

Apoleňáka". Označeno jako lokalita žaár
bronzové a mladšf doby laténské · zatfm

IV (spalečně nalezena i keramika ze staršf doby
nezpracováno). Štfpaná indus t ri e (1 ks· Polotovar

trojúhelnlkovité šipky?).
ULOŽ : M Strakonice, sine
649

ŽĎÁR, o.Tálfn, okr.Pfsek

[540]

odborný z ám ěr
AKCE: pavrchový sběr/ sondáf
Michálek J. (M Strakonice)
DAT.: 1988
JJZ od samo ty U Apaleňáka, na terase asi 5 m nad úrovnf Blani ce, ppč. 147.
ZM10 22·41·24
PIAN: 2
SOOŘ: 268:299 274:301 275:280
CA) pazdnf paleolit
AKT .: sf dl iš tnf
KOMP: sídliště Cnespecif.)
CB) d.laténská·d.řfmská
AKT .: sfdlištnf
KOMP: sfdliště (nespecif.)
Sběry pazdně paleolitické štfpané industrie v ornici; odkryv v r. 1988 (s. 1·25/88 o ploše 103
m2) · patrně zahloubený sldlištnf objek t se štfpanou industrii a makronást roji , kostičky.
Zahloubená kruhová jáma zavalená kameny s materiá l em (keramika, zv fř ec f kos t i, uhlfky) z
obdob! laténsko·řfmského. Označeno jako lokalita Ždár I (dř í ve A).
LIT.: Michálek J . 1984, 138·139 CBZO 1980· 1981)
ULOŽ: M Strakonice, i . č . A 2107 · 2124, sine
POO N:
AUT.:
LOK.:
~APA:
• 1:
• 2:
POZN:
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ŽEBRÁK, okr.Beroun

[620]

meliorace
AKCE : orientačnf zjištěn! v řezu
Matoušek V. CM Beroun)
DAT. : 1989
JZ od obce na pal i nad levým břehem Mlýns kého Potoka.
ZM10 12-34-04
PIAN : 2 SOOŘ: 152 :289 156:287 135:273 133:278
CA) neolit neurč.
AKT .: sfdlištnf
KOMP: sídliště rovimé
V melioračnfch rýhách dokumentovány řezy celkem šesti zah loubených objektů. Vzorkováním zfskán
malý soubor zlomků neolitické keramiky bez výrazných upřesňujících charakteristických znaků.
ULOŽ: M Beroun, př.č.28/89

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
• 1:
POZN:

651

ŽÍCHOVEC, okr . Prachatice

POON:
AUT.:
LOK.:
MAPA:
• 1:
POZN:
ULOŽ:

odborný záměr
AKCE: pavrchový sběr
Michálek J . CM Strakonice)
DAT . : 1989
Mfrný SV svah nad levým břehem řeky Blanice, cca 1350 m JJZ od kapličky v osadě.
ZM10 22·43 · 16
PIAN: 2 SOOŘ : 348:140 355:140 351:135 348:135
CA) mladý paleolit
AKT.: neurčená
KOMP: neurčen
Štípaná patinovaná industrie v ornici. Označeno jako lokalita Žíchovec li .
M Strakonice, sine

652

ŽÍCHOVEC, okr.Prachatice

POON:
AUT . :
LOK.:
MAPA:
* 1:
POZN:
ULOŽ:

odborný záměr
AKCE : pavrchový sběr
Michálek J. (M Strakonice)
DAT. : 1989
Mfrný V svah nad levým břehem Blanice, cca 1570 m SV od kapličky v
ZM10 22·43·16
PIAN : 2 . SOOŘ: 327: 120
CA) mezolit
AKT .: neurtená
KOMP: neurčen
Štfpaná idustrie v ornici. Označeno jako lokalita Žfch ovec Ill.
M Strakonice, sine

653

ŽÍCHOVEC, okr.Prachatice

POON:
AUT.:
LOK . :
MAPA:
* 1:
POZN:
ULOŽ:

odborný záměr
AKCE: pavrchový sběr
Michálek J. CM Strakonice)
DAT.: ·1989
Nad levým břehem řeky Blanice, cca 1100 m Jod kapličky v
ZM10 22·43·16
PIAN: 2
SOOŘ: 345:180
CA) paleolit -mezolit
AKT.: neurčená
KOMP: neurčen
Jeden ojedinělý kus štfpané industrie.
M Strakonice, sine

[629]

[633]

Těšovic fch .

[650]
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osadě.

I
I

I
I

I
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ŽÍCHOVEC, okr.Prachatice

[643]

AKCE : povrchový sběr
odborný z á měr
DAT . : 1989
Michá lek J. (M Strakon ice)
Sedlo návrši a mirný svah nad levým břehem Blanice, cca 110 m Jod kap lič ky v osadě.
ZM1 O 22-43 - 16
PIAN: 2
SOOŘ: 370 : 159
(A) paleolit -mezolit
AKT. : sfdlištni
KOMP : sidliště (nespecif.)
Kolekce štipané indus trie (41 kusO) v ornici na ploš e cca 135x110m. Sid liš tě zasahu j e
do př il ehléh o lesa. Označeno jako lokal ita Žfchovec I.
ULOŽ : M Strakonice, sine

POON :
AUT. :
LOK .:
MAPA:
• 1:
POZN:

655

I
patrně

POON:
AUT . :
LOK .:
MAPA:
• 1:
• 2:
• 3:
POZN :

I
I
I

(448]

ŽLUTICE, okr.Karlovy Vary

I

stavba
AKCE : sondáž
Klsák J . (M Ka r lovy Vary)
DAT .: 1985
Koste l sv. Petra a Pavla, část hlavni a S boční l odi .
ZM10 11-24-18
PIAN : 2
SOOŘ: 327: 165
(A) d.halštatská (HaC·HaD)
AKT.: neur č ená
KOMP : neur č en
(8) vrcholný středověk
AKT. : pohřebni · kultovní
KOMP: město
(C) novověk
AKT. : pohřební·kultovni
KOMP : město
Při úpravě podlahy kostela terén prozkoumán sondami I a! XI I I. Odkryto 32 kostrových pohřbŮ z
období 13 . a! 18. stol. Některé z hrobŮ v superpozici. V zásypových vrstvách na le ze na
keramika, mince a zlomky drobností z výbav mladš í ch pohřbŮ . Mez i hlavn i a severní boční lod í
po celé dé lce kos tela byla odkryta zed tvo ř ená velkými kameny zasypanými h línou, o šiřce ko l em
2 m a hloubce zalofeni do 1 m. Podl e nálezových okolnos ti lze vznik zd i klást před
pol . 14. s tol. V kerami ce 1 pr avěk ý s třep . Dalš i vyzkun závi s lý na stavebn í ch pracích v
interiéru kos tela .
LIT. : Klsák J . 1985, 33 -37 (Kroniky a kronikáři 2)
ULOŽ: M Karlovy Vary, A 2677-2918, A 2985-3032, N 1813 - 1837

I
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HRADŮ

SEZNAM

(lišících se názvem od katastrálního území)
HRAD

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, OKRES

POZNÁMKA

-------------------------------------------------------------------------------------------------bezejmenný

Lešovice, okr. Plzeň-sever
Hamr~~. okr. česká Lípa
Hunčice, okr. Plzeň -sever
Klapý, okr. Litoměřice
Krajníčko, okr. Strakonice
Podmokly, okr. Havličkův Brod
Křinec, okr. Nymburk
Podhradí, okr. Chrudim
Praha 4 - Kunratice
Proseč, okr. Chrudim
Pařezská Lhota, okr. Jičín
Líšná, okr. Rokycany
Rozhled, okr . Děčín
Karlova Ves, okr. Rakovník
Seč, okr. Chrudim
Blažejov, okr. Jindřichův Hradec

Děvín

Frumštejn
Hazmburk
Helfenburk
Hrádek
Kuncberk
Li chni ce
Nový Hrad u Kunratic
Oheb
Pařez

Řebřík

Tolštejn
Týřov

Vi ldštejn
Hrádek

Vítkův
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vrch Špičák u Nečtin
č. Stráž pod Ralskem

NÁLEZOVÉ ZPRÁVY
PŘÍRŮSTKY ARCHIVU ARÚ
V LETECH · 1988-1989
V tabulce

na následujících stranách uvádíme seznam nálezových zpráv , doš lých do archivu ARU v
letech 1988-1989. STR : počet stran, OBR: počet obrázků, PLA: počet plánů, TAB: počet tabulek, FOT :
počet fotografií .
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KATASTR/OKRES/TRAŤ

ROK/ČJ

KULTURA

AUTOR

STR OBR PLA TAB FOT

-- ---- -------- ---- -------------- -- ------------------ --------------- ---- -------- -------- ------- ---·- BEČOV

VS,

novověk

1989
3167/ 89

Kamenická E.

4

2

l'fm

1981
3852/89

Koutecký D.

2

3

VS/novověk

1989
527/89

Váňová

L.

3

-

1988
2020/ 88

Durdile T.

49

-

nálev . poh ., eneolit

1982
399/ 88

Muška J.

8

BÍLINA
Teplice
Chl1.111

knovízská, hradištnf

1979
402/88

Muška J .

5

BÍLINA
Teplice
Tra( SNB

eneolit, RS
VS 1, VS 2

1984 - 1985 Rusó A.
1500/89

43

BÍLINA
Teplice
Traf SNB

eneolit, RS
VS 1, VS 2

1984 - 1985 Rusó A.
1501/89

43

-

BRADA

novověk

1982
3027/88

Durdfk T.

2

-

19n
3388/89

Plei ne rová I.

48

57

19n
3388/89

Pleinerová

48

1988
369/89

Valentová J.

Karlovy Vary
Hornf hrad
BEČOV

Most
U panelových donli
BENEŠOV
Benešov
Na Karlově

2

-

čp . 3n

BEZDĚZ
česká Lfpa

VS 1,

novověk

2

hr ad
BÍLINA
Teplice
U si lnice od

5 -

2

Chudeřic

Jičfn

76

-

181

76

-

181

54

10

-

57 54

10

-

3

-

Areál býv.hostince
BŘEZNO

šňurové

ker . , únětická

Louny
Ppč . 1461
BŘEZNO

Louny
Ppč. 1461

l ineárnf, eneolit
mohylová, knovfzská

BŘEZÍ

Kutná Hora
Nad Doudovským mlýnem
BŘEŽÁNKY

1900-1904 Blafek J .
393/88

7

řfm

1982
400/88

Muška J .

5

VS 2

1988
244/89

Kamenická E.

7

VS

1980- 1987
3941/88

Kudrnáč

Teplice
Za pasovým mostem
ČEČOVICE

D01nafl ice
Kostel sv.Mikuláše
ČELINA·Prostl'ednf Lhota

3

únětická

Teplice
Traf "Huge l"
BŘEŽÁNKY

(.

Pl'fbram

181

J.

75

2

-

-

-

10 18

4

-
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KATASTR/OKRES/TRAŤ

KUL TURA

ROK/ČJ

AUTOR

ČESKÁ LÍPA
Česká Lipa

Lt D, VS 1
VS 2

1987
453/89

Gabriel F.

6

1989
3663/89

Velímský T.

3

1983
3260/89

Vojkovský J .

1979
3868/88

Muška J .

7

2

STR OBR PLA TAB FOT
11

Erbenova ul .
DĚČÍN

VS,

1

novověk

Děč fn

U kos tela v

Rozběle s ich

DOLNÍ KAMENICE
Domafl i ce
Les v Behnich

mohylová

DŘÍNEK

vypfchaná, únětická
hal š tat, hradištnf

Tepli ce
Na dolfku

Čujanová

E.

2

st l' edověk

DUCHCOV
Tepli ce
Tra( za s klárnou

latén

1971
3920/ 89

Koutecký D.

HOLÝŠOV
Domažli ce
Les Trojúh e ln1k

mohylová

1983
3261/89

Čujanová

HOSTĚNI C E

pravěk,

1987
1818/ 88

Kotyza O.

řf m

1984
3922/89

Koutecký D.

7

únětická

1976
639/89

Vokolek V.

5

RS 3

1988
370/89

Valentová J .

5

3

2

VS

1982
4447/88

Kudrnáč

5

2

16

HRADOVÉ STŘÍMELICE
Kolín
Hrad

VS 2

1987
302/88

Durdík T.

26

4

HRDLOVKA
Tepli ce
U nového dvora

knovízská

1975
3923/89

Koutecký D.

HVĚZDOV
Čes ká Lfpa

VS 2

1987
451/89

Gabr i el F.

lov., únětická
knovízská , halštat
hradištní

1978
3874/88

Muš ka J.
Peterlík J .

6

1978
3876/ 88

Muška J.

5

VS

Teplice
Osada sv . Klimenta
HOŘANY

Most

2

E.

11

6

2

Stěna do lu Šmeral
HOŘINĚVES

Hradec Krá l ové
Parc . č. 420/1,3,

HRABĚŠÍN

HRADI Š TĚ

Pí s ek

J.

Hr ad Ral s ko
pravěk

Tepl ice
K

li ščí mu

vr chu

10

432/ 1

Kutná Hora
"Mohyly u Chedrbi"

CHOUČ

5

CHOUČ

pravěk,

Tepli ce

středověk,

hradi š tní
?

182

2

24

KATASTR/OKRES/TRAŤ

KULTURA

ROK/ČJ

AUTOR

CHOUČ

pravěk

lov., neolit
knovízská, hradištní

19n
3875/88

Muška J.

RS 4, VS 1
VS 2, novověk

1975-1987 Durdfk T.
654/88

Teplice
JINDŘICHŮV HRADEC
JindřichBv

Hradec

STR OBR PLA TAB FOT
6

9

zámek

novověk

JICKOVICE
Pfsek
Plazy

d . bronz.mladá, knovízská

1988
3980/89

Břichá ček

P.

6

2

JINDŘICHŮV HRADEC

VS 1, VS 2

1989
3527/89

Břicháček

P.

17

5

1989
3569/89

Durdfk T.

5

8

3

JindřichBv

Hradec
Klášter sv.Jana Křtitele

2

novověk

JINDŘICHŮV HRADEC
J i ndřichBv Hradec
Zámek

VS 1, VS 2
novověk 1,

JIŘETÍN POO JEDLOVOU

VS/novověk

1989
3660/ 89

Velfmský T.

5

VS

1989
2002/89

Kamenická E.

7

novověk

1989
2002/89

Vel fmský T.

7

latén, VS

1988
4086/89

Yaldhauser J.

Br A, halštat
RS 3
VS 1, VS 2

1989
3534/89

Rusó A.

5

VS/novověk

1988
1484/89

Kamenická E.

4

mohylová

1983
1484/89

novověk

2

Děčín

5

Hrad Tolštejn
KACEŘOV
Plzeň-sever

2

3

2

3

Zámek - tvrz
KACEŘOV
Plzeň-sever

•

Zámek
KAŠPERSKÉ HORY
Klatovy
"Suchý vrch"CDOrrnberg)
KLAPÝ
Litoměřice

Házmburk hrad, Podhradí
KLATOVY
Klatovy
Měst s ké

novověk

?,

24

22

21

18

3

10

hradby, bašta

KOLOVEČ

Domažlice
Les Kobylany, u Vítkovic
KONĚTOPY

RS 4, VS 1

1988
3815/89

N ováček

VS 1, VS 2

1940
838/89

K.

6

4

2

Durdík T.

19

10

2

VS 1, VS 2

1973 - 1975 Kotyza O.
3217 /88

21

3

3

mohylová

1983
3259/89

Pl'fbram
"Pod vsí"
KOŽLANY

Čujanová E.

Vojkovský J.

Plzeň-sever

2

Hrad Angerbach
KOŽLANY
Plzeň -sev er

Hrad Angerba ch
KRCHLEBY
Domažlice
U hospodář . budov JZD

183

Čujanová E.
Vojkovský J.

10

ICATASTR/OKRES/TRAŤ

KULTURA

ROK / ČJ

KRCHLEBY
Kutná Hora
Na lomenici

lineárnf, vypíchaná
luž ická

1986-1987 Valentová J.
2921 / 89

KŘIVOKLÁT

štftarská, hradištní

1989
3564/ 89

Durdík T.

5

8

VS 1, VS 2
novověk 1,

1989
3564/ 89

Durdfk T.

s

8

Rychnov
Hrad

n/Kně!nou

KŘIVOKLÁT

Rychnov
Hrad

n/Kně!nou

KUČLÍN

novověk

2

AUTOR

STR OBR PLA TAB FOT
13

Teplice
Proti Trupelníku

neolit, lineárnf
nálev.poh . , halštat mladý
latén, hradištní

19n·1979 Muška J.
398/88

18

KUČLÍN

knovízská, halštat

3

řfm,

1981
3870/88

Muška J .

Teplice
Pod Trupelnf kem
KUČLÍN

stl'edověk

19n- 1979 Muška J.
398/88

KUNDRATICE
Chorrutov
Podh61'f,pod Jedlovou

štítarská, hradištní

1978
3787/ 89

KUTNÁ HORA
Kutná Hora
Zahrada kláštera

VS 2,

KUTNÁ HORA
Kutná Hora
Karlov

VS 2

LESTKOV
Chorrutov
Hrad Egerberg

VS Z,

LEVÍN

novověk

?

Teplice
Proti Trupelníku
stl'edověk

novověk

1

Koutecký D.

19

3

3

11

18

3

11

12

24

-

1986·1988 Valentová J .
368/89

19 23

2

1985-1986 Valentová J.

11

3

12

•

17

583/89
novověk

1,

1

novověk

Z

Litoměl'ice

K.

1988
3493/ 88

Nováček

1987
2544 / 88

Kotyza O.

3

6

2

Ppč.81

LHOTA U
Náchod

NAHOŘAN

slezskoplat.

1981-1986 Vokolek V.
641 / 89

LIBAVSKÉ ÚDOLÍ -Kolová
Sokolov
tra! Starý zámek

d.bronz . ml. · pozd, knovízs ká
štftarská, chebská
VS 1

1986· 1987 Velímský T.
2580/88 Koutecký D.

LIBĚŠICE

paleolit, vypíchaná
knovízská, únětická
latén, l'fm

1977
3867/ 88

-Muška J.

9

LIBICE NAD CIDLINCXJ
Nymburk
P.č . 10 a 49/1

hradištnf

1989
4085/89

Justová J.

5

LIPTICE
Teplice
Za kostelem IV

knovízská

1983
3871 / 88

Muška J.

5

6

2

2

60

6

6

P . č • 103, 161

Most

U stl'elnice

184

3

2

2

-

KATASTR/OKRES/TRAŤ

KUL TURA

R OK/ČJ

AUTOR

LIPTICE
Teplice
"U rybn íka"

neol it , š t í ta rská

1985
4084/89

Koutecký

o.

3

6

LI PT !CE
Tepli ce
V jádru obce,Z od kostela

únětická

1982
3921/89

Koutecký D.

2

2

LIT04ĚŘICE

VS/novověk

1989
3662/89

Kotyza A.

4

LOCHENICE
Hradec Králové
"Na š anc ích"

novověk,

1953 - 1983 Zeman J.
3723/89 Buchvaldek M.

173

33

30

123

LOCHENICE
Hradec Králové
"Na šancích"

vypíchaná , lengyelská
zvo~cových poh . , lužická
s těh . nár ., hradi štní

1953-1983 Zeman J.
3723/89 Buchvaldek M.

173

33

30

123

LOKET NAD OHŘÍ
Sokolov
Hrad

hradi š tní,

28

L04EC
Kutná Ho r a
Na Zelenici, U

RS 3, VS
VS 1, VS 2

Li toměi'i ce
Restaurace Slávie
?

STR OBR PLA TAB FOT

1988
946/89

Šebesta P.

4

2

1988
582/89

Valentová J.

8

2

?

1982
3256/89

Čujanová E.

LŠTĚNÍ ! I.
Domažli ce
v lese s od polohy I.

?

1983
3256/ 89

Čujanová

LUŽNÁ
Rychnov n/Kněžnou
Hrad Hlavačov

bylans ká, VS 1

1974
3742/88

Durdík T.

139

18

MALESICE

mohylová, hal š t.mohyl .

1983
3261/89

Čujanová

E.

7

MARIÁNSKÉ RADČ ICE
Mos t
Jod vsi

ří m

1982
1890/89

Koutecký D.

5

MĚLNÍK

VS ,

1989
2810/89

Brych V.
Durdík T.

4

březiny

LŠTĚNÍ I .
Domažli ce
L š těnské

novov ě k

1,

novověk

novově k

2

2

háje

Plzeň - se ver

E.

37 73

2

Les Doln í Kyjov

novověk

Most
Zámek
MIROŠOV ICE
Teplice
Pod hr obč i ckým lesem

latén, knovlzská
hradi š t ní

1978
3872/88

Muška J.

4

MIROŠOVICE
Teplice
Pod mostkem

latén , hr adištní
VS

1978
3873/88

Muška J.

4

MOST
Most
Vrch

mohylová
knovízská, hal š tat pozd.
RS 2, RS 3

1974
1385/88

Bubeník J .

únětická,

Hně vín,n ifší

s t upeň

185

46

2

6

8

11

6

10

ROIC/ČJ

AUTOR

1974
1385/88

8ubenlk J.

46

11

6

10

MOST
únětická, mohylová
Most
knovfz ská, halštat pozd .
Vrch Hnévfn CLandeswarte) RS 2, RS 3

197S

8ubenfk J.

77

15

7

13

MOST
Most
Vrch Hnévfn(Landeswartel

VS,

197S
1584/89

Subenfk J.

n

15

7

13

MŠECKÉ ŽEHROVICE
Rychnov n/Knéfnou
V oborách, Libeň

Lt C

1979
3787/89

Venclová N.

69

NOVÉ DVORY
Teplice
U hostince , J okraj vsi

lineárnf,

1983
401/88

Muška J.

1989
3559/ 89

Durdfk T.
Sakařová

J.

1982· 1984
1460/88

Sakařová

J.

76

1982·1984
1460/ 88

Sak a řová

J.

76

KATASTR/OKRES/TRAf

KUL TURA

...OST
Most
Vrch

VS 1, VS 2
novověk 1,
Hněvfn,nifšf

novověk

2

STR OBR PLA TAS FOT

s tupeň

novověk

NYMBURK
Nymburk
Domy č p.51·55

novověk

NYMBURK
Nymburk
J strana nám .Čs .armády

VS 2,

pravěk

knovfzs ká, VS 2
1, novověk 2
l'ivnáč & ká,

RS

novověk

1584/89

6

vypíchaná,
VS

NYNICE

milavečská,

nyni cká
hal š tat·latén

1983
852/88

Štefanová V.

VS 1, VS 2

1988
212/89

Durdfk T.

1983
3729/88

Pleinerová I.

1984
166/ 89

Pleinerová I.

Plzeň - sever

Tra( K Li škovu

2

6

10

2

7

2

4

27

4

35

6

křlfi

OPOČNICE

Nymburk
Tvrzi š tě

15

4

NYMBURK
Nymburk
J strana nám. Čs. armády

řfm

29

P.

C hot ěbor

8oli c e

OPOČNO

řf m

mladý

Louny
Nad Opočenským hájem
OPOČNO

řím

mladý

Louny
Nad Opočenským há jem
ORLÍK NAD VLTAVOU
Plsek
Zámek

d . br on .středn í ,

Lt C, RS 4
VS 1, VS 2

OSLOVICE
Česká Lípa
S od obce

VS 2

PÍSEK
Písek
hrad

VS 1

PÍSEK
Pfsek
Pod s tarou pazdernou

VS

d.br on. stará 1983
3651 / 89

34

•

I

B řichá ček

1987
452/89

Gabriel f .

1988
2840/ 88

Durdi k T.

1967
4027/ 88

Kudrná č

P.

15

12

9

7

3

2

2

I
6

I
I

I
4

5

I
J.

23

8

181

I

I

I
186

I

I

I

I

KATASTR/OKRES/TRAf

KULTURA

ROK / ČJ

AUTOR

PÍSEK
Pfsek
Drátovna

VS 2

1978
4365 / 88

Kudr náč

PLZEŇ

halštat pozd. , d.bron. stfednf1989
pravěk lov .
4083/89

Braun P.

4

3

paleol . pozdnf

1978
453/ 88

Vencl S.

23

25

RS 4 , VS 1
VS 2, novověk

1970· 1972 Beranová M.
4328/88 Reiche r tova K.

168

49

STR OBR PLA TAB FOT
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1 · Lochotfn

Plzeň-město

J.

11

74

5

S od vodárny
PLZEŇ-Roudná
Plzeň-město

POOĚBRADY

Nymburk
V zátišf , u radiostanice
POOĚBRADY

t'fm,

VS/novověk

Nymburk
PRÁDLO
Plzeň·

jih
Na pravém břehu Žinkovky
PRAHA-Čimice

Praha 8
Dolnf Chabry

1986
1612/89

Saka řo vá

1985
2571 / 88

Krušinová L.

1974
2117/ 88

Havel

Tryml M.

J.

novověk

1977
2106/88

PRAHA·Dolnf Liboc
Praha 6
S od Pavlovské ul.

únětická

1976-1981 Olmerová H.
2097/88

PRAHA·Dolnf Liboc
Praha 6
Ok.alf ul . Litovické

RS 4/VS 1

1974 - 1981 Olmerová H.
2099/88

RS 4, VS 1

PRAHA - Hostivař

Praha 10

15

149

12

2

2

J.

PRAHA·Dolnf Chabry
Praha 8
Měděnecká ulice

PRAHA - Holešovice
Praha 1
Plynární ul.ppč . 27 · 41

2

3

5

25 7 99 122

63

1974
2118/ 88

Havel J .

1984
427/ 89

Dragoun Z.

10

1985
2102/ 88

Či hák ová

62

1989
3563/ 89

Frolík J .

1983
2110/ 88

Či hák ová

1974
2119/ 88

Havel J .

11

270

33

110

19

Kos.Stětí sv.J.Křtitele

hradištn f ,

PRAHA - Hradčany

VS / novov ěk.

Praha 1

J.

22

8

Hradčanské nám.čp.185/IV

RS 4,

PRAHA-Hradčany

novově k

Praha 1
Hrad
PRAHA - Hradčany

pravěk,

Praha 1

VS,

Ppč.124,Hradčanské

PRAHA-Jinonice
Praha 5
Na Vidoul i

hradi š tn í

novově k

nám .
hradištní

187

5

J.

21

5

3

4

KATASTR/OKRES/TRAŤ

KULTURA

ROK/ČJ

AUTOR

PRAHA - Karlin
Praha 8
U s lep. ramene

novovék

1980
2133/ 88

Oragoun Z.

1982
2127/88

Dragoun Z.

hal š tat

1981
2135/88

Dragoun Z.

4

3

PRAHA - Malá Strana
Praha 1
Újezd

VS 1

1988
340/ 89

Boháčová

9

3

PRAHA - Malá Strana
Praha 1
Nebovids ká 6, č p . 460/111

VS,

19n
2115/88

Je č ný

PRAHA - Malá Strana
Praha 1
Karmelitská ul.,čp . 387

VS 2,

1976
2124/88

Dragoun

1974
2120/88

Martinec V.

no vověk

1974
2116/ 88

Martinec v.

PRAHA - Nové Město
Praha 2
Karlovo nám . ppč.768, č p . 1

novověk

1974
2114/88

Olmerová H.

PRAHA - Nové
Praha 1

novověk

?

Dragoun Z.

26

Olmerová H.

31

76

13

14

1982 · 1983 Olmerová H.
2101/88

80

38

25

62

3
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2

3

3

ppč . 850,886

PRAHA - Libeň

n o vověk

2

Praha 8
Us edlost Vlachovka
PRAHA - Libeň

Praha 8
U libeňs kého gyimáz i a

novověk

novověk

PRAHA - Modřany

Praha 4
Jod čokoládovny
PRAHA - Nové
Praha 1

Mě s to

Jindři š ská

ul.

Mě s to

I.

H.

4

3

z.

3

3

7

3

3

5

2128/88

Jindři šs ká č p . 941/11

PRAHA - Nové Měs to
Praha 2
Mezi Kateř . a Na Bo ji š t i

1974
2105/88

novověk

PRAHA - Nové Mě s to
VS ,
Praha 2
Roh Vit.února a Kate ř .ul.

novo věk

VS 1, VS 2

1985
2118/88

Dragoun Z.

novověk

1973
2113/ 88

Olmerová H.

4

PRAHA -Nové Město
Praha 2
Vác lavs ké nám., č p .796 / 1

VS 2

1977
2107/ 88

Olmerová H.

5

PRAHA - Nové Mě s to
Praha 1
Hyberns ká čp.2322

VS 2,

1979
2136/88

Dragoun Z.

2

PRAHA -Nové
Praha 1
Panská , Na

Měs to

PRAHA · Nové
Praha 2

M ěs to

přit opě

Ppč . 539,859/11,Pří kopy

22

nov ově k

188

3

KATASTR/OKRES/TRAŤ

KULTURA

ROK/ČJ

AUTOR

PRAHA -Nové Město
Praha 1
Na Slupi č p.448/ 11

novověk

1982
2132/88

Dragoun Z.

PRAHA-Nové Město
Praha 1
U fary sv.J i ndřicha

VS 2,

1967
3405/89

Olmerová H.

41

PRAHA-Radlice
Praha 5
V a Z od Výmolovy ul .

RS 4, VS

1981 - 1982 Olmerová H.
2098/88

36

PRAHA· Smfchov
Praha 5

novověk

novověk

novověk

1

STR OBR PLA TAB FOT

1973
2109/88

Ječn ý

1974

Mart inec V.

H.

3

51

13

3

3

2

2

48

Ul.Rošických,č . k . 3133

PRAHA·Smfchov
Pr.aha 5
Arbesovo nám.

novověk

PRAHA·Smfchov
Praha 5

?

1976
2123/88

Dragoun

PRAHA·Smfchov
Praha 5
Mrázovka I, čp.675

?

1974
2129/88

Dragoun Z.

PRAHA-Staré Město
Praha 1
Prašná brána

VS 2

1979
2125 /88

Dragoun Z.

PRAHA -Staré Město
Praha 1
Obchodnf d&n Kotva

RS 4, VS

1971
2104/88

Martinec V.
Ječný H.

45

PRAHA-Staré Město
Praha 1
Obchodnf d&n Kotva

VS 1, VS

1971
2103/88

Olmerová H.

97 112 89

PRAHA - Staré Město
Praha 1
Obchodní d&n Kotva

VS

1971
2100/88

Olmerová H.

37 372

PRAHA-Staré Město
Praha 1
Dlouhá tř .č p.720/1

novověk

1979
2126/88

Dragoun Z.

hradištní, VS 1

1987
872/88

N ováček

PRAHA-Staré Město
Praha 1
u radnice č.k.1093 /1

VS

1970
2112/88

Ječný

PRAHA-Staré Mě st o
Praha 1
Platýz, čp.416

VS,

1982
2137/88

Dragoun Z.

PRAHA - Staré
Praha 1
Provaznická

VS

1978
2134/88

Dragoun Z.

Nad

čp.9,voj.

PRAHA-Staré
Praha 1
Dlouhá tř .

1n1a9

z.

cvičiště

Město

Město

novověk

novověk

no vověk

čp.386,pp . 497

189

K.

H.

2

74

·

461

193

11

7

2

2

6

2

2

3

4

KATASTR/OKRES/TRAŤ

KULTURA

ROK/ČJ

AUTOR

PRAHA -Staré Město
Praha 1
Nám . dr . Vacka čp . 1105

VS 1

1977
2131 / 88

Dragoun Z.

2

PRAHA - Staré Město
Praha 1
Celetná ul . ,ppč.1081

VS,

1979
2122/ 88

Dragoun Z.

2

PRAHA-Staré Město
Praha 1
Divadelnf ul.čp.322/1

VS 1 ,

1988
428/ 89

Dragoun Z.

13

PRAHA-Staré Město
Praha 1
Masná ul. čp.620/1

RS 3 , VS 1

1981
426/ 89

Dragoun Z.

6

PRAHA-Staré Město
Praha 1
Na pi'fkopě ppč.1075

VS/novověk

1985
2111 / 88

Dr agoun Z.

12

PRAHA-Vinohrady
Praha 2
U Hlavnfho nádražf

novověk

1972
2121 / 88

Dragoun Z.

2

knovízská, štítarská
mohylová

1978
2108/ 88

Kosina J.

5

?

Dragoun Z.

7
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novověk

2

6

4

32

2

6

2

čp.300

PRAHA · Žilkov
Praha 3
Ondi'fčkova ul . čp .

novověk

2

1300/ 48

PRAHA -Žižkov
Praha 3
Kostel sv.Kříže

novověk

4

3

5

2130 / 88

PROSETICE
lineární, vypíchaná
Teplice
Ha C, Ha D
V okraj obce,nad. vet.nem .

1983
1498/ 89

Rusó A.

2

PROSETICE
hradištní, VS 2
Teplice
Nad veterinární nemocnicí

1983
1499/89

Rusó A.

15

PROSETICE
Teplice
U fotbalového

lineární, vypíchaná
d . bronz.mladá

1983
1496/89

Rusó A.

VS 2

1980 - 1984 Durd í k T.
3220/88

4

RABÍ
Klatovy
Hrad

VS/novověk

1987
2073/ 88

Frýda F.

4

RABÍ

VS/novověk

1986
2016/88

Krušinová L.

2

VS / novověk

1987- 1988 Kamenická E.
4595/ 88

5

3

14

VS/novověk

1989
758/ 89

5

3

14

PŘIBYŠICE

Klatovy
Hrad
Klatovy
Hrad
RABÍ

2

35

14

hřiště

Benešov
hrad Kofl í

RABÍ

2

Klatovy
Hrad
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Kamenická E.

29

3

KATASTR/OKRES/TRAf

KULTURA

ROK/ČJ

AUTOR

RABÍ
Klatovy
Hrad

VS/novověk

1986
2074/88

Krušinová L.

3

4

RABÍ
Klatovy
Hrad

VS/novově k

1987- 1988 Kamen ická E.
4n7/88

7

4

RADOVESICE
Teplice
Štrbická cesta

únětická

1981
801/89

Muška J.

26

RADOVESICE
Tepl ice

knovfzská

1981
3869/88

Muška J .

5

RAKOVNÍK
Rakovnfk
"Kokrdov", v

VS 2

1940- 1950 Durdfk T.
522/88

7

1985
4n8t 88

2

STR OBR PLA TAB FOT

12

5

12

14

2

•

21

hrobě

RANKOVICE
Karlovy Vary
Z okraj obce
RAŠOVICE

Krušinová L.

12

VS

1984 · 1985 Gabriel F.
4494/88

8

RAZICE
Teplice
Pl'ed Holoubkovým ml ýnem

neolit, lineárnf
únětická, knovfzská
hal š tat · latén, l'f m

1978- 1979 Muš ka J .
407/88
Peterllk J.

7

RAZICE
Teplice
V od vs i

řfm,

hrad ištnf

1978· 1979 Peter lfk J.
406/88
Muš ka J .

15

3

3

RAZICE
Tepli ce
V od vs i

pra věk lov . , lineární
vypfchaná , eneoli t s tarý
knovfzská, halštat

1978- 1979 Pe terlfk J.
406/88
Muš ka J .

15

3

3

RAZICE
Tep li ce
Před Holoubkovým ml ýnem

hradiš tní ,

1978· 1979 Muška J.
407/88
Peterl fk J.

7

2

RAZI CE
Teplice
Z okraj vsi

hradi š tnf

10

s

RAZICE
Teplice
Z okraj vsi

p~avěk lov., šň~rové ker.
knov í z ská, halštat
latén, řím

10

s

RAZICE
Teplice
Pod Zaječfm vrchem l i

VS

Li tomě l'ice

5

Hrad Helfenburk

stl'edověk

pravěk

s tl'edověk

1977- 1979 Muška J .
404/88
Peterlik

1977· 1979 Muška J .
404/88
Peterl1k J.
1978
409/88

Muška J .

4

l ov., hradi š tní

1981
4 10/88

Muška J .

4

1977- 1978 Muška J .
403/88

7

pravěk

RAZICE
Tepli ce
V od Muk. pot.a

knovíz s ká, halštat

s tředověk

řim,

J.

lov., hradi št ní

RAZ ICE
Teplice
U si l .Razice · Radovesi ce

s t ř edověk

Syčivky

191

2

KATASTR /OKRES/ TRAŤ

KULTURA

RAZICE
Tepli ce
Pod Syslfkem,S okraj vsi

hradištní,

RAZICE
Tepli ce
Pod Sys l fkem,S okraj vsi

pravěk lov., lineární
vypí chaná, š ňůrové ker .
mohylová, knovízská

RAZICE
Tepli ce
Pod Zaje č ím vrchem

pravěk

ROZTOKY
Praha-západ
Na katas tru obce

lineárn í, vypíchaná
nálev.poh., d. bronz . mladá
řím, RS 1

1984-1988 Gojda M.
1592/89

SELIBICE
Louny
Pískovna

zvoncových poh.

1982
3603/ 88

Pleinerová I.

1989
3661/89

Holodňák

P.

6

řím

1980
1495/89

Koutecký

o.

7

17

knovízská

19n·1980 Koutecký O.
1494/89

2

2

1987
800/89

Koutecký O.
Cvrková M.

3

14

RS 4/VS 1

1988
4230/ 88

Frýda F.
Hus M.

VS

1987
873/88

Nováček

1986
2157/ 88

Krušinová L.

3

5

1987
450/89

Gabriel F.

5

9

1989
2711/89

Kamenická E.

5

10

1984
2572/ 88

Krušinová L.

6

4

1989
4081/89

Šebesta J.

6

ří m,

ROK/ČJ

s tředověk

lov . , latén
hradi š tní

SOLANY
Litoměřice

2

1978·1979 Peterlík J.
405/88
Muš ka J .

10

2

Peterl ík J .
Muška J.

•

4
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25 53

3

2

60

2 ·

6

čp.47

SOLANY
Litoměřice

s od vsi
šň~rové

STADICE
Ústí n/ labem
Křižovatka čtyř

10

středověk

SOBĚSUKY

Pole

STR OBR PLA TAB FOT

1978-1979 Peterlfk J .
405/88
Muš ka J .

1979
408/88

Choarutov

Zahrada p.Matouška

AUTOR

ker.,

pravěk

lov.

silnic

STARÝ PLZENEC
Plzeň - jih

STĚŽOV
Příbr a m

18

K.

4

4

2

Pol esí Placy
SUŠICE
Klatovy

VS 2,

novověk

VS 2,

novověk

oůn čp . 48

ŠVÁBY

1

Če s ká

Lí pa
Žižkova hora · Vří sek
ŠVI HOV
Kl atovy
Hrad

VS 2

TACHOV
Tac hov

RS 4,

M ěstské

TACHOV
Tachov
JV ok raj

VS/novověk

20

hradby
novověk
města
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25

I
I
I

I
OTASTR/OKRES/TRAŤ

KULTURA

ROK/ČJ

AUTOR

TACHOV
Tachov

VS,

1987
767/89

Krušinová L.

8

1988
3216/88

Drudík T.

4

Městské

hradby,

věf

novověk

STR OBR PLA TAB FOT

.

20

5

TALMBERK
Kutná Hora
Zl'fceniny hradu

VS 2

TISMICE
Kolín

jordanov . , RS 2

1985 · 1986
2238/88

Kudrnáč

ÚSTÍ NAD LABEM-Trmice
ústí n/Labem
"Za statkem"

šňurové

1987
863/89

VELENICE
česká Lípa
Výrov

VS 2

1986
448/89 .

VELENICE
česká Lípa
Výrov

VS 2

1987
449/89

Gabriel F.

VELHARTICE
Klatovy
Hrad

VS 1, VS 2

1989
3555/ 89

Kamenická E.

VELKÉ HYDČICE-Prácheň
Klatovy

RS 4, VS

VINICE

lufická

ker . , pravěk lov.

I

I
3

I
17

.

4

Koutecký O.
Cvrková M.

11

84

2

.

Gabriel F.

2

.

3

.

J.

48

I
I

I
I

I
I
3

.

10

I
I

1985
2570/88

Krušinová L.

Vokolek v.

I
3

2

.

8

I

640/89

Jičín
Ppč.457,

9

I

I

459, 456

lufická, slezskopl.

1983-1984 Vokolek V.
642/89

ZABRUŠANY
Teplice
Červená cesta

eneolit-bronz, halštat
RS, šňurové ker .

1984
1497/89

Rusó A.

ZAHOŘANY

?

1984
3258/89

Čujanová

ZAHRÁDKY
Lípa
Nový dvur

VS 2

1987
446/89

Gabriel F.

ZAHRÁDKY
Lípa
Šestidomí, u vodárny

novověk

1987
447/89

Gabriel F.

VINICE
Jičín

Ppč.512/2,519/1,2,521

9

2

2

.

2

40

.

6

•..

Domaflice
Les Škanivo
česká

Česká
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35

I

I
I

E.

I

REJSTŘÍK
PALEOLIT MLADÝ
PALEOLIT POZON Í
PALEOLIT NEURČ.
MEZOLIT

1

K. VYPÍCHANÉ KER.
K. LENGYELSKÁ
NEOLIT MLADÝ
NEOLIT NEURČ.
K. JOROANOVSKÁ
ENEOLIT ČASNÝ
K. NÁLEVKOVITÝCH POHÁRŮ
K.MICHELSBERSKÁ
K.ŘIVNÁČSKÁ

ENEOLIT STŘEDNÍ
K . ŠŇŮROVÉ KER.
K.ZVONCOVITÝCH POHARŮ
ENEOLIT NEURČ.
NEOLIT·ENEOL IT
K . ÚNĚTICKÁ

O.BRONZOVÁ STARÁ
K.MOHYLOVÁ O.BRONZOVÉ
O.BRONZOVÁ STŘEDNÍ
K.KNOVÍZSKÁ
K.MILAVEČSKÁ

K.LUŽICKÁ
HaA (HALŠTAT A)
O.BRONZOVÁ MLADŠÍ
K.ŠTÍTARSKÁ
NYNICKÁ SKUPINA
(HaB)

O.BRONZOVÁ POZDNÍ
O. BRONZOVÁ NEURČ.
K.BYLANSKÁ
HaC (HALŠTAT C)
O.HALŠTATSKÁ MLADŠÍ
O.HALŠTATSKÁ POZDNÍ
HaO (HALŠTAT O)
080. HaD AŽ LtA
O. HALŠTATSKÁ (HaC·HaO)
K.SLEZSKOPLATĚNICKÁ

OSO.POPELNICOVÝCH POLÍ
D.LATÉNSKÁ· LtA
O. LATÉNSKÁ·LtB
D. LATÉNSKÁ · LtC
D.LATÉNSKÁ·LtD
O.LATÉNSKÁ (LtB · LtO)
O. LATÉNSKÁ (LtA·LtD)
O.ŘÍMSKÁ

STARŠÍ

AKCI PODLE KULTUR
80, 308, 521, 651
97, 119 , 31 5, 362, 493, 541 , 649
500
20, 24, 35, 52, 57, 64, 82, 110, 114, 182, 308, 309, 342, 350,
349, 348, 359, 381, 528, 541, 548, 550, 57S, 574, 585, 585, 585, 610,
616, 636, 559, 561, 652
183, 181, 233, 338, 337, 542, 543, 562, 648, 653, 654

PALEOLIT -MEZOLIT
PRAVĚK LOVECKÝ
K.LINEARNÍ KER.

K.SLEZSKOPLATĚNICKÁ

,

140, 143, 117, 148, 152, 213, 277, 276, 286, 390, 393, 485, 502, 504,
513, 525, 582, 624
138, 143, 72, 129, 148, 213, 277, 276, 286, 320, 393, 502, 531
286, 525
53
45, 141, 142, 127, 128, 211, 276, 277, 278, 405, 514, 516, 609, 609,
650
216
276
44, 37, 520, 524, 526, 642
108
21, 253
44, 40, 36, 109, 128, 235, 555
108, 129, 127, 128, 369, 526, 525, 628, 642
465, 497, 526
97, 119, 207, 254, 261, 277, 381, 502, 514, 550, 558, 576, 573, 601,
564, 642
220, 285, 336
40, 37, 36, 55, 142, 108, 107, 127, 129, 131,127,276,277,286,
364, 497, 502, 515, 524, 525, 557, 601, 643
51, 64, 102, 100, 119, 207, 249, 293, 648
9, 292, 313, 315, 470, 502, 637, 642
392, 386, 506, 548, 592, 612
40, 36, 37, 96, 95, 108, 135, 185, 237, 297, 372, 436, 498, 501,
499, 508, 549 , 549, 583, 591, 594, 601, 625, 635, 634, 637, 559, 642
197, 291, 305 , 313, 317, 334, 323, 387, 397, 410
88, 91, 90, 85, 219, 218, 264, 266 , 265, 269, 270, 284, 304, 380,
502, 504, 531, 596
498
118, 254, 256, 484, 490, 523, 545
130, 245, 37S, 525, 550, 590, 602, 642
2, 315, 346
219
49, 92, 148, 190, 261, 389, 558, 614, 564
3, 15, 38, 39, 48, 69, 206, 225 , 250, 497, 514, 618, 605
254, 302, 502 , 504, 603
153
45
37, 47, 70, 81, 97, 157, 231, 234, 277, 292, 307, 306, 313, 315,
348, 362, 380, 392 , 393, 478, 502, 526, 524, 543, 541, · 557, 558, 593,
614, 637, 564
505
24, 91, 188, 189, 261, 276
44, 69,110,114 , 211 , 299,571,599,631,634,655
412, 413
513
72, 322
153, 225, 252, 276
31, 82, 83, 97,117,119,347,391 , 551 , 550,558,570,594,634,
648
216, 468 , 466, 472, 473
23, 148, 261, 380, 467, 573, 635, 637
127, 128, 189, 217, 221, 227, 277, 320, 377, 394, 405, 524, 527, 526,
531, 541, 592, 611, 644
71, 117, 306, 400, 399, 472 , 524

194

O .ŘÍMSKÁ
O.ŘÍMSKÁ

MLADŠÍ

O .L ATÉNSKÁ-O .ŘÍMSKÁ

O . STĚHOVÁNÍ NÁROOU
ZEMĚDĚLSKÝ PRAVĚK
PRAVĚK

RANÝ STŘEDOVĚK
RANÝ STŘEDOVĚK 2
RANÝ STŘEDOVĚK 3

RANÝ STŘEDOVĚK 4

PŘECHOO

RS 4 - VS 1

OSO.HRADIŠTNÍ
RANÝ STŘEDOVĚK

VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK

VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 2

PŘECHOO

VS 2 - NOVOVĚK

VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK

STŘEDOVĚK
NOVOVĚK 1

NOVOVĚK
NOVOVĚK

(RS·VS)

2

STŘEDOVĚK-NOVOVĚK
NEURČENA

DATACE

115, 379
5, 148, 153, ~12, 225, 254, 261, 264, 336, 502, 513, 514, 526 , 624,
633
144, 649
302, 326
43, 199, 202
25, 25, 25, 26, 13, 35 , 145, 59, 58, 66, 68, 89, 86, 84,
87, 62, 63, 101, 104, 106, 109, 113, 116, 120, 115, 134, 156, 155,
196, 204, 210, 228, 239, 238, 275, 274, 283, 262, 281, 290, 289, 303,
287, 316, 330, 329, 332, 351 , 321, 392, 398 , 408, 486, 483, 485, 488,
487, 477, 512, 513, 515, 515 , 527, 530, 529, 552, 553, 573, 594, 595,
597, 600, 602, 601, 602 , 616, 617, 618 , 624, 629, 630, 560, 638
490, 511
67, 68, 164, 270, 268, 273, 326, 345
12, 33, 68 , 67,109,112,131,188,224 ,226 ,261 ,291,362,380,
409, 415, 416, 417, 418, 425, 425, 425, 425 , 425, 425, 435, 425, 425,
425, 452, 534, 535, 532, 556, 558, 580, 595, 599, 599, 621, 625, 631,
429
146, 73, 107, 112, 114, 117, 149, 163 , 224, 274, 303, 306 , 313 , 329,
331, 333, 346, 318, 319, 405, 415, 416, 419, 418, 421, 417 , 425, 433,
428, 450, 455, 456, 438, 461, 460, 457, 459, 458, 529, 534, 537, 536,
538, 532, 535, 551, 580, 593, 595, 619, 631, 639, 429
18, 16, 17, 96 , 112 , 126 ,195 ,205, 200,201,203,204,199,202,
242, 238, 312, 311, 336, 335, 376, 374, 420, 436, 441, 442, 443, 445,
448, 444, 438, 453, 469, 483, 484, 488, 487, 477, 530, 556, 566, 571,
579, 580, 578, 606
70, 71, 95, 96 , 162, 228, 245, 247, 272, 271, 330, 502, 513, 531 ,
567, 614 , 629, 638, 644, 645, 3
5, 6, 24, 44, 19, 66, 125, 129 , 178, 190, 189, 227, 267, 264,
265, 269, 294, 296, 527, 568, 624
1, 14, 52, 54, 56,147, 64, 71, 62,102,110,114,113, 148,
150, 157, 165, 169, 206, 209, 212, 232, 247, 274, 329, 344, 320, 355,
360 , 361 , 384, 404, 409, 416, 417, 418, 427, 427, 428, 435, 442 , 443,
444, 451, 450, 452, 455, 475, 476, 492, 493, 477, 533, 540, 539, 537,
538, 532, 535 , 543 , 541, 546, 566, 569, 608, 607, 626, 627, 637, 565,
517, 640, 385
24 , 45, 74 , 78, 79, 84, 93 , 96, 103, 104, 117, 136, 151 , 166,
170, 171 , 184, 184, 190, 187, 189, 195, 194, 198, 212, 220, 218, 229,
230, 253, 255, 256, 243, 259, 262, 284, 282, 281, 301, 299, 298, 314,
341, 340, 344, 353, 356, 357, 361, 368, 367, 382, 395, 403, 401, 402,
423, 422, 424, 417, 430, 431 , 446, 464, 474, 495, 494, 546, 547, 566,
577, 571, 581, 587, 588, 615, 620, 627, 559, 647, 462, 383, 366, 42
16, 34, 76, 114, 150, 156, 158, 165, 166, 177, 199, 214, 215, 248,
310, 324 , 335, 408, 412, 413, 414, 509, 554, 583, 634 ·
8, 7, 22, 30, 28, 29, 41, 43, 46, 50, 137, 141, 65, 77,
91, 88, 85, 96, 95, 60, 61, 63, 99, 98, 104, 106, 121, 123,
124,122,149,151,154,159,160,161,164,167, 162,163,168,173,
172, 176, 175, 179, 186, 188, 191, 192, 193, 207, 210, 222, 223, 236,
25 1, 239, 241, 240, 245, 244, 246, 257, 260, 280, 283, 288, 296, 304 ,
310, 325, 327, 326, 326, 328, 328, 331, 333, 339, 352, 319, 354, 358,
363, 365, 371, 370, 372, 373, 378, 407, 406, 408, 411, 425, 426, 434,
440, 449, 461, 460, 459, 458, 457, 482, 479, 507, 510, 510, 519, 518,
522,534,572,584,623, 631, "632, 563,638,644,641,645,655 , 180
113, 116, 132, 133, 134, 439, 447, 447, 447, 447, 646
27, 32, 45, 74,105,111,166,175, 184, 184,194,198,205,204,
24 1, 239, 243, 320, 356, 357 , 411, 417, 449, 471, 481, 495, 496, 544,
577, 578, 580, 613, 623
10, 75, 11 2 , 279, 442, 443, 444, 496, 622, 622, 622, 622, 622, 622
4, 8, 18, 16, 19, 77, 93, 95, 63, 101, 116 , 149, 159, 164,
163, 162, 174, 179, 208, 212, 218, 220, 253, 256, 245, 263, 295, 296,
300, 331 , 333, 352, 319, 321, 354, 365, 370, 371, 401, 402, 418, 463,
432, 430, 430, 434, 454, 446, 461, 460, 457, 482, 480, 507, 510, 510,
533, 534, 532, 538, 542, 566 , 572, 604, 627, 638, 644 , 646, 655
437, 436, 491, 589
11 , 34, 45 , 69, 72 , 94, 96, 106, 107, 116, 117, 129, 130, 134,
133, 202 , 212, 258, 275, 277, 336, 405, 483, 502, 503, 504, 520, 531,
557
139, 388, 396, 489, 598, 619, 566, 343
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SEZNAM NALEZIŠŤ
K MAPĚ BZO 1988-1989
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12 .
13.
14.
15 .
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28 .
29 .
30 .
31.
32.
33.
34.
35.
36 .
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47 .
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57 .
58.
59.
60.
61 .

BAVOROV, okr. Strakonice
BDENĚVES, okr . Plzeň-sever
BEDŘICHOV, okr. Jablonec n/Ni sou
BEROUN, okr. Beroun
BEZEMÍN, okr. Tachov
BĚLČICE, okr. Strakonice
BÍLENEC, okr. Louny
BÍLINA, okr. Teplice
BLANICE, okr. Strakonice
BLATO, okr. Pardubice
BLAŽEJOV, okr. Jindřich5v Hradec
BLEHOV, okr. Pfsek
BOR, okr. Př fbram
BOREČNICE, okr. Pfsek
BOŠICE, okr . Prachatice
BRAŽEC, okr. Karlovy Vary
BROD , okr. Přfbram
BROUMY, okr. Beroun
BŘEZINA, okr. Rokycany
BŘEZÍ, okr. Kutná Hora
BŘEZNICE, okr. Přfbram
BŘEZNO, okr. Louny
BUDY NĚ NAD OHŘÍ, okr. Litoměřice
BYKÁŇ, okr. Kutná Hora
BYLANY, okr. Kutná Hor a
ČÁSLAV, okr. Kutná Hor a
ČEČOVICE, okr. Domažli ce
ČEJET I CE, okr . Strakonice
ČEMÍNY, okr. Plzeň-sever
ČE RMNÁ, okr. Klatovy
ČESKÉ BUDĚJOVICE, okr . České Budějovi ce
ČESKÉ ZLATNÍ KY , okr. Mos t
ČEŠNOVICE, okr . České Buděj ov i ce
ČI MELICE , okr . Pf s ek
DEHT ÍN, okr. Klatovy
DĚČÍN, okr. Děčfn
DOBŘEJOVICE, ok r. České Budějovi ce
DOBŘICHOV, okr. Kolfn
DOBŘÍŠ, okr. Příbram
DOLÁNKY, okr. Louny
DOLNÍ BOUSOV, okr . Ml adá Bo les lav
DOLNÍ BŘEŽANY, okr . Praha- západ
DOLNÍ OLDŘÍŠ, okr. Liberec
DOLNÍ POOLUŽÍ, okr. Děč fn
DOLNÍ POŘ Í ČÍ, okr. Strakonice
DOLNÍ SEKYŘA NY , okr. Plzeň -sever
DOUDLEBY NAD ORLICÍ , okr. Rychnov n/ Kněžnou
DRAŽÍČ, okr. Pfse k
DR HOVY , okr. Přfbram
DUBENEC, okr. Přfbram
DUCHCOV, okr . Tepl ice
HÁJSKÁ, okr. Strakonice
HAMR POD RAL SKEM, okr. Čes ká Lfpa
HLUBOKÁ NAD VLTAVOU , okr. České Budě jov i ce
HLUBOŠ, okr. Př f bram
HLUBYNĚ , okr . Př f bram
HNĚVKOVI CE, okr . Havl f č k~v Brod
HOOONI CE, okr. Tábor
HOLE ŠICE , okr. Mos t
HOLÝŠOV, okr. Domažli ce
HOMOLE, okr . České Budě jovice
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62 . HORNÍ RADOUŇ, okr. Jindřich5v Hradec
63. HORŠOV, okr . Domallice
64. HORŠOVSKÝ TÝN, okr. Domallice
65. HOŘEŠOVICE, okr. Kladno
66. HOSTOUŇ, okr. Domallice
67. HOSTOVLICE, okr. Kutná Hora
68 . HOSTY, okr . České Budějovice
69 . HOŠTICE, okr. Klatovy
70. HRADČANY, okr. Nyrrburk
71 . HRADEC, okr . Plzeň-jih
72 . HRDLOVKA, okr. Teplice
73 . HRONOVA VESEC, okr. Pfsek
74 . HŘÍMĚŽDICE, okr. Přfbram
75. HUNČICE, okr . Plzeň-jih
76 . CHÁBORY, okr . Rychnov n/Kněfnou
77. CHLUMEC, okr. České Budějovice
78 . CHOOOUŇ, okr. Beroun
79. CHOTĚBUDICE, okr. Louny
80. CHRAŠTICE, okr . Přfbram
81. CHVALETICE, okr . Pfsek
82. CHVALOVICE, okr. Prachatice
83 . JAKUB, okr. Kutná Hora
84. JANOV, okr. Most
85. JAROSLAVICE, okr . České Budějovice
86 . JAŽLOVICE, okr . Praha-východ
87 . JENIŠŮV ÚJEZD, okr . Teplice
88. JEZNICE , okr. České Budějovice
89. JICKOVICE, okr . Pfsek
90. JILMOVÁ, okr . Chorrutov
91 . JINDŘICHŮV HRADEC, hrad, okr . Jindřich5v Hradec
92 . JINDŘICHŮV HRADEC, město, okr. Jindřich5v Hradec
93 . JÍROV, okr . Karlovy Vary
94. KAMENNÝ ÚJEZD, okr. České Budějovice
95. KÁCIŇ, okr . Přfbram
96. KARDAŠOVA ŘEČICE, okr . JindřichOv Hradec
97. KARLOVA VES, okr . Rakovník
98. KARLOVICE, okr. Trutnov
99 . KARLOVY VARY, okr. Karlovy Vary
100 . KARLŠTEJN, okr. Beroun
101. KAŠPERSKÉ HORY, okr . Klatovy
102. KATOVICE, okr. Strakonice
103. KLADRUBY, okr. Tachov
104 . KLAPÝ, okr. Litoměřice
105. KLÁŠTER HRADIŠTĚ N.JIZER., okr. Mladá Boleslav
106. KLÁŠTEREC, okr. Prachatice
107. KLÁŠTERSKÝ MLÝN, okr. Klatovy
108. KLATOVY, okr. Klatovy
109. KLUKY, okr . Kutná Hora
110 . KNĚŽICE , okr . Louny
111. KOKŠÍN, okr. Klatovy
112. KOLNÝ, okr . České Budějovice
113. KONĚTOPY, okr. Přfbram
114. KOPISTY, okr. Most
115 . KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY, okr. Kolin
116. KOSTELEC NAD ORLICÍ, okr . Rychnov n/Kněžnou
117. KOSTELEC NAD VLTAVOU, okr . Písek
118. KOSTELECKÁ LHOTA, okr . Rychnov n/Knělnou
119 . KOUPĚ, okr. Příbram
120 . KOVÁRY, okr. Kladno
121. KOZOLUPY, okr. Plzeň-sever
122 . KOŽLÍ U ORLÍKA, okr . Písek
123 . KRAJNÍČKO, okr . Strakonice
124 . KRČ, okr . Písek
125. KRCHLEBY , okr . Domafli ce
126. KŘÍŠE, okr . Rokycany
127. KRUPÁ, okr. Kutná Hora
128. KŘEPENICE, okr. Přfbram
129. KŘESETICE, okr . Kutná Hora
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130 .
131 .
132 .
133.
134.
135 .
136 .
137.
138.
139 .
140.
141.
142.
143.
144.
145 .
146.
147.
148.
149.
150.
151 .
152.
153.
154 .
155 .
156 .
157 .
158.
159 .
160.
161.
162 .
163 .
164.
165 .
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173 .
174 .
175 .
176.
177.
178 .
179 .
180 .
181 .
182.
183.
184.
185.
186.
187 .
188 .
189.
190 .
191.
192.
193 .
194.
195.
196.
197.

KŘINEC,

okr . Nyrrt,urk

K Ř !VOKLAT, okr . Rakovnfk
KŘIVSOUDOV, okr . Benešov
KŘI ŽATKY, okr . Most
KUČEŘ, okr . Pfsek

KUTNÁ HORA, okr . Kutná Hora
KUTNÁ HORA, Danemark, okr. Kutná Hor~
KYŠICE, okr . Kladno
LABY, okr . Benešov
LAZSKO, okr. P~fbram
LÉKAŘOVA LHOTA, okr. České Budějovice
LEŠOVICE, okr. Plzeň-sever
LHOTA, okr. Praha - západ
LIBČICE, okr. P~fbrem
LIBĚCHOV, okr . Mělnfk
LIBICE NAD CIDLINOU, okr . Nymburk
LIBĚŠICE, okr . Louny
LIBKOVICE, okr. Most
LIBOČANY, okr. Louny
LÍDLOVY DVORY, okr. Klatovy
LIPNICE NAD SAZAVOU, okr. Hevlfčk~v Brod
LIPOVKA, okr. Rychnov n/Kněfnou
LIPTICE, okr. Teplice
LÍŠINA, okr. Plzeň-jih
LÍŠNÁ, okr. Rokycany
LITEŇ, okr. Beroun
LITOHLAVY, okr. Rokycany
LITORADLICE, okr . České Budějovice
LNÁŘE, okr. Strakonice
LOMEC, okr. Kutná Hora
LOUNY, okr. Louny
LOUŇOVICE POD BLANÍKEM, okr. Benešov
LOVOSICE, okr. Litoměřice
LUHOV, okr. Plzeň-sever
LUPENICE, okr. Rychnov n/Kněfnou
MALESICE, okr. Plzeň-sever
MALÉ HYDČICE, okr. Klatovy
MALÉ NEPODŘICE , okr. Pfsek
MALEŠOV, okr. Kutná Hora
MAŠOVICE, okr . Domaflice
MAŠŤOV, okr. Chomutov
MECLOV , okr. Oomaflice
MĚLNÍK, okr. Mělník
MĚŇANY, okr. Beroun
MĚSTO TOOŠKOV, okr . Plzeň - sever
MIKULÁŠOVICE, okr . Děčfn
MILÁ, okr. Most
MILEVSKO, okr . Pf sek
MILÍN, okr . Příbram
MLADÁ BOLESLAV, okr. Mladá Boleslav
MNICHOV, okr. Strakonice
MNÍŠEK, okr. Most
MOČERADY , okr. Domaflice
MOČOVICE, okr . Kutná Hora
MOOLEŠOVICE, okr. Strakonice
HOOLÍKOV, okr . Pf sek
HOORAVA, okr. Klatovy
MOHUŘICE, okr. Če ské Budějovice
HOST, okr. Most
MRAČNICE, okr. Domažlice
MŠECKÉ ŽEHROVICE, okr . Rakovník
MUTĚNICE, okr. Strakonice
MUTĚNÍN, okr. Domaflice
MYSLÍV, okr. Klatovy
NAČERADEC, okr. Benešov
NADĚJKOV, okr. Pf sek
NASAVRKY, okr . Chrudim
NEBÍLOVY, okr . Plzeň-jih
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199.
200 .
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209 .
210.
211.
212 .
213.
214.
215 .
216.
217 .
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227 .
228 .
229 .
230.
231 .
232.
233.
234 .
235 .
236 .
237.
238.
239 .
240 .
241 .
242.
243 .
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255 .
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263 .
264,
265.

NEČTINY,

okr. Ptzeň·sever
NESTRAŠOVICE, okr . Pffbram
NETOLICE, okr . Prachatice
NĚMĚTICE, okr. Strakonice
NIŽBOR, okr. Beroun
NOVÁ VES U PROTIVÍNA, okr. PJsek
NOVÉ HRADY, okr,. České Budějovice
NOVÉ MĚSTO, okr. Teplice
NOVÉ SEDLO, okr. Louny
NYMBURK, okr. Nymburk
OČIHOV, okr . Louny
ODŘEPSY, okr. Nymburk
OLŠANY, okr. Kutná Hora
OPLOTY, okr . Louny
OPOČNICE, okr. Nymburk
OPOČNO, okr . Louny
OPOLANY, okr . Nymburk
HRAD OSEK, okr. Teplice
PACOV, okr. Pelhfimov
PAŘEZSKÁ LHOTA, okr, Jičfn
PAŠTIKY, okr. Strakonice
PÍSEK, hrad, okr . Pfsek
PÍSEK, okr. Pfsek
PLZEŇ· BUKOVEC, okr. Plzeň·město
PLZEŇ· KŘIMICE, okr. Plzeň-město
PLZEŇ · LOCHOTÍN, okr . Plzeň-město
PLZEŇ · RADČICE, okr. Plzeň-město
PLZEŇ · VALCHA, okr. Plzeň- město
PNĚTLUKY, okr. Louny
PŇOVICE, okr. Pffbram
POBĚŽOVICE, okr. Domaflice
POČAPLY, okr. Pffbram
POČEDĚLICE, okr. Louny
PODĚBRADY, okr. Nymburk
PODHRADÍ, okr. Chrudim
PODLESICE, okr. ChOll'AJtov
DĚČÍN · PODMOKLY, okr. Děčfn
PODMOKY, okr. HavlfčkOv Brod
POLIČANY, okr. Kutná Hora
POLŽICE, okr. Domallice
POMEZÍ POD LANDŠTEJNEM, okr. JindfichOv Hradec
POTŠTEJN, okr, Rychnov n/Knělnou
PRAHA - HRADČANY, obv. Praha 1
PRAHA· MALÁ STRANA, obv. Praha 1
PRAHA - NOVÉ MĚSTO, obv. Praha 1
PRAHA · STARÉ MĚSTO, obv . Praha 1
PRAHA · VYŠEHRAD, obv. Praha 2
PRAHA· KUNRATICE, obv. Praha 4
PRAHA· ZBRASLAV, obv. Praha 5
PRAHA· DOLNÍ POČERNICE, obv. Praha 9
PRAHA· HO~TAVICE, obv . Praha 9
PRAHA· ZÁBĚHLICE, obv. Praha 10
PRASKOLESY, okr . Beroun
PROČEVILY, okr. Pffbram
PROSEČ U SEČE, okr. Chrudim
PROSTŘEDNÍ SVINCE, okr . Český Krl.llllov
PROTIVÍN, okr. Pfsek
PŘEDNÍ POŘÍČÍ, okr. Pffbram
PŘEHÝŠOV, okr. Plzeň-s ever
PŘÍBRAM, okr. Pffbram
PŘIMDA, okr. Tachov
PUCHEŘ, okr . Kutná Hora
PURKAREC, okr. české Budějovice
RABÍ, okr. Klatovy
RAČICE, okr . Chomutov
RADĚTICE, okr. Pfíbram
RADÍČEVES, okr . Louny
RATENICE, okr. Nymburk
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266.
267.
268.
269 .
270.
271.
272 .
273.
274 .
275.
276.

2n.
278 .
279 .
280.
281 .
282.
283 .
284.
285 .
286 .
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293 .
294.
295.
296 .
297.
298.
299.
300 .
301.
302 .
303.
304 .
305 .
306.
307.
308.
309 .
310 .
311.
312 .
313 .
314 .
31 5 .
316.
317 .
318 .
319.
320 .
321 .
322 .
323.
324 .
325.
326 .
327 .
328 .
329.
330.
331 .
332.
333 .

ROUDNÉ, okr. České Budějovice
ROZHLED, okr. Děčín
ROZTOKY, okr. Praha · západ
ROZTYLY, okr. Chorwtov
RYBŇANY , okr . Louny
ŘÍČANY, okr . Praha- východ
SEČ, okr. Chrudim
SKRŠÍN, okr . Mos t
SMETANOVA LHOTA, okr. Písek
SMRKOVICE, okr. Pfsek
SOBĚSUKY, okr. Chorrutov
SOPOTNICE, okr . Ústf n/Orlicf
SRBICE, okr. Domažlice
STADICE, okr. Ús ti n/Labem
STARÁ BOLESLAV, okr. Praha- východ
STARÉ PRACHATICE, okr . Prachatice
STAROSEDLSKÝ HRÁDEK, okr. Přibram
STARÝ KOLÍN, okr . Kolin
STĚŽOV, okr. Příbram
STRAKONICE , okr. Strakonice
STŘELSKÉ HOŠTICE, okr . St rakonice
STŘELSKOHOŠTICKÁ LHOTA, okr. Strakonice
STŘÍBRO, okr. Tachov
SULISLAV, okr. Tachov
SUŠICE, okr. Klatovy
PASEČNÁ , okr. český Kr1.111lov
SVRKYNĚ , okr. Praha-západ
SVRŽNO, okr . Domažlice
ŠERKOV, okr . Písek
ŠIPOUN, okr. Prachatice
ŠŤÁHLAVY, okr. Plzeň-jih
ŠTÍTARY NAD RADBUZOU, okr. Domažlice
ŠTÍTKOV, ok r . Prachatice
TACHOV , okr. Tachov
TASNOVICE, okr. Domažlice
TETÍN, okr . Beroun
TĚCHAŘOVICE , okr . Příbram
TEPLICE, okr. Teplice
TĚŠÍNOV, okr . Pfsek
TĚŠOVICE, okr. Prachatice
TRHOVÉ SVINY, okr. České Budějovice
TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV, okr . Benešov
TŘEBEŠICE, okr. Kutná Hora
TŘEBOŇ, okr. J i ndřich5v Hradec
TUC HOŘICE, okr . Louny
TURSKO, okr. Praha- západ
TÝNEC, okr. Klat ovy
ÚHOŠŤANY, okr . Chorrutov
VADÍN, okr . Havlfčk5v Brod
VÁPENICE, okr. Příbram
VELEMYŠLEVES, okr. Louny
VE LIKÁ VES, okr. Louny
VELIM , okr. Kolfn
VELKÉ HYDČICE, okr. Klatovy
VELKÉ PŘÍTOČNO, okr . Kladno
VELKÝ HORŠÍN, okr . Domažlice
VELKÝ OSEK, okr. Kolin
VELTRUBY, okr. Kolfn
VERNÉŘOV , okr . Chorrutov
VESEC U SOBOTKY, okr. Jičfn
VIČICE, okr. Chomutov
VINAŘICE, okr. Beroun
VÍTĚZOV, okr . Kolín
VLACHOVO BŘEZÍ, okr . Prachatice
VLČICE, okr . Plzeň- jih
VODĚRÁDKY, okr. Praha-východ
VODŇANY, okr. Strakonice
VOJNÍKOV, okr . Písek

334.
335.
336 .
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343 .
344 .
345.
346.
347.
348.
349 .
350.
351.
352.
353.
354 .
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VOLARY , okr. Prachatice
VOLTÝŘOV , okr . Přfbram
VRATIŠOV, okr. Pfsek
VRÁBČE, okr. České Budějovice
VRCOV, okr. České Budějovice
VRŠANY, okr. Most
VÝROV, okr. Plzeň - sever
ZADNÍ ZVONKOVÁ, okr . Český Krunlov
ZAHOŘANY, okr. Chorrutov
" ZAJEČICE, okr. Most
ZALUŽANY, okr. P~fbram
ZÁMĚLÍČ , okr. Domažlice
ZBEČNO, okr. Rakovnfk
ZBUDOV, okr . České Budějovice
ZLATNÍKY, okr. Praha-západ
ZLIVICE, okr. Pfsek
ZVÍKOV, okr . Pfsek
ŽATEC, okr. Louny
ŽĎÁR, okr . Pfsek
ŽEBRÁK, okr. Beroun
ŽÍCHOVEC, okr. Prachatice
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